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RESUMO 

 

Esta monografia tem por objetivo principal problematizar os ideais que circundam a 

maternidade a partir de uma experiência de estágio em Psicologia. Inicialmente realiza-se um 

traçado do percurso histórico que culminou na construção de um modelo de maternidade 

apoiado na suposta existência de um instinto materno. Em seguida recorre-se ao referencial 

teórico psicanalítico haja vista que este não concebe a maternidade pautada em um instinto 

biológico, mas sim no desejo feminino de obturar sua falta. Ainda na perspectiva 

psicanalítica, aborda-se a constituição da maternidade e do vínculo mãe-bebê. Por fim, será 

apresentada a vinheta de um caso acompanhado durante a experiência de estágio em uma 

maternidade, de forma a demonstrar como entre o idealizado e o vivido se constrói uma 

maternidade que não se situa na esfera do ideal, mas na esfera do possível. 

 

Palavras-chave: maternidade; instinto materno; psicanálise. 

 

  



ABSTRACT 

 

This monograph has as main objective to problematize the ideals that surround the 

motherhood from an experience of internship in Psychology. Initially, a trajectory of the 

historical route is carried out, culminating in the construction of a model of maternity based 

on the supposed existence of a maternal instinct. Then, the psychoanalytic theoretical 

framework is used, since it does not conceive of motherhood based on a biological instinct, 

but rather on the feminine desire to obturate its lack. Still in the psychoanalytic perspective, 

the constitution of the maternity and the mother-baby bond is approached. Finally, we will 

present a vignette of a case accompanied during the probationary experience in a maternity 

hospital, in order to demonstrate how between the idealized and the lived, a maternity is built 

that is not located in the sphere of the ideal, but in the sphere of the possible.  

 

Keywords: maternity; Maternal instinct; psychoanalysis.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia tem por objetivo principal discutir os ideais que circundam a 

maternidade. A escolha do tema foi motivada pela experiência de estágio em Psicologia em 

uma maternidade. O acompanhamento dos primeiros momentos entre uma mãe e seu bebê 

após o nascimento e nos primeiros seis meses de vida suscitaram o questionamento acerca do 

modelo de maternidade ideal que é socialmente imposto a estas mulheres-mães. Tal 

imposição não é recebida sem sofrimento por parte dessas mulheres que relatam com 

frequência sentimentos de inadequação, cansaço ou mesmo de fracasso, tanto pelos 

sentimentos ambivalentes em relação a gestação e ao bebê, quanto em relação à 

impossibilidade de vivenciar a experiência da maternidade como dita a ordem social vigente. 

A palavra maternidade pode fazer referência à uma instituição ou à uma função. 

Enquanto instituição, maternidade consiste em uma unidade hospitalar destinada ao 

acompanhamento do período gestacional e puerpério imediato, e é também, primordialmente, 

o lugar onde as mulheres dão à luz seus bebês. Enquanto função, entende-se a maternidade 

como a relação mãe-filho, integralmente, considerando seus aspectos fisiológicos, 

sociológicos e afetivos. O advento de dar à luz não faz de uma mulher uma mãe, nem mesmo 

lhe dá as condições necessárias para maternagem, assim como não fará do bebê um filho 

(BARROS; HERZBERG, 2016). 

Para que a mulher se torne efetivamente uma mãe é necessário que ela se disponha a 

maternar, ou seja, cuidar do bebê exercendo a função materna. Dois aspectos importantes da 

maternagem são a função nutriente e a função libidinal. A função nutriente diz respeito aos 

cuidados do corpo fisiológico e das funções vitais da criança. Já a função libinal corresponde 

a um conjunto de sensações, sentimentos e atitudes que são responsáveis pela humanização do 

bebê (Ibidem).  

A instituição que serviu de referência para este trabalho está localizada em um 

território com alta densidade populacional e atende mulheres cujas gestações são classificadas 

como sendo de alto risco. O serviço de Psicologia conta com duas psicólogas e quatro 

acadêmicas e abrange os setenta e seis leitos da maternidade, trinta e dois leitos da Unidade 

Intermediária Neonatal e doze leitos da Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal. 

 A mãe idealizada aparece na rotina da instituição na forma de pedidos de parecer e 

relatos das equipes médica e de enfermagem. A equipe de enfermagem, composta em sua 

totalidade por mulheres, é a principal autora de “queixas” sobre determinadas pacientes. Em 
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muitas ocasiões as queixas são baseadas em relatos de acompanhantes (também mulheres) das 

outras pacientes da enfermaria e não em uma observação da equipe, propriamente dita. 

 As principais queixas dizem respeito à “depressão”, “ansiedade”, “possível depressão 

pós-parto”, “possível blues puerperal”, “possível psicose puerperal”, “mãe se recusa a 

amamentar”, “mãe parece deprimida e não quer cuidar do bebê”, “ausência de vínculo”, “mãe 

adolescente”, entre outras.  

 Ao receber o pedido de parecer a equipe se dirige à paciente e a convida para o 

primeiro atendimento. Após o atendimento são raras as ocasiões em que algum desses 

possíveis “diagnósticos” elencados pela equipe médica ou de enfermagem são confirmados.  

O possível diagnóstico da equipe cede espaço para o relato de uma mulher que 

experiencia a maternidade e o que vem com ela. Não é raro que ocorra o agravamento de um 

luto não elaborado, que cenas esquecidas da infância venham à tona, que a situação atual das 

vidas dessas mulheres pareça mais assustadora agora que têm um ser indefeso e totalmente 

dependente delas sob seus cuidados.  

Surge então, o questionamento sobre como a crença em um instinto materno 

contribuiu para a construção de um modelo de maternidade ideal e como a existência desse 

modelo pode afetar a experiência de maternidade de uma mulher. Partindo da hipótese 

sustentada na teoria psicanalítica de que não existe o que se entende por instinto materno, o 

que tornaria questionável uma maternidade apoiada nesse pressuposto, defende-se que o que 

se verifica na prática é uma maternidade que se constrói na relação única entre uma mãe e seu 

bebê, relação que será diferente para cada mulher, e ainda, entre uma mesma mãe e seus 

vários filhos. Nesse sentido, preferimos empregar o termo maternidade em sua forma plural, 

ao enfatizar que existem maternidades possíveis que se contrapõe ao modelo de maternidade 

idealizado. 

 Os relatos que chamaram a atenção e que motivaram o desenvolvimento deste trabalho 

dizem respeito à face oculta da maternidade, visível apenas àquela que a vivencia. Os 

sentimentos ambivalentes são os que comumente mais causam sofrimento à gestante e à 

puérpera, pois à mulher lhe parece inaceitável que possa ter sentimentos negativos em relação 

à gestação ou mesmo ao bebê. Muitas hesitam em revelar o que estão sentindo por medo da 

incompreensão ou mesmo dos julgamentos associados, sofrendo em silêncio e sozinhas. 

Ainda que muitas mulheres tenham experimentado os mesmos sentimentos, há uma espécie 

de acordo tácito de silêncio que perpetua e acentua o sofrimento daquela que acredita ser a 

única a passar por tal experiência. Poucas conseguem expressar tais sentimentos em palavras, 

e o que não é falado aparece na forma de sintomas: o leite não “desce”, a criança tranca a 
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boca para não mamar, a mulher tem alguma intercorrência clínica da gestação ou do pós-

parto, entre outros. Optou-se pela Psicanálise como referencial teórico haja vista que esta não 

trabalha com a noção de um instinto materno que norteará a vivência da maternidade. 

Compreende-se, assim, o ciclo gravídico-puerperal como um período de labilidade emocional, 

uma fase de intensas modificações na vida de uma mulher que exigirá certos remanejamentos 

psíquicos para que esta possa aceder à condição de mãe e o bebê possa aceder à condição de 

filho, inscrito assim na linhagem familiar. 

A monografia será apresenta em três capítulos. No primeiro a maternidade é 

abordada dentro de uma perspectiva histórica, com vistas a compreender como se construiu o 

modelo ideal de maternidade apoiado na suposta existência de um instinto materno. Tomando 

por referência teórica Iaconelli (2012), Badinter (1985) e Del Priore (2009), constata-se que a 

maternidade é um constructo histórico e social. As autoras fazem um traçado do percurso 

histórico que culminou na construção da categoria social mãe a partir do retorno a um 

naturalismo centrado na noção de instinto materno, originando a concepção de um modelo 

ideal de maternidade que Badinter classifica como mítico. Esse instinto materno seria 

responsável por suscitar na mulher um amor automático e instantâneo em relação ao bebê ao 

qual ela dá à luz. Nesta visada, seria antinatural, e mesmo inadmissível, que uma mulher 

experimentasse sentimentos contraditórios ou ambivalentes em relação ao seu bebê.  

No segundo capítulo, recorre-se ao arcabouço teórico de Sigmund Freud para 

problematizar a questão do instinto e sua relação com a maternidade. Nos textos em que 

aborda a questão da sexualidade feminina, tais como: A dissolução do complexo de Édipo 

(1924), Algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos (1925), 

Sobre a sexualidade feminina (1931) e a Conferência XXXIII - a feminilidade (1933), Freud 

aponta os caminhos que levam uma mulher a enveredar-se pela maternidade, situando-a como 

sendo algo muito mais da ordem do desejo do que da ordem instintual. Segundo o autor, uma 

das possíveis respostas ao complexo de castração é a maternidade, na qual a mulher se insere 

na lógica fálica ao dar à luz um filho, ou seja, substitui-se o desejo de falo pelo desejo de filho 

que representará o substituto do falo perdido. 

O terceiro capítulo se dedica a analisar como a existência de um modelo ideal de 

maternidade afeta direta ou indiretamente a experiência de maternidade de uma mulher. Ainda 

na perspectiva psicanalítica analisaremos os caminhos que levam uma mulher a tornar-se mãe 

e que permitem a um bebê ser adotado como filho. Em Introdução ao Narcisismo (1914) 

Freud afirma que a relação entre pais e filhos se dá como revivescência do narcisismo dos 

pais que projetarão em seus filhos os próprios ideais abandonados ou inalcançados. Nesse 
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sentido, o amor de uma mãe por seu bebê ocorre mediante uma identificação narcísica, mas 

não é livre de ambivalência, ou seja, o objeto será investido de amor, mas também de ódio. A 

fim de enriquecer nosso percurso teórico será apresentada, ao final do capítulo, uma vinheta 

clínica. Nela relataremos o caso de uma mulher que, na contramão do que pregam os 

defensores da maternidade instintiva, não consegue vincular-se instantaneamente à bebê que 

deu à luz. 

