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RESUMO 

 
A proposta dessa pesquisa foi procurar compreender como os discursos 

sobre o feminino são construídos e negociados em um grupo psicoterápico no 

contexto de um serviço de saúde mental. Como também conhecer que discursos 

são produzidos pelas mulheres nas trocas conversacionais no grupo, como o grupo 

confere sentido ao feminino, às relações de gênero e ao lugar da mulher na família, 

na sociedade e no contexto do grupo e no ambiente do CAPS. Procuramos 

compreender de que forma as mulheres descrevem, avaliam e legitimam o mundo 

feminino e que termos utilizam para afirmar ou recusar tal mundo e em que 

circunstâncias. Também procuramos identificar que ações estão sendo produzidas a 

partir desse conversar terapêutico e como as práticas do feminino no grupo estão 

atravessadas por relações de poder. Para essa pesquisa, lançamos mão 

principalmente de uma psicologia social discursivamente orientada, alinhada à 

epistemologia construcionista social, focalizando o modo como as mulheres 

participantes do nosso estudo dão sentido ao ser mulher. Neste enquadre 

epistemológico compreende-se o mundo social como uma construção coletiva e 

privilegiam-se as diferentes formas de interação e linguagem que histórica e 

culturalmente constroem o conhecimento do mundo. Os principais autores utilizados 

nesta pesquisa foram: Margaret Wetherell, Jonathan Potter, Benedito Medrado, 

Nigel Edley, Kenneth Gergen, Emerson Rasera, Carla Guanaes. Esta pesquisa 

analisou quatro sessões de terapia de grupo que aconteceram no contexto de um 

CAPS geral do tipo III, com a participação de 07 pacientes do sexo feminino. As 

sessões foram transcritas e submetidas a uma análise do discurso. Observou-se a 

forma como essas mulheres se posicionam diante de diferentes temas que surgem 

no grupo, a forma como lidam e resolvem dilemas ideológicos e também 

identificamos os repertórios interpretativos utilizados por elas ao falar do feminino. 

Nas trocas dialógicas percebemos um movimento constante ora de adesão, ora de 

afastamento de versões convencionais do que é ser mulher, de agir de modo 

feminino, contribuindo em alguns momentos para a manutenção do estado de 

assimetria de gênero, mas em outros, abrindo espaço para novas construções e 

versões mais igualitárias de gênero.  

 

Palavras-chave: Feminino, gênero, grupo terapêutico, análise do discurso. 



 

 

 
ABSTRACT 

 
 

The purpose of this research is to understand how discourses about the female are 

constructed and negotiated in a psychotherapeutic group in the context of a mental 

health service. It also aimed to know how discourses are produced by women in 

group conversations, how the group makes sense of women, gender relations and 

women's place in the family, society and even in the group context and CAPS 

environment. We seek to understand how women describe, evaluate and legitimize 

the female world and which terms are used to affirm or deny such world. We also try 

to identify what actions are being produced from that talk therapy and how feminine 

practices in group are crossed by power. In this research, we used primarily a 

discourse oriented social psychology, in line with social constructionist epistemology, 

focusing on how women participants of our study make sense of being a woman. In 

this epistemological frame we understand the social world as a collective 

construction and privilege the different forms of interaction and language that 

historically and culturally construct knowledge of the world. The main authors used in 

this research were: Potter, Margaret Wetherell, Jonathan Potter, Benedito Medrado, 

Nigel Edley, Kenneth Gergen, Emerson Rasera, Carla Guanaes. This research 

analysed four group therapy sessions that took place in the context of a general 

CAPS type III, with the participation of 07 female patients. The sessions were 

transcribed and subjected to discourse analysis. We observed the way the women 

positioned themselves considering different themes that emerged in the group, the 

way they manage and solve ideological dilemmas and also identified the interpretive 

repertoires used to talk about the feminine  Through the dialogues that took place in 

the group we observed a constant movement between adherence to and refusal of 

conventional versions of what is to be a woman, to act in a feminine way, contributing 

at times to maintain the state of gender asymmetry, but in others, making room for 

new constructions and more egalitarian versions of gender. 

 

 
 

Keywords: feminine, gender, discourse analysis, group therapy. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

 
SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO: que dizem e fazem as mulheres em grupo 

terapêutico............................................................................................................ 10 

2 PERCURSOS METODOLÓGICOS: analisando o feminino sob a perspectiva 

discursiva crítica..................................................................................................20 

2.1 Caracterização da pesquisa e justificação do paradigma adotado.......... 20 

2.2 Formação do corpus de pesquisa................................................................ 24 

2.3 Caracterização das participantes.............................................................. 26 

Laís........................................................................................................................ 27 

Isabel..................................................................................................................... 27 

Andrea................................................................................................................... 27 

Rita........................................................................................................................ 27 

Jane....................................................................................................................... 27 

Lorena................................................................................................................... 28 

Sara....................................................................................................................... 28 

2.4 Análise do corpus....................................................................................... 30 

3 REPERTÓRIOS, DILEMAS E POSICONAMENTOS DAS MULHERES EM 

CONVERSAS TERAPÊUTICAS.............................................................................31 

3.1 A MULHER.......................................................................................................32 

3.1.1Mulher que também é filha.......................................................................... 32 

3.1.2 Mulher organizada...................................................................................... 34 

3.1.3Mulher vitoriosa.......................................................................................... 38 

3.1.4 Mulher pacífica............................................................................................ 43 

3.2 A MATERNIDADE........................................................................................... 49 

3.2.1Árvore seca................................................................................................. 49 

3.2.2 Mãe boa........................................................................................................ 51 

3.2.3 Maternidade como um dom....................................................................... 54 

3.2.4 Casamento não é uma prisão (para o homem).........................................56 

3.2.5As vezes não dá para ser mãe.....................................................................59 

3.3 O CASAMENTO...............................................................................................63 

3.3.1 Mulher princesa.......................................................................................... 63 



 

9 
 

3.3.3 Mulher honesta............................................................................................66 

3.4 O GRUPO.........................................................................................................67 

3.4.1Mulher evoluída............................................................................................ 67 

3.4.2 Mulher fraca................................................................................................. 67 

3.4.3Mulher curada.............................................................................................. 68 

3.4.4Mulher transformada................................................................................... 68 

3.4.5Mulher que se reconhece............................................................................ 71 

3.4.6Mulher feliz................................................................................................... 73 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................... 75 

REFERÊNCIAS..................................................................................................... 80 

ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO.............. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

1 INTRODUÇÃO: que dizem e fazem as mulheres em grupo terapêutico 

 

Atualmente é comum observar a temática do feminino na contemporaneidade 

sendo discutida em jornais, revistas, filmes e novelas. Tem-se discutido sobre as 

mudanças nas relações de gênero e percebe-se o quanto a forma de viver das 

mulheres vem mudando e quebrando com muitos padrões estabelecidos: mulheres 

que recusam o costume de casar antes do 30 anos, mulheres que optam por não ter 

filhos, mulheres ocupando cargos tradicionalmente masculinos. Essas 

transformações sinalizam a recusa das mulheres em corresponder a certas formas 

de exercer o feminino e um modo de ressignificar a sua forma de ser mulher e estar 

no mundo. 

Muito mudou e muito foi conquistado desde o início do movimento feminista 

no ocidente: luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, direito ao voto, 

direito de fazer parte do mercado de trabalho e outras conquistas na esteira de 

mudanças socioculturais diversas, tais como o desenvolvimento e uso dos métodos 

contraceptivos, permitindo a mulher escolher se quer ter filhos e quando, a 

possibilidade de decisão sobre o casamento, como também sobre a separação, a 

partir principalmente das novas legislações e da Constituição de 1988. O movimento 

feminista, como colocado por Lins de Barros (2007), abre espaço, na realidade 

brasileira, para discussões e para a viabilidade prática de novos estilos de vida para 

homens e mulheres e estabelece, também, pontos de interseção com as lutas para a 

liberdade democrática no Brasil. 

A discussão sobre o feminino no Brasil também está relacionada às 

mudanças na família brasileira principalmente depois dos anos 1980, quando essa 

passa a apresentar mudanças profundas quanto à sua natureza, função, 

composição e concepção, visíveis nos novos arranjos familiares, entre os quais se 

destacam aqueles onde as mulheres tornam-se chefes de família. (TEIXEIRA, 2009, 

p.25). As famílias não são mais as mesmas: hoje em dia podemos encontrar 

múltiplas possibilidades de configurações familiares: monoparentais, desconstruídas, 

reconstituídas, homoparentais, sem filhos. Nesse sentido, nas famílias atuais, existe 

uma dinâmica de mudança e continuidade no mesmo espaço, gerando conflitos 

acerca do feminino e do masculino na contemporaneidade. 

O que se vê é que a mulher deixou de ficar confinada apenas ao âmbito 
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familiar e doméstico, passando a atuar em diversas outras esferas, enfrentando a 

condição de total dependência e subjugação ao poder masculino. É diante disso que 

trago minhas inquietações, pois mesmo nesses tempos plurais em que vivemos, 

considerando também a liberdade de escolha e igualdade de direitos conquistada, 

ainda se percebem muitas desigualdades entre homens e mulheres. 

Venho de uma família onde o lugar da mulher e o do homem na família e na 

sociedade são fortemente demarcados, caracterizando relações desiguais e muitas 

vezes opressoras principalmente no que diz respeito aos direitos e deveres dentro 

do ambiente familiar. Desde muito cedo me vejo perguntando o porquê de ser dessa 

forma e, tanto na família como em círculos de amizade, o que recebo de resposta é: 

sempre foi assim. Em meu percurso enquanto mulher e psicóloga venho me 

deparando com realidades antagônicas, leio sobre o feminismo e me encanto com 

as propostas e as conquistas alcançadas, mas o que vejo na prática e também no 

contexto terapêutico – seja em grupo ou individual – são relações de gênero 

marcadamente assimétricas, que são principalmente objeto de queixa de mulheres 

em atendimento, tanto no consultório particular, quanto em serviço de natureza 

pública. 

