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RESUMO 

 

 

Ser mãe, mais do que uma possibilidade, sempre foi apontado como uma experiência 

pela qual a mulher tinha que passar em algum momento de sua vida, e, por muito tempo 

esta foi considerada a sua função na sociedade. O presente trabalho visa discutir a 

naturalização da ideologia materna a partir do questionamento das tradicionais 

imposições culturais e da construção das relações maternas cristalizadas na cultura que 

ainda se reproduzem ou permanecem na atualidade. Como principal objetivo busca-se a 

partir da abordagem gestáltica compreender os mecanismos envolvidos no tornar-se 

mãe para desenvolver de forma crítica e reflexiva levantamentos capazes de abarcar os 

processos de subjetivação e as modificações que ocorrem como consequência da 

transformação da mulher em mãe. Pretende-se apresentar um olhar mais global para 

essa nova perspectiva de maneira a não reduzir a identidade feminina apenas a 

maternidade, mas apresentá-la como um processo que se dá na relação na medida em 

que a vivência da mesma se institui. 

 

Palavras-chave: Mulher. Ideologia materna. Desigualdade de gênero. Abordagem 

gestáltica. Psicologia. Sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

Being a mother, more than a possibility, has always been pointed out as an experience 

that the woman had to go through at some point in her life, and for a long time this was 

considered her role in society. The present work aims to discuss the naturalization of 

maternal ideology from the questioning of traditional cultural impositions and the 

construction of maternal relationships crystallized in the culture that still reproduce or 

remain in the present time. As a main objective, it is sought from the gestaltic approach 

to understand the mechanisms involved in becoming a mother to develop in a critical 

and reflexive manner surveys capable of encompassing the processes of subjectivation 

and the changes that occur as a consequence of the transformation of woman into 

mother. It is intended to present a more global look at this new perspective so as not to 

reduce the female identity to motherhood alone, but to present it as a process that takes 

place in the relationship in the measure in which the experience of the same is instituted. 

 

Keywords: Woman. Maternal ideology. Gender inequality. Gestaltic approach. 

Psychology. Society. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Por muito tempo a maternidade foi considerada a função da mulher na 

sociedade. A dedicação da mulher ao papel materno foi tida como específica da 

maternidade, uma função propriamente feminina, relativa à natureza da mulher. 

Entretanto revisões históricas mostram que a glorificação do amor materno é algo 

recente na história da civilização ocidental, sendo assim, a hipótese do vínculo natural 

ou instintivo é nada mais que uma ideia construída por discursos médicos e políticos a 

partir do século XVIII (Moura; Araújo, 2004). 

Longe da ideia que havia no século XVIII de que a mulher deve ser responsável 

apenas por procriar e cuidar de seus filhos, a maternidade não deve ser vista apenas em 

sua forma linear, isto é, na gestação de um filho propriamente dita. É necessário 

ressaltar que a função biológica da maternidade é distinta daquilo que se considera 

como cuidado materno. Deve-se também levar em consideração a transformação 

corporal e psicológica que ocorrerá inevitavelmente no decorrer da gestação, os 

aspectos sociais e o microssistema familiar que a mulher ocupa seja qual for a sua 

composição, posto isto, o papel materno deve ser considerado a partir de uma visão 

tridimensional.  

O presente trabalho visa tratar do processo de tornar-se mãe, considerando a 

construção de um papel que está posto na sociedade como algo relativamente estático, 

ou seja, a maternidade é muitas vezes vista a partir de um olhar no qual a sua 

experiência e acontecimento parece ser intuitiva as todas as mães. Apesar do avanço das 

conquistas femininas a respeito do corpo, sexualidade, direitos e vida profissional, a 

maternagem ainda parece algo definidor da identidade feminina, algo que parece elevar 

a mulher que é mãe em detrimento da que não o é. O problema aqui levantado é o de 

questionar o porquê apesar de tantas conquistas alcançadas esse pensamento ainda 

insiste em reverberar na sociedade e por que muitas mulheres ainda carregam em si esta 

maneira de pensar. 

No segundo capítulo, discute-se a naturalização da ideologia materna a partir do 

questionamento das tradicionais imposições culturais e da construção das relações 
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maternas cristalizadas na cultura que ainda se reproduzem ou permanecem na 

atualidade. A partir de estudos bibliográficos busca-se realizar uma contextualização 

histórica e cultural da representação social da mulher, analisando a produção das 

desigualdades entre os corpos femininos e masculinos pela filosofia, medicina e religião 

a partir do século XVIII que corrobora para a produção de desigualdades de gênero 

vigentes nas sociedades tradicionais até a exaltação feminina dada através da execução 

do papel de mãe.  

Apesar da valorização e da ampla investida afetiva que corre nesta etapa da vida, 

a maternidade não pode se tornar peça central da vida da mulher, isso seria um 

retrocesso à forma de vivenciá-la. Dessa maneira há de se inferir que o papel feminino 

deve possuir a maternidade, sem que esta se deixe englobar por ele. Entretanto pouco se 

discute esta experiência a partir de um olhar que a nota como elemento transformador 

devido a uma reconfiguração do self e as transformações do campo vivencial da mulher. 

O olhar da abordagem gestáltica é exposto no terceiro capítulo após a apresentação do 

que vem a ser a Gestalt, seu surgimento, fundamentação teórica e os conceitos 

pertinentes ao desenvolvimento deste trabalho, como self e a teoria de campo de Kurt 

Lewin.  

Este trabalho adotou a revisão de literatura como estratégia metodológica. A 

revisão bibliográfica e/ou de literatura é uma análise crítica e ampla de publicações de 

uma determinada área do conhecimento. A pesquisa bibliográfica procura explicar e 

discutir um tema com base em referências teóricas publicadas em livros, revistas, 

periódicos e etc. Essa metodologia tem a função de “iluminar o caminho a ser trilhado 

pelo pesquisador, desde a definição do problema até a interpretação dos resultados” 

(ALVES, 1992, p.54). 