Optamos por problematizar a questão da maternidade, da imposição de um ideal que 

corrobora para a fixação de um modelo único de maternidade no qual os únicos sentimentos 

permitidos são os de alegria e amor, e que exclui, e pune, qualquer possibilidade de 

ambivalência. Nesse sentido, o questionamento do amor materno idealizado, supostamente 

puro e imaculado, será o fio condutor deste trabalho. 
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CAPÍTULO I 

1. A CONSTRUÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DA MATERNIDADE 

 

Será o amor materno um instinto, uma tendência 

feminina inata, ou depende, em grande parte, de um 

comportamento social, variável de acordo com a época 

e os costumes? 

(BADINTER, 1985) 
 

 

A categoria social maternidade como se conhece hoje é uma construção sócio-

histórica, o papel social de mãe perpassa questões históricas, culturais e de gênero. Assim 

também o relacionamento mãe-criança não foi sempre o mesmo e adquiriu novos tons ao 

longo da história.  

Diante disso, temos por objetivo neste capítulo realizar um breve recorte das 

transformações do papel materno na história do Ocidente e no contexto brasileiro, 

especificamente. 

Este é um campo de pesquisa extenso cuja amplitude nos escapa, portanto, não 

pretendemos esgotar o assunto, nossa intenção neste capítulo é delimitar historicamente como 

se construiu o conceito de maternidade na sociedade ocidental contemporânea. 

 

1.1. A mulher na história e a história das mulheres 

 

Em História, história das mulheres, história do gênero (1989), Gisela Bock aponta 

que a história da humanidade tem sido contada de homens, para homens e sobre homens. A 

participação da mulher na história foi, durante muito tempo, relegada ao segundo plano.  

A produção feminina, apesar de existente, era ignorada pelos estudiosos, como 

observa a autora: “Tradicionalmente a história era considerada como o produto da ação dos 

homens, das provações dos homens, da escrita dos homens. A experiência masculina, tanto na 

como da história, era equiparada à história geral, à história em geral” (BOCK, 1989, p. 2, 

grifos no original). Bock afirma que essa invisibilidade das mulheres se devia 

fundamentalmente ao fato de que os espaços que elas ocupavam e as funções que elas 

exerciam não eram consideradas dignas da análise histórica (Ibidem). 

Nos anos 1960 o cenário muda com a ascensão do movimento feminista. A partir de 

então a participação da mulher na historiografia começa a destacar-se com a história sendo 

contada também em uma perspectiva feminina de gênero, o que inicialmente ocorre de forma 
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separada da historiografia tradicional. Os historiadores afirmavam a importância de uma 

história das mulheres, como se o percurso feminino devesse ser registrado separadamente do 

percurso da humanidade. Reconhece-se que as mulheres têm uma história e que ela é diferente 

da história dos homens, mas ser diferente não significa que seja menos importante ou que 

deva ser registrada em separado, pois “é tão discutível separar a história das mulheres da 

história geral, como separar a história dos homens da história das mulheres” (Ibidem, p. 8).  

A autora sustenta esse argumento baseada na observação de que as mulheres 

representam a metade do gênero humano, e que em algumas épocas da história da 

humanidade representaram até mais do que a metade. 

Bock aponta ainda que o esforço de unir a história das mulheres à história geral fez 

como que os homens passassem a ser observados também em termos de sua sexualidade 

(Ibidem). Surgem então os gêneros como categoria social, cultural e histórica e, por 

consequência, lança-se luz sobre os espaços, comportamentos e atividades de gênero pré-

determinados culturalmente com base em argumentos biológicos.  

Diante disso a historiadora afirma que é preciso se recusar a rotular o sexo ou o 

gênero sexual de forma reducionista como um fato biológico. No caso das mulheres 

especificamente:  

É preciso parar de encarar o corpo da mulher, a sexualidade ou os órgãos 

envolvidos, a gravidez, o nascimento e a maternidade como fatos “biológicos” 

apenas, como se estes nada tivessem de influência histórica e cultural, pois a própria 

“biologia” é uma autêntica categoria sociocultural (Ibidem, p.10, grifos no original). 

 

Bock (Ibidem) sinaliza que a importância dada aos fatos biológicos pode justificar, 

em certo ponto, a importância dada ao papel reprodutivo da mulher na história.  

Ainda nesse sentido, podemos destacar o nascimento da ginecologia e da obstetrícia 

como especialidades médicas na segunda metade do século XIX, tornando o corpo feminino 

um objeto de pesquisa e de intervenção. Segundo Martins “ambas esquadrinharam o corpo 

feminino como até então não havia sido possível fazer, e elaboraram discursos sobre a 

natureza feminina, sobre a definição da mulher e seu devir, sustentados pela verdade 

científica” (MARTINS, 2000, p. 11, grifo nosso). 

Ginecologia e obstetrícia são especialidades que visam dar conta da sexualidade e da 

função reprodutora feminina. Destacamos aqui que não havia e não há especialidade médica 

semelhante para o homem, em termos de sua exclusividade, pois as especialidades1 que 

                                                 
1 Urologia (especialidade que cuida do sistema reprodutor masculino e do trato urinário masculino e feminino) e 

Proctologia (especialidade que cuida do trato digestório terminal, incluindo as doenças da próstata). 
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cuidam da saúde sexual e reprodutiva masculina também atendem o sexo feminino. Tal 

constatação marca a diferença dos papéis de gênero masculino e feminino e o lugar que estes 

ocupam na sociedade: “a mulher é definida por sua corporeidade enquanto o homem pela sua 

racionalidade” (Ibidem, p. 6). 

 

1.2. O ser mulher-mãe através da história 

 

Na tese intitulada Mal-estar na maternidade, do infanticídio à função materna 

(2012) Vera Iaconelli aponta que, nos primórdios, a fertilidade feminina foi condição de 

pertencimento da mulher ao grupo social. O tornar-se mulher e tornar-se mãe se confundem 

ao longo da história, o que se daria por uma valorização de uma pretensa natureza feminina, 

como se a maternidade, enquanto função, fosse o destino de toda mulher, e ser mãe fosse algo 

intrinsecamente associado à posição feminina.  

Ao mencionar as sociedades estáveis, expressão que a autora utiliza para referir-se às 

sociedades ditas primitivas ou arcaicas, Iaconelli afirma que nessas sociedades “ser mulher 

equivale a procriar”, os demais papeis atribuídos às mulheres dependiam deste papel principal 

(Ibidem, p. 29).  

Apesar do sucesso reprodutivo ser esperado também dos homens a infertilidade era 

sempre atribuída à mulher, pois a capacidade reprodutiva dos homens, salvo em casos de 

impotência comprovada, era inquestionável. A mulher infértil tinha ameaçado seu lugar no 

grupo social, pois as mulheres quando meninas viviam a expectativa de gerar, ao passo que as 

mulheres mais velhas, quando na menopausa, lamentavam por deixar de fazê-lo, pois “a 

mulher estéril não é, ou já não é, uma mulher propriamente dita, estando mais próxima do 

homem que da mulher” (HÉRITIER, 1996, p. 74 apud IACONELLI, 2012, p. 31). 

A autora dá como exemplo uma tribo de pastores do Sudão, os Nuer, na qual as 

mulheres estéreis retornam à sua linhagem de origem para uma nova chance de constituir uma 

descendência. A mulher transita para a condição masculina e deve casar-se com outra mulher. 

Os filhos desse casamento são frutos da relação sexual da esposa com outro homem, que deve 

ser estranho à comunidade, e reconhecem a mulher-marido como pai. Portanto, nessa tribo os 

status de masculino e feminino independem do sexo, o que cria a divisão entre homens e 

mulheres é a fecundidade feminina ou a sua ausência. 

Na antiguidade a problemática reprodutiva ganha outros contornos e desafios. As 

mulheres gregas e romanas estavam destinadas ao casamento e à maternidade. Essas mulheres 

não escolhiam nem o marido nem a idade em que se casariam. Os contratos eram firmados 
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entre os pais e os maridos, e seus nomes não figuravam nesses documentos. Aliás, na Grécia 

Antiga as mulheres nem tinham o status de cidadãs, e só ganhavam o nome da família e seus 

privilégios após terem seu primeiro filho.  

Cabia, portanto, às mulheres da nobreza darem continuidade a classe de nobres e, 

para isso, deveriam gerar um número de filhos que lhes garantiria o acesso à herança. A 

expectativa de vida dessas mulheres era baixa (20, 30 anos) e a mortalidade infantil era alta, 

razão pela qual deveriam gerar mais que um filho. O parto era causa frequente da mortalidade 

feminina e a única saída de prolongar a vida dessas mulheres era a abstinência sexual após 

terem gerado um número adequado de herdeiros. Tal configuração social fazia com que os 

homens buscassem satisfação na figura da concubina e da prostituta, geralmente mulheres 

pobres. “A mulher de segunda classe poderia se expor aos riscos da maternidade” (Ibidem, p. 

34, grifo nosso).  

Na ausência de métodos contraceptivos relevantes, os meios de prevenir uma 

gestação mais populares da época se resumiam ao coito interrompido, à crença de que se lavar 

após o ato sexual diminuiria as chances de uma gravidez, ao uso de abortivos que 

representavam grande perigo à vida das mulheres. Haviam também os abandonos, 

infanticídios e venda das crianças das classes menos favorecidas. 

Vemos, portanto, que na antiguidade as mulheres se dividiam na tarefa procriativa e 

na sexual: as mais abastadas tinham por obrigação gerar um número de filhos que lhes 

garantisse uma vida sexualmente abstêmia, fato que lhe permitia, em teoria, uma vida 

prolongada livre dos riscos do parto, ao passo que as menos favorecidas deveriam dedicar-se à 

satisfação sexual de seus senhores, sem ônus para suas esposas. 

Na Idade Média, na Europa, houve a ascensão do poder religioso, que marcou 

profundamente a discussão das questões sociais. É nesse viés que serão pensadas também as 

questões femininas, dentre elas a sexualidade e a maternidade (Ibidem, 2012). O pensamento 

dessa época foi destacadamente marcado pela misoginia e pelo revestimento do sexo feminino 

de uma aura de periculosidade. A mulher já representava nessa época um enigma para os 

homens cultos, os mesmos que faziam a história, a filosofia e a ciência.  