O interesse pela temática do feminino e das relações de gênero se tornou 

ainda mais aguçado quando iniciei minha participação como facilitadora de um grupo 

psicoterápico para mulheres no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Sempre 

tive interesse pelo universo feminino e por questões sobre o empoderamento da 

mulher e estar em um serviço de saúde mental, facilitando grupos terapêuticos, me 

fez refletir como esses grupos de mulheres podem suscitar trocas dialógicas 

importantes, apoio e crescimento mútuo. Durante os dois anos que estive no CAPS 

facilitei três grupos de mulheres e cada um me trouxe experiências muito ricas e 

engrandecedoras como profissional e mulher. Ouvir as histórias daquelas mulheres 

me tocava de uma forma diferente, pois faziam ressonância com a minha própria 

experiência. 

Para esta pesquisa, escolhi trabalhar com o segundo grupo de mulheres que 

facilitei. Este foi o grupo mais coeso, onde a maioria das participantes frequentava 

as sessões de forma bastante assídua e teve duração de quase um ano por 

demanda das próprias participantes. Eram sete mulheres que já vinham de 

processos psicoterápicos individuais e traziam em suas falas queixas recorrentes de 

dificuldades de relacionamento afetivo e experiências de submissão a 
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relacionamentos abusivos - marcados por violência doméstica, alcoolismo, traições – 

que assumiam parcela importante na história de seu adoecimento. 

Percebia em evidência nas suas narrativas, principalmente quando falavam 

sobre relacionamentos afetivos, relação homem-mulher, casamento e namoro, uma 

preocupação constante com o exercício do ser mulher (na falta de melhor termo por 

ora), seja como mulher profissional, mulher-mãe, mulher-esposa, e uma sensação 

de ter que abarcar o mundo sozinha. As mulheres atendidas, embora cientes de 

seus direitos na sociedade contemporânea, queixam-se de relações desiguais e 

injustas no que diz respeito às funções e tarefas que assumem no ambiente familiar 

e discutem sobre comportamentos convencionalmente associados a cada sexo, 

oscilando entre aceitar e recusar certos entendimentos naturalizados sobre o que é 

uma mulher.  

Orientando as narrativas das mulheres ouvidas, há um discurso da mulher 

enquanto sujeito de direitos “empoderado”: a mulher consegue dar conta, a mulher é 

forte, guerreira, batalhadora, ela é bem sucedida no trabalho, no casamento, na 

maternidade. Se pensarmos em toda a luta travada pelas mulheres no feminismo, 

parece fazer sentido sustentar esse discurso, muitas vezes até como uma forma de 

garantir e legitimar o lugar da mulher na família e na sociedade atual, lugar este tão 

difícil de ser conquistado e muitas vezes colocado à prova. 

Por outro lado, essas mulheres também pareciam reproduzir entendimentos 

dominantes sobre o feminino, por exemplo, quanto ao dom da maternidade e quanto 

a quem deve educar os filhos. Uma ilustração é o trecho abaixo transcrito de uma 

sessão em que convidei as mulheres do meu grupo a falar da “relação das mulheres 

com os homens”: 

 

Mulher A:(...) Homem, ó, (...) quando eu fiz, é..., quando, uma filha, 

quando eu resolvi ter uma filha, eu tinha que ter um homem pra fazer, 

eu tinha que ter um homem pra fazer, porque a gente não pode ter um 

filho se não tiver um, a gente é obrigado a ter homem... Infelizmente o 

homem é... 

Mulher B: É um reprodutor... 

Mulher C:Não, é o media...A gente não casa, por exemplo? A gente 

nasce pra produzir, né? A mãe que não produz deve ter um trauma 

muito grande, pra mulher que não tem filho deve ser muito... 
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Terapeuta:Pra mulher que não tem filho? Tu acha? 

Mulher A: Eu acho que seja, né? Porque você sentir que você num 

num, como é que se diz, num num reproduz a vida, entende? É como 

uma árvore, se ela não dá fruto, ela é seca. 

 

Aqui podemos observar o jogo de posicionamentos ao longo da interação, 

que responde à conversação com a terapeuta e colegas: a mulher autônoma ou 

agente em controle que “resolveu ter uma filha”, a mulher subjugada que é “obrigada 

a ter homem”, a mulher que aceita noções dominantes sobre o “dom” ou “imperativo” 

da maternidade. 

A proposta dessa pesquisa é procurar compreender como os discursos sobre 

o feminino são construídos e negociados a partir da perspectiva de um grupo 

psicoterápico no contexto de um serviço de saúde mental. Que discursos são 

produzidos pelas mulheres nas trocas conversacionais no grupo? Como o grupo 

confere sentido ao feminino, às relações de gênero e ao lugar da mulher na família, 

na sociedade e no contexto do grupo e no ambiente CAPS? De que forma as 

mulheres descrevem, avaliam e legitimam o mundo feminino? Que termos utilizam 

para afirmar ou recusar tal mundo e em que circunstâncias? Considerando que a 

produção discursiva é uma prática social, parte de um funcionamento da sociedade, 

que ações estão sendo produzidas a partir desse conversar terapêutico? Como as 

práticas do feminino no grupo estão atravessadas por relações de poder?  

Para essa pesquisa, lançarei mão principalmente de uma psicologia social 

discursivamente orientada, alinhada à epistemologia construcionista social, 

focalizando o modo como as mulheres participantes do nosso estudo dão sentido ao 

ser mulher. Neste enquadre epistemológico compreende-se o mundo social como 

uma construção coletiva e privilegiam-se as diferentes formas de interação e 

linguagem que histórica e culturalmente constroem o conhecimento do mundo.  

Para compreender melhor a produção discursiva de gênero, este estudo 

adota a perspectiva da psicologia discursiva crítica, uma das linhagens de psicologia 

discursivamente orientada. Aqui são desafiados tanto o reducionismo biológico, 

comum a certas compreensões cotidianas sobre o gênero e suas relações, quanto o 

argumento de que o ser humano torna-se progressivamente de “certo gênero” 

durante a socialização, resistindo mais tarde a mudar o que veio a se tornar. O 

psicólogo discursivo, como mostra Edley (2001, p. 192), “insistiria que o gênero não 
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é nem algo no qual nascemos, nem algo que eventualmente nos tornamos”. O 

gênero permanece relativamente fluido, adaptando-se a situações sociais 

específicas; é algo que é realizado no curso das interações sociais. Em vez de 

considerar as palavras e comportamentos tipicamente associados à mulher como 

sintomas do feminino pré-existente (ex: “são mulheres, daí falam/choram/compram 

demais”), essa perspectiva assinala que essas palavras e comportamentos são o 

próprio feminino, isto é, o feminino é uma consequência (e não a causa) dessas 

atividades em que as mulheres se engajam e às quais se referem em suas 

conversas (“Falam/choram/compram demais, daí são mulheres”). Assim, elas, ao 

falarem “pelos cotovelos”, ao chorarem em certas circunstâncias, ao gastarem com 

certa frequência e em certas mercadorias atuam como mulheres em certos 

contextos, produzem-se como seres femininos cultural e historicamente situados. 

Isso implica que as diferentes situações sociais demandam diferentes palavras e 

ações, o que amplia consideravelmente como as mulheres podem exercer o 

feminino. 

Uma psicologia discursiva crítica reconhece que tanto a feminilidade quanto a 

masculinidade, como formas de ser no mundo, tornam-se hábito ou rotina, podendo 

existir como um conjunto de práticas discursivas que orientam o modo como as 

pessoas sentem, pensam e falam. No que tange à reprodução de formas mais 

convencionais do feminino e do masculino, algumas dessas práticas tornam-se tão 

automatizadas que “a maioria dos homens (e mulheres) confunde história por 

natureza” (p. 193).  Nesse sentido, busco entender como as falas e ações das 

participantes do grupo envolvem a adesão ou afastamento de versões 

convencionais do que é ser mulher, de agir de modo feminino. Entendo que certos 

repertórios sobre a diferença entre homens e mulheres indicam a naturalização do 

gênero e podem implicar em dificuldades no que tange à conquista de maior 

igualdade entre ambos.  

Práticas discursivas referem-se às “maneiras a partir das quais as pessoas 

produzem sentidos e se posicionam em relações sociais cotidianas” (SPINK; 

MEDRADO, 2013, p.26). Como afirmam os autores, se o conceito de discurso 

(assim como o de linguagem social) tende a remeter ao aspecto habitual e 

institucionalizado da linguagem, o conceito de práticas discursivas remete aos 

“momentos de ressignificações, de rupturas, de produção de sentidos” que ocorrem 

no uso ativo da linguagem (p. 26). As práticas discursivas são permeadas por 
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relações de poder e se materializam em falas e textos mediante uma dinâmica 

(enunciados e vozes sociais), certas formas (gêneros de fala) e conteúdos 

(repertórios interpretativos, isto é, o conjunto de “termos, descrições, lugares-

comuns e figuras de linguagem” usados para construir certas versões de ações, 

fenômenos e eventos). (p. 28) 

Para além do que pensa o indivíduo, o analista deve considerar os padrões 

de intercâmbio dentro dos quais a performance está imersa. De fato, como afirma 

Gergen (citado por SMITH; SPARKES, 2008, p. 26) nossas performances situadas 

ganham inteligibilidade somente contra um pano de fundo histórico-cultural:  

 
Do mesmo modo que não posso fazer sentido se uso uma palavra que eu 
mesmo inventei, minhas ações não farão sentido se elas não derivarem de 
um background cultural. Assim, quando eu atuo (perform), estou 
transmitindo uma história de relações, as manifestando, as expressando 
(tradução nossa)

1
.   

 

 

A perspectiva discursiva aqui adotada, portanto, está atenta ao fato de que 

analisar o modo como certas mulheres praticam o feminino – produzindo-se como 

mulheres - envolve, num primeiro momento, focalizar as conversas que travam em 

determinadas interações, e, em seguida, adotar uma abordagem sensível à história 

cultural dos gêneros, isto é, identificando os recursos que a sociedade disponibiliza 

para a construção de identidades femininas, em contraste com as masculinas. Um 

terceiro momento implica certa sensibilidade para as operações de poder, 

identificando como certas definições predominantes de mulher (e homem) servem a 

certos interesses e como são mantidas, resistidas ou transformadas (EDLEY, 2001, 

p. 196). 