O método de investigação dos dados levantados após extensa busca manual e em 

plataformas on-line como Scielo (Scientific Eletronic Library OnLine),  Google 

Acadêmico e Google foi do tipo qualitativa. Logo, a partir das referências bibliográficas 

exploradas, busca-se conhecer e analisar as possíveis contribuições teóricas da 

abordagem gestáltica acerca da maternidade.  

Como principal objetivo busca-se a partir da abordagem gestáltica compreender 

os mecanismos envolvidos no tornar-se mãe para desenvolver de forma crítica e 

reflexiva levantamentos capazes de abarcar os processos de subjetivação e as 
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modificações que ocorrem como consequência da transformação da mulher em mãe de 

maneira a não reduzir à identidade feminina a maternidade e nem a maternidade ao seu 

aspecto biológico a fim de favorecer sua vivencia saudável e proporcionar maior 

integração da mulher nesta nova perspectiva de vida e favorecer um olhar mais global 

deste cenário. 
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2. A CONSTRUÇÃO DO PAPEL SOCIAL DA MULHER E O EXERCÍCIO DA 

MATERNIDADE  

 

 

O corpo humano não é apenas um emaranhado de células, tecidos e órgãos. Ao 

estudar-se o corpo, deve-se sempre olhar além da esfera biológica, é necessário 

considerar que os corpos existem no mundo, e são constantemente afetados por fatores 

que atravessam a esfera social como: classe socioeconômica, cultura, gênero, momento 

histórico e etc. Ele carrega a individualidade dos seres, representa e fala de alguém e 

desse modo permite que biológico e social coexistam na mesma matéria (RODRIGUES, 

2006). 

Os corpos atuam no mundo social a partir de mediadores culturais, ou seja, a 

forma como são representados, controlados e concebidos varia de acordo com a cultura. 

Desta maneira, os corpos são sempre dependentes de um poder regulador que atua 

limitando-os para que correspondam as expectativas da sociedade vigente (MATOS; 

LOPES, 2008). Ao analisarem-se as representações de gênero no decorrer da história, 

observa-se a construção de inúmeras verdades com o objetivo de hierarquizar os sexos 

em uma escala no qual o feminino sempre é colocado em uma posição inferior ao 

masculino (FERNANDES, 2009). 

As expressões “sexo” e “gênero” são consideradas distintas. A primeira é 

utilizada quando se faz referência ao que é biológico ou da natureza, enquanto a 

segunda, aponta para aquilo que vem da construção social. O termo “gênero” é também 

amplamente usado quando se busca fazer menção a distinção entre masculino e 

feminino, incluindo as diferenças que separam corpos femininos de masculinos. 

Percebe-se então que “a sociedade forma não só a personalidade e comportamento, mas 

também a maneira como o corpo aparece.” (NICHOLSON, 2000). 

Sendo assim, homens e mulheres são moldados de forma a corresponderem 

demandas que são sociais e que também pertencem ao momento no qual estão inseridos 

historicamente. Percebe-se claramente que existe uma construção de desigualdades 

entre os sexos que corroboram para formar um corpo feminino peculiar, cuja função é 

pré-estabelecida pela sociedade, mas que em relação à sexualidade pouco pode ser 

explorado. 
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2.1 Diferença e desigualdade entre os sexos 

 

De acordo com Barros (2010), os primeiros estudos sobre a sexualidade a partir 

de uma visão histórica e sociológica concebem que o gênero está ligado à cultura e o 

sexo a aspectos naturais.  

Assim, a mulher definida sexualmente, de acordo com 

um padrão genital e cromossômico específico, remeteria a uma 

noção natural; enquanto isso, a Mulher, enquanto gênero 

inserido em relações sociais e sujeita, em seu desenvolvimento, 

à historicidade, estaria relacionada à Cultura (BARROS, 2010, p. 

48). 

  

Ao analisarmos a desigualdade entre os sexos, é necessário que os termos 

desigualdade e diferença estejam bem claros. A diferença está sempre ligada à 

diversidade humana enquanto a desigualdade a uma circunstância, para isso usar-se-á a 

seguinte definição: 

 

[...] a Desigualdade é sempre circunstancial, seja porque estará 

localizada historicamente dentro de um processo, seja porque estará 

situada, necessariamente, em um determinado espaço de reflexão ou 

de interpretação que a especificará [...] a Diferença se coloca no 

âmbito do Ser, enquanto a Desigualdade pertence inteiramente ao 

mundo da Circunstância (BARROS, 2010, p. 49). 

 

 Na Idade Média a ideia de que a mulher era um homem incompleto apareceu de 

forma recorrente na filosofia evidenciando uma diferença sexual que se apoiava em uma 

desigualdade na origem. A mulher era considerada um homem incompleto. Essa 

imagem vem de Aristóteles (384-322 a.C.) que considerava o homem como modelo de 

perfeição metafísica e ganhou força no período medieval, especialmente a partir do 

pensamento de Tomás de Aquino (1227-1274 d.C).  

Segundo Barros (2010), Tomás de Aquino via a mulher apenas como um 

receptáculo passivo para a força generativa masculina, “a mulher necessita do homem 

não somente para engendrar, como fazem os animais, senão também para governar, 

porquanto o homem é mais perfeito por sua razão e mais forte por sua virtude”. 
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 O modelo em que existem dois gêneros considerava na verdade haver um sexo 

único, o masculino, o sexo feminino seria seu representante inferior, sendo descrita 

como um homem invertido, noção esta também advinda de padrões anatômicos e 

fisiológicos. Como o homem possuía sua genitália externa significava que ele possuía o 

calor vital que o permitia evoluir para sua forma superior de macho em contrapartida 

devido à ausência deste calor, a mulher possuía sua genitália interna característica de 

sua inferioridade, sendo assim também considerada um homem invertido (COSTA, 

1996).  

Havia, então, um só corpo no qual se aplicavam diferentes marcas sociais que 

variavam conforme o nível de perfeição que possuíam (COSTA, 1996). Percebe-se que 

os seres eram tratados de maneira desigual já na sua origem concebendo assim o 

pensamento de que uns eram perfeitos e completos e outros não. Esse pensamento levou 

a uma hierarquização considerada natural da mulher reforçada constantemente por 

motivos sócio-históricos de que o homem está à cima dela (BARROS, 2010).  