O culto à Maria adquire nesse cenário um caráter quase que obsessivo e é através da 

associação da mãe à figura de Maria, em seu caráter virginal, que se empresta à maternidade 

ares de beatificação. Revestida com essa nova roupagem a maternidade é o que remiria a 

mulher de sua tendência demoníaca (Ibidem, 2012).  

Acerca dessa transformação Roudinesco afirma que:  
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(...) ao se outorgar à mãe e à maternidade um lugar considerável, proporciona-se 

meios de controlar aquilo que, no imaginário da sociedade, corre o risco de 

desembocar em uma perigosa irrupção do feminino, isto é, na força de uma 

sexualidade julgada tanto mais selvagem ou devastadora na medida em que não 

estaria mais colada à função materna. A mulher deve acima de tudo ser mãe, a fim 

de que o corpo social esteja em condições de resistir à tirania de um gozo feminino 

capaz, pensa-se, de eliminar a diferença dos sexos. (ROUDINESCO, 2003, p. 21) 

 

Mesmo diante da santificação materna o abandono de crianças e o infanticídio ainda 

permanecem práticas comuns. A autora aponta que se até então mulheres de todas as camadas 

sociais recorreram a diferentes técnicas contraceptivas, fossem eficazes ou não, e se o aborto 

era recorrente, por outro lado eram o infanticídio e o abandono as práticas que permaneciam 

há séculos como os meios mais frequentes para o controle da fecundidade (Ibidem, 2003). 

Iaconelli (2012) aponta que a partir do século XVII, o alarmante número de crianças 

abandonadas é um peso cada vez maior para o Estado. A mortalidade infantil atingia níveis 

assombrosos, as crianças que sobreviviam viviam à margem da sociedade ou serviam ao 

Estado através do trabalho nas colônias ou no serviço militar.  

A crescente massa de desvalidos era motivo de preocupação: por um lado 

representavam o risco de uma revolta iminente e de outro geravam ônus ao Estado devido aos 

gastos para atender suas necessidades. Investir nessas massas para torná-los mão-de-obra para 

as colônias, evitando a invalidez na idade adulta, seria extremamente dispendioso.  

A saída para dos governantes foi tornar a conservação das crianças assunto 

primordial. Para isso uniram-se teólogos, filósofos, políticos e médicos para pensar em uma 

estratégia que diminuísse a mortalidade infantil e garantisse uma solução rentável para o 

Estado.  

É nesse cenário que a figura da mãe, já beatificada na Idade Média, ganha destaque 

central: a maternidade adquire um caráter de missão. A conclusão dos estudiosos da época era 

de que a melhor saída para sobrevivência das crianças consistia no aleitamento materno já que 

não havia alimento substituto que lhe fosse equivalente. Amamentar se torna um serviço 

remunerado que passa a ser extremamente disputado.  

Segundo Elisabeth Badinter (1985) já era prática comum que os filhos dos nobres 

fossem amamentados pelas amas-de-leite ou pelas escravas. Contudo nesse cenário em que a 

amamentação era um serviço comercializável, a prática passa a enfrentar as vicissitudes do 

crescimento das cidades e de seu contingente populacional. Escravas e amas-de-leite 

passaram a disputar acirradamente os bebês e cada uma era responsável por um sem fim de 

crianças que frequentemente morriam em função dos maus-tratos ou negligência. 
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A autora aponta que até o final do século XVIII a criança era tratada com indiferença 

e frieza por parte dos adultos, inclusive seus genitores, pois era considerada inacabada e 

imperfeita. Como desculpa para essa indiferença havia a justificativa de que as crianças 

morriam muito frequentemente antes de completar o primeiro ano de vida e o distanciamento 

seria uma forma de a mãe se defender da dor da perda de um filho.  

A morte de um filho, ou de um herdeiro, era fonte de sofrimento para o pai e para a 

mãe, contudo, o amor parental coexistia muito bem com essas perdas “pois o filho então era 

visto, acima de tudo, como a coisa dos pais, como um objeto inteiramente submisso à vontade 

deles” (ROUDINESCO, op. cit., p. 48, grifo no original)  

É na passagem do século XVIII para o XIX, paralelamente ao desenvolvimento da 

família burguesa, que se assiste ao nascimento da mãe idealizada (BADINTER, op. cit.). 

Inúmeras teorizações vão operar uma mudança nas mentalidades, afetando principalmente a 

figura e o papel de mãe.  

A mãe foi considerada como figura principal e privilegiada nos cuidados com a 

prole. Apoiados na biologia, os médicos passaram a apregoar o lugar da mulher como sendo o 

da função materna, do lar e do casamento. Pressupõe-se a existência de um amor natural e 

espontâneo que uniria mãe e bebê em função do instinto materno supostamente existente em 

toda mulher. Surge também a hipótese de que a indiferença em relação as crianças podia ser 

uma das causas da mortandade infantil. O bebê torna-se, então, objeto privilegiado da atenção 

materna, ao passo que a mulher, no auge da ampliação de suas responsabilidades, é exaltada 

no imaginário social como a rainha do lar.  

Podemos notar que a figura de mãe e a figura da criança estão interligadas, pois na 

medida em que a figura da criança é revestida de novos tons, e surge um novo sentimento de 

infância, é necessário criar uma mãe que lhe seja correspondente (ARIÉS, 2006).  

O cenário muda a partir da Revolução, primeiro na França e depois na Europa no 

século XIX. Houve uma crescente redução da natalidade explicada por uma profunda 

modificação no sentimento de família (Ibidem). O amor integra a instituição matrimonial e a 

esposa tem sua sexualidade reconhecida, o que implicava que o homem devesse controlar 

melhor seus atos sexuais, e o filho, fruto dessas relações, deixava então de ser uma coisa para 

se tornar um sujeito.  

Tais mudanças geram uma nova atitude diante do bebê, este passa a ser respeitado e 

protegido. As mulheres nobres são estimuladas a amamentar seus filhos e não mais confiá-los 

às amas-de-leite. A nova prática de cuidados reduz significativamente a mortalidade infantil. 

(ROUDINESCO, op. cit.) 
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O novo sentimento em relação à criança torna o infanticídio um crime passível de 

punição. O filho na família burguesa torna-se um investimento para transmissão do 

patrimônio, não mais um acidente de percurso, mas fruto do desejo de seus pais, e é sobre a 

criança amada e educada que se fundam as bases da família moderna (Ibidem).  

 

1.3. A maternidade no Brasil Colônia 

 

No contexto brasileiro tomaremos como ponto inicial de análise o século XVI, época 

em que se dá a construção da sociedade brasileira segundo os ideais europeus de colonização. 

O lugar da mulher nessa sociedade, inaugurada em pleno Renascimento, vai diferir do lugar 

ocupado até então pela mulher europeia.  

O papel da mulher nesse contexto deveria  

Refletir a participação feminina na conquista ultramarina, mas também a sua 

atividade na defesa do catolicismo contra a Reforma Protestante. Mais ainda, deveria 

espelhar a presença feminina na consolidação de um projeto demográfico que 

preenchesse os vazios da terra recém-descoberta (DEL PRIORE, 2009, p. 22).  

 

Exerceu-se, então, um forte controle sobre a mulher, sem comparação com o que 

havia acontecido na Idade Média, pois “adestrar a mulher fazia parte do processo civilizatório 

e, no Brasil, este adestramento fez-se a serviço do processo de colonização” (Ibidem, p. 27).  

O discurso religioso atuava profundamente na persuasão e exaltação da maternidade. 

O dever primeiro da mulher com a nova nação era procriar, para tanto a construção de 

mosteiros de freiras foram proibidos como forma de evitar que a mulher se desviasse de seu 

propósito (Ibidem). 

Del Priore assinala a existência de uma relação entre o escravagismo feminino e as 

expectativas em relação ao comportamento das mulheres. A escrava era modelo de obediência 

e submissão e deveria ser seguido pelas mulheres, reforçando o lugar que as mulheres, 

independentemente de sua posição social, deveriam ocupar diante dos homens. 

Ao mesmo tempo em que consistia em uma obrigação, a maternidade representava 

para essas mulheres um lugar de prestígio na sociedade, uma libertação do jugo social. O 

dever cumprido dava a mulher-mãe do Brasil Colônia o poder da maternidade materializado, 

para além da figura da mãe, também na comadre, na parteira e na ama-de-leite, e representava 

um refúgio da exploração doméstica e sexual, do abandono e da solidão (Ibidem). 

Ainda assim, tal qual no cenário europeu o hábito do abandono de crianças – pobres 

e ilegítimas em sua maioria – também ocorre no Brasil e ganha destaque com a criação das 
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“Rodas dos expostos2” nas Santas Casas de Misericórdia no Rio de Janeiro, Recife e Salvador 

no século XVIII e em São Paulo no século XIX (Idem, 1994). 

É a Igreja quem vai exercer forte influência regulatória da mulher e da maternidade 

pois, 

Interessada em constituir famílias onde o papel da mulher fosse o de “instruir e 

educar os filhos cristãmente”, a fim de propagar os ideais do catolicismo, a Igreja 

contribuiu para formar uma sensibilidade mais aguda em relação à maternidade e à 

infância, tanto no mundo da afetividade quanto no do saber (Ibidem, p. 57) 

 

A mulher brasileira não viveu os ideais emancipatórios da mulher europeia e a 

maternidade no Brasil encontrou pontos de ancoragem semelhantes aos da mulher medieval e 

da camponesa. Portanto, a forte religiosidade e o culto da Virgem Maria, Mãe de Deus, 

culminaram na construção de um modelo de maternidade ideal muito semelhante ao que 

vigorava na Idade Média e cujos reflexos são percebidos até os dias atuais na sociedade 

brasileira.  

 

1.4. Maternidade mitificada 

 

Segundo Badinter (op. cit.) a concepção moderna de mãe é um retorno a um 

naturalismo centrado na noção de instinto materno que originou a construção de um modelo 

ideal e mítico de maternidade. De acordo com essa concepção à natureza feminina pertenceria 

o desejo de ser mãe e sob essa ótica a mulher teria nascido destinada a ser mãe e a maternar 

seus bebês com um amor incondicional, sendo esta a função feminina por excelência. 

Para além disso a mitificação da maternidade traz consigo um receituário: deve-se 

amar incondicionalmente o bebê, deve-se experienciar a maternidade como um estado de 

absoluta felicidade e realização. 