Nesse sentido, optei por analisar as conversações entre mulheres no contexto 

singular de um grupo terapêutico, que é marcado por uma função institucionalizada 

de atendimento psicológico e por certos modos de compreensão e manejo dos 

problemas para lá encaminhados (problemas que envolvem também aqueles 

associados ao gênero). Assim, em termos discursivos, as conversas terapêuticas 

constituem uma forma específica de conversar, um gênero de fala situado e uma 

prática social pertencente ao modo de vida ocidental contemporâneo. Um grupo 

                                                 
1
In the same way I cannot make sense if I use a word that I myself have made up, my actions will not make 

sense if they do not borrow from a cultural background. Thus, when I perform I am carrying a history of 

relationships, manifesting them, expressing them. 
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terapêutico (aqui, de mulheres) envolve certas formas de falar, tópicos a tratar, 

modos de se posicionar frente a outras pessoas, o uso de certos vocabulários com 

os quais persuadir, negar, acolher, culpar, legitimar e muitas outras ações que 

transcorrem no curso das interações no grupo. Uma das tarefas a que me propus foi 

identificar como essas conversações envolviam a negociação de recursos 

culturalmente disponíveis que as participantes usavam para dar conta do que lhes 

acontecia em suas vidas e, em especial, para se construírem como mulheres. Por 

fim, uma preocupação adicional foi compreender a construção de certas “versões” 

do feminino no grupo sob uma perspectiva das relações históricas de poder que, 

negociadas no grupo, podiam reforçar ou resistir a versões naturalizadas sobre o 

gênero.   

Um dos conceitos a que recorremos no trabalho analítico é o de repertórios 

interpretativos, procurando compreender qual a função e o efeito do uso de 

determinado repertório no contexto interacional, ao que ele responde e o que ele 

produz, em qual momento da conversa, e como se constroem determinados objetos 

conversacionais. Analisar os repertórios interpretativos negociados sobre o feminino 

e a relação homem-mulher nos permitiu compreender de forma mais abrangente os 

processos de produção de sentido – consensuais ou contraditórios - e as formas 

como essas mulheres se posicionam diante desse assunto. 

Entendo que a perspectiva dos repertórios interpretativos pode ser útil para o 

primeiro momento de análise– análise em detalhe - que focaliza as próprias 

interações e sequência de conversas das mulheres no grupo. Essa abordagem 

ajuda a entender como as mulheres negociam sentidos sobre o feminino e as 

relações de gênero de forma situada. O conceito de repertórios interpretativos, 

formulado por Wetherell e Potter (1988), refere-se a: 

 

Um conjunto de termos, descrições, lugares comuns e figuras de linguagem, 

agrupadas em torno de metáforas ou imagens, usadas na linguagem 

cotidiana. São as unidades que demarcam o rol de possibilidades de 

construções discursivas. Originam-se na comunidade linguística em que 

somos socializados e são transmitidos em nossas relações. (citado por 

MOREIRA e RASERA, 2010, p.531) 

 
Considerando que não se postula a existência de um conteúdo psicológico 

interno que comande os comportamentos dos indivíduos, os repertórios 
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interpretativos são vistos como ferramentas que os indivíduos usam, conforme os 

recursos sociais e culturais disponíveis, para os seus próprios fins. Nesta 

perspectiva, os indivíduos são encarados como "utilizadores de discurso": os 

indivíduos usam e manipulam a linguagem conjuntamente com outros. Wetherell e 

Potter (citados por SPINK e MEDRADO, 1994) designaram o conceito de repertório 

interpretativo como os "blocos de construção" que os indivíduos utilizam para 

construir versões das ações, dos processos cognitivos e outros fenômenos. 

Qualquer repertório particular é constituído por um “número restrito de termos 

usados de uma forma gramatical e estilística específica”. Uma vantagem dessa 

abordagem é focalizar a variabilidade, dinamicidade e polissemia do uso da 

linguagem (menos foco nas regras e regularidades), rompendo com a noção de 

consenso, isto é, a uniformidade nos discursos e ações de indivíduos pertencentes a 

certo grupo.  

Spink e Medrado (2004) ressaltam que o estudo dos repertórios 

interpretativos não é a busca por consenso ou estabilidade das produções 

discursivas, pois estas variam de acordo com as situações onde são utilizadas. 

Nesse sentido, ao analisar os repertórios interpretativos, é importante perceber a 

variabilidade, o fato de que usamos diferentes formas de expressão de acordo com 

o contexto discursivo, como também a função que determinados termos exercem 

nas práticas discursivas cotidianas. As conversas em grupos terapêuticos de 

mulheres revelam formas de descrição e metáforas plurais em referência ao 

universo feminino e aos problemas de gênero por elas enfrentados no cotidiano. As 

escolhas de certos termos e figuras de linguagem podem revelar bastante sobre 

como constroem as variadas versões de mulher e temas associados à vida feminina. 

O conceito de “dilemas ideológicos” é o segundo conceito que vem ao nosso 

auxílio e se refere a como discursos podem ser contraditórios e trazer impasse aos 

seus usuários quando procuram conferir sentido ao mundo e a si mesmos. Análises 

críticas do discurso implicam usualmente pensar como o discurso “funciona 

ideologicamente” podendo construir versões opressivas sobre a realidade para 

certos falantes e ouvintes (PARKER, p. 90). De fato, o conceito de dilemas 

ideológicos, tal como formulado por Billig et al (citados por EDLEY, 2001, p. 202) 

afasta-se da clássica noção marxista, especialmente no que tange à natureza 

“integrada e coesa” das ideias que representam formas de dominação social. Billig e 

colaboradores refutam uma noção monolítica e unitária da ideologia, entendendo-a 



 

18 
 

como complexa, multifacetada e marcada por ambiguidades. Tanto as ideologias 

“formais” (aquelas vindas de uma tradição filosófica sistematizada), quanto as 

“vividas” no cotidiano (envolvendo crenças, valores e práticas do senso comum) são 

mais bem compreendidas como caracterizadas por temas contraditórios e dilemas. 

As ideologias não são integradas e coerentes, mas são negociadas de forma 

inconsistente, fragmentada e contraditória. Desse modo, as ideologias não dão clara 

orientação aos falantes de como pensar e agir e mostram-se recursos flexíveis no 

cotidiano das interações sociais (EDLEY, 2001, p. 2013). De fato, ao conversar com 

participantes de grupos terapêuticos de mulheres, é possível observar como certos 

dilemas ideológicos emergem acerca do feminino, envolvendo, por exemplo, uma 

oscilação entre versões de verdade ora vinculadas ao individualismo, ora ao 

coletivismo, entre discursos associados ao patriarcado ou à equidade de gênero.  

Saberes enraizados culturalmente são trazidos às conversas em formulações 

“proverbiais” e negociados no fluxo das interações para diferentes propósitos.  

O terceiro conceito a que recorremos é o de “posições de sujeito”, que 

imprime à subjetividade uma conotação espacial e dinâmica. O conceito pode ser 

definido como formas de localização numa interação ou conversação ou identidades 

enfatizadas por formas específicas de falar. Esse conceito, segundo Edley (2001) 

“conecta as noções mais amplas de discursos e repertórios interpretativos à 

construção social de selves particulares”. (p. 210). A noção é bem explicada por 

Davies e Harré (1990, p.6):  

 

Una posición del sujeto incorpora un repertorio conceptual y la 

correspondiente ubicación em las estructuras de derechos para quienes 

usan ese repertorio. Una vez que se hace propia una posición particular, 

una persona inevitablemente percibe el mundo desde El punto de vista de 

esa posición privilegiada y en términos de imágenes particulares, metáforas, 

argumentos y conceptos relevantes dentro de La misma. La oportunidad 

nocional se encuentra inevitablemente incluida porque hay muchas y 

contradictorias prácticas discursivas em las cuales una persona podría 

participar. Incluso los participante en este proceso son también producto de 

las prácticas discursivas
2
 (tradução nossa). 

                                                 
2
A subject position incorporates both a conceptual repertoire and a location for persons within the structure of 

rights for those that use that repertoire. Once having taken up a particular position as one's own, a person 

inevitably sees the world from the vantage point of that position and in terms of the particular images, 

metaphors, storylines and concepts which are made relevant within the particular discursive practice in which 
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Nesta pesquisa, quando procuramos compreender as versões construídas por 

mulheres sobre o feminino e as relações de gênero, nosso interesse é apreender as 

formas de se posicionar, de posicionar o outro (homens e outras mulheres) e de 

justificar suas ações. Essas formas de falar e agir estão envolvidas em relações 

assimétricas de poder e, portanto, podem revelar o modo como as mulheres ora 

reproduzem certos discursos, ora se afastam deles. Sendo o conhecimento 

inseparável da ação social, perguntamos: que função essas versões 

desempenham? Quais são as conseqüências e implicações do uso dessas versões? 

Que interesses e relações de poder estão em jogo quando mulheres explicam suas 

práticas femininas adotando determinados repertórios interpretativos e engajando-se 

em certos dilemas ideológicos e posições de sujeito? 

Diante dessas considerações, acreditamos que a perspectiva da Psicologia 

Discursiva Crítica pode nos ajudar a compreender de forma mais abrangente as 

produções de sentido de mulheres e a as versões sobre o feminino e relações de 

gênero, os dilemas ideológicos e as formas de posicionamento, opressão e 

resistência que estão em jogo no grupo terapêutico de mulheres. Essa forma de 

fazer pesquisa permite identificar os discursos e seus respectivos usos, questionar 

saberes e práticas que de alguma forma podem atuar como opressoras e 

mantenedoras de um estado de assimetria de gêneros. 

No capítulo seguinte, apresentamos o percurso metodológico construído para 

esta pesquisa, a caracterização da pesquisa, a justificação do paradigma adotado, a 

formação e análise do corpus da pesquisa. Em seguida, analisaremos recortes de 

trechos das trocas conversacionais do grupo, tendo como base três conceitos 

seminais da Psicologia Discursiva Crítica: repertórios interpretativos, dilemas 

psicológicos e posições de sujeito. Em seguida, apresentamos uma discussão dos 

resultados da análise à luz do enquadramento teórico aqui esboçado. Por fim, 

concluímos trazendo nossas reflexões finais acerca dos principais pontos discutidos 

ao longo da pesquisa. 

