
Reviver a infância é viver a maternidade
[Reliving childhood is living motherhood]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Library.
More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content
policy of Globethics Library repository see https://repository.globethics.net/
pages/policy

Item Type Article

Authors Zanoni, Anelise

Publisher Instituto Humanitas Unisinos - IHU

Rights With permission of the license/copyright holder

Download date 23/05/2023 20:08:24

Link to Item http://hdl.handle.net/20.500.12424/159966

https://www.globethics.net
https://repository.globethics.net/pages/policy
https://repository.globethics.net/pages/policy
http://hdl.handle.net/20.500.12424/159966


SÃO LEOPOLDO, 02 DE MAIO DE 2011 | EDIÇÃO 359                                                                                                                 27

Reviver a infância é viver a maternidade
Para o psiquiatra Celso Gutfreind, as mulheres constroem a própria identidade como mãe 
baseadas em relações de afeto e nas experiências da própria infância             

Por Anelise ZAnoni  

U
ma mãe que usa a renúncia para construir o próprio destino e que precisa encarar um papel cada 
vez mais difícil na sociedade é o perfil atual da mulher que opta por ter filhos, diz o psiquiatra 
Celso Gutfreind. Em entrevista por e-mail à IHU On-Line, o especialista defende que a prepa-
ração para a maternidade ocorre no começo da própria infância, quando se fortalecem os laços 
entre mãe e filha na relação. É lembrando-se de atitudes da mãe que a gestante ou essa nova 

mulher começam a construir sua própria identidade diante dos filhos.
“Afetivamente, a mãe segue sendo este primeiro encontro, fonte primeira e talvez a maior da cons-

tituição do sujeito”, explica Gutfreind.
Além de falar na construção materna, o médico acredita que a narrativa ajuda a acirrar os laços 

afetivos com os filhos e é “um dos poucos canais de troca” nessa relação primária. “É preciso trocar, 
interagir. Além dele, têm o olhar, o toque, pouco mais do que isto, e estes estão envolvidos na narra-
ção. Narrando, a mãe banha o seu filho de prosódia e sentidos, melhora a qualidade da interação e abre 
espaços duradouros para a saúde mental”, diz.

Formado em Medicina pela Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(1987), Celso Gutfreind é especialista em Psiquiatria da Criança e do Adolescente pela Université Paris-
Descartes (2001) e doutor em Psicologia pela Université de Paris XIII (Paris-Nord) (2000). Em 2001, con-
cluiu pós-doutorado pela Université Pierre et Marie Curie (2001). Entre seus livros, destaca-se Narrar, 
Ser Mãe e Ser Pai (Editora Bertrand Brasil, 2010). Confira a entrevista.

IHU On-Line – Como é possível expli-
car o atual papel da mãe dentro da 
família?
Celso Gutfreind – A realidade tornou-se 
mais complexa, e esta complexidade se-
gue mudando muito rápido. Muito ficou 
do papel tradicional da mãe, mas perce-
bemos também muitas transformações. 
Afetivamente, a mãe segue sendo este 
primeiro encontro, fonte primeira e tal-
vez a maior da constituição do sujeito. A 
complexidade implica em que, em alguns 
contextos sociais, ela está mais sozinha, 
o pai ausente. Em outros, recebe o apoio 
deste pai, o que é decisivo. Em todos, foi 
à luta, trabalha e é muito cobrada cul-
turalmente. Com frequência, paga este 
preço com renúncias (familiares ou pro-
fissionais) ou depressão pós-parto. Seu 
papel está mais difícil, a meu ver.

IHU On-Line – As mulheres postergam 
a hora de ser mãe e dão prioridade à 

carreira. Quando chega o momento 
de dar a luz, há a sensação de perda 
de identidade? 
Celso Gutfreind – Este é um ponto-
chave, um dos principais desafios da 
maternidade (e da paternidade). Como 
tudo, não há receitas. A preparação 
para a maternidade ocorre no começo 
da própria infância, na relação com a 
própria mãe. É lembrando-se da mãe 
que teve que ela terá de se defrontar 
nesta hora. A matriz de apoio (marido, 
mãe, amigos, a turma toda) é essen-
cial. Espaços terapêuticos como tera-
pia, cinema, literatura e vida social 
também colaboram.

IHU On-Line – Qual a importância do 
aspecto narrativo na construção do 
papel de mãe?
Celso Gutfreind – A narratividade é 
um dos poucos canais de troca entre 
a mãe e o bebê. É preciso trocar, inte-

ragir. Além dele, têm o olhar, o toque, 
pouco mais do que isto, e estes estão 
envolvidos na narração. Narrando, a 
mãe banha o seu filho de prosódia e 
sentidos, melhora a qualidade da inte-
ração e abre espaços duradouros para 
a saúde mental.

IHU On-Line – Você acredita que parte 
dos problemas que as mães enfren-
tam em relação à educação dos filhos 
tem a ver com a falta de diálogo?
Celso Gutfreind – Também. Somos 
seres sedentos de sentido, compreen-
são, sedentos do outro. A cultura aqui 
atrapalha mesmo. As novas tecnologias 
trouxeram muitos benefícios, mas re-
duziram o diálogo corpo a corpo, olho 
a olho, necessários para a construção 
de nossa subjetividade e saúde.