Badinter refuta a possibilidade de existência de um instinto que seria responsável 

pelo amor materno, pois este, tal qual todos os sentimentos humanos, varia de acordo com as 

                                                 
2 Também conhecida como Roda dos Enjeitados ou Roda da Misericórdia consiste em um artefato de madeira 

fixado ao muro ou janela do hospital, no qual era depositada a criança. Ao girar o artefato a criança era 

conduzida para dentro das dependências do mesmo, sem que a identidade de quem ali colocasse o bebê fosse 

revelada. Teve origem na Itália durante a Idade Média, aparece a partir do trabalho de uma Irmandade de 

Caridade e da preocupação com o grande número de bebês encontrados mortos. Tal Irmandade organizou em um 

hospital em Roma um sistema de proteção à criança exposta ou abandonada (GALLINDO, 2016). 
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flutuações socioeconômicas da história. A ideia de um instinto materno é criticada pela autora 

com base na demonstração de que na história a relação das mães, e também da comunidade, 

com o recém-nascido poderia, no mínimo, ser classificada de negligente e levou alguns 

séculos para mudar.  

A autora aponta que na França do século XIX o conceito de amor materno era outro, 

pois logo após o nascimento os bebês eram entregues às amas para que os criassem e estes só 

voltavam ao lar depois dos cinco anos de idade. Isso não quer dizer que não existiam mães 

que amavam seus filhos, porém o amor materno não era uma regra e certamente não tinha os 

mesmos tons atuais (Ibidem, 1985). 

Badinter afirma que se a ideia de instinto materno em humanos fizesse sentido, 

deveria ser no sentido de garantir um comportamento em relação à criança que fosse imune 

aos ditames sociais e as variações históricas, o que sabemos, não ocorre. Longos períodos 

históricos em que as crianças eram duramente negligenciadas, inclusive por suas mães, 

demonstram a fragilidade desse suposto instinto. A mudança de mentalidades em relação à 

criança e à família ocorreu em função de uma grande doutrinação, pois até então o amor entre 

pais e filhos era extremamente contingencial. 

Vimos ao longo deste capítulo como se chegou a construção de um modelo de 

maternidade ideal, que ainda perdura, e que tem muito de influência religiosa e de interesse do 

Estado na sobrevivência dos bebês. No próximo capítulo recorreremos à teoria psicanalítica 

para problematizar o suposto instinto materno no qual o ideal de maternidade se apoia. 

 

 

  



22 

 

CAPÍTULO II 

2. FEMINILIDADE E MATERNIDADE NA TEORIA PSICANALÍTICA 

 

Longe de ser uma relação de completude, a 

maternidade, na acepção freudiana é um dos nomes da 

castração. 

(BROUSSE, 1993)  

 

No capítulo anterior abordamos como se construiu historicamente o conceito de mãe 

ideal, apoiado na suposta existência de um instinto materno. Vimos também que a história da 

mulher se confunde com a história da maternidade, como se houvesse uma identidade natural 

entre ser mulher e ser mãe.   

Para problematizar esta formulação recorreremos neste capítulo a teoria psicanalítica, 

pois consideramos que o postulado freudiano subverte a noção do ser humano como dotado 

de uma carga instintiva, situando a maternidade no domínio da pulsão e não do domínio da 

natureza. 

  

2.1. A pré-história da mulher 

 

As descobertas de Freud no campo da feminilidade são, indubitavelmente, de grande 

valor para os estudiosos do feminino. Contudo, o próprio Freud hesitou diante da questão da 

feminilidade a que chamou de o “continente negro” (FREUD, [1926] 1972), destacando em 

vários momentos o caráter inacabado de suas pesquisas sobre o que intitulou de “a pré-

história da mulher” (Idem, [1925;1933] 1972).  

 Nos Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905), primeira obra onde aborda 

especificamente a questão do desenvolvimento sexual, Freud aponta que apenas a vida sexual 

dos homens teria se tornado acessível à pesquisa, e que a das mulheres ainda permanecia em 

obscuridade (Idem, [1905] 1972).  

Nesse artigo, Freud defende a hipótese da existência de um monismo sexual, ou seja, 

um só e mesmo aparelho genital para ambos os sexos: o masculino, correspondente ao pênis 

nos meninos e ao clitóris nas meninas. Aponta também a existência de um complexo de 

castração, tema que abordaremos mais detalhadamente a seguir, e de uma inveja do pênis que 

acometeria as meninas. Para Freud, nesse período de sua pesquisa, não havia distinção real 

entre os dois sexos até a puberdade, onde o monismo da organização pré-genital da libido 

abriria espaço para o início bifásico do desenvolvimento sexual (Idem, [1923] 1972). 
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Em 1923 com o texto A Organização Genital Infantil, Freud afirma que deseja fazer 

um acréscimo aos seus Três Ensaios. Após anos de estudo o autor constata que existe 

diferença na organização genital infantil e na adulta. A infantil é fálica, ou seja, há primazia 

do falo, enquanto que a adulta é genital. É na fase da primazia fálica que se inicia o complexo 

de castração, citado anteriormente.  

Nessa fase o menino sabe que há uma distinção entre homens e mulheres, porém 

ainda não a vincula com a diferença nos órgãos genitais. O menino presume, naturalmente, 

que todos seres vivos possuem um órgão genital próprio. É mediante o desejo de observar o 

órgão alheio e compará-lo ao seu que ele descobre, ao ver o sexo feminino, que nem todos 

têm um órgão como o seu. A princípio o menino rejeita esse fato e pensa que o pênis que falta 

à mulher ainda crescerá, porém lentamente afasta essa ideia e conclui que o pênis estivera lá 

antes e fora retirado depois, tornando real a possibilidade de que ele próprio possa sofrer tal 

destino como resultado da castração.  

Freud (op. cit.) reforça que os processos de organização genital da menina ainda são 

desconhecidos. Afirma que a menina supõe a castração como punição, nesse sentido, para ela 

somente as mulheres desprezíveis seriam castradas, supondo que a mãe, a quem ela respeita, 

ainda possui um pênis.  

Ao escrever A Dissolução do Complexo de Édipo em 1924, Freud clarifica mais a 

questão do complexo de castração e como se dá o complexo de Édipo nos dois sexos, dando 

ênfase ao diferente curso da sexualidade feminina, contudo mantém a hipótese de que a 

verdadeira organização genital só é conhecida na puberdade. 

Freud afirma que o complexo de Édipo é “o fenômeno central do período sexual da 

primeira infância” (Idem, [1924] 2011, p. 184). Completa que o menino que tem a mãe como 

seu objeto de amor, vê-se diante da ameaça de castração e da impossibilidade de realização 

desse amor. O declínio do complexo de Édipo se realiza diante da ação do complexo de 

castração ativado pelo conflito entre seus desejos libidinais dirigidos à mãe e o interesse 

narcísico que tem no seu próprio pênis. Diante deste dilema prevalece então o interesse 

narcísico e o Eu se afasta do complexo de Édipo.  

Na menina o processo é descrito por Freud como “muito mais obscuro e insuficiente” 

(Ibidem, p. 188). A diferença essencial nos dois sexos é que a menina aceita a castração como 

fato consumado, enquanto o menino ainda teme essa possibilidade. O complexo de castração 

é despertado pela visão do pênis nos meninos que quando comparado com o clitóris, gera um 

sentimento de inferioridade e o desejo de compensar a falta do pênis, pois ela sente que saiu 

perdendo. A garota passa então do pênis ao bebê, seu complexo de Édipo resulta no desejo de 
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receber do pai um filho como presente, de lhe gerar um filho. Freud supõe que a menina 

abandone aos poucos o complexo de Édipo porque esse desejo não se realiza, “os dois 

desejos, de ter um pênis e um filho, permanecem fortemente investidos no inconsciente e 

ajudam a preparar o ser feminino para seu futuro papel sexual” (Ibidem, p. 189).  

Posteriormente, no texto Algumas Consequências Psíquicas da Diferença Anatômica 

entre os Sexos (1925) Freud aprofunda a explicação da equivalência do desejo de pênis e de 

bebê. Também retoma o tema do complexo de Édipo feminino, acrescentando novas 

informações. Sempre tomando o processo masculino por exemplo, Freud ([1925] 2011) 

aponta que na menina o complexo de Édipo “traz em si um problema a mais” (Ibidem, p. 

260). Nos dois sexos a mãe foi o primeiro objeto de amor, o garoto mantém a mãe como 

objeto na fase edípica, enquanto que a menina precisa abandoná-lo e tomar o pai por objeto.  

Freud questiona como ocorre esse processo e supõe que com a descoberta da 

castração o menino tem duas reações em relação à mulher: aversão ou triunfante menosprezo. 

A menina, por sua vez, logo toma sua decisão, pois ela viu o que sabe que não tem, mas que 

quer ter, desenvolvendo a inveja do pênis como resultado da ferida narcísica da castração. 

Porém o reconhecimento de que não é possível ficar à altura dos meninos, o reconhecimento 

da diferença sexual anatômica, impele a menina a afastar-se da masculinidade e a trilhar os 

caminhos da feminilidade. Diante disso, abandona o desejo de ter um pênis para substituí-lo 

pelo desejo de ter um filho, e com esta intenção toma o pai como objeto amoroso, 

abandonando a mãe a quem acusa de não tê-la amado ou amamentado o suficiente.  

Ainda neste texto, Freud faz uma importante observação que marca a diferença dos 

dois sexos no tocante ao complexo de castração e ao complexo de Édipo. Afirma que na 

menina este é uma formação secundária pois “enquanto o complexo de Édipo do menino 

sucumbe ao complexo de castração, o da menina é possibilitado e introduzido pelo complexo 

de castração” (Ibidem, p. 266). Ou seja, para a menina falta o motivo para destruir o 

complexo de Édipo, o que leva Freud a supor que este pode persistir na vida psíquica normal 

da mulher, deixando a formação do Supereu sob influência de fatores externos, sobretudo pela 

ameaça de perda de amor, enquanto no menino o Supereu se forma pela introjeção da 

autoridade paterna. 