 

                                                                                                                                                         
they are positioned. At least a possibility of notional choice is inevitably involved because there are many and 

contradictory discursive practices that each person could engage in (Davies and Harre, 1990, p. 46).Publicación 

original: Davies, Bronwyn y Rom Harré (1990) Positioning: The Discursive Production of Selves. Journal for 

the Theory of Social Behaviour.20 (1), 43–63.) 
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2 PERCURSOS METODOLÓGICOS: analisando o feminino sob a perspectiva 

discursiva crítica 

 
2.1 Caracterização da pesquisa e justificação do paradigma adotado  
 

 

Este estudo alinha-se às pesquisas qualitativas, à medida que se preocupa 

com a perspectiva das participantes, seu cotidiano e seu conhecimento sobre o tema 

investigado, além de considerar a construção social das realidades em questão. 

Outro aspecto relevante da pesquisa qualitativa e adotado neste estudo é 

apontado por Denzin e Lincoln (2006, p.17) 

 

A pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no 
mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que 
dão visibilidade ao mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma 
série de representações. Nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve uma 
abordagem naturalista, interpretativa, para o mundo, o que significa que 
seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando 
entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos significados que as 
pessoas a eles conferem. 

 

Este estudo enquadra-se numa das grandes perspectivas teóricas ou 

posturas filosóficas assinaladas por Flick (2009) e por ele batizada como 

“elaboração das realidades sociais” (p. 36). Nesta postura, procura-se superar o foco 

dado ao “ponto de vista” do ator social ou “significado subjetivo” (mais vinculado às 

suposições do interacionismo simbólico) para entender “como as pessoas produzem 

a realidade social no processo interativo e através dele” (p. 36). Pesquisas na 

perspectiva da elaboração ou produção da realidade social inspiram-se na 

etnometodologia como formação teórica tradicional e, entre os avanços recentes, 

encontram-se o movimento construcionista social na Psicologia e, em particular, a 

Psicologia Discursiva (PD), da Psicologia Social britânica. 

A pesquisa está alinhada ao Construcionismo Social, que representa na 

Psicologia um movimento de crítica à visão do conhecimento como representação, à 

dualidade sujeito-objeto e à retórica da verdade na ciência. Teve como precursor 

Kenneth Gergen que iniciou um movimento manifestando uma postura crítica ao 

fazer científico a partir de três críticas fundamentais: a crítica social, a crítica 

ideológica e a crítica retórica. A Crítica Social representada por Marx, Weber, Scheler 

e Karl Mannheim, assumia que o conhecimento é cultural e socialmente situado, 
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compreendendo o aspecto social na gênese do pensamento científico. A Crítica 

Ideológica, representada pela Escola de Frankfurt – Horkheimer, Adorno, Marcuse, 

Benjamim e outros – criticava a neutralidade na ciência e a possibilidade de 

descrição objetiva e acurada do mundo. E por fim a Crítica Retórico-literária 

assinalando as condições e efeitos das estruturas retóricas a partir das quais o 

mundo observado é construído. 

O Construcionismo Social é uma perspectiva epistemológica que consiste em 

um conjunto variado de contribuições teóricas que se articulam, segundo Gergen 

(2010), em torno algumas ideias centrais, como: especificidade cultural e histórica 

das formas de conhecer o mundo, primazia dos relacionamentos humanos na 

produção e sustentação do conhecimento, postura crítica e reflexiva, 

antiessencialismo; anti-realismo (impossibilidade de acesso direto da realidade, pois 

o conhecimento é gerado por meio de processos sociais), linguagem como forma de 

ação social, ressaltando o aspecto performático, de construção ativa do mundo, foco 

na interação e nas práticas sociais, a partir da qual se pode apreender o processo 

de construção social das descrições de mundo, e foco no processo pelo qual as 

coisas são ativa e continuamente construídas entre as pessoas. Nessa perspectiva, 

a linguagem é entendida como prática social; o foco dirige-se para seus aspectos 

performáticos, isto é, no que a linguagem produz. A pesquisa na perspectiva da 

linguagem em uso leva a colocar o foco no modo como as pessoas produzem 

sentido e se posicionam nas relações sociais. 

Como foi pontuado por Grandesso (2000, p.89), o construcionismo social 

envolve algumas premissas básicas, tais como:  

 

1. Os critérios para identificar eventos no mundo não são objetivos, mas 

circunscritos por uma cultura, história ou contexto social. 

2. O mundo é compreendido em termos de artefatos sociais, 

historicamente situados, e produtos do intercâmbio entre as pessoas. 

3. Se uma dada forma de compreensão prevalece no tempo, isso não se 

deve à sua suposta validade empírica, mas às vicissitudes dos 

processos sociais, tais como a comunicação, o conflito e a retórica. 

4. As descrições e explicações do mundo são formas de ação social e, 

como tal, têm significância crítica na vida das pessoas 



 

22 
 

 

Arrematando a perspectiva do Construcionismo Social, trazemos Ibañez 

(1992), citado por Grandesso (2000, p.86) que afirma: 

 

...o construcionismo social apresenta-se como uma postura fortemente des-
reificante, des-naturalizante e des-essencialista que radicaliza ao máximo  
tanto a natureza social do nosso mundo, como a historicidade de nossas 
práticas e de nossa existência. 

 

A pesquisa também se alinha à Psicologia Discursiva. Na PD, os fenômenos 

psicológicos 

 

Tais como a cognição ou a memória, são estudados pela análise de discursos 
relevantes que tratam de determinados tópicos. Esses discursos variam de conversas 
cotidianas a textos da mídia. A ênfase reside em processos comunicativos e 
construtivos nas interações. O ponto de partida metodológico consiste em analisar os 
„repertórios interpretativos‟ que os participantes de certos discursos utilizam para 
produzir uma versão específica da realidade e para defendê-la. (Flick, 2009, p. 38). 

  

Corroborando com os objetivos desta pesquisa de compreender como as 

mulheres em singular contexto grupal conferem sentido ao feminino, às relações de 

gênero e ao lugar da mulher na família, na sociedade e mesmo no ambiente do 

CAPS, escolhemos a perspectiva da Psicologia Discursiva por valorizar os contextos 

naturalísticos onde os fenômenos sociais acontecem e por entender a produção 

discursiva como uma prática, um ato social que é parte de um funcionamento da 

sociedade. O interessante de trabalhar nessa perspectiva é que o foco não está nas 

pessoas ou no grupo e sim no processo de construção e negociação coletiva de 

versões sobre o feminino.  

Neste trabalho, estamos interessadas em analisar como a conversa pode 

desempenhar ações sociais no processo grupal, como afirma Edwards (2004, 

p.190): 

 

Estamos normalmente interessados em ações da vida cotidiana, e não em 
ações relacionadas com a participação em nossa pesquisa! Uma vez mais, 
isso ocorre porque queremos analisar como a conversa desempenha ações 
sociais. As convenções normais do texto escrito não foram elaboradas com 
esse objetivo e nossa familiaridade com elas obscurece o fato de que 
podem tanto impor quanto eliminar muita coisa quando utilizadas na 
transcrição de conversas. 
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O foco no contexto conversacional naturalístico possibilitou adentrar no 

mundo das conversas terapêuticas e compreender como as participantes constroem 

de forma situada suas versões sobre si, sobre sua condição feminina, sobre amor, 

casamento, sexo, homens, família, sofrimento, deveres e direitos e mesmo sobre a 

terapia. Permitiu observar como o contexto discursivo implica um “modo terapêutico” 

de falar sobre si e para as demais participantes do grupo, que geram certas 

respostas e efeitos e possibilitam compreender a função pragmática e social do uso 

de certos repertórios e de certos gêneros de fala. 

Diante dessas considerações, acreditamos que a perspectiva aqui adotada 

permite compreender de forma mais abrangente as produções de sentido de 

mulheres e a as versões sobre feminino, relações de gênero e o lugar da mulher na 

família, mais especificamente. O estudo dos repertórios interpretativos compreende 

o discurso como prática social, construtora de realidades e versões sobre a vida. 

Dessa forma é possível reconhecer a função do discurso quando empregado em 

determinado contexto; no caso das discussões sobre gênero, essa forma de fazer 

pesquisa permite identificar os discursos e seus respectivos usos, questionar 

saberes e práticas que de alguma forma podem atuar como opressoras e 

mantenedoras de um estado de assimetria de gêneros. 

Já que optamos por explorar o contexto discursivo de um grupo terapêutico, 

importa apresentar como o olhar construcionista contribui para entender o que se 

passa em terapias e grupos terapêuticos. Como mostra Rasera (2007), uma terapia 

de grupo de base construcionista baseia-se em características fundamentais, como: 

a compreensão do grupo terapêutico como um contexto relacional em permanente 

construção que pode promover certos tipos de conversa e novos sentidos; a crença 

de que o grupo não existe independente da forma de dizê-lo e que este ganha 

diferentes sentidos conforme o contexto (as pessoas, a situação, o local e o 

momento histórico); o foco nos processos conversacionais e narrativos que se 

desenvolvem nos relacionamentos humanos e por fim, a compreensão do grupo 

terapêutico como uma prática discursiva utilizada para gerar determinadas 

condições de produção de sentido e realidades relacionais.  

Complementando o que foi dito acima, sobre o momento interativo que acontece 

durante o processo conversacional, Rasera e Japur (2001, p.202) ressaltam que 

 
É através dos momentos interativos entre as pessoas, nos quais elas têm 
que continuamente reagir umas às outras espontânea e praticamente, 
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através de uma compreensão ativa e responsiva, que se poderá 
compreender como as pessoas se constroem. A ênfase é posta no estudo 
do processo de conhecer e responder ativamente às outras pessoas. 
 

Perceber o grupo e as conversas terapêuticas dessas mulheres no CAPS a 

partir dessa perspectiva nos levou a dirigir nosso foco de observação para além do 

conteúdo das conversas, observando que fatos, versões de eventos e pessoas eram 

produzidos de acordo com determinadas formas de falar, que sentidos e versões 

eram estimulados ou boicotados no processo conversacional.  

 
2.2 Formação do corpus de pesquisa 
 

A pesquisa foi realizada com as participantes de um grupo terapêutico 

desenvolvido no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Geral, o primeiro centro do 

tipo III de Fortaleza que se caracteriza por abranger uma população acima de 

200.000 habitantes, atender pacientes adultos e dispor de leitos que permitem um 

serviço de atendimento integral, atendendo assim pacientes em situação de crise. 