As representações do masculino e feminino são vistos não como fisiologias 

diferenciadas e particularidades, mas como categorias superior e inferior de uma mesma 

e única fisiologia. Assim, a mulher perdeu o direito de ser percebida como singularidade 

e detentora de fisiologia e características específicas (BARROS, 2010). Até o 

Renascimento, não havia terminologia anatômica para descrever em detalhes o sexo da 

mulher, ele era representado como composto dos mesmos órgãos que o do homem, mas 

dispostos de maneira inversa (BOURDIEU, 2005). 

Ao igualarem-se os sexos a partir da perspectiva de uma única fisiologia o que 

se faz em sequência é gerar uma desigualdade natural forjada na própria natureza que de 

fato só afeta a mulher. A diferença feminina é desfeita pra depois ser refeita como 

desigualdade feminina, a mulher surge então ora como homem incompleto e ora como 

homem invertido no pensamento filosófico (BARROS, 2010). 

Essa ideologia perdurou até o século XVIII, quando a partir do Iluminismo 

começou-se a pensar em uma desnaturalização das desigualdades sexuais e o sexo 

feminino passou a não ser mais pensado como incompleto em relação ao masculino o 

que permitiu reconhecer a necessidade de um espaço social e político para a mulher. 

Entretanto esta valorização não foi unânime, alguns autores e filósofos continuaram a 

sustentar que havia uma desigualdade natural entre os sexos (BOURDIEU, 2005). 
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Entretanto é a partir do momento que a família é remodelada que a mulher passa a ser 

exaltada por desempenhar o papel de mãe (DONZELOT, 1980). 

O que a maternidade a partir desta exaltação, passa a significar? Essa é a questão 

a ser apresentada no próximo tópico. 

 

2.2 A exaltação feminina condicionada ao papel de mãe 

 

Na Idade Média, entre os populares era comum ver crianças misturadas aos 

adultos. Em torno dos sete anos de idade considerava-se que já possuíam autonomia 

para viver sem a ajuda de mães ou amas. Era comum vê-las realizando serviços pesados 

e tarefas domésticas, isso fazia parte do chamado aprendizado de boas maneiras 

(ARIÈS, 1960).  

Entretanto a partir dos discursos de religiosos dedicados ao ensino que lutavam 

contra a desordem da sociedade, aos poucos começou a se iniciar uma transformação 

social que colocava em evidência o lado moralizador da religião. Como consequência, 

começou a surgir uma nova preocupação na sociedade, a educação começou a ser 

considerada importante de uma maneira que nunca havia sido antes e como 

consequência disto nasce à escola.  Esta era particularmente destinada aos jovens e 

crianças, indicando que estes não eram aptos para unir-se aos adultos tão cedo (ARIÈS, 

1960).  

A partir deste momento que surge também um sentimento de preocupação com a 

infância. Os filhos passaram a insuflar sentimentos que antes não existiam ou existiam 

em uma escala bem pequena. A família deixa de ser uma entidade que possuía como 

único fim a transmissão de bens para se reestruturar em torno da criança (ARIÈS, 1960). 

Segundo Donzelot (1980), é neste contexto em que há uma reorganização dos 

comportamentos educativos da sociedade no qual a medicina doméstica convoca a 

burguesia a “tirar seus filhos da influência negativa dos serviçais e colocar esses 

serviçais sobre a vigilância dos pais”. 

 

E, no interior mesmo da família, a aliança privilegiada entre o médico 

e a mãe terá por função reproduzir a distância, de origem hospitalar, 

entre o homem de saber e o nível de execução dos preceitos, atribuído 

à mulher [...] Por outro lado proponho-me ensinar às mulheres a arte 
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da enfermagem doméstica. As guardiães mercenárias estão para as 

verdadeiras enfermeiras como as nutrizes de profissão estão para as 

mães: nada mais são do que uma necessidade. Tenho a ambição de 

fazer da mulher uma guardiã completa para o doente, capaz de 

compreender tudo e, sobretudo, que é este o seu papel, e que ele é tão 

elevado quanto caridoso. Os papéis de mãe e o de médico são e devem 

permanecer nitidamente distintos. Um prepara e facilita o outro, eles 

se completam, ou melhor, deveriam se completar no interesse do 

doente. O médico prescreve, a mãe executa". (DONZELOT, 1980, p. 

23). 

 

A partir do século XVIII mais especialmente no século XIX, delineou-se uma 

nova imagem da relação da mulher com a maternidade, o bebê e a criança se 

converteram no principal foco da atenção materna.  Amor, proteção e a presença de uma 

mãe vigilante surgem como valores fundamentais, para a preservação da criança. Por 

conseguinte, houve uma valorização da mulher enquanto mãe. A mulher passa a ser 

exaltada e apreciada socialmente por ser considerada responsável pelo lar e pela criação 

de novos cidadãos, ganhando poder e respeito desde que não ultrapassasse o domínio 

doméstico (MOURA, 2004).  

A anatomia do corpo feminino é mais uma vez usada com a finalidade de definir 

seu papel social. Visto como volumoso devido à presença de seios e ancas largas seu 

corpo é considerado ideal para a geração da prole (MATOS, 2003). A constatação de 

que o crânio da mulher é menor fez com que ela fosse considerada intelectualmente 

inferior, entretanto sua pelve maior a fez ser considerada naturalmente destinada à 

maternidade (FERNANDES, 2009). Sua beleza passa então a ser demarcada em função 

da maternidade. Assim sendo, o discurso médico da época considerava que a essência 

da mulher estava na maternidade, sendo esta eficaz na prevenção e cura de distúrbios 

mentais dos mais diversos (FERNANDES, 2009).   

Com base nesta premissa as mulheres que não conseguiam ou não queriam ter 

filhos recebiam o prognóstico de que em algum momento no decorrer de suas vidas 

seriam acometidas por algum tipo de loucura (BARROS, 2010). Cria-se então uma 

ideologia a partir de discursos médicos e religiosos no qual a maternidade se torna 

definidora da identidade feminina normatizando o papel de mãe. Essa ideologia 

encontra no ventre da mulher sua matéria prima (GRISCI, 1995). 

Todo esse modo de organização societal e sentido atribuído ao exercício da 

maternidade, construiu paradigmas para se estabelecer o sentido do ser mãe 
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intrinsecamente relacionado à condição da mulher. Nesse escopo, é fundamental nos 

questionarmos sobre o modo como o chamamento a maternidade, naturaliza-se para a 

sociedade. 

 

2.3 O recrutamento para a maternidade 

 

Para a sociedade patriarcal na reprodução das relações entre os sexos, é um 

dever da mulher que seu corpo seja capaz de gerar filhos e, para que isso aconteça, a 

mulher-mãe é construída sob modos variados de operação dessa ideologia, uma dessas 

formas que perdura até os dias atuais está em preparar a mulher para desempenhar o 

papel materno desde a infância. De certa forma todo seu desenvolvimento é norteado 

para isso, mesmo que ela nunca chegue a ser mãe. Isso está incutido nas brincadeiras de 

bonecas, no cuidar dos irmãos e/ou de outras crianças mais novas. É quase que 

determinado o futuro papel que terão de desempenhar (GRISCI, 1995). 

 

Ao tornarem-se mães, as mulheres reeditam a maternidade 

com dimensões imaginárias que elas próprias constroem. Englobam 

condicionamentos menos rígidos para com as crianças e maior 

liberdade de expressão para si mesmas, embora isso não signifique, 

necessariamente, que resgatem, na concretude da realidade, a visão 

romanceada da maternidade que lhes conferiram na infância (Grisci, 

1995, p.15). 

 

Essa aprendizagem ou período de incubação do tornar-se mãe é deixado de lado 

da puberdade até a vida adulta permanecendo apenas a ideia de que ser mãe é um ato 

natural para a mulher. Entretanto este conceito reaparece a partir das formas mais 

variadas podendo surgir através de uma crença desesperadora de que ser mãe é algo 

pelo qual a mulher tem que passar em sua vida, na necessidade do cumprimento de um 

dever para com a própria sociedade ou família ou a partir de uma vontade que é maior 

que si mesma de que a essência da sua vida é a maternidade (GRISCI, 1995). 
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Paralelamente ao ritual biológico, encontra-se o itinerário histórico da 

reprodução biológica. A vertente histórica se compõe de etapas 

básicas, variáveis em termos de constância e intensidade, de acordo 

com as condições sociais e econômicas que rodeiam cada mulher. São 

elas: mãe das bonecas; mãe dos/as irmãos/ãs; mãe dos/as filhos/as de 

outras mulheres (como forma de trabalho das mulheres com poucos 

recursos financeiros); mãe dos/as próprios/as filhos/as; mãe dos/as 

netos/as. (Grisci, 1995, p. 15) 

 

Ao olharmos através da premissa que nos mostra que a mulher é construída para 

ser mãe, nota-se que o itinerário para que isso ocorra segue sempre o mesmo percurso e 

acaba por desqualificar qualquer outra atividade desempenhada ao longo da vida que 

não seja a maternidade. O trajeto segue primeiro o ensaio e a possibilidade do tornar-se 

mãe, depois o ser mãe e por último o ser avó, como uma reedição da maternidade. 

Assim, mesmo parecendo que não, suas vidas são regidas pela maternidade (GRISCI, 

1995). E consequentemente pela ideia de que o não exercício da maternidade impede 

que a mulher se sinta realizada de forma plena. 

 

2.3.1 O mito do amor materno 

 

Para Velázquez (1987 apud Grisci, 1995, p. 12), a maternidade deve ser 

compreendida a partir de um conjunto de fatores que passam pelas fases da gestação, 

parto, pós-parto ou puerpério e por fim a criação dos filhos.  

 

Assim, ideologicamente, ser mãe não é só gerar, mas também não é só 

criar, o que torna a mulher-mãe vulnerável à ideologia: sem filhos, 

está em falta com sua natureza de mulher, uma vez que não cumpriu 

sua função biológica; com filhos, fica comprometida como exclusiva 

criadora. (Grisci, 1995, p.16) 

 

Segundo Badinter (1980), para a sociedade a mulher ao tornar-se mãe está 

hierarquicamente acima daquela que não é, e como é biologicamente programada para 

ser mãe, ao engravidar tem em si este sentimento aflorado de forma automática. 
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[...] existe uma crença cultural de que esse amor seja algo natural, que 

nasce com as mulheres como uma verdadeira característica feminina. 

Essa convicção se dá basicamente por duas razões: a primeira, devido 

à imposição feita pela cultura, responsável pelo desenvolvimento do 

modelo de amor materno conhecido atualmente e com o qual temos 

convivido desde o século XIX; a segunda, como idealização entre a 

relação mãe-filho que direciona ao desejo de união perfeita, fantasia 

de completude que protege o indivíduo das ansiedades e medos de 

separação e perda (Badinter, 1980 apud Penteado, sem data, p.11). 

 

Por um longo período o amor materno foi idealizado como um sentimento instintivo 

comum a todas as mulheres independendo das circunstâncias no qual esta estivesse 

inserida.  Conforme nos aponta Badinter (1980), “dentre as atribuições da mãe estão o 

cuidar, o alimentar afetivo, e o nutrir simbólico que agem marcando a forma com que a 

criança se humaniza e é inserida no contexto social”.  

 

O certo é que procriar constitui-se numa obrigação para as mulheres, 

assim interpretado, conforme suas próprias palavras: "Não questionei 

nunca! Era uma coisa que tinha que ser cumprida e ponto final", ou 

então, "Aquilo ali era lei". Não procriar, por sua vez, é interpretado 

como "não conseguir realizar-se como mulher", "ser machorra", "não 

é normal" e "é como se tu não tivesse contribuído pra vida". "É como 

se tu não fizesse direito a tua parte". (Grisci, 1995, p.14) 

 

Mesmo ao se reconhecer o comportamento materno como fora do domínio do 

instinto, ainda se pensa que o amor de uma mãe por seu filho se deve a natureza por ser 

considerado algo muito forte e generalizado a todas as mulheres.  

 

O amor materno foi por tanto tempo concebido em termos de instinto 

que acreditamos facilmente que tal comportamento seja parte da 

natureza da mulher, seja qual for o tempo ou o meio que a cercam. 

Aos nossos olhos, toda mulher, ao se tornar mãe, encontra em si 

mesma todas as respostas à sua nova condição. Como se uma 

atividade pré-formada, automática e necessária esperasse apenas a 

ocasião de se exercer. Sendo a procriação natural, imaginamos que ao 

fenômeno biológico e fisiológico da gravidez deve corresponder 

determinada atitude maternal. (Badinter, 1980, p.20) 

 

Badinter (1980) concebe o amor materno como algo conquistado. Sendo assim, 

o amor materno não é algo que nasce com cada mulher como uma característica 

particular do sexo, mas um sentimento que é construído na relação da mãe com seu 
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filho, o amor materno não é então uma condição feminina, ele se forma de maneira 

gradual através de um aprendizado, a partir da convivência. 

 

O amor materno é apenas um sentimento humano. E como todo 

sentimento, é incerto, frágil e imperfeito. Contrariamente aos 

preconceitos, ele talvez não esteja profundamente inscrito na natureza 

feminina. Observando-se a evolução das atitudes maternas, constata-

se que o interesse e a dedicação à criança se manifestam ou não se 

manifestam. A ternura existe ou não existe. As diferentes maneiras de 

expressar o amor materno vão do mais ao menos, passando pelo nada, 

ou o quase nada. Convictos de que a boa mãe é uma realidade entre 

outras, partimos à procura das diferentes faces da maternidade, mesmo 

as que hoje são rejeitadas, provavelmente porque nos amedrontam. 

(Badinter, 1980, p. 22 e 23) 

 

Como, então, não chegar à conclusão, mesmo que ela pareça cruel, de 

que o amor materno é apenas um sentimento e, como tal, 

essencialmente contingente? Esse sentimento pode existir ou não 

existir; ser e desaparecer. Mostrar-se forte ou frágil. Preferir um filho 

ou entregar-se a todos. Tudo depende da mãe, de sua história e da 

História. Não, não há uma lei universal nessa matéria, que escapa ao 

determinismo natural. O amor materno não é inerente às mulheres. É 

"adicional". (Badinter, 1980, p. 366) 

 

A partir desta perspectiva pode-se inferir que o amor materno é um sentimento 

que ao ser investido busca retorno e quando o analisamos tendo como base uma 

compreensão de que este sentimento está fundamentado na relação mãe e filho percebe-

se que ele carrega uma gama de outros sentimentos muitas vezes contrastantes como 

dor, alegria, cansaço, expectativa e etc., mas acima de tudo traz também em si o desejo 

de que como sujeito, a mulher lute por aquilo que construiu (GRISCI, 1995).  

Com isso, pode-se considerar a maternidade como algo que vai além de um 

determinante biológico, pois ela se fundamenta na construção de vínculos que se dão na 

relação, logo, deve-se olhar a maternidade não a partir de cristalizações fundamentadas 

na cultura (GUTIERREZ; CASTRO; PONTES, 2011), mas, a partir da forma como a 

relação materna é vivenciada e como é construído o contato afetivo que influencia tanto 

mãe quanto criança (FONSECA, 2010).  

A abertura para a compreensão de que as vivências da maternidade se 

constituem na construção da relação, favorece que a mãe não assente sua maternagem 
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em paradigmas pré-estabelecidos e autenticamente possa vivenciar “a dor e a delícia” 

dessa única experiência de encontro com seu filho.  
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3. O OLHAR DA GESTALT 

 

 

3.1 Psicologia da Gestalt e Gestalt-Terapia 

 

No final do século passado um grande número de estudos foi realizado com o 

intuito de compreender em seus aspectos mais naturais o fenômeno psicológico, 

particularmente em respeito a sua mensurabilidade. O que torna presumível que a 

psicofísica estivesse em alta neste período (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999). É 

neste contexto em que várias escolas através de um arcabouço teórico próprio tentam 

explicar e analisar a psique humana e também delinear uma visão característica do que 

vem a ser o homem, que, surge à psicologia da Gestalt e mais tarde a Gestalt-terapia 

(RODRIGUES, 2009). 

 

Gestalt é uma palavra alemã para a qual não há tradução equivalente 

em outra língua. Uma Gestalt é uma forma, uma configuração, o modo 

particular de organização das partes individuais que entram em sua 

composição. A premissa básica da psicologia da Gestalt é que a 

natureza humana é organizada em partes ou todos, que é vivenciada 

pelo indivíduo nestes termos, e que só pode ser entendida como uma 

função das partes ou todos dos quais é feita. (PERLS, 1988, p. 19). 

 

Tendo como base estudos psicofísicos que relacionaram à forma e sua 

percepção, Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Köhler (1887-1967) e Kurt Koffka 

(1886-1941), construíram uma teoria acima de tudo psicológica. Buscavam 

compreender quais processos psicológicos estavam envolvidos na ilusão de ótica 

especialmente quando o estímulo físico é percebido pelo sujeito diferente da forma 

como ele é na realidade (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999). 

A Psicologia da Gestalt foi um campo experimental, e se ocupou com 

questionamentos contrários as visões mecanicista e atomística. Era um campo de 

pesquisa que primava pela consideração das relações entre as partes e na determinação 
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da percepção do todo em confronto com a ideia do associacionismo (RODRIGUES, 

2009). De acordo com Bock, Teixeira e Furtado (1999, p. 59), os articuladores da 

Gestalt “preocuparam-se em construir não só uma teoria consistente, mas também uma 

base metodológica forte, que garantisse a consistência teórica”. 

A Gestalt-Terapia surgiu através de Fritz Perls (1893-1970), após seu 

rompimento com a psicanálise. Com o apoio da esposa Laura Perls e Paul Goodman, e a 

partir da influência do pensamento da filosofia oriental, Husserl, Kierkegaard, Buber, 

Heidegger, Sartre, Kõhler, Kurt Lewin, Wertheimer, Koffka, e outros, adaptou os 

conceitos filosóficos da psicologia da Gestalt e introduziu o conceito de Gestalt Terapia 

(RODRIGUES, 2013). 

 

“Gestalt-terapia, embora formalmente apresentada como um tipo de 

psicoterapia, é baseada em princípios que são considerados como uma 

forma saudável de vida. Em outras palavras, é primeiro uma filosofia, 

uma forma de ser, e com base nisto, há maneiras de aplicar este 

conhecimento de forma que outras pessoas possam beneficiar-se dele. 

Gestalt-terapia é a organização prática da filosofia da gestalt [...]” 

(STEVENS, 1977, p.14). 

 

A abordagem gestáltica também se utiliza, dos conhecimentos da Teoria 

Organísmica que tem como pedra angular a noção de que o homem deve ser entendido 

como uma totalidade integrada e, em consequência disso, deve ser compreendido dentro 

de um campo. Além disso, declara que os indivíduos comportam-se como ser-no-

mundo, em outras palavras, estão sempre inter-relacionados com o mundo e não podem 

ser separados deste (RIBEIRO, 1999). 

 

A Teoria Organísmica define o organismo como uma só unidade, por 

meio da qual todo fenômeno mental ou fisiológico deve ser entendido 

como resultante de um encontro eu-mundo. Assim, para compreendê-

lo enquanto todo, é necessário descobrir como se dão estes encontros 

da pessoa com o mundo ou, ainda, quais são as leis gerais do seu 

funcionamento total (RIBEIRO, 1999, p.12). 

 

Nesta abordagem, a noção de organismo como um todo é fundamental, tanto em 

relação ao funcionamento orgânico como na participação do organismo em seu meio a 

fim de criar um único campo de atividades. Sendo assim, os seres humanos são na 
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verdade organismos unidos nos quais não existem nenhuma diferença entre atividade 

física e atividade mental, logo, a visão de homem da Gestalt o concebe como ser 

possuidor de potencial em constante relação com o meio no qual está inserido 

(MARQUES, 2014). 

Esta abordagem concebe então o homem como ser em processo de 

desenvolvimento, estando à noção de processo referida a algo que está em movimento 

ou em constante mudança. É a relação com o meio que permite que a abordagem 

gestáltica seja também considerada uma terapia de contato. Como o homem esta a todo 

tempo em contato com o meio é através dele que sua forma de viver pode fazer-se 

saudável ou disfuncional. É devido ao contato que o homem pode dar conta de si 

enquanto ser em processo e assim fazer escolhas e ser criativo em relação a sua forma 

de ver o mundo e se posicionar diante dele (STEVENS, 1977).   

O propósito desta abordagem é favorecer o desenvolvimento do potencial 

humano, através de um processo de integração. Dessa maneira, é assimilando partes 

conhecidas e desconhecidas, partes aceitas e negadas a respeito de si mesmo que o 

indivíduo é conduzido a ampliar sua consciência, isto é, a realizar uma awareness de 

como ele age, como se coloca no seu processo de contato consigo e com o mundo, as 

tentativas de alcançar seu próprio equilíbrio ou de sua própria sabotagem. E na medida 

em que ele se conscientiza de suas escolhas as mudanças em sua maneira de viver vão 

sendo realizadas através do contato. Há assim um favorecimento para que ele se torne 

aquilo que de fato realmente é e a sua vida possa fluir de forma equilibrada (STEVENS, 

1977).  

 

3.2 A reestruturação do self 

 

Diferente de outras teorias psicológicas que consideram o self como uma 

estrutura fixa ao longo do tempo a abordagem gestáltica o concebe como um sistema 

(TÁVORA, 2014). O self é construído na fronteira de contato que é o que separa o 

indivíduo do meio, ao mesmo tempo em que o coloca em contato com ele tendo em 

vista as influências externas com as quais o indivíduo entra em contato ao longo de sua 

vida (FONSECA, 2010). 
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Assim, pode-se inferir que não é uma entidade psicológica localizada fora do 

organismo, pelo contrário, é no corpo que o self ganha propriedade no espaço e no 

tempo, é nele que as coisas acontecem e estão em constante transformação e construção 

(TOURINHO, 2009). Sendo assim, “self [...] não designa uma entidade determinada 

[...] mas um processo: o que acontece na fronteira de contato entre o organismo e seu 

meio” (GINGER, 1995 apud TOURINHO, 2009, p. 8).  

 

[...] se segue a definição do self não como conjunto de funções 

circunscritas aos meus tecidos celulares, mas, sim, como dinâmica de 

trocas energéticas entre tais tecidos e o meio, de modo a permitir, por 

um lado, a conservação de algumas formas de organização anteriores 

(junto às quais me experimento como aquilo que permanece) e, por 

outro lado, a destruição de formas antigas e assimilação de novas 

formas (o que permite que eu me experimente como alguém integrado 

ao meio ambiente). Trata-se, nesse sentido, da experiência de um 

continuum que, entretanto, modifica-se a cada instante [...] 

(GRANZOTTO, L.; GRANZOTTO, M., 2004, p.2). 

 
 

O conceito de self é de extrema importância, pois mostra que sua estruturação 

está baseada nas trocas que o indivíduo faz, ou seja, por meio dele compreende-se que o 

campo do indivíduo está constantemente sofrendo influências, que são determinadas 

não só pelas relações estabelecidas com outras pessoas, mas também com meio no qual 

está inserido. Portanto, ao pertencer a um meio que constantemente repete afirmações a 

cerca da identidade feminina dizendo que enquanto mulher o exercício da maternidade é 

um dever e não um direito de escolha, pois este é um papel social, isto é assimilado e há 

uma contínua busca para que o execução deste papel se dê de alguma forma. 

 

 

3.3 A influência do campo vivencial 

 

A abordagem gestáltica também foi influência como já mencionado por Kurt 

Lewin, a contribuição de Lewin para a Gestalt que também é pertinente a este trabalho 

diz respeito à teoria de campo. Através dela Lewin mostra como o sentido das ações de 

uma pessoa é algo que se integra à relação dela com seu meio. A concepção de tempo se 

apresenta como um elemento circunstancial, cujo foco principal é o presente que se 
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articula tanto com dados anteriores quanto com possibilidades futuras. As expressões 

“meio” ou “campo” fazem referência a “quando” e onde” (RODRIGUES, 2013).  

O conceito de campo, também é chamado de espaço vital psicológico, sugere a 

integralidade de fatos que determinam o comportamento do indivíduo em algum 

momento e possui duas áreas, a pessoa e o ambiente (RODRIGUES, 2013). Para Lewin 

o campo psicológico é o espaço de vida visto de forma dinâmica, sendo assim, são 

levados em conta indivíduo, meio e a totalidade dos fatos coexistentes e mutuamente 

interdependentes (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999). 

O campo deve ser compreendido a partir de uma realidade fenomênica, tal qual 

ele existe para a pessoa em um determinado momento e não como é em si. Este campo é 

constituído por todas as vivências do indivíduo: amizades, sonhos, objetivos, medos e 

etc. A realidade fenomênica pode ser interpretada como o meio comportamental da 

Gestalt ou a maneira característica como o indivíduo interpreta uma situação específica 

(BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999).  

Esse conceito não se refere à percepção na qualidade de fenômeno 

psicofisiológico apenas, mas também as características da personalidade do próprio 

indivíduo e os aspectos emocionais coadunados ao grupo e situação vivida, bem como 

as situações passadas que estão ligadas ao acontecimento mediante a forma pela qual 

são representadas no espaço de vida atual do indivíduo. (BOCK; FURTADO; 

TEIXEIRA, 1999). 

Em relação aos aspectos dinâmicos, estes dizem respeito apenas ao estudo das 

forças contidas na relação da pessoa com o meio. Tais forças são relativas a certos 

momentos da vida, dessa forma podem ter a intensidade aumentada, diminuída ou nula. 

De acordo com Lewin, em todo processo as forças sejam elas do meio interno ou 

externo são modificadas pelo próprio processo (RODRIGUES, 2013). 

Quanto à distinção entre problemas sistemáticos e históricos, Lewin 

ressalta a importância de considerar o que está acontecendo num 

campo vivencial no momento em que o comportamento analisado 

ocorre, ou seja, o comportamento passado só pode influenciar o 

comportamento presente por aspectos que tornam, no presente, tal 

influência possível. Dessa forma, o comportamento é resultante de um 

conjunto de fatores presentes no campo, como várias forças que 

atuam, compondo um sistema a ser descrito e analisável. Já os 

problemas históricos dependem de um conhecimento do passado que 

nem sempre está disponível (Rodrigues, 2013, p.61). 
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A partir do momento em que o aspecto psicológico passa a ser considerado, é 

necessário que ele seja aceito conforme o indivíduo o percebe, isto é, 

fenomenologicamente. Dessa forma, qualquer aspecto particular eminente deve 

compreender a relação com a totalidade, o que em Gestalt se denomina por relação 

figura/fundo (RODRIGUES, 2013). 

Deste modo, as relações entre as pessoas e o mundo ocorrem no campo em que 

os indivíduos estabelecem suas vidas, sofrendo constantemente a influência do seu 

espaço vital e a vivência do contato resulta da experiência do campo, que pode ter a 

qualidade alterada de acordo com a experiência imediata vivida pelo sujeito, em um 

dado momento (RIBEIRO, 1997).  

A maternagem, como dito anteriormente, se fundamenta na construção de 

vínculos que se dão na relação, sendo assim, a forma como o contato afetivo é 

construído influenciam tanto mãe quanto criança (FONSECA, 2010). Logo, a forma 

como se dá a experienciação, a significação e a organização do campo da mulher é que 

vão determinar o tipo e a qualidade do contato estabelecido na relação com seu filho 

(RIBEIRO, 1997).  

Assim sendo, é de extrema importância melhorar a qualidade deste contato a fim 

de que ainda na gestação a mulher seja capaz de fechar possíveis gestaltens, reorganizar 

seu campo de vida e se adaptar a novas situações. Nota-se que é através do contato 

afetivo que a mulher conseguirá vivenciar a gravidez de forma saudável e terá a 

possibilidade de maior integração com o feto, porque o contato favorece a formação de 

vínculos afetivos futuros, e também a organização e maturação da identidade da criança 

(FONSECA, 2010).  

Apesar das influências contidas no meio, das constantes pressões sociais para 

que as mulheres exerçam a maternidade e das premissas que ecoam a respeito da 

maternidade, é na relação como o filho e somente nela que a mulher pode dar de fato 

um significado para o que ela representa para si podendo ser fonte, ou não de 

frustrações ou realizações. 

 

3.4 O tornar-se mãe na abordagem gestáltica 

 

Como a abordagem gestáltica valoriza a visão global do ser humano ela 

compreende como relevante a influência do social na construção da subjetividade. 
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Como dito anteriormente, pode-se considerar que tudo que é aprendido ou absorvido ao 

longo da vida faz parte da construção do self. Ao refletir sobre isso nota-se que em 

relação ao universo feminino tudo que é vivenciado como as brincadeiras com bonecas 

na infância, os cuidados com os irmãos menores ou crianças mais novas vão fazendo 

parte da construção do self e discretamente vão fazendo que a mulher participe de um 

ensaio de um papel que em algum momento futuro irá desempenhar.  

A experiência da maternidade produz de acordo com Maldonado (1980 apud 

Tourinho, 2009, p.3), uma reconfiguração do self, pois com a chegada dos filhos o 

arranjo da rede de intercomunicação familiar sofre alterações uma vez que possuir um 

filho é diferente de possuir dois e assim sucessivamente. Pode-se inferir que a mulher 

altera seu comportamento tendo seu próprio self como referência. É um rearranjo 

daquilo que se é, do que foi construído até dado momento para aquilo que vai se tornar, 

novas formas de ser vão sendo assimiladas e formas antigas vão deixando de existir. A 

percepção de si muda e seu comportamento se transforma a partir desta mudança 

(BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999). 

Como os seres humanos funcionam em um espaço vital, que é o lugar onde 

vivem, sofrem afetações e são afetados pelo meio, percebe-se que não há como se isolar 

deste meio, mas é possível ampliar o olhar para o aqui-e-agora a fim de que a 

maternidade possa ser encarada como uma das várias formas de existir da mulher e não 

a única ou a que a define enquanto ser (RODRIGUES,2009).  

Ao olhar para a mulher apenas como portadora do aparato biológico capaz de 

gerar nos aproximamos de forma esdrúxula de um paradigma que considera que um 

objeto científico deve estar presente na natureza com muita frequência, em outras 

palavras, torno a mulher um objeto calculado e regulado com uma função 

designadamente estática porque com relativa frequência foi percebido que as mulheres 

são capazes de gerar filhos (RODRIGUES, 2013) 

Em se considerar a não-mãe como inferior passa-se a olhar a mulher de forma 

não integrada, ela se torna apenas parte de um todo qualquer ao qual não pertence. E 

como muitas vezes são as pressões do meio que levam a mulher a querer participar 

desta experiência deve se levar em conta a relação figura/fundo a fim de que o modo de 

viver desta pessoa não sofra um desequilíbrio por não conseguir corresponder a uma 

demanda que talvez seja impossível ou nem seja dela (RODRIGUES, 2013). 
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Sendo assim, o tornar-se mãe para a abordagem gestáltica não está preso à 

capacidade da gestação e cuidados com os filhos, é antes de tudo uma alternativa que 

emerge entre tantas possíveis no viver de uma mulher. É antes de tudo deixar de lado a 

repetibilidade que reverbera de um discurso social. É uma nova possibilidade de entrar 

em contato com o campo vital e perceber o presente de outra maneira, uma maneira que 

não está posta, e que constantemente se modifica à medida que se atualiza a percepção a 

respeito do que é vivenciado a partir de um novo vínculo que vai se desenvolvendo ao 

longo do tempo. 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Como a abordagem gestáltica valoriza a visão global do ser humano ela 

compreende como relevante a influência do social na construção da subjetividade. O 

campo deve ser compreendido a partir de uma realidade fenomênica, tal qual ele existe 

para a pessoa em um determinado momento e não com é em si e é constituído por todas 

as vivências do indivíduo. 

A parir disso, compreende-se que apesar da ampla valorização da maternidade 

esta não pode se tornar peça central da vida da mulher, isso seria um retrocesso à forma 

de vivenciá-la. Dessa maneira há de se inferir que o papel feminino deve possuir a 

maternidade, sem que esta se deixe englobar por ele.   

Ao se pensar na maternidade como uma experiência pela qual a mulher deve 

passar excluem-se outras possibilidades que a mulher tem de exercer o feminino que 

não seja esta. O tornar-se mãe para a abordagem gestáltica é mais do que gerar e cuidar 

dos filhos, é antes de tudo uma alternativa que emerge entre tantas possíveis no viver de 

uma mulher.  

É uma nova possibilidade capaz de constantemente modificar a mulher a 

maneira que se atualiza a percepção a respeito do que é vivenciado a partir de um novo 

vínculo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, essa experiência é algo que se dá 

na medida em que a vivência da mesma se institui na relação da mãe com seu filho e 

deve ser vivida à medida que se torna uma demanda da mulher e não uma demanda 

social ou do meio. 

Logo, é a forma como se organiza o campo da mulher que determina o tipo e a 

qualidade do contato estabelecido na relação com seu filho. Ao melhorar a qualidade 

deste contato ainda na gestação permite-se que a mulher seja capaz de fechar possíveis 

gestaltens, reorganizar seu campo de vida e se adaptar a novas situações. Abre-se a 

possibilidade para que a mulher consiga vivenciar a gravidez de forma saudável tendo a 

oportunidade de desfrutar de maior integração com o feto, pois o contato favorece a 

formação de vínculos afetivos futuros, e também a organização e maturação da 

identidade da criança.  
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6. GLOSSÁRIO 

 

 

Aqui-e-agora: A abordagem gestáltica é voltada para o presente, ou seja, é onde a 

experiência sensorial acontece, isto não exclui nem o presente nem o passado é apenas a 

presentificação do momento vivido (Stevens, 1977). 

Associacionismo: Def. 1e. Doutrina filosófica segundo a qual os princípios de toda a 

atividade cognitiva não se originam no espírito, porém se estruturam na experiência, 

com base em associações, combinações e conexões de ideias. Def. 2e. Teoria surgida na 

metade do século XIX, segundo a qual todas as manifestações mentais se reduzem a um 

jogo de associações e conexões entre os estados psíquicos (Michaelis, 2015). 

Atomismo ou visão atomística: Def. 1e. Sistema filosófico segundo o qual a matéria é 

formada de partículas elementares indivisíveis e imperceptíveis a olho nu, possuindo a 

mesma natureza, embora sejam diferentes por sua forma. Def. 2e. Série de teorias 

científicas que se baseiam na ideia filosófica do átomo como justificativa para os 

fenômenos naturais (Michaelis, 2015). 

Awareness: É referente à ideia de tomada de consciência (Stevens, 1977), seu propósito 

é permitir que o paciente descubra o que o faz alienar parte dos processos de seu self 

impedindo que esteja completamente consciente de si e do seu ambiente (Yontef, 1998 

apud Rodrigues, 2009). 

Maternagem: Corresponde ao processo de criação que tem a mãe como peça central 

(Ramos, 2013). Exercício dos cuidados maternos (Moura; Araújo, 2004). 

Figura e fundo: A abordagem gestáltica afirma que nossa percepção se organiza pelo 

princípio de figura/fundo, ou seja, percebemos totalidades e, dependendo das 

circunstâncias, algo se destaca, fica em primeiro plano — a figura enquanto o restante 

permanece em segundo plano — o fundo (Rodrigues, 2013). 

Gestalten: Plural de Gestalt (Rodrigues, 2009). 

Visão mecanicista: É aquela que se refere a uma tendência do pensamento filosófico/ 

científico de tentar adaptar a realidade ao modelo das máquinas, assim, a vida, a mente e 

a natureza seriam regidas por leis mecânicas determinadas física ou matematicamente, 

seus principais representantes são René Descartes e Issac Newton (Rodrigues, 2009). 