Em 1931 Freud apresenta o estudo intitulado Sobre a Sexualidade Feminina no qual 

reformula suas descobertas de 1925 e enfatiza a longa duração da fase pré-edípica onde 

prevalece a ligação com a mãe, afirmando que algumas mulheres se detêm nesta ligação 

original e jamais se volta realmente para o homem (Idem, [1931] 2010).  
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Freud (op. cit.) afirma que a bissexualidade, apontada em seus estudos como parte da 

constituição humana, é mais nítida na mulher do que no homem. Isto porque o homem tem 

apenas uma zona sexual predominante, o pênis, enquanto a mulher tem duas, o clitóris, 

análogo ao pênis, e a vagina, propriamente feminina. Ambos os sexos têm a mãe como 

primeiro objeto amoroso, mas a menina precisa substituí-lo pelo pai. Nela, essa substituição 

de objeto corresponde também à uma mudança de sexo, do clitóris, masculino, à vagina, 

feminina.  

Diante do complexo de castração Freud aponta três orientações possíveis: a primeira 

seria o afastamento da sexualidade em geral, a segunda seria agarrar-se ao complexo de 

masculinidade, que poderia resultar em uma escolha homossexual do objeto e, por fim, a 

terceira saída que seria a configuração feminina dita normal, na qual a menina toma o pai por 

objeto dando os primeiros passos para a feminilidade definitiva. Entretanto, o autor enfatiza 

que na menina o complexo de Édipo é resultado de um longo desenvolvimento, não é 

destruído, mas sim criado pela castração, como citamos anteriormente, e frequentemente não 

é superado por completo permanecendo ativo e influenciando a escolha objetal do parceiro 

amoroso (Ibidem).  

O último artigo em que Freud se dedica exclusivamente à sexualidade feminina, foi 

publicado em 1933, fruto de uma conferência. Neste, definiu a feminilidade como um 

verdadeiro enigma que tem levado as pessoas, através da história a “quebrar a cabeça” (Idem, 

[1933] 1972).  

Novamente Freud ressalta a questão da bissexualidade humana, identificando 

masculino a ativo e feminino a passivo, como já havia feito nos seus trabalhos anteriores. 

Contudo, salienta que associar feminino a passivo e masculino a ativo, invariavelmente, seria 

inadequado e adverte para que isso não seja feito. Aponta que é sim verdade que essa 

dualidade ocorra a nível celular, pois o espermatozoide é ativo e o óvulo passivo. Entretanto a 

própria natureza forneceria exemplos de espécies animais nas quais o macho desempenha 

papel passivo enquanto a fêmea desempenha um papel ativo, acrescentando que para se 

chegar a um fim passivo pode ser exigido grande nível de atividade. 

Freud retoma o complexo de Édipo feminino e aponta que a mudança objetal da 

menina, da mãe para o pai, é pautada no desejo de possuir um pênis que acredita ter-lhe sido 

negado pela mãe. Afirma que “a situação feminina só se estabelece se o desejo de pênis for 

substituído pelo desejo de um bebê, isto é, um bebê que assume o lugar do pênis consoante 

uma primitiva equivalência simbólica” (Ibidem, p. 147).  
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Na vida adulta a mulher se satisfará se o desejo de ter um bebê tornar-se realidade e, 

especialmente, se o bebê for um menino, portador do pênis tão desejado por ela. Acerca disso 

Freud afirma que “a mãe somente tem satisfação sem limites na relação com seu filho 

menino; este é, sem exceção, o mais perfeito, o mais livre de ambivalência de todos os 

relacionamentos humanos” (Ibidem, p. 149).  

Na citação anterior podemos ver que Freud entende a relação mãe-filha mais sujeita à 

ambivalência que a relação mãe-filho. Contudo, esta última não é, via de regra, uma relação 

livre de ambivalência como pode parecer a princípio, pois depende da forma particular de 

cada mulher situar-se diante da castração.  

Acerca disso, Lima (2006) afirma que a relação mãe-filho vai depender de como a 

criança situar-se-á para a mãe em face da castração. Ao referir-se ao posicionamento amoroso 

da mulher, Freud afirma que este se dá em função do que ficou do relacionamento dela com a 

sua mãe. Portanto, se a relação mãe-filho é marcada por esta relação materna anterior, um 

bebê do sexo masculino pode remeter à mulher a sua relação com o falo, que a fez sucumbir à 

inveja do pênis. Tornar-se mãe de um menino pode levar a mulher à ilusão da plenitude fálica, 

mas também pode levá-la a reencontrar-se com a própria castração. 

  

2.2. Maternidade é instinto? 

 

 No capítulo anterior vimos que ao longo da história desenvolveu-se um discurso que 

marcou a definição da feminilidade pela maternidade, que seria instintiva. Em consonância 

com esse discurso, em algumas teorizações psicanalíticas, o ser mãe aparece como resposta ao 

ser mulher. Relacionando assim, de forma indefectível, maternidade e feminilidade, como 

pudemos observar na revisão dos textos em que Freud aborda a questão da sexualidade 

feminina, nos quais a maternidade aparece como saída normal para a feminilidade. Porém, há 

um ponto de divergência entre o discurso histórico e o psicanalítico, que é o cerne deste 

trabalho: para a psicanálise a maternidade não tem nada de instintivo, antes é resposta ao 

desejo da mulher de saturar a sua falta fálica decorrente do complexo de castração.  

De acordo com o que vimos até este ponto em nossa pesquisa, em Freud a 

sexualidade da menina se organiza em torno do falicismo: a menina quer um falo e deseja um 

filho do pai. Sua feminilidade deriva de ser castrada e é essa falta fálica que a fará voltar-se 

para o amor de um homem: primeiro o pai, que herdará o amor originalmente destinado à 

mãe, e depois o cônjuge. De ambos a mulher espera o falo que lhe falta e que pode advir 

como um filho e/ou na forma do amor.  
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Nessa visada, contrapondo-se ao menino, ela deve se desvincular de um objeto do 

mesmo sexo, a mãe, trocando-o por um objeto de sexo diferente, o pai. Freud descreve esse 

como sendo um processo complexo, pois coincide também com uma mudança de zona 

erógena já mencionada anteriormente: do clitóris à vagina. Para ambos os sexos, o vínculo 

com a mãe é o elemento primordial (ROUDINESCO, 2003).  

Ao fazer do complexo de castração o percurso para tornar-se homem ou mulher, 

Freud introduz, implicitamente, a ideia de desnaturação dos indivíduos. 

Ao afirmar o princípio de um monismo sexual — e, portanto, de um falocentrismo 

— que corresponde ao primado que atribui a uma ordem simbólica separadora, 

Freud considera equivocada toda argumentação naturalista. A seu ver, não existe 

nem instinto materno, nem raça feminina. Assim, o falicismo é pensado como uma 

instância neutra, comum aos dois sexos (Ibidem, p. 59, grifo nosso). 

 

Observamos assim que o postulado freudiano subverte a concepção do ser humano 

como dotado de uma carga instintiva. Para a psicanálise a inserção no mundo de linguagem 

acarreta em um completo distanciamento do que poderia ser considerado como natural na 

esfera do humano.  

Nessa visada, em um movimento antinaturalista, Freud ([1915] 2010) propõe o 

conceito de pulsão3, que sustenta a observação clínica de que a relação de uma mulher com 

seu corpo, com a feminilidade e com a maternidade não estão previamente determinadas, mas 

situadas no domínio da pulsão e não no domínio da natureza.  

Freud (op. cit.) define a pulsão como um conceito-limite entre o somático e o 

psíquico que representa os estímulos originados no corpo. Ainda assim afirma que este é um 

conceito um tanto obscuro, mas que não pode ser dispensado (Ibidem). De fato, o conceito de 

pulsão é um dos mais complexos da psicanálise.  

A pulsão tem por essência a origem em fontes de estímulo no interior do organismo, 

possuir uma força constante que produz a excitação e torna um órgão corporal em uma zona 

erógena na qual se concentrará a libido, e uma irredutibilidade por meio de ações de fuga 

(Ibidem). Não se trata em absoluto de uma necessidade, tal qual a fome ou a sede, que tem 

origem em uma excitação externa. 

                                                 
3 O termo pulsão aqui refere-se ao original alemão Trieb. As traduções disponíveis das obras de Freud para a 

língua portuguesa são alvo de questionamentos quanto à sua fidedignidade ao original e o termo Trieb aparece 

nelas como “Instinto”. Optamos neste trabalho por utilizar o termo pulsão pois, tal como o Inconsciente, este é 

um conceito fundamental no postulado freudiano. Ao traduzir Trieb por instinto corre-se o risco de que o 

conceito freudiano se assemelhe, equivocadamente, ao conceito biológico de instinto – para o qual Freud utilizou 

o termo alemão Instinkt –, naturalizando-o. Portanto, ao formular o conceito de pulsão, definindo-o como um 

conceito-limite entre o anímico e o somático, Freud não teve por objetivo naturalizá-lo em qualquer território 

previamente definido, mas antes preservar sua característica seminal fronteiriça e, portanto, apátrida 

(TAVARES, 2011, p. 381). 
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De acordo com Freud (op. cit.) a pulsão tem quatro dimensões fundamentais: o 

impulso, a meta, o objeto e a fonte. Por impulso entende-se seu elemento motor que sempre 

tenderá à descarga. A meta é sempre a satisfação da pulsão que pode ser alcançada por 

diversos caminhos. O objeto da pulsão é aquele com o qual ela pode alcançar sua meta, sendo 

esta a característica mais variável da pulsão. Freud afirma que é possível dizer que o objeto de 

satisfação da pulsão aparece como objeto destinatário de amor. Por fim, por fonte da pulsão 

compreende-se o processo somático no interior de um órgão que é representado na psique 

pelo estímulo. A fonte da pulsão se origina no corpo, mas seu objeto é psíquico, simbólico.  

As dimensões da pulsão nos fornecem as bases necessárias para que possamos 

distinguí-la do instinto. O instinto é um padrão de comportamento inato, hereditário e possui 

um objeto específico, diferente da pulsão que não é herdada e cujo objeto é variável. 

Pulsão trata-se, portanto, da relação entre o corpo e os objetos. Relações essas que 

não são pré-estabelecidas, ou seja, não são naturais. Acerca do conceito de pulsão elaborado 

por Freud, Lacan ([1964] 1988) conclui que a pulsão é acéfala, pois esta não segue uma 

organização predeterminada, nem nenhuma lei “natural”, haja vista que seu objeto de 

satisfação é o mais variável possível. 