Esse CAPS faz parte dos serviços de assistência à saúde de média 

complexidade do município de Fortaleza, localizado na Regional II, que abrange os 

bairros: Aldeota, Cais do Porto, Cidade 2000, Cocó, De Lourdes, Dionísio Torres, 

Engenheiro Luciano Cavalcante, Guararapes, Joaquim Távora, Manuel Dias Branco, 

Meireles, Mucuripe, Papicu, Praia de Iracema, Praia do Futuro I e II, Salinas, São 

João do Tauape, Varjota, Vicente Pinzon. O CAPS atualmente atende 5.548 

pacientes e conta com uma equipe de médicos, farmacêuticos, psicólogos, 

enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, auxiliar de 

enfermagem, auxiliar administrativo massoterapeuta e músico.  

Os CAPS são serviços da Rede de Atenção Psicossocial que oferecem 

atendimento à população, realizam o acompanhamento clínico e a reinserção social 

dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e 

fortalecimento dos laços familiares e comunitários. É um serviço de atendimento de 

saúde mental criado para ser substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos. 

Os pacientes que são atendidos no CAPS estão passando por uma situação de 

sofrimento psíquico grave e/ou persistente, que comprometem atividades da vida 

cotidiana. Para ser admitido no serviço não é necessário um encaminhamento prévio 

de outro serviço da rede de saúde, podendo o paciente se apresentar por livre 

demanda. Para todo paciente que entra no CAPS, é construído um projeto 
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terapêutico que direciona seu tratamento para diversas atividades como: 

atendimento individual (psiquiátrico, psicológico, terapia ocupacional, massoterapia, 

enfermagem, assistência social), grupos (música, educação e saúde, contação de 

histórias, arte, relaxamento, terapia ocupacional, psicológico), serviço de dose 

supervisionada no qual o paciente recebe diariamente a medicação no próprio 

serviço, visita domiciliar, entre outras atividades.  

A terapia de grupo surge como uma das estratégias de atenção e cuidado à 

saúde mental do CAPS, visando promover um espaço de atenção psicológica, de 

escuta, de troca de experiências. A escolha desse grupo como lócus de pesquisa se 

deu pela presença constante em seus discursos, da temática do feminino, e como 

seus membros enfrentam os conflitos conjugais, amorosos e outras dificuldades de 

gênero em diversos aspectos da vida em família. 

O grupo possibilita um campo conversacional que permite às participantes 

rememorarem e narrarem suas experiências, reagirem às posições e falas das 

demais e também se posicionarem enquanto um endo-grupo (“nós mulheres”). Pude 

perceber que neste grupo em si, houve uma empatia entre suas participantes, 

gerando um laço de amizade entre elas. A idéia de estar em terapia grupal teve boa 

aceitação entre as mulheres e a maioria participou de forma bastante assídua. Para 

mim era interessante perceber o efeito que estar em grupo causava nelas, na forma 

como se comunicavam, se descreviam e reivindicavam certas identidades, falando 

de suas experiências enquanto mulheres, num movimento de reconhecimento 

através do olhar do outro. Esse aspecto me remete ao que assinala Guanaes (2006, 

p.86) sobre o processo terapêutico em grupo: 

 

...seus participantes respondem uns aos outros, de um modo responsivo 
(em resposta aos enunciados) e retórico (construindo narrativas explicativas 
de suas posições). No grupo terapêutico, eles se empenham em coordenar 
suas ações, produzindo assim entendimentos compartilhados (mas nem 
sempre consensuais), que lhes permite seguir nesse contexto discursivo, 
investindo na busca por descrições pessoais alternativas – em especial, de 
suas descrições de problema, relacionamentos, tratamento e mudança.  

 

O grupo em questão era formado exclusivamente por mulheres que 

compartilhavam diagnósticos clínicos como transtorno depressivo, de ansiedade, de 

pânico, transtorno somatoforme e queixas relativamente semelhantes. O grupo era 

fechado, com um número fixo de pessoas (07 participantes), frequência semanal, 

duração de uma hora e facilitado por uma psicóloga, que neste caso é também a 
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autora desta pesquisa. 

 O grupo foi formado em 2013 por sete pacientes do sexo feminino, com 

idades entre 40 a 64 anos. O grupo teve duração de onze meses, mas a pesquisa só 

teve início nos últimos quatro meses, de acordo com o cronograma construído 

previamente e com a aprovação do comitê de ética. Para entrada no grupo, as 

mulheres receberam um convite da terapeuta/pesquisadora ou encaminhamento de 

outros psicólogos; todas já haviam passado ou estavam concluindo um processo de 

terapia individual. No início do grupo foram construídas e negociadas as regras de 

funcionamento, como horário para início e fim, local, duração, frequência e ausência. 

Os encontros então passaram a acontecer semanalmente na sala da psicologia do 

CAPS, no período da manhã e as participantes procuraram se manter assíduas. 

Para fins desta pesquisa foram selecionadas quatro sessões de terapia de grupo, 

que abordavam tópicos relevantes para as questões dessa pesquisa, As sessões 

tiveram duração de aproximadamente uma hora cada. As sessões foram gravadas 

em áudio com um único gravador, com prévia autorização dos participantes, 

segundo as normas éticas da pesquisa com seres humanos. 

Ressaltamos que as sessões ocorreram do início ao fim de forma natural, sem 

nenhuma delimitação temática prévia, levando em consideração a perspectiva da 

psicologia discursiva que sugere que a coleta de dados seja livre, sem interrupção 

ou foco dado pelo pesquisador. Desta forma, o material foi coletado nas conversas 

terapêuticas, respeitando, na medida do possível, o surgimento natural das falas.  

Importante registrar que o presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, 

através da Plataforma Brasil, com CAAE: 39216114.4.0000.5054 (Número do 

Parecer: 922.968). No Anexo 1 apresentamos o modelo do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido que foi assinado por todas as participantes do grupo, após os 

devidos esclarecimentos sobre a natureza da pesquisa. 

 

 

2.3 Caracterização dos participantes da pesquisa 

 

Como forma de adentrar o mundo dessas mulheres e dessas conversas 

terapêuticas e por se tratar de um trabalho polivocal, construído com a participação 

de múltiplas vozes, procurei descrevê-las sob o meu ponto de vista enquanto 

terapeuta, pesquisadora e participante ativa deste grupo, retratando de que forma 
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cada uma foi me afetando durante todo o processo. Os nomes das participantes são 

fictícios, a fim de preservar as suas identidades.  

 

Laís 

Laís é uma mulher de 54 anos, que aparenta ser mais velha.  É bem magra, 

se veste de forma simples, está no segundo casamento e tem três filhas adultas. É 

ex alcoolista e frequenta regularmente reuniões dos Alcoólicos Anônimos. Presença 

freqüente no grupo, na maior parte do tempo sua atitude é a de uma boa ouvinte, 

acompanhando de forma bastante expressiva, mas quando fala, assume a posição 

de uma criativa contadora de histórias, gesticulando e descrevendo tudo com 

riqueza de detalhes.  

 

Isabel 

Isabel é o tipo de mulher cheia de histórias pra contar, já morou em diversos 

lugares, trabalhou como motorista de caminhão e costureira. Separada, mãe de 

quatro filhos, avó de muitos netos, é a matriarca da família. Presença frequente e 

bastante participativa no grupo, é admirada pelas demais participantes por causa de 

sua história de vida.  

 

Andrea 

Andrea é uma mulher bastante religiosa, divorciada, mãe de quatro filhos e 

avó cuidadosa. Mora com uma das filhas depois de uma internação psiquiátrica que 

deu uma reviravolta em sua vida. É uma mulher que está tentando se reencontrar e 

ressignificar sua história vida. Veio de um longo processo de terapia individual, 

participando ativamente do grupo. 

 

Rita 

Rita carrega uma história marcada por conflitos familiares, violência 

doméstica e uma ampla lista de doenças e tratamentos. Mãe de uma filha, separada 

e arrimo de família, como gosta de dizer. Esteve sempre à frente do grupo, 

funcionando muitas vezes como uma líder de personalidade forte e marcante. 

 

Jane  

Jane é uma mulher tímida que disfarça o que sente com freqüentes risadas. 
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Casada, mãe de três filhos, tem como hábito gastar o que ganha como empregada 

doméstica com sapatos e sandálias. É presença constante no grupo, participando 

quase sempre na posição de ouvinte. 

 

Lorena 

Lorena é casada, tem 46 anos, é a participante mais nova e a única que não 

tem filhos. Remete sempre em sua fala a muitos sintomas físicos que a impedem de 

ter uma vida tranqüila. Atualmente cuida da mãe idosa com deficiência visual. Sua 

participação no grupo foi bastante irregular; quando estava presente participava 

pouco, chegando a dormir em alguns momentos. 

 
Sara 

Sara é dona de casa, mãe de três meninos, um dos quais teve várias 

dificuldades de desenvolvimento, apresentando hoje um leve retardo mental. É 

casada, vive em conflito com o marido, que julga bastante ausente na família. 

Apesar da pouca frequência no grupo, quando esteve presente tomou posição 

central nas conversas. 

 

Abaixo construímos dois quadros para caracterizar as mulheres participantes 

do grupo e da pesquisa. O quadro I trata dos das características sócio-demográficas 

e o quadro II trata de questões relativas à saúde mental das mulheres, incluindo o 

diagnóstico, as principais queixas com que chegaram ao CAPS e a medicação que 

estão utilizando no momento.  

 

QUADRO I  
 

NOME IDADE ESTADO 

CIVIL 

ESCOLARIDADE PROFISSÃO 

Andrea 59 Viúva Ensino médio 

completo 

Dona de casa 

Isabel 65 Divorciada Alfabetizada Aposentada 

Jane 54 Casada Ensino 

fundamental 

completo 

Empregada 

doméstica 

Lorena 46 Casada Ensino Dona de casa 



 

29 
 

fundamental 

completo 

Laís 54 Casada Alfabetizada Aposentada 

Rita 54 Divorciada Técnico em 

contabilidade 

Aposentada 

Sara 42 Casada Ensino médio 

completo 

Dona de 

casada 

 

QUADRO II  

NOME QUEIXAS DIAGNÓSTICO MEDICAÇÃO 

Andrea Angústia, tristeza, choro 

fácil, perda temporária de 

memória. 

