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MATERNIDADE E A MULHER ATUAL 

Reflexões sobre imagens arquetípicas 
femininas ilustradas em uma pesquisa 

qualitativa de enfoque clínico 
Marcella Barbosa 

"Ser feminina é um ideal muito falado em termos culturais, 
mas muito obscuro em termos práticos" (Lucy Penna) 

Este trabalho surgiu a partir dos resultados obtidos em uma pesquisa 
qualitativa intitulada "Sonhos das mulheres brasileiras" realizada pelo 
instituto de pesquisa CPM em parceria com o CNDM (Conselho Nacional 
dos direitos da mulher, Ministério da Justiça), em razão da comemoração 
do dia Nacional da Mulher de 2001. 

A pesquisa qualitativa nasce históricamente em conjunto com a criação 
do marketing e com a necessidade de se investigar mais a fundo as 
verdadeiras "motivações privadas e incomunicáveis" (Prof Fauze) que 
de fato decidiam a preferência e a compra dos consumidores. Com este 
objetivo, inúmeras técnicas migraram da psicologia e da sociologia para 
este campo de investigação da conduta humana que, na psicologia 
junguiana1, poderíamos compreender como a pesquisa que investiga a 
dimensão histórica e sociológica presente na constituição de cada 
indivíduo. 

Ao longo do tempo, a pesquisa qualitativa foi sendo aprimorada, sendo 
hoje discriminada com, ao menos, três finalidades: os enfoques 
exploratório, fenomenológico e clínico. 

O presente estudo é uma pesquisa social de enfoque clínico, ou seja, 
que tem como objetivo descobrir tipos particulares de conhecimento do 

29 



HERMES 

cotidiano, abrindo espaço para interpretações de abordagens psicológicas, 
ou possibilitando introspecção em tópicos que não poderiam ser 
compreensíveis a partir dos métodos clássicos de pesquisa, em geral, 
estruturados e práticos. 

O grande incômodo que serviu como motor propulsor deste estudo 
foi uma sensação constante, ao longo de outras pesquisas, de que a mulher 
brasileira encontra-se triste, insatisfeita e cansada: insatisfeita consigo e 
com suas escolhas. Este estado é preocupante, já que, como bem frizou 
o filósofo e humanista Daisaku Ikeda: "As mulheres que lutam por suas 
crenças são belas". 

O que então está ocorrendo? Como está a mulher brasileira, quem é 
ela e o que lhe falta? Estas perguntas, apesar de complexas e não 
generalizáveis, foram nossos focos na investigação, já que partimos de 
um pressuposto de que, históricamente, o feminino começa hoje a ser 
reconhecido e resgatado. 

Como se encontra o diálogo e a consciência de cada mulher com seu 
próprio feminino? Frente a estas inúmeras revoluções sociais, mercado 
de trabalho e pílulas contraceptivas, a mulher realmente passou a atender 
a si mesma, às suas intuições, necessidades e vontades, reconhecendo-as 
como algo imprescindível para quem tem uma natureza complexa, obscura 
e irregular? 

Nosso objetivo, portanto, era o de mergulhar em um recorte do 
imaginário feminino, das características mais marcantes da mulher 
brasileira, usando para isso a técnica qualitativa Delphi. Esta técnica é 
constituída de duas fases: realização de entrevistas em profundidade e a 
formulação e o preenchimento de um questionário feito a partir do material 
coletado nas entrevistas. 

O ponto chave desta pesquisa é a seleção das entrevistadas. Já que 
além de mulheres, estas precisam ser representantes de diferentes 
segmentos de nossa sociedade, para se poder, assim, formar "um 
caldeirão" de informações, que comuns e/ou contrárias, ilustram a 

30 

HERMES 

diversidade do feminino em nosso contexto social. Participaram desta 
pesquisa 23 mulheres consideradas de grande referência em inúmeros 
setores de nossa sociedade: escritoras, atrizes, empresárias, ativistas 
sociais, intelectuais, diretoras de mídia, líderes do terceiro setor, do 
governo e etc ... 

A primeira etapa foi constituída de uma entrevista pessoal em 
profundidade, de enfoque clínico. Ao invés de perguntas a serem 
respondidas, às entrevistadas eram oferecidos como estímulo, sonhos 
temáticos a serem sonhados, a partir do qual a mulher brasileira ia se 
constituindo, sendo delineada quase como que em uma aquarela mutável. 

Feita de muitos fragmentos arquetípicos representados por elementos 
da história, da realidade brasileira, e outros tantos decorrentes das 
projeções individuais, os temas de sonhos sugeridos foram: a genialidade 
feminina, o retrocesso, um devaneio, imoralidade, erotismo, realização 
profissional, amor, igualdade social, igualdade de gênero e a maternidade. 