Como então poderíamos relacionar pulsão e maternidade? Segundo Lima (2006) ao 

definir a pulsão como um conceito-limite entre o anímico e o somático Freud não situa a 

pulsão como estando predominantemente em nenhum dos dois lados. A pulsão estaria situada 

em outra ordem, pois:  

Com a introdução do ponto limite em que consiste a pulsão, opera-se uma ruptura, 

que produz a disjunção entre dois conjuntos, o somático e o psíquico, demarcando-

se um espaço-limite, dissociativo-disjuntivo (...) esse espaço-limite se coloca 

também entre a mulher e a mãe. Entre o ser mãe e o ser mulher há uma disjunção, 

uma não complementaridade (Ibidem, p. 70).  

 

Lima (op. cit.) afirma ainda que a relação de uma mãe com o bebê se dá no registro 

pulsional e não no campo do instinto materno pois com a inserção no mundo da linguagem o 

corpo se torna um corpo pulsional e não apenas um aparato biológico definido por sua 

anatomia. A noção de pulsão desnaturaliza o corpo, pois não há objeto absoluto para a 

satisfação pulsional, já que o mesmo é variável, como mencionamos anteriormente.  

Para a psicanálise o desejo da mulher de ter um filho é uma forma de reparação da 

ferida narcísica advinda da grave frustração que sofre com a falta fálica. Em carta à Jenny 

Aubry, Lacan (1969) aponta que a criança pode tanto ocupar o lugar de responder àquilo que 

há de sintomático na estrutura familiar quanto tornar-se o objeto da fantasia materna, 
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saturando a falta da mãe. O desejo de compensar a falta fálica é o que faz com haja um 

investimento libidinal da mãe no bebê.  

Se pautássemos a maternidade no instinto materno a mulher teria o poder e a 

capacidade de libidinizar sempre que parisse, e na mesma intensidade, seja lá quantos bebês 

fossem, o que não ocorre. Iaconelli (2012) aponta que o amor pelos filhos não está garantido a 

priori, nem pelas forças da natureza, nem pela força da tríade narcisismo, identificação e 

processo regressivo, nem pelas determinações históricas, como vimos na primeira parte deste 

trabalho. A autora afirma que “a experiência biológica da mulher na perinatalidade não é 

necessária à consecução do papel maternal, pois temos as adoções, nem suficiente, pois temos 

os abandonos” (Ibidem, p. 15). 

Deste modo, se o que leva a menina a desejar ter um filho é o desejo pelo objeto 

fálico que surge da frustração do amor pré-edípico dirigido à mãe, fica evidente que o amor 

materno tem seu alicerce em um desejo e não em um instinto, como dita o senso comum.  

Vimos até aqui como a figura de mãe ideal foi construída ao longo da história 

ocidental. Para questionar esse modelo, que se sustém na hipótese de um instinto inerente à 

toda mulher que a faz ansiar pela maternidade, recorremos a teoria psicanalítica que nos 

forneceu as bases para a desconstrução da ideia de uma maternidade instintiva. No próximo 

capítulo nosso objetivo será explorar como o ideal de maternidade se presentifica na 

experiência de maternidade de uma mulher. 
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CAPÍTULO III 

3. DA MATERNIDADE IDEAL ÀS MATERNIDADES POSSÍVEIS 

 

Pensar que existiria um amor materno sem violência, 

sem ódio, sem ambivalência seria tão radical quanto 

negar a existência do inconsciente. 

(MATHELIN, 1999) 

  

 Como mencionado no início deste trabalho, foi a partir da experiência de estágio em 

uma maternidade que surgiu o questionamento acerca da imposição do modelo de 

maternidade idealizado tão presente em nossa sociedade, e de como isso afeta a mulher no 

exercício dessa função.  

Ao acompanhar mulheres no decorrer do ciclo gravídico-puerperal, eram frequentes, 

especialmente nas primíparas, os relatos de frustração e sofrimento com sua nova função, 

sentimentos esses que apareciam misturados a culpa por não ser a mãe das capas das revistas, 

propagandas e campanhas de aleitamento, tão presentes na mídia. Neste capítulo abordaremos 

as questões referentes a relação que se estabelece entre essa mulher que se torna mãe e o bebê, 

ilustrando ao final com a apresentação de uma vinheta clínica. 

 

3.1. Maternidades possíveis 

 

No capítulo anterior vimos que, apesar de suas valiosíssimas contribuições para a 

compreensão da sexualidade feminina, o discurso psicanalítico não escapou à idealização que 

coloca a maternidade como sendo o papel feminino por excelência (IACONELLI, 2012). Isso 

se justifica pela conjuntura histórica na qual a psicanálise foi criada, embora Freud tenha 

refutado o caráter naturalista da maternidade, ao situá-la no domínio da pulsão. 

Na cultura hodierna a maternidade ainda é romantizada e concebida como a via pela 

qual a mulher pode alcançar a verdadeira plenitude, a despeito de qualquer outro papel que 

possa exercer socialmente. Iaconelli aponta que apesar das conquistas dos movimentos 

feministas ainda existe uma expectativa em torno da mulher: de que esta possua um saber 

natural e espontâneo sobre os cuidados com um bebê, caracterizando um retorno à um 

naturalismo no qual prevalece a concepção de um instinto materno. Contudo, a autora refuta 

essa hipótese ao afirmar que os atos de “conceber, gestar, parir e aleitar não criam uma mãe” 

(Ibidem, p. 46).  

Na introdução a este trabalho fizemos a distinção entre maternidade e maternagem. A 

primeira pode ser referir à uma instituição ou a relação que se estabelece entre mãe e bebê, a 
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segunda diz respeito aos cuidados dedicados pela mãe ao bebê, ou seja a maternidade 

enquanto função. Iaconelli ressalta que a mulher pode escolher exercer a função materna ou 

delegá-la a outrem. O desejo de gerar um bebê, não implica no desejo de maternar esse 

mesmo bebê, razão pela qual o desejo materno é fundamental para a forma como se exercerá a 

função materna.  

A função materna não está dada simplesmente pelo fato do sujeito constituir-se 

mulher. A maternagem se constitui de um lado pela relação entre sujeito desejante e o 

discurso social, e por outro no relacionamento corpo-a-corpo entre mãe e bebê, uma vez que o 

bebê inicialmente se apresenta como um objeto, um organismo, que precisa ser movido à 

condição de sujeito psíquico e a mulher não é, naturalmente, uma mãe. Tornar-se mãe é um 

processo, que se dá gradativamente no decorrer do ciclo gravídico puerperal. (IACONELLI, 

op. cit.). 

Muito antes da concepção de uma criança, a mulher já carrega em si uma imagem da 

criança desejada. Tal imagem é desenhada no seu psiquismo tendo por base uma identificação 

narcísica, da qual trataremos mais adiante. Mesmo sendo ainda um embrião o bebê já é 

imaginado pelos pais como sendo completo, uma imagem que não escapa à idealização de 

ambos. Aulagnier (1990) citada por Iaconelli (op. cit.) refere-se a essa imagem do bebê como 

sendo o corpo imaginado. É sobre essa imagem idealizada do bebê que se deposita a libido 

materna durante o período gestacional, e que permite à mulher reconhecer a criança como 

sendo um corpo separado do dela.  

A relação com o bebê imaginário é o que permite que a mulher não se depare com 

um completo estranho diante do nascimento do bebê, embora ainda permaneça um certo 

estranhamento causado pelo encontro com o real. Pode ser que o bebê real tenha em si 

aspectos que façam com que a mulher possa vinculá-lo aquele que imaginou, idealizou, ou 

não. Diante disso a mulher inicia um trabalho de luto, tanto pelo bebê imaginário que cedeu 

espaço ao bebê real, quanto pela sensação de completude perdida com o final da gestação 

(CAMAROTTI, 2002). 

Acerca do trabalho de luto, em Luto e Melancolia (1917/1915) Freud afirma que o 

luto “é a reação a perda de uma pessoa amada ou de uma abstração que ocupa seu lugar, como 

pátria, liberdade, um ideal, etc” (FREUD [1917/1915] 2010, p. 128). Podemos ver que o autor 

cita a perda de um ideal como sendo também um motivo para o enlutamento. 

Diante da perda da sensação de completude e do bebê imaginário a mulher precisa 

desinvestir desse ideal e investir libidinalmente no bebê real. Freud afirma que a partir do 

momento em que o exame da realidade demonstra que o objeto amado não existe mais toda 
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libido é retirada das conexões com esse objeto. Pode haver uma resistência do sujeito em 

desapegar-se do objeto amado, mas o desejável é que o respeito à realidade vença. Esse 

processo não ocorre imediatamente, dá-se aos poucos e é doloroso. Ao final o Eu fica livre 

para investir em novos objetos. 

Nessa visada, o trabalho de luto materno é o que permite a mulher investir 

libidinalmente no bebê real, contudo vimos que tal processo não se dá imediatamente. O fato 

de tal trabalho ser doloroso justifica que muitas mulheres passem por um período de 

labilidade emocional, muitas vezes confundido com depressão pós-parto, mas que se justifica 

a partir do entendimento do processo psíquico necessário ao investimento amoroso no bebê 

(CAMAROTTI, op. cit).  

 

3.2. A relação mãe-criança na teoria psicanalítica 

 

Em Introdução ao Narcisismo4 (1914), Freud descreve a fase inicial de evolução do 

Eu na qual as pulsões sexuais têm satisfação autoerótica, e faz distinção entre libido do eu e 

libido de objeto. A libido diz respeito à “manifestação da pulsão sexual na vida psíquica e, por 

extensão, a sexualidade humana em geral” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 589). 

Neste artigo, Freud afirma que o Eu é originalmente o objeto de investimento da 

libido, apenas posteriormente a libido se voltará para os objetos externos transformando-se em 

libido objetal. Face a isso, Freud questiona “de onde vem a necessidade que tem a psique de 

ultrapassar as fronteiras do narcisismo e pôr a libido em objetos?” ([1914] 2010, p. 29). 

Responde em seguida que tal movimento ocorre quando a libido investida no Eu supera uma 

determinada medida.  

Uma das vias de acesso ao narcisismo apontadas por Freud é a vida amorosa dos 

seres humanos. A criança toma seus objetos sexuais das vivências de satisfação. Acerca da 

experiência de satisfação, no Projeto para uma Psicologia Científica (1895), Freud afirma 

que “ela se efetua por ajuda alheia, quando a atenção de uma pessoa experiente é voltada para 

um estado infantil por descarga através da via de alteração interna” (Idem, [1895] 1972, p. 

23).  

Este reconhecimento das necessidades da criança é o que permite ao cuidador 

executar também o que Freud denominou de “ação específica”. Tal ação visa proporcionar o 

                                                 
4 O termo narcisismo deriva do mito grego de Narciso, que se apaixonou pela própria imagem refletida nas águas 

de um lago, e ao tentar alcança-la cai no lago e morre afogado (LIMA, 2006). 
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alívio da tensão no bebê culminando na experiência de satisfação. Sobre a experiência de 

satisfação Freud afirmou que “tem as consequências mais radicais no desenvolvimento das 

funções do indivíduo” (Ibidem, p. 24) pois propicia a inserção no mundo externo e o contato 

com a realidade, na medida em que, por ainda não estar inserido no mundo da linguagem, 

necessita de um outro que atue decifrando e nomeando suas necessidades. 

Retomando o conceito do narcisismo, o autor afirma que existem dois objetos 

primordiais: o Eu e a mulher que se ocupa dele. A criança ama a mulher que cuida dela, mas 

também ama a si mesma, o que caracteriza o narcisismo primário que eventualmente pode 

influenciar na escolha objetal amorosa do sujeito.  

Segundo Freud existem diferenças fundamentais na forma como homem e mulher 

fazem suas escolhas amorosas. Define dois tipos de escolha: o de apoio (anaclítico) e tipo 

narcísico. A escolha conforme o tipo de apoio é característica, mas não universal, do homem e 

deriva do narcisismo original infantil gerando uma transposição do mesmo para o objeto. Ou 

seja, a mulher que nutre ou o homem que protege. Já o tipo narcísico, é típico, embora 

também não seja universal, da mulher, em que o sujeito amará o que é, o que foi, o que 

gostaria de ser ou a pessoa que foi parte dela mesma. 

Freud atribui uma dose maior de narcisismo às mulheres, “tais mulheres amam a si 

mesmas com intensidade semelhante à que são amadas pelos homens” (Ibidem, p. 34), e é 

isso o que as faria tão atraentes pois 

Parece bem claro que o narcisismo de uma pessoa tem grande fascínio para aqueles 

que desistiram da dimensão plena de seu próprio narcisismo e estão em busca do 

amor objetal; a atração de um bebê se deve em boa parte ao seu narcisismo, sua 

autossuficiência e inacessibilidade (...) (Ibidem, p. 34). 

 

Outra forma que conduz a mulher narcísica ao completo amor objetal é dar à luz um 

filho, pois assim parte do seu próprio corpo surge como outro objeto a quem pode dirigir o 

amor objetal de forma plena.  

Freud afirma que “quando vemos a atitude terna de muitos pais para com seus filhos, 

temos de reconhecê-la como revivescência e reprodução de seu próprio narcisismo há muito 

abandonado” (Ibidem, p. 36). Nessa visada, o amor de uma mãe por seu bebê não seria 

instintivo, mas fundamentado no seu desenvolvimento psicossexual, na medida em que esta 

consegue dedicar ao seu bebê o amor que recebeu, ou que gostaria de ter recebido de sua 

própria mãe ou de quem lhe exerceu a função materna.  

À criança os pais atribuem toda perfeição, e depositam nela expectativas que nutriam 

quanto a si próprios, mas que foram frustradas, razão pela qual Freud se refere à criança como 



34 

 

His Majesty the Baby (Sua Majestade o Bebê). “O amor dos pais, comovente e no fundo tão 

infantil, não é outra coisa senão o narcisismo dos pais renascido, que na sua transformação em 

amor objetal revela inconfundivelmente a sua natureza de outrora” (Ibidem, p. 37). 

Ainda segundo Freud, tal amor, originalmente narcísico, não é livre de ambivalência 

pois “a história da origem e das relações do amor nos torna mais compreensível o fato de tão 

frequentemente ele aparecer como “ambivalente”, isto é, em companhia de impulsos de ódio 

contra o mesmo objeto” (Idem, [1915] 2010, p. 57). 

Para que o amor materno seja despertado, é preciso que ele tenha sido planejado ou 

gerado com base no desejo de reparar a ferida narcísica da ausência do falo. Somente assim, 

uma mulher poderá investir libidinalmente na criança, caso contrário, o bebê será apenas um 

objeto sem valor para a mulher que o gerou. 

Citamos anteriormente que diante do nascimento do bebê a mulher passa por um 

processo de luto decorrente da perda da sensação de completude e do bebê imaginário, o que 

vai lhe dar as condições para que invista libidinalmente no bebê real. Freud afirmou que tal 

trabalho não ocorre imediatamente, razão pela qual não podemos afirmar que o amor de uma 

mãe pelo seu bebê ocorre instantaneamente. Antes é um amor construído no corpo-a-corpo, na 

linguagem, enquanto a mãe conhece o bebê que tem diante de si. 

A mulher que acaba de tornar-se mãe e que se dispõe a maternar o bebê, precisará 

desempenhar ações interpretativas que transformem o choro, os gestos e os sons emitidos por 

ele em uma demanda. Porém, tal processo não ocorre sem uma parcela significativa de dor. 

Freud ([1895] 1972) afirma que o complexo perceptivo em relação a um objeto suscitará no 

sujeito lembranças muito semelhantes que emanam de seu próprio corpo, portanto se o objeto 

gritar, por exemplo, despertará no sujeito a lembrança de seu próprio grito e de suas 

experiências de dor. Assim diante do choro incessante do bebê a mulher reviverá sua própria 

experiência de dor, de desamparo, razão pela qual ela também precisa ser amparada nesse 

processo de travessia de mulher à mãe. 

Diante disso podemos afirmar que há um inevitável desencontro entre o bebê que 

nasce e o que foi esperado pela mulher, mesmo nos casos em que a criança nasce saudável e 

sem nenhuma malformação. Do ponto de vista psíquico é um desencontro necessário, para 

que a criança possa, futuramente, constituir-se como um sujeito ao invés de permanecer como 

uma extensão do narcisismo materno (IACONELLI, 2012).  

O reconhecimento materno é a primeira condição para o advir do sujeito e para 

inscrição na linhagem familiar. Isso se dá mediante atribuição de características à criança que 

sejam semelhantes àquelas do grupo familiar. Assim também, quando a mulher pode nomear 
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as ações ou gestos involuntários do bebê como “vontades”. Essa antecipação de um sujeito no 

olhar materno é, segundo Iaconelli (Ibidem), apenas uma ilusão, porém é uma ilusão que 

precisa ser constantemente reafirmada sob pena de se desfacelar.  

Esse desfacelamento pode ocorrer por diversos motivos, tal como nos casos onde há 

alguma anomalia fetal, ou quando o sexo do bebê não corresponde ao desejado, ou ainda 

quando não há condições para que o desejo materno se sustente, casos em que a mulher é 

abandonada pelo parceiro para quem deseja dar o bebê, por exemplo. Se a mulher não for 

amparada é possível que não consiga exercer a maternidade do bebê. Essas são situações que 

tornam o processo de investimento libidinal no bebê algo mais complexo para a mulher. 

Nessa visada, a forma como se constitui a maternidade, o laço mãe-bebê, é único a 

cada vez mesmo que uma mulher tenha tido incontáveis filhos, motivo pelo qual optamos por 

nos referir a maternidades possíveis que ocorrem neste (des)encontro entre uma mulher e um 

bebê que podem vir a tornar-se mãe e filho. 

Seria então o amor materno uma expressão sem valor? Soler (2005) afirma que não, 

pois o amor materno é, como qualquer amor, estruturado pela fantasia. Tal afirmativa não 

implica que o amor materno seja algo imaginário, mas sim que na realidade esse amor reduz o 

parceiro a ser apenas o objeto ansiado pela divisão subjetiva. Para além disso, Soler afirma 

que “a alienação inerente ao amor é elevada pela relação mãe-filho a uma potência superior, 

na medida em que, no começo, o recém-nascido não é um sujeito, mas um objeto” (Ibidem, p. 

93). 

Como citamos anteriormente o objeto amoroso é sempre aquele que não se é ou que 

tem as qualidades que o sujeito deseja para si, a criança nasce como uma resposta ao desejo 

da mãe de obturar sua falta, substituindo o falo perdido. O amor entre mãe e filho, assim 

como o amor entre uma mulher e um homem é, como qualquer amor, sujeito às decepções, 

ambivalência e desencontro (LIMA, 2006). 

 

3.3. Uma puta-mãe 

 

É com esse viés que vamos abordar o caso de Sara5. Aos 36 anos, mãe de duas 

adolescentes, e uma profissional bem-sucedida, Sara estava em seu segundo casamento. O 

casal havia planejado apenas “curtir” (sic) a relação e não pretendiam ter filhos, porém Sara 

engravidou mesmo fazendo uso de método contraceptivo regularmente. Ao comunicar a 

                                                 
5 Os nomes foram alterados para preservar a identidade dos envolvidos. 
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notícia ao seu companheiro, inicia-se uma discussão na qual ele aponta para a barriga de Sara 

e lhe diz que ela havia “criado um problema para o casal” (sic).  

A partir de então Sara toma verdadeiro “pavor” (sic) de sua gestação. Não toca a 

barriga, não conversa com o bebê, praticamente ignora a gravidez. Sente-se como se um “ET” 

(sic) estivesse crescendo dentro dela e os movimentos do bebê são um grande incômodo. Sara 

esconde seus sentimentos de todos, inclusive de seu marido.  

Pouco antes do parto, recebe a notícia de que a bebê seria portadora da síndrome de 

Edwards6. Após o nascimento de Lia, Sara não quis segurá-la e nem amamentá-la. Em função 

da síndrome Lia precisa permanecer alguns meses internada na unidade neonatal. Durante este 

período o marido de Sara, a princípio reticente com a gestação, começa a dar indícios de estar 

se apegando à bebê e Sara aos poucos vai fazendo o mesmo, e um vínculo começa a se 

estabelecer.  

Permanece todo o tempo ao lado da bebê, e diz sofrer muito com o sofrimento de 

Lia. Sara queixa-se com frequência que se sente incompreendida pelo marido, ele não a 

abraça e nem a conforta quando chora. Em uma das discussões do casal, ele diz a Sara que ela 

não deve chorar, que deve manter-se forte, porque agora é mãe de uma menininha especial, e 

por isso não deve ser qualquer mãe, deve ser uma puta-mãe.  

Vemos em Sara uma mulher que deseja ser mulher para um homem. Mas este mesmo 

homem, ao investir libidinalmente na criança que nasceu, deseja que Sara seja uma mulher e 

uma mãe, uma puta-mãe. 

Soler (2005, p. 35) afirma que “entre a mãe e a mulher há um hiato, muito sensível 

na experiência”. Ao notar o investimento libidinal do marido em Lia, Sara aceita sua posição 

de mãe daquele bebê, mas ainda sofre com a ambivalência entre ser mãe e ser mulher para um 

homem, pois não consegue circular pelas duas posições. Ora é mulher em demasia, como 

quando vai para casa e não deseja voltar para o lado da filha no hospital, ora é mãe em 

demasia, como quando está ao lado da filha no hospital e não deseja voltar para casa.  

                                                 

6 Também conhecida como Trissomia do 18 foi descrita em 1960 por John H. Edwards. Os portadores 

apresentam retardamento físico e mental e defeitos cardíacos. O crânio é muito alongado na região occipital, o 

pescoço é curto. O pavilhão das orelhas é dismórfico, com poucos sulcos. A boca é pequena e triangular. O dedo 

indicador é maior do que os outros e flexionado sobre o dedo médio. Os pés têm as plantas arqueadas e as unhas 

costumam ser hipoplásticas e atrofiadas (ROSA, et al. 2013). 
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Soler (2005) aponta também que a divergência entre a mãe e a mulher está na falta 

fálica. Ao ser mãe a mulher resolve a falta fálica através do ter, na forma do filho. Enquanto 

mulher, a solução reside em ser o falo para um homem que a ame. Ambos os posicionamentos 

são tentativas de obturar sua falta-a-ser, de responder ao enigma da feminilidade. Mas o 

desejo feminino cria a ausência da mãe e vice-versa, fazendo com que a mulher tenha de 

circular entre as duas posições, sem pender demasiadamente para nenhum dos lados, sob o 

risco de angustiar-se, como ocorre com Sara. 

Podemos ver com a história de Sara que o amor entre mãe e bebê é sempre 

construído, nunca é dado a priori. Aos poucos de uma relação onde predominava o ódio, 

abriu-se espaço para que o amor emergisse e Sara pôde aceitar sua condição de mãe daquele 

bebê. Seguimos acompanhando Sara e Lia enquanto durou a internação, até os cinco meses da 

bebê. Sara ainda mantém contato com a equipe e manda fotos de Lia, que acabou de 

completar um ano de vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No último século ocorreram inúmeras mudanças no tocante ao papel e inserção 

social da mulher na cultura ocidental. Tais mudanças nos fazem notar que o sexo feminino 

deixou de ser visto a partir de um modelo único, o materno.  

A importância da maternidade na história das mulheres foi vista por nós no início 

deste trabalho, através de um paradigma social e biológico, no qual uma suposta natureza 

feminina faria com que a mulher rumasse, inevitavelmente, para o casamento e para a 

maternidade que seria instintiva. A associação entre a maternidade e a ideia de existência de 

um instinto materno ocorreu como forma de persuadir as mulheres a assumirem os cuidados 

das crianças, dando-lhes uma maior possibilidade de sobrevivência. Contudo, Badinter 

questiona a eficácia dessa associação pois 

Se é indiscutível que uma criança não pode sobreviver e desenvolver-se sem uma 

atenção e cuidados maternais, não é certo que todas as mães humanas sejam 

predestinadas a oferecer-lhe esse amor de que ela necessita. Não parece existir 

nenhuma harmonia preestabelecida nem interação necessária entre as exigências da 

criança e as respostas da mãe. Nesse domínio, cada mulher é um caso particular 

(BADINTER, 1985, p. 18). 

 

No segundo capítulo vimos que Freud também determinou a feminilidade pela 

maternidade, ainda que não estivesse pautado em aspectos biológicos, instintivos, mas sim 

pelo caminho pulsional, do desejo. Ao situar a maternidade como uma possível saída para a 

feminilidade, oriunda do desejo de reparação da ferida narcísica em decorrência da castração, 

Freud retira a maternidade do âmbito biológico, instintivo.  

Ao longo de sua obra Freud questionou-se várias vezes sobre a constituição da 

sexualidade feminina. Desde o início de seu percurso como psicanalista, no encontro com as 

histéricas, Freud teorizou e reviu suas teorias sobre a mulher e sua sexualidade 

constantemente, mas nunca as deu por concluídas afirmando na última conferência que fez 

sobre a feminilidade que  

Isto é tudo o que tinha a dizer-lhes a respeito da feminilidade. Certamente está 

incompleto e fragmentário, e nem sempre parece agradável. Mas não esqueçam de 

que estive apenas descrevendo as mulheres na medida em que sua natureza é 

determinada por sua função sexual. É verdade que essa influência se estende muito 

longe; não desprezamos, todavia, o fato de que uma mulher possa ser uma criatura 

humana também em outros aspectos. Se desejarem saber mais a respeito da 

feminilidade, indaguem da própria experiência de vida dos senhores, ou consultem 

os poetas, ou aguardem até que a ciência possa dar-lhes informações mais profundas 

e mais coerentes (FREUD, [1933] 1972, p. 158). 
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Ao questionar-se sobre o desejo da mulher Freud ressaltou a insuficiência das teorias 

da época, inclusive a sua, em dar conta dos impasses femininos. Ao mesmo tempo, colocou 

em questão o caráter passivo do desejo feminino e se este circunscrevia-se, unicamente, ao lar 

e à maternidade.  

As elaborações de Freud sobre o feminino são extremamente ricas, ainda que cheias 

de contradições, conflitos e são, certamente, alvo de muitas polêmicas, sobretudo com o 

fortalecimento do movimento feminista. Contudo, não podemos esquecer que sua teoria parte 

de uma determinada concepção do feminino, concepção que é contemporânea à época e ao 

contexto histórico em que viveu, a Europa do final do século XIX e início do século XX. Uma 

concepção na qual homens e mulheres seriam opostos complementares, e à mulher caberia o 

papel de esposa e mãe, por sua natureza passiva e dócil. 

Nunes (2011) afirma que apesar de Freud ter contribuído para que a histeria deixasse 

de ser concebida como uma disfunção corporal para ser pensada como um efeito do fantasma 

sexual, fruto da repressão do desejo, ignorou que os sintomas dessas mulheres poderiam ser 

efeito da insatisfação com o lugar que lhes era reservado socialmente. 

Com sua teoria da sexualidade Freud desvinculou o processo de sexuação do âmbito 

da anatomia e da biologia para situa-lo no âmbito da elaboração psíquica. Contudo, embora 

seu postulado fosse na contramão de uma perspectiva naturalista e biologizante, ainda não 

escapou à uma visão reducionista do feminino, fazendo da maternidade uma vocação 

libidinal. 

A configuração social hodierna ampliou em muito as possibilidades oferecidas às 

mulheres. A maternidade não é mais a única atribuição feminina valorizada socialmente, o 

que não significa que ainda não contenha uma alta carga de expectativas.  

Maternidade ainda é, sobretudo, fonte de conflitos. Os ideais impostos socialmente 

constantemente se chocam com a vivência singular de cada mulher, a cada nova gestação. O 

paradigma que associou maternidade e feminilidade ainda está muito presente no imaginário 

social, e mesmo que uma mulher tenha muitos outros feitos, permanece a ideia de que só se 

realizará plenamente com a maternidade. A esse imaginário soma-se uma boa dose de culpa 

da mulher que experiencia a maternidade de forma diversa da que é constantemente louvada. 

É à essa construção que nos dedicamos no terceiro capítulo. Vimos que uma mulher 

não se torna mãe quando nasce um bebê, e este não se torna um filho. É necessário que haja 

uma identificação narcísica desta mulher, que se verá projetada na criança. Mediante essa 

identificação ocorrerá o investimento libidinal necessário para que o bebê seja adotado como 

filho, inscrito na linhagem familiar, e a mulher passe à condição de mãe. 
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 Porém, essa travessia não ocorre sem que haja certo grau de dor para esta mulher. Isso 

ocorre pois com a gestação ela viveu a mais perfeita ideia de completude. Muito antes da 

concepção havia uma imagem formada e idealizada de um bebê, em seu imaginário. Após o 

parto ela vivenciará o luto pela completude perdida e pelo bebê idealizado. Só após esse 

processo estará livre para investir no bebê que tem diante de si. 

O amor de uma mãe pode ser de um filho, ou de nenhum. Ainda mais: Uma mulher 

pode amar seu filho, mas ainda assim ser consciente de que a função materna não era seu 

desejo, ou que era, mas a experiência da maternidade lhe mostrou que ser mãe é um 

verdadeiro fardo.  

Há aquelas que foram mães de dois, mas que não querem adotar o terceiro, ainda que 

gerado em seu ventre não encontra lugar em sua economia libidinal, como ocorre inicialmente 

com Sara. Mas também há aquelas que vivem essa experiência com o verdadeiro sentimento 

de plenitude, de realização. Não há uma fórmula única, cada mulher vivenciará a maternidade 

de forma singular e a mãe que se tornará não é algo que se possa prever ou calcular.  

Pudemos observar que não é, obrigatoriamente, a gestação, nem o bebê, ou a 

maternidade propriamente dita, que pode causar o sofrimento da mulher, a despeito dos 

percalços orgânicos que venha enfrentar ao longo do ciclo gravídico-puerperal. Antes, seu 

sofrimento pode advir da responsabilidade de corresponder ao ideal da mãe perfeita, aquela 

belíssima que aparece nas fotos da mídia e das redes sociais, aquela que está amamentando 

tranquilamente nos cartazes pró-amamentação. Esse é um sofrimento que vai além de 

qualquer dor física que essas mulheres possam estar experimentando com as adaptações à 

maternidade. Dói tanto porque não pode ser dito, fica represado pois muitos são os riscos para 

a mulher que ousa revelar qualquer sofrimento ou insatisfação em relação à sua nova função, 

pois ao dar à luz ela não contará com um instinto materno que a guiará na jornada de ser mãe. 

Portanto, nesta relação fundante, marcada pela incompletude e pelo (des)encontro, será a 

partir do desejo da mulher que se constituirá uma maternidade que não se situa na esfera do 

ideal, mas na esfera do possível. 
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