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Resumo: 

O objetivo dessa pesquisa é investigar psicanaliticamente o imaginário 

coletivo de mães sobre a maternidade, tendo em vista que as atividades 

imaginativas influenciam a relação das mães com seus filhos. Realizaremos 

entrevistas individuais, usando o Procedimento de Desenhos-Estórias com 

Tema como recurso facilitador. Elaboraremos, posteriormente, narrativas 

transferenciais que, consideradas conjuntamente com os desenhos e histórias 

permitiram a produção interpretativa de campos de sentido afetivo-emocional. 

Compreendemos o imaginário das mães sobre a maternidade como um lugar 

privilegiado para a consideração do impacto sobre as vivências de seus filhos, 

na medida em que oferece subsídios para a compreensão do ambiente familiar 

em que se dá seu desenvolvimento.  

Palavras-chaves: maternidade, imaginário coletivo, psicanálise. 

 

Introdução: 

Não é recente a existência de uma ampla e complexa gama de 

discussões acerca da forma como se dá a relação mãe-criança e a importância 

desta para um desenvolvimento saudável.  

Pesquisas realizadas por Granato& Aiello-Vaisberg (2013) com 

estudantes universitários e profissionais que se ocupam de mães, constataram 

que, a despeito de no contexto histórico-social contemporâneo, a igualdade de 

direitos e deveres entre homens e mulheres figurar como conquista adquirida, o 

cuidado das crianças continua a ser visto como preocupação e 

responsabilidade da mulher. Os sujeitos coletivos investigados ainda esperam 

das mães uma dedicação incondicional à tarefa materna, sendo 

responsabilizadas pelo bem estar físico e mental de seus filhos. Essas autoras 

apontam que as expectativas da sociedade contemporânea de que a mulher 

concilie satisfatoriamente a carreira profissional à tarefa materna, aliadas às 

exigências cada vez maiores quanto à forma física, poder econômico e 

sucesso fugaz, configuram-se como elementos adicionais de sobrecarga física 

e emocional das mães. 

          Desse modo, decidimos investigar o imaginário coletivo das mães sobre 

a maternidade, com o objetivo de obter informações sobre a experiência 

emocional dessas mulheres. 
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Objetivo: 

Investigar psicanaliticamente o imaginário coletivo de mães sobre a 

maternidade e compreender os aspectos afetivo-emocionais que permeiam a 

vivência do ser mãe. 

 

Metodologia: 

A proposta da pesquisa aborda o conceito de imaginário coletivo, 

definido como o conjunto de crenças, emoções e imagens que um determinado 

grupo produz acerca de um fenômeno. Como procedimento investigativo de 

configuração do encontro com as participantes foram realizadas oito entrevistas 

individuais com mães, cujos filhos, com idades entre 7 e 12 anos, estudam em 

escola pública de ensino fundamental localizada no interior de São Paulo. 

Durante as entrevistas foi utilizado o Procedimento Desenho-Estória com 

Tema, como recurso facilitador da comunicação emocional das participantes 

(Aiello-Vaisberg, 1999).  No início dos encontros, as mães foram convidadas a 

desenhar “uma mãe com seu filho ou filhos” e, em seguida, a inventar uma 

história sobre o desenho.Na sequência, cada participante foi convidada a se 

manifestar sobre o procedimento e o tema veiculado pelo desenho e história. 

Após cada encontro as pesquisadoras fizeram o registro do acontecido por 

meio da elaboração de narrativas transferenciais (Gallo-Belluzzo, Corbett& 

Aiello-Vaisberg, 2013), elaboradas a partir do método psicanalítico, portanto, do 

cultivo da atenção flutuante e associações de ideias. Os desenhos e histórias, 

juntamente com as narrativas transferenciais foram considerados à luz do 

método psicanalítico, com a produção interpretativa de campos de sentido 

afetivo emocional, segundo os quais se organiza o imaginário das mães. 

  

Desenvolvimento: 

              Ainda estão sendo realizadas as entrevistas individuais com as mães, 

com duração de aproximadamente 50 minutos cada. As entrevistas são 

marcadas por telefone, com uma semana de antecedência, onde uma das 

pesquisadoras faz o convite explicando as questões técnicas e éticas 

referentes à pesquisa de forma em geral, assim como a coleta e publicação de 
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dados. Elas acontecem sempre na mesma sala que foi cedida pela escola 

participante. 

 

Resultados Preliminares: 

Através dos resultados preliminares existentes até o momento foi possível 

perceber a existência de um campo de sentido afetivo-emocional que se 

organiza em torno da crença deque ser mãe é uma tarefa difícil, em função do 

quanto se sentem exigidas por terem que conciliar a maternidade com diversos 

outros afazeres. Apesar das diversas conquistas sociais da mulher, as tarefas 

domésticas e o cuidado dos filhos ainda são considerados, em muitas famílias, 

como sendo de responsabilidade somente da mulher, sendo que a maioria 

ainda exerce atividade remunerada. Foram constatados sofrimento e 

ansiedade dessas mulheres, sentimentos esses que devem interferir 

negativamente na relação com seus filhos. 
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