Transtorno 

Depressivo 

Recorrente 

 

Antidepressivo 

Ansiolítico 

Jane Medo excessivo, 

ansiedade, tristeza. 

Transtorno de 

Pânico 

Antidepressivo 

Ansiolítico 

Isabel Choro fácil, tentativa de 

suicídio, falta de interesse 

para realizar atividades 

diárias. 

Transtorno 

Depressivo 

Antidepressivo 

Ansiolítico 

Lorena Choro fácil, ansiedade, 

tristeza, falta de interesse 

para realizar atividades 

diárias. 

Transtorno 

Depressivo 

Ansiedade 

Generalizada 

Antidepressivo 

Ansiolítico 

Laís Isolamento social, tristeza, 

choro fácil, tentativa de 

suicídio, falta de interesse 

para realizar atividades 

diárias. 

Transtorno 

Depressivo 

Antidepressivo 

Ansiolítico 

Rita Ansiedade, preocupação 

excessiva, tristeza. 

Transtorno 

Depressivo 

Recorrente 

Transtorno 

Somatoforme 

Antidepressivo 

Ansiolítico 

Antiepiléptico 

Sara Tristeza, preocupação 

excessiva, delírios. 

Transtorno 

Depressivo 

Antidepressivo 

Neuroléptico  
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2.4 Análise do corpus 
 

A Psicologia Discursiva propõe como metodologia a Análise do Discurso. A 

análise dos dados foi fundamentada em propostas de Potter & Wetherell 

(1988/1996), Wetherell (1998), Edley (2001) e outros analistas do discurso que 

centram seus estudos em repertórios interpretativos. Como lembra Rasera (2013, 

p.819), a análise do discurso 

 
Não é um método no sentido de um conjunto de procedimentos seqüenciais 
bem estabelecidos a serem seguidos cujo resultado final é o conhecimento 
verdadeiro sobre o fenômeno estudado. O que se propõe é um arcabouço 
teórico relativo à natureza da linguagem e seu papel na vida social, bem 
como um conjunto de sugestões e cuidados sobre como ele pode ser 
estudado. 

 

Construímos nossa análise seguindo, de forma adaptada, a orientação de 

Rasera (2013) sobre as dez etapas na análise do discurso, propostas por Potter e 

Wetherell (1987), que consistem em: construção das questões da pesquisa, seleção 

de material, transcrição, codificação, análise, relato da pesquisa e aplicação. 

Uma vez gravadas as sessões de grupo, essas foram transcritas. Optamos 

aqui por simplificar a transcrição, excluindo sinais paralinguísticos que costumam ser 

incluídos em transcrições de estudos orientados etnometodologicamente e alinhados 

à Análise de Conversação. A simplificação nos pareceu mais condizente com os 

objetivos da pesquisa que não demandavam tal grau de detalhamento.  

Em seguida, o material transcrito foi codificado, isto é, as seqüências de 

conversas (que geram grandes quantidades de informação) foram separadas por 

temas, conforme as questões da pesquisa. A análise consistiu primeiro em buscar 

um padrão nos dados (consistência e variabilidade) e segundo, na análise das 

funções e efeitos dos discursos. (p.821). Memorandos foram produzidos durante o 

processo de codificação e análise, afim de registrar observações e pistas para 

interpretação. 

Baseando-se em uma psicologia discursiva crítica, buscamos identificar os 

repertórios interpretativos, os dilemas ideológicos e os posicionamentos que 

apareceram nas trocas dialógicas e procuramos compreender qual a função e o 

efeito do uso de determinados elementos discursivos no contexto interacional, ao 

que eles respondem e o que eles produzem, em qual momento da conversa, e como 

se constroem determinados objetos conversacionais. 
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3 REPERTÓRIOS, DILEMAS E POSICONAMENTOS DAS MULHERES EM 

CONVERSAS TERAPÊUTICAS 

 
Na introdução afirmamos que nosso principal interesse é observar como as 

mulheres constroem sentidos sobre o feminino a partir de um grupo terapêutico 

dentro de um contexto de serviço de saúde mental. Nos trechos abaixo, retirados de 

sessões do grupo, procuramos observar como essa construção envolve certos 

temas, repertórios interpretativos, posições de sujeito e dilemas ideológicos. Os 

temas envolvem principalmente questões como família de origem, família atual, 

maternidade, a forma como foram criadas e como criam seus filhos, o exercício de 

ser mulher em diversos âmbitos, como a mulher dona de casa, a mulher profissional, 

a mulher esposa, a mulher mãe, a mulher filha, a mulher avó, a mulher que sofre 

violência doméstica. 

Selecionamos quatro sessões de grupo com o objetivo de responder nossas 

questões, focalizando como os sentidos sobre o feminino são construídos e 

negociados e como o grupo confere sentido ao feminino, às relações de gênero e ao 

lugar da mulher na família, na sociedade e mesmo no ambiente do CAPS. A análise 

foi construída de forma a separar em quatro temas principais: a mulher, a 

maternidade, o casamento e o grupo terapêutico. Procuramos identificar os 

repertórios interpretativos presentes nas conversas terapêuticas e observar em que 

situações são utilizados e que funções e efeitos exercem na interação das mulheres 

do grupo. Observamos também as posições de sujeito e os dilemas ideológicos 

encontrados, discutindo sua significação dentro desse contexto conversacional. 
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3.1 A MULHER 

3.1.1 Mulher que também é filha 

 
O primeiro trecho analisado é de uma sessão onde apenas Isabel e Rita 

estavam presentes. As participantes iniciam trazendo para o grupo a discussão 

sobre suas famílias de origem e a forma como foram criadas, fazendo também uma 

comparação com a forma como criaram seus filhos e netos. Nessa sessão Isabel 

centraliza a conversa descrevendo sua vida difícil em casa com a mãe e seu 

padrasto, enquanto Rita, deixando sua posição habitual de liderança, estimula Isabel 

a detalhar suas adversidades, posicionando-a como  exemplo de “mulher que luta”, 

“exemplo de força”. 

Quando ambas conversam sobre a morte dos pais questiono sobre como é 

viver sem a presença destes. A seqüência a seguir envolve apenas o diálogo entre 

Isabel e mim,e é construída com base na comparação entre a criação severa que 

Isabel recebeu da sua mãe e a criação contrastante que ela dá para as filhas e 

netas. Isabel posiciona sua mãe como rigorosa, exigente e agressiva, que incumbia 

a filha ainda criança de suas próprias obrigações de adulta. A mãe é descrita como 

uma mãe dura, sem carinho ou solidariedade, que negava apoio desde criança e 

que se manteve assim até em momentos especiais mais tarde na vida, como no 

parto de Isabel. 

 

T: Como foi pra vocês não ter o apoio da mãe? 

I: Às vezes eu digo: meu Deus eu nunca tive apoio de mãe...pra melhor 

dizer...quando eu tive a Janaína [primeira filha], eu vim pedir apoio a 

mamãe pra ir pro interior, porque eu não tinha ninguém conhecido aqui, 

minha casa era o um caminhão e meu marido não ia estar comigo e ela 

disse: se você quiser vir pode vir, no dia da mudança, eu não tenho 

vergonha de dizer, eu fui em cima do caminhão porque não tinha 

transporte pra eu ir...as vezes eu digo: olha, vocês tem muita sorte. A 

minha mãe dizia assim quando eu descansei da Janaína: se você 

quiser comer, você vá fazer... 

T: Ela não fazia...você de resguardo... 
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I: Não fazia, e meu primeiro parto foi em casa...se você quiser vestir 

roupinha limpa, vá fazer...nunca minha mãe pegou calcinha minha pra 

lavar...depois que eu completei dez anos, que virei moça, mamãe 

nunca fazia nada, eu que lavava as roupas dela... 

T: Mas hoje você faz isso pras suas netas né? 

I: Faço pras minhas netas e pras minhas filhas.  

T: Você já conseguiu responder a essa pergunta? 

I: Eu mesmo me pergunto, mas nunca soube essa resposta...a minha 

mãe nunca fez nada disso pra mim...eu apanhei tanto, eu sofri tanto, 

meu padrasto era tão perverso comigo e eu faço tudo pros meus filhos, 

por quê? Minha mãe me batia...minha mãe disse assim: venha varrer, e 

eu dizia que não tinha sido eu e ela dizia: varra você, ai ela enrolou a 

mão nos meus cabelos, enrolava pra bater mesmo...” 

 

 A agressão materna de puxar seus cabelos é descrita como habitual, como 

uma “formulação de script”: “minha mãe me batia”, “ela dizia...”, “enrolava para bater 

mesmo”. Essas formulações são descrições de ações ou eventos caracterizadas 

como exibindo um padrão sequencial, recorrente e previsível.  Formular ações como 

regulares ou excepcionais permite um fundamento para a explicabilidade 

(accountability) do falante dentro de uma ordem normativa ou moral (EDWARDS, 

1995). Um aspecto interessante sobre as descrições de eventos cotidianos é que 

permitem inferências acerca das disposições particulares dos atores, seu caráter 

moral, personalidade, estado de espírito e outros estados. A mãe assim é construída 

como tendo um perfil negativo estável: sua dureza e frieza fazem parte de sua 

personalidade ou modo de ser e as agressões são atos de injustiça, sem 

legitimidade. 

 Quando Isabel expõe que faz tudo pelas filhas e netas, se posiciona de forma 

oposta a mãe, que nada fez por ela. Esse jogo de posicionamento coloca Isabel em 

um lugar extremo oposto ao da mãe, em um lugar de diferenciação, construindo uma 

dualidade na forma de ser mãe: ou tudo faz, ou nada faz, fechando espaço pra 

possibilidade do equilíbrio, tudo ou nada. Esse ponto nos remete ao conceito 

proposto por Wetherell (1998) de posições de sujeito problemáticas no qual 

posicionamentos potencialmente inconsistentes emergem na discussão. A autora 

entende que há várias posições a tomar e o fluxo da conversa desarranja (põe em 
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desordem, desorganiza) e arranja (ordena, organiza) essas posições. Uma 

formulação leva a uma contra-formulação a qual por sua vez é resistida.  

 O grupo como um contexto relacional em permanente construção, não existe 

independente da forma de dizê-lo e ganha diferentes sentidos conforme o contexto 

(as pessoas, a situação, o local e o momento histórico. O grupo então vai assim se 

constituindo, a partir do processo conversacional, em um espaço para autorreflexão 

vai se construindo com o uso de gêneros de fala específicos. Por exemplo, quanto a 

minha colocação enquanto terapeuta na conversa com Isabel: “ela não fazia...você 

de resguardo”, me posiciono como alguém interessada e compreensiva sobre seu 

desabafo, abrindo espaço para que ela continue a sua fala e então Isabel consegue 

ir mais a fundo nas suas experiências, construindo assim, a conversa terapêutica, e 

promovendo também a construção de novos e sentidos. 

 

3.1.2 Mulher organizada 

 

Em outro momento Isabel queixa-se da neta que não cumpre seus deveres de 

manter seu quarto e suas coisas organizadas. O quadro de desleixo é figurado como 

rotineiro e Isabel posiciona a neta como alguém que, ao se mudar para sua casa, 

rompeu com o padrão de ordem e limpeza que ela imprimia no espaço doméstico. 

Retoricamente, Isabel vale-se de “formulações de caso extremo” para frisar o rigor 

de seu próprio padrão de organização. Segundo Pomerantz (1986) as formulações 

de caso extremo são descrições ou avaliações que empregam expressões 

extremas, tais como cada um, todo, nenhum, o melhor, o pior, sempre, totalmente, 

absolutamente, inteiro, para sempre etc. Incluem advérbios, adjetivos superlativos, 

nomes, frases. Pomerantz (1986) identificou três usos na fala cotidiana, 

principalmente em seqüências de queixa: para defender-se contra os desafios à 

legitimidade das queixas, acusações, justificativas e defesas; para propor que um 

fenômeno “está no objeto”, é objetivo, que não é um produto da interação ou das 

circunstâncias; para propor que algum comportamento não é errado ou é correto, 

devido ao seu estatuto de ocorrência freqüente e comum.   

 

“I: A minha casa era toda arrumadinha, limpinha, bem encerada, tudo 

limpinho, hoje em dia eu olho e vejo minha cama cheia de roupa, cama 
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do meu filho, minha não! Cheia de roupa, tudo bagunçado, chego na 

cozinha tudo sujo, chego na área e olho assim: eu com uma neta 

dentro de casa, fazer? Faço não, não vou arrumar roupa dela não, vou 

deixar ai, fica oito, dez dias em cima da cama e eu não ajeito não... 

                     R: A gente cansa, eu to dessa maneira...  

I: Porque de primeiro eu deixava minha cama toda em ordem, os tapete 

tudo...toda semana eu trocava tudim, tudo meu era trocado...ai botei 

minha neta dentro de casa...aiii...até calcinha deixava dentro do 

banheiro enrolada, quando foi assim peguei pelos cabelos dela, ó: 

apanha e lava. 

T: Você puxou igual sua mãe fez com você? 

I: Puxei, puxei no cabelo dela...” 

 

Retoricamente, Isabel se vale de “formulações de caso extremo”- as palavras 

todo/a, tudo, para frisar o rigor de seu próprio padrão de organização: “minha cama 

toda em ordem, os tapete tudo...toda semana eu trocava tudim, tudo meu era 

trocado”. Esse recurso retórico é aqui usado especialmente para Isabel defender-se 

contra os desafios à legitimidade das queixas e acusações que faz à neta e para 

justificar a adoção de agressão física (puxar os cabelos da neta) para obrigá-la a 

lavar a própria calcinha. O relato da agressão – contada como fato singular com uso 

do pretérito – é construído como fato legítimo e uma conseqüência natural da rotina 

de desorganização. Essa rotina é elaborada como um script: “fica oito, dez dias em 

cima da cama” e “calcinha deixava dentro do banheiro...”. 

Interessante perceber como Isabel circula entre duas formas de ser 

diferentes: a mulher que tudo faz e a mulher que nada faz. A mulher que tudo faz é a 

mãe que assume toda a responsabilidade pelos filhos que faz de tudo pelos filhos e 

a mulher que nada faz é como a avó, que aceita a neta em casa, mas não aceita 

que esta transgrida as regras de organização da casa, utilizando até mesmo de 

violência para ser ouvida. Parece que Isabel procura se posicionar em um lugar de 

meio termo – nem megera, nem boba - entre o extremo da própria mãe, que foi uma 

mulher que pouco fez para a filha, sendo muitas vezes negligente e até mesmo 

violenta e entre ser uma avó sem muita firmeza na educação dos netos, assumindo 

suas responsabilidades, criando-os de forma que não assumas suas “próprias 

bagunças”.   



 

36 
 

É importante perceber o aspecto da variabilidade no discurso de Isabel, o fato 

de que ela usa diferentes formas de expressão de acordo com o contexto discursivo; 

quando se contrapõe à mãe, ela tudo faz para os filhos, como uma forma de 

legitimar e garantir a diferença entre ela e sua mãe, construindo posições bem 

diferentes para cada uma. Quando se refere aos netos, ela é aquela que nada faz 

(não vai realizar a obrigação que é dos netos) e aponta exemplos que acontecem 

em sua casa como uma forma de justificar seu posicionamento diferente com os 

netos.  

Quando questionada sobre a repetição do ato de agressão, de sua mãe para 

ela e dela para a filha, parece que Isabel não consegue se dar conta da contradição 

em sua fala. Esse aspecto nos leva a pensar na questão do dilema ideológico, assim 

como foi pensado por Towns & Adams (2009, p.737) quando discutem sobre 

ideologia 

 

... Ideologias nem sempre, mas às vezes são cognoscíveis: quando e se 
articulam podem ser expressas em várias e contraditórias maneiras, 
dependendo das influências contextuais particulares. Como tal, elas são 
susceptíveis a produzir dilemas para os indivíduos, dependendo dos seus 
valores específicos, a moral e crenças (tradução nossa).

3
 

 
 

 

Parece-nos que Isabel não sabe ao certo que tipo de mãe gostaria de ser: 

aquela que pensa mais em si, agindo mais em benefício próprio ou aquela que 

pensa no coletivo, em cuidar dos filhos, para garantir o bem-estar de todos da 

família. Ela mesma se questiona por que, já que não teve o apoio de mãe, age tão 

diferente com as filhas. O fato é que não existe um único jeito de ser mãe, um jeito 

certo ou errado e, muitas vezes, várias formas diferentes de ser mãe podem ser 

negociadas, produzindo-se assim versões contingentes e situadas sobre o ser mãe.  

Sobre as tarefas domésticas, essas são naturalizadas como algo obrigatório 

para as mulheres (era para sua mãe, é para ela, e é para a neta- não há menção a 

cobranças feitas a filhos e netos). Outro ponto é a parte contraditória de fazer tudo e 

não fazer tudo para filhas e netas- quando ela se recusa a arrumar a roupa da neta, 

                                                 
3
…ideologies are not always but sometimes knowable: when and if articulated they may be 

spoken of in multiple and contradictory ways depending on the particular contextual 
influences of the times. As such they are likely to produce dilemmas for individuals 
depending on their particular values, morals and beliefs. 
 



 

37 
 

ela está se valendo de repertórios interpretativos específicos que fazem parte do 

senso comum (de sua audiência) sobre como uma mulher deve ser, se comportar e 

ser educada/criada (incluindo o que é legítimo fazer para que a mulher exiba tais 

qualidades). Do mesmo modo, quando ela diz o contrário (fazer tudo), ela pode 

recorrer a um repertorio mais amplo disponível, como por exemplo, da maternidade 

como sacrifício, doação. Esses repertórios e os dilemas são fornecidos 

historicamente e circulam na sociedade; as pessoas recorrem a eles para 

manejarem seus assuntos nas interações e privadamente. Guanaes (2006, p. 34) 

citando Shotter, confirma essa idéia quando afirma que 

 

Uma vez que não existe modo de permanecer fora das formas 
conversacionais de uma cultura, o sentido de qualquer comunicação estará 
sempre relacionado, de algum modo, a padrões de relacionamento 
anteriores, determinados histórica e culturalmente, e articulados à 
sociedade. 

 

Ainda sobre a questão da “arrumação”, interessante perceber como esse 

tema pode funcionar como uma metáfora para outras questões que circundam a vida 

dessas mulheres. A arrumação, que está diretamente relacionada à limpeza, 

organização, higiene, é compreendido como algo da ordem do feminino e em muitos 

momentos Isabel pauta a sua fala nesse sentido, quando ilustra com detalhes a 

forma como organiza sua casa, dando assim credibilidade à sua versão de mulher e 

mãe e garantindo para si o lugar de mulher organizada e ordeira, de mãe rigorosa 

que educa os filhos para a ordem. Essa forma de se posicionar contribui para manter 

a separação tradicional das atribuições femininas e masculinas, sustentando certas 

verdades sobre o trabalho da mulher. Tarefas domésticas, o cuidado do lar, a 

disciplina dos filhos (incluindo a educação das filhas e netas): isso é “trabalho de 

mulher”. 

O fato é que existem contradições aqui, principalmente quando Isabel se 

depara com o comportamento desorganizado da neta. A questão da “natureza” 

feminina é incerta com os novos padrões de gênero, especialmente entre as 

gerações mais novas, mas Isabel reage emocionalmente com os repertórios e ações 

tradicionais, como quando se questiona sobre ter uma casa bagunçada mesmo com 

uma neta (mulher) morando em sua casa e também quando ela usa da violência 

para ressaltar sua insatisfação e repudiar o comportamento da neta. Isabel, uma 

mulher de 65 anos de idade, convive lado a lado com valores e ideais tradicionais e 
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com todas as idéias do discurso social moderno sobre igualdade de direitos e 

deveres e sobre o lugar social do homem e da mulher, participando de um jogo de 

posicionamentos, adotando diferentes discursos e posições de acordo com os 

interesses que estão em jogo em determinada situação. 

  

3.2.3 Mulher vitoriosa 

 

Dando continuidade à conversação, procuro adentrar ainda mais na questão 

da diferença entre a criação que tiveram em suas famílias de origem e a forma como 

criam seus filhos. Isabel se utiliza do espaço para resgatar suas experiências de vida 

enquanto mãe, profissional (costureira), mulher que batalhou pra cuidar dos filhos, 

mulher que teve seus direitos tolhidos. Enquanto isso, Rita participa da conversação 

fazendo comentários e questionamentos, ora legitimando o discurso, ora colocando-

o a prova.  