Em seguida foi elaborado um questionário, preenchido pelas 
entrevistadas, onde as idéias e imagens mais presentes nas entrevistas 
eram avaliadas dentro de um critério de urgência e importância. Estas 
duas etapas tiveram o objetivo de ampliar a forma convencional de 
investigação, focada, em geral na função pensamento e no encadeamento 
racional de explicações. Desta vez, o convite era à contradição, ao 
inesperado, à emoção de mergulhar nas diferentes facetas do universo 
feminino individual e coletivo que, inevitavelmente, ali se mesclavam. 

A maternidade em foco 

Para este trabalho foi selecionado, como objeto de reflexão e análise, 
os resultados obtidos nos sonhos sobre a Maternidade. A razão desta 
escolha encontra-se em um curioso resultado obtido: as imagens e idéias 
sobre a maternidade brasileira estão diretamente ligadas à importância e 
à área de realização profissional destas mulheres na atualidade. 
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Para tornar-se mais clara minha afirmação, sugiro que recorramos à 
teoria junguiana, e sobre a teoria do arquétipo feminino com o intuito de 
repensarmos o significado da maternidade para a mulher. 

Whitmont, emA busca do símbolo, se refere a quatro aspectos possíveis 
e universais através dos quais o feminino emerge, ora a partir de 
combinações dos mesmos, ora de forma mais identificada com um deles. 
Estes aspectos são a Mãe, Hetaira, Amazona e Médium. Presentes em 
diferentes sistemas mitológicos, estes aspectos são a expressão de 
diferentes composições de qualidades essencialmente femininas, obtendo 
diferentes tonalidades e personalizações de acordo com suas combinações. 

A formação psíquica individual, assim como a psiquê: "é uma 
combinação complicada desses (grupos principais de instintos e 
modalidades fisiológicas e psicológicas) e de muitos outros fatores, 
apresentando, de um lado, um número infinito de variações individuais 
e do outro, uma tendência a mudar e a diversificar-se tão grande como 
a primeira", como Jung mesmo afirma. 

Se temos uma possibilidade infinita de formas de expressão e 
composições em nossa psique individual, percebemos os arquétipos 
sempre se fazendo presentes através desta, de forma mais ou menos 
identificada, mais ou menos individuada. 

Se compreendemos que existe maior equilíbrio e satisfação emocional 
quando a mulher não se encontra identificada com apenas um destes 
aspectos, alimentando-se ao contrário de todas estas possibilidades, o 
que significa a maternidade para estas mulheres? 

Não nos cabe aqui a interessante discussão de, se a maternidade é um 
instinto que sofre o fenômeno por Jung demoninado de psiquificação, ou 
se este é um fenômeno determinado por outras modalidades, mas sim, 
compreenderemos como os conceitos e valores atribuídos à maternidade 
estão diretamente associados com a vivência dos aspectos femininos e 
com o animus, já que é esta função que impulsiona a mulher às suas 
conquistas profissionais. 
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As cenas mais "sonhadas" por escritoras e filósofas, foram momentos 
onde uma experiência de êxtase, individual e coletiva, fundia-se em uma 
experiência extremamente sensorial, advinda da função sensação: 

"Vem depois da parte erótica, vem de um orgasmo cósmico, é recriar 
o mundo" 

"Uma grávida passando a mão na barriga, tratando de cuidar daquele 
ser humano que vem ao mundo independente de seu sexo" 

"É ver uma vida nova para o mundo saindo de você. O momento onde 
se pega a criança pela primeira vez e se dorme de uma exaustão plena" 

"Ter um filho e querer que ele seja bonito, com acesso à educação e 
rico" 

Apesar de ter sido comum se ressaltar a importância deste filho ter 
sido gerado em um ato de amor e prazer, é marcante a transposição da 
fala para uma constatação de que a maternidade simboliza o nascimento 
de uma nova relação de amor, onde a projeção instaurada está ligada à 
experiência de origem do mundo, urobórica, algo típico da função intuitiva. 
Parece haver também nesse grupo de mulheres uma maior identificação 
com o aspecto da Médium, como bem ilustra essa colocação: 

"Vejo a maternidade como a imagem de Aquário: generoso, espalhando 
ao seu redor o sentimento de amor e maternidade, de solidariedade e de 
prazer no encontro". 

É no grupo de mulheres empresárias, esportistas e de altos postos 
governamentais que a figura paterna emerge na cena, assim como a 
dificuldade de conciliação da maternidade com a vida profissional, a 
responsabilidade de sustentar a família e a recusa da maternidade ocorrem: 

"Depende muito da região do país, é dificil dizer" 

"Sonho de realização de todas as mulheres, gostaria que tudo fosse da 
forma como cada uma imagina" 

"Não ocorre, esse sonho se tornou um pesadelo, hoje é um sentimento 
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mais realista (em termos financeiros)" 

"Sonha em gerar alguém que a ame, atitude contrária à do pai ou a de 
todos os outros que a abandonaram nessa vida" 

"Sala de parto, momento leve, acompanhada do parceiro. Tem mulheres 
que nasceram com essa disponibilidade, outras não" 

"Quando é uma decisão é lindo, quando não é, é um martírio" 

"A mulher quer poder compartilhar com o homem, e para isso é 
necessário um acordo de amor, para ela poder compartilhar" 

Nessas frases observamos a presença de aspectos da Amazona, espírito 
guerreiro que prioriza a proteção de suas crias ou de sua prole. Voltada à 
ética e a justiça, estas mulheres parecem estar mais voltadas às suas funções 
pensamento e sentimento, planejando e compreendendo o mundo de forma 
mais extrovertida. 

Em outros casos, os aspectos de cuidar e acompanhar a cria foram 
vistos como algo inerente e natural, e em outros como a parte da 
maternidade que poderia ser "desconsiderada'. O curioso entretanto é 
notar que a primeira postura foi citada por profissionais autônomas, 
ativistas da área social ou atrizes enquanto que a segunda foi citada pela 
única profissional ligada ao universo de programas infantis: 

(01) 

"Sentada em uma poltrona, com seios fartos, amamentando, ela sente 
um enorme prazer" 

"Poder amamentar, orientar, estar perto de sua cria, ela quer ver o seu 
desenvolvimento" 

"Um prêmio da natureza, alguém amado, planejado que vai ser beijado, 
cheirado e amassado" 

"Ela está no 8° mês, com o aconchego da família, é bonita e continua 
trabalhando" 

34 

HERMES 

(02) 

"Filhos que crescem sozinhos, ela participa mas não da parte chata, é 
como os bichos criam seus filhos" 

A maternidade portanto, apesar de essencialmente estar ligada ao 
aspecto materno do feminino, parece adquirir os valores e conceitos 
ligados às demais experiências femininas: ser eternamente Hetaira, viver 
os limites e os desafios como Amazonas ou viver a experiência de ligação 
com a criação universal através da Médium. 

Se como Whitmont, entendermos o feminino como a essência ligada 
"aos elementos impulsivos, relacionados à vida, um fenomêno natural, 
não premeditado, espontâneo, à vida dos instintos, da carne, da 
concretude, da terra, da emotividade e relacional", podemos inferir que 
apesar de valorizada e desejada, a maternidade, vista como uma 
experiência essencialmente feminina, é hoje sinônimo de planejamento, 
cuidado e trabalho. Em um mundo racional e lógico, a criação espontânea 
é substituída por uma valorização da ordem, sem, entretanto, renegar a 
existência de um "certo dom" carregado por algumas mulheres. 

Pudemos observar também que as mulheres mais identificadas com a 
Amazonas e com Hetaira são aquelas em maior conflito com o exercício 
de dividir, de abdicar e negociar em função do Outro, o que também é 
vivido de uma forma extremamente positiva quando é sugerido como 
caminho um "acordo de amor" (vide última frase das empresárias). 

Por fim, gostaria de ressaltar como ficou evidente a possibilidade que 
a função sensação pode oferecer no caso da maternidade, quando esta 
funciona como uma função de transcendência. Apesar do aspecto feminino 
Mãe ter como desafio o desenvolvimento de suas funções individuais, 
neste estudo foi observado como outros aspectos como a Médium, 
Hetaira, podem servir como auxiliadores, assim como a própria função 
sensação, gravando as marcas e histórias não reveladas. Esta é uma 
experiência completamente individual e única, brindando a mulher, de 
qualquer nível de consciência ou estrutura psíquica, com uma experiência 
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sensorial que vai de encontro com o próprio feminino, direto e interno, 
como bem descreve Marion Zimmer, em Brumas de Avalon: 

"Um ritual de renovação e fertilidade, de colheitas das terras e dos 
ventres das mulheres da tribo. Ainda que tivesse visto outras jovens 
adoecendo ou empalidecendo após estes rituais, antes que começassem 
a inchar como frutas amadurecendo, já tivesse visto crianças nascendo 
ou até trazido ao mundo algumas com suas próprias mãos parteiras, 
nunca, em sua "cegueira" havia imaginado que ela também iria um dia 
sair do ritual com um ventre pesando a crescer" 

Ou na fala de uma de nossas entrevistadas: 

"Minha primeira gravidez foi também minha grande desidealização da 
vida. Eu me senti igual a uma vaca ou a uma cabra, grávida ou 
amamentando. Mas a cada vez que uma criança nova era posta em meus 
braços, eu tinha a sensação de que algo radicalmente novo aparecia no 
universo, sim, no universo, e brotando de mim". 
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