IHU On-Line – Atualmente, é cada 
vez mais comum casos de mulheres 
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que pagam barrigas de aluguel. Quais 
efeitos esse tipo de gestação traz 
para a relação entre mãe e bebê?
Celso Gutfreind – Tudo é muito 
novo, e ainda não sabemos bem. Por 
um lado, perde-se a interação direta 
durante os meses de gestação, cada 
vez considerados mais decisivos. Por 
outro, sempre há tempo de recupe-
rar e estamos sempre prontos para 
relançarmos.

IHU On-Line – Na ânsia de viver o pa-
pel de mãe, muitas mulheres esque-
cem que têm um relacionamento a 
dois, com o pai da criança. As moti-
vações das novas mães mudaram em 
relação ao casamento?
Celso Gutfreind – Acho que para me-
lhor, aqui os aspectos culturais colabo-
ram, a meu ver. Com a independência, 
a autonomia, a emancipação, as moti-
vações das mulheres podem se tornar 
mais afetivas, amorosas. Entrar num 
relacionamento realmente para criar 
um vínculo afetivo e verdadeiro en-
tre duas pessoas. Assim, quando vier a 
criança, ela pode sentir que é fruto de 
um amor vibrante e pode estar a três. 
Não sabemos bem por que, mas isto é 
importante.

IHU On-Line – Ser mãe adotiva pode 
ser a alternativa para mulheres que 
desejam investir mais no mercado de 
trabalho? Qual o papel delas na rea-
lidade atual?
Celso Gutfreind – Penso que, de forma 
premeditada, cria-se uma represen-
tação mais negativa, menos estrutu-
rante para a narrativa da criança. Se 
natural, nenhum problema. No fundo, 
somos todos adotados, já que nossos 
pais biológicos um dia (durante a ges-
tação ou depois) tornaram-se afetivos. 
No fundo, quando vai bem, todos ado-
tam.

“A preparação para a 

maternidade ocorre 

no começo da própria 

infância, na relação 

com a própria mãe”
Para a psicóloga e doutora em Psicologia Luciana Grzybowski, 
cada vez mais busca-se questionar a ideia de que a mãe é a 
melhor cuidadora dos filhos após a decisão do divórcio        

Por Anelise ZAnoni

O 
relacionamento conjugal terminou, mas os filhos permanecem 
com o mesmo pai e mãe. O laço parental que os une como família 
faz com que homens e mulheres ainda tenham a responsabilidade 
de cuidar da prole. Entretanto, na atual perspectiva, não é privi-
légio (ou obrigação) da mãe ficar com a guarda das crianças.

Em um debate reflexivo sobre os novos papéis, a psicóloga e doutora em 
Psicologia Luciana Grzybowski levanta a possibilidade de questionar a ideia 
de que a mãe é a melhor cuidadora das crianças. “Isso faz parte do mito do 
amor materno e de todas as representações e práticas sociais relativas às 
questões de gênero de nossa sociedade patriarcal, mas não é uma realidade 
totalizante”, disse em entrevista por e-mail à IHU On-Line.

Para ela, é possível ver hoje mulheres que se queixam menos da condição 
de guardiãs e pais que sentem-se mais culpados pela separação, “o que mos-
tra que a antiga dicotomia mulheres vítimas versus homens vilões não pode 
ser tomada como regra”.

Além da possibilidade cada vez mais comum da divisão de tarefas, a mu-
lher também se depara com uma jornada múltipla de trabalho, o que faz da 
expectativa de maternidade um mito social. “Na tarefa de ser mãe, a mulher 
encontra expectativas de exclusividade e perfeição, o que atrelado à jorna-
da de trabalho e exigências da carreira, com consequente transferência dos 
cuidados dos filhos para terceiros (avós, babás, escolas) e redução do tempo 
de convívio com os mesmos, pode gerar um sentimento de falha ou falta na 
tarefa parental”.

Graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PU-
CRS, Luciana Grzybowski é mestre em Psicologia Clínica e doutora na mes-
ma área. Atualmente, realiza pós-doutorado na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul - UFRGS e é professora colaboradora da Universidade Comuni-
tária da Região de Chapecó – Unochapecó. Confira a entrevista.

Mães-guardiãs, até quando?

IHU On-Line – Na realidade, é cada 
vez mais comum ver mães e pais 
vivendo papéis diferentes após o 
divórcio. As mães, no geral, estão 
mais satisfeitas com questões re-
lacionadas à guarda ou seguem se 
sentindo culpadas pela separação?
Luciana Grzybowski - Respostas ge-
neralistas sempre são difíceis em 
questões tão complexas como o di-

vórcio ou a parentalidade. As mu-
lheres seguem ficando maciçamente 
com a guarda dos filhos, o que, pela 
coabitação, traz uma sobrecarga 
maior nas tarefas educativas. Entre-
tanto, muito mais pais estão obtendo 
ou buscando a guarda dos filhos, e 
cada vez mais busca-se questionar a 
ideia de que a mãe é a melhor cuida-
dora dos filhos. Isso faz parte do mito 