 

T: Então parece que vocês tiveram uma vida muito diferente dos seus filhos... 

R: A gente quer dar o melhor... 

I: Já, já, dos meus filhos foi assim, no que eu podia dar, se sobrasse da comida eu 

dava...nunca deixei faltar uma luz, uma água...20 anos que eu morei de aluguel...eu 

ficava sem comida dentro de casa, mas não deixava atrasar uma conta... 

R: É um exemplo de mulher que luta...tu tem o primeiro grau completo? 

[Isabel ri] 

R: Mas sabe ler e escrever né? 

I: Sou só alfabetizada. 

R: Venceu tipo uma formada né doutora... 

I: Quando o serviço de máquina não dava mais, porque quando chega assim o mês 

de novembro e dezembro as máquinas param, confecção acaba, mês de dezembro 

para tudim, só vai começar perto do carnaval...eu vinha de pés do conjunto 

palmeiras pra cá pra pedir a Janaína comida... 

R: Tu costura assim pros outros, assim pra firma? 

I: Costurava, costurava... 

R: Mas hoje? 

I: Agora não, em casa...eu tinha que trabalhar pra fazer o dinheiro do aluguel, só pra 
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eu pagar o aluguel, a luz e a água, o meu problema era esse, a comida a gente via, 

comia qualquer coisa... 

R: Uma vitória muito grande a vida dela, um exemplo...hoje tu conta com orgulho a 

tua vida... 

I: Eu tentei o suicídio antes de eu casar a segunda vez, eu tentei suicídio duas 

vezes...porque só eu, só eu, tudo só era eu, minha mãe não fazia...meu padrasto 

dizia assim pra mim: eu dou direito a sua mãe trabalhar pra lhe dar alguma coisa, 

minha roupa era de saco, calcinha era de saco, vestido era de saco, eu não tinha 

direito um grão sabe...isso lá é vida, eu não tinha direito de ir pro colégio, se eu 

fosse pro colégio ele ia me buscar, “não, você tem que ta em casa...você não 

precisa estudar não, mulher não precisa estudar não...mal sabia escrever o nome 

ele já estava me tirando, não, não “mulher é pra aprender só fazer a comida e tomar 

conta de casa”... 

R: Prendada né, a formatura da mulher é prendas do lar... 

 

 

Quando Isabel relata as dificuldades que passou para criar sozinha seus 

filhos, ela se posiciona como uma mulher responsável que se sacrifica pelos filhos e 

desempenha o papel que se espera das mães, fazendo uso de um repertorio do 

discurso coletivista, de solidariedade. O que se chama “luta” para ambas as 

mulheres é a da sobrevivência de si e de seus filhos entre classes trabalhadoras- 

“vencer” é pagar as contas, mesmo comendo pouco.  

Como mostra Antaki (apud Wetherell, 1998), falantes numa interação podem 

invocar identidades sociais, negociar os aspectos e limites dessas identidades e 

guardar um registro dessas identidades, atribuídas e assumidas, de forma a recorrer, 

em futuros turnos de conversa, a esse mostruário de identidades.  Nesse trecho da 

sessão, Rita pergunta a Isabel sobre seu grau de instrução e sua resposta (“sou só 

alfabetizada”) leva Rita a usar enunciados que possam “empoderar” Isabel, apesar 

de sua pequena instrução, solicitando a legitimação da terapeuta. Rita negocia uma 

identidade valorizada para Isabel, posicionando-a como mulher vencedora, cuja 

história é vitoriosa e motivo de orgulho. Rita valoriza e legitima os relatos de 

adversidade e superação de Isabel e também equipara esse tipo de vitória com a 

vitória de uma mulher formada em um curso superior.Isabel, uma vez posicionada 

positivamente por Rita como um “exemplo”, empreende um relato mais detalhado de 
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suas proezas que confirmam a “vitória muito grande” a ela atribuída. Esse relato 

inclui as tentativas de suicídio resultantes de um conjunto de situações promovidas 

pela mãe e pelo padrasto para negar-lhe seus direitos (roupas “de saco”, proibição 

de estudar). É nesse relato que se acompanham as posições de sujeito rejeitadas 

por Isabel (atribuídas a ela e às mulheres em geral pelo padrasto no passado) e que 

tomam a forma de provérbios: “mulher não precisa estudar” e “mulher é pra aprender 

só fazer a comida e tomar conta de casa”.   

Shotter (apud Guanaes 2006, p.49) afirma que uma pessoa, ao ser 

posicionada como alguém de um determinado tipo, em certos locais e por pessoas 

específicas, pode passar a se reconhecer como uma pessoa com tais 

características, no universo daquelas que a posicionaram. É isso que conseguimos 

perceber no processo conversacional, como Isabel toma para si essas 

características dentro do espaço do grupo e se reconhece como mulher vitoriosa, 

orgulhosa de sua história de vida, denotando que essas descrições podem gerar 

possibilidades de vida mais fortalecidas para ela.  

Quando Isabel se queixa e fala sobre o passado, afirmando: “minha roupa era 

de saco, calcinha era de saco, vestido era de saco, eu não tinha direito um grão”, ela 

torna problemática a posição de sujeito atribuída a ela pelo padrasto e pela mãe. 

Não aceita para si a posição atribuída a ela pelo padrasto, de pessoa sem direito a 

estudar, que tinha apenas o dever de cuidar das tarefas domésticas. Isabel então 

fala: “isso é lá vida”, procurando se manter na posição atribuída a ela por Rita, a 

posição de vencedora. 

A seguir Isabel e Rita continuam a conversação fazendo uso irônico de 

“máximas” e provérbios adotados pelo padrasto de Rita, mas também por muitos 

homens (e mulheres) em nossa cultura: “mulher é pra aprender só a fazer comida e 

tomar conta de casa”. Isabel se posiciona em oposição a essas “verdades” e à forma 

de pensar do padrasto, repudia sua voz. De fato, posteriormente, apesar desse 

impedimento, conseguiu se alfabetizar. Isabel dá suporte a Rita, também ironizando 

essas máximas de exclusão feminina: “a formatura da mulher é prendas do lar”. Aqui 

a ironia se baseia na polarização entre a educação formal e a educação para o lar, 

isto é, a aprendizagem de mulheres excluídas do sistema de ensino ocorre no 

âmbito dos afazeres domésticos. Noutras palavras, são tão profundas as 
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adversidades que uma mulher excluída tem que superar nessas circunstâncias que, 

se superadas, a conquista equivale a uma legítima “formatura”. 

No que se refere ao jogo de posicionamentos, a forma como a Rita posiciona 

Isabel tem a função de auxiliar a terapeuta em seu trabalho de facilitação do 

processo psicoterápico: ela adota certos tipos de fala que tem efeitos, por exemplo, 

de estimular Isabel a detalhar sua vida de dificuldades, dando visibilidade às suas 

conquistas e construindo-se como mulher tão vencedora como uma formada. 

Parece-nos que o que está em jogo para Rita é contribuir para que Isabel, sua 

colega de grupo, se sinta “empoderada”, que não se subestime, construindo assim o 

grupo como um espaço de acolhimento e crescimento para suas participantes. 

Nesse trecho, quando as duas participantes concordam sobre o papel da 

mãe, partilhando expressões como dar o melhor, não deixar faltar nada, ambas 

reivindicam a dimensão de sacrifício e altruísmo da identidade coletiva de mães das 

camadas populares, baseando-se a na vida difícil que tiveram. Rita usa a expressão 

“a gente” (nós mulheres deste grupo) para criar uma solidariedade ou “identidade” 

feminina, em que ela própria (e não apenas Isabel) está incluída. 

Ao falar dessa forma, as participantes parecem assumir uma posição de “mãe 

boa”, que em seu entendimento significa aquela mãe que tudo faz, tudo sacrifica, 

que dá o melhor, não deixa faltar nada e que tira de si para dar ao filho.  

 De acordo com Barbosa & Rocha-Coutinho (2012, p.576) 
 
Na modernidade se desenhou uma nova imagem da relação da mulher com 
a maternidade que perdurou durante vários séculos e que, de certa forma, 
continua presente até os nossos dias. A devoção e o sacrifício feminino em 
prol dos filhos e da família, bem como a presença constante e vigilante da 
mãe surgiram no discurso social como valores essenciais e inerentes à 
natureza feminina. 

 

Ser mulher é uma categoria socialmente construída, resultado de uma 

intricada rede de significações sociais, que constroem modelos femininos do que 

vem a ser a “boa” mãe, muitas vezes caracterizado por aquela que sobrepõe a 

família a qualquer outra atividade, a mãe idealizada, capaz de atender todas essas 

expectativas. O efeito do uso desse tipo de discurso é a limitação da construção de 

novos sentidos sobre maternidade, fazendo com que a mulher fique presa a essa 

determinação social. 

Na última fala desse trecho da conversação, Isabel traz as marcas de toda a 

luta que travou para manter sua família: o esgotamento traduzido em tentativa de 
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suicídio quando diz tudo era só eu, eu não tinha direito a nada. Aqui é interessante 

perceber o que Isabel alcança no grupo, entre as demais ouvintes com o uso 

expressão “tentei me matar duas vezes”. Anteriormente Rita havia lhe definido como 

uma mulher vitoriosa, mas a afirmação de Isabel em seguida parece construir um 

lugar mais complexo para si. Neste lugar, a mulher é autorizada a sofrer, a ter suas 

fraquezas e dificuldade, a pensar em suicídio, o que não impede que essa mesma 

mulher também possa ser vitoriosa. Essa forma de se posicionar tem como efeito 

dar uma nova perspectiva às cobranças externas que esperam que a mulher resista 

a tudo, seja perfeita e idealizada. Dessa forma, cria-se um espaço para construção 

de novos sentidos sobre o ser mulher, recusando assim a versão única da mulher 

vitoriosa. 

Ainda sobre essa questão da tentativa de suicídio e do sofrimento vivido, 

percebemos que mulheres em terapia podem usar esse tipo de expressão para 

mostrar que têm muitas razões para procurar ajuda psicológica, pois sofrem muito, 

são sacrificadas. Esse tipo de discurso tem como função alcançar um lugar de 

cuidado e atenção psicológica, nesse caso, garantindo assim o lugar em grupo 

terapêutico.  

As posições de sujeito que Isabel assume envolvem tