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Prefácio

F

oi com imenso prazer que aceitei o convite de introduzir o leitor a
um tema atual e polêmico às mulheres, aos casais e às famílias.
Comecemos por mim... Sou mulher de uma geração pós-feminismo, na qual nos comprometíamos em ter uma carreira profissional
e ser mãe. Isso resultava numa dupla jornada de trabalho e em conflitos conjugais, porque ainda vivíamos os “velhos modelos” familiares
sem saber que construíamos os “novos modelos” para as gerações
posteriores.
O tempo passou, muitos casamentos, separações, recasamentos, ascensões profissionais de toda ordem, exigências sociais e econômicas advindas da globalização, mas o apego pelo parentesco biológico se manteve forte. O modelo tecnológico influenciou a maneira
de se relacionar – a internet e o mundo virtual –; a medicalização do
sofrimento, a reprodução assistida e as novas configurações familiares
permitem desvincular totalmente conjugalidade de parentalidade,
dentro da óptica contemporânea.
É nesse escopo que se insere o livro da Maria Galrão Rios Lima,
compilado a partir de sua Tese de Doutorado cujo tema Adiamento
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Prefácio

da Maternidade em Mulheres Contemporâneas é resultado de todas as
transformações citadas, que incidindo fortemente nas questões de
gênero promoveram uma nova identidade feminina, que por sua vez
interferiu no modo de se vincular amorosamente e de se constituir
família.
A autora, por meio de sua escrita primorosa, conduz o leitor por
um traçado histórico pontuando o lugar e a condição (social e psíquica) que remetem à construção da identidade feminina, desde o ponto
em que ela se encontra associada à maternidade como “destino” de
todas as mulheres, até o momento em que se torna “opção”. Em seguida, desconstrói a estreita relação, até então existente, entre conjugalidade e maternidade, chegando à família atual. Aqui se descortina
um dos desdobramentos da escolha por ter filhos: o adiamento da
concepção em função da busca por outros ideais, conscientes ou inconscientes, e o limite biológico da fertilidade feminina.
Sair da clausura do destino e ganhar a liberdade da escolha teria
como consequência a culpa? A mulher contemporânea tenta resolver
esse antigo dilema buscando a onipotência do poder que controla
tudo, inclusive o limite do corpo, tendo como parceira nessa empreitada, até certo ponto ilusória, a medicina reprodutiva.
Dando continuidade na parte teórica, Maria faz uma importante trajetória dentro da Psicanálise, de Freud a Winnicott, atualizando
as concepções psíquicas do feminino atrelando-as às mudanças socioculturais.
Na segunda parte do texto, as articulações teóricas são enriquecidas pela “presença viva” do material das entrevistas. A apresentação
dos resultados, oriundos da pesquisa com oito mulheres, divididas em
dois grupos: 4 mães e 4 não-mães, é feita a partir da análise das categorias – conjugalidade, carreira profissional, relação com a própria
mãe, conjugalidade dos pais e a questão do poder.
Como se tratou de uma pesquisa qualitativa, referenciada nos
autores que compõem a Psicanálise de Família e Casal, o intuito não
era traçar generalizações, mas, por meio da singularidade de cada história pessoal, buscar elementos similares a todas ou ao que caracterizava cada grupo.
Quanto às Conclusões, podemos agora evidenciar o ponto polêmico anunciado no primeiro parágrafo, ou seja, contrariando a hipó-

tese inicial das mulheres serem hoje mais influenciadas pela carreira
profissional ou por qualquer outro “novo” motivo, foi unânime nos
dois grupos a escolha pelo parceiro ideal ter sido a variável de maior
importância no adiamento da maternidade. Seguida pela idealização
e forte exigência para exercer a maternagem, essas, talvez próximas
a uma performance profissional, estariam respondendo ao esperado
delas nessa nossa sociedade. Contudo, a construção subjetiva da mulher atual esbarra num complexo interjogo de fatores intrapsíquicos e
intersubjetivos (incluindo-se as heranças geracionais) que esse fenômeno discutido pela autora é um dos fios que compõem uma intrincada teia.
Boa leitura a todos!
Isabel Cristina Gomes
Professora Titular do Departamento de
Psicologia Clínica da USP
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Apresentação

Eu acredito no mecanismo do infinito. O dia de amanhã cuidará do dia
de amanhã e tudo chegará no tempo exato.
Caio Fernando Abreu (1969/2002)1

E

ste livro surgiu a partir da minha tese de Doutorado, cujo tema
de estudo e pesquisa foi o fenômeno do adiamento da maternidade em mulheres contemporâneas, desenvolvida no Departamento
de Psicologia Clínica no Instituto de Psicologia da USP (IPUSP), sob
a orientação da Profa Titular Isabel Cristina Gomes e com o apoio financeiro da CAPES. O desejo de estudar tal tema veio como decorrência da pesquisa por mim desenvolvida em Mestrado, também no
IPUSP, cujo objeto de estudo fora o dos casais sem filhos por opção.
A aproximação com este tema foi descortinando diversas sutilezas

1
ABREU, C. F. (1969). Caio Fernando Abreu: Cartas. Organização Italo Moriconi. Rio
de Janeiro: Aeroplano, 2002.
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Apresentação

da maneira como se dá a relação com a escolha da maternidade, na
contemporaneidade. Muito mais que uma questão de “querer ou não
querer”, novas questões se apresentam às “superpoderosas” mulheres
da geração pós-feminismo, como a possibilidade de controle – ou ilusão de controle – sobre os vários âmbitos da vida, a carreira profissional, os relacionamentos amorosos e, sem dúvida, a maternidade. Este
era um tema que surgia frequentemente, na literatura consultada, no
discurso das mulheres e dos casais no consultório, entre amigos, na
mídia... Ao estudar o fenômeno da opção por não ter filhos, outra
faceta se mostrou: a daquelas mulheres que não escolhem não ter
filhos, mas que vão adiando a concepção em busca de outros ideais,
conscientemente ou não, e que depois constatam que pode estar
tarde demais. E, o que mais me motivou a desenvolver a pesquisa de
Doutorado, as angústias de diversas mulheres presentes em clínicas
psicológicas quanto à escolha por filhos, assunto, inclusive, de grande repercussão em jornais e revistas de grande circulação, programas
televisivos, etc.
A pesquisa aqui apresentada, cujo problema de investigação
envolve o fenômeno do adiamento da maternidade e a vivência que
mulheres, mães e não-mães, têm dele, justifica-se pela necessidade
de se pensar a relação que as mulheres contemporâneas estabelecem
com a opção por ter filhos em idade mais avançada e pelo fato de
que a crença na possibilidade de total controle sobre o período de fertilidade pode ser carregada de ilusões e sofrimentos. Espera-se que
uma aproximação com essa experiência da postergação da maternidade possa ser útil como um fragmento no entendimento –
ainda que sempre incompleto – das diversas formas de ser família,
na atualidade, promovendo uma complementação para o campo
teórico ou para a clínica, seja ela individual, seja com casais ou com
famílias.
Para a adaptação da tese, de teor acadêmico, a este livro, voltado não apenas a psicólogos, mas também ao público em geral,
algumas alterações foram feitas, como não poderia deixar de ser.
Na pesquisa original, foi realizada, com cada uma das mulheres
participantes, uma entrevista e a aplicação de um teste psicológico projetivo, o TAT: Teste de Apercepção Temática. Tanto por razões
éticas quanto técnicas, o material proveniente do teste psicológico
foi suprimido no livro. A análise é permeada pelas falas das partici-

pantes nas entrevistas, que, com duração média de duas horas, já
trazem um material bastante rico e diversificado. A primeira parte
da obra é composta pelos capítulos teóricos e de revisão bibliográfica. A segunda traz o material da pesquisa, a metodologia utilizada
e os resultados e conclusões.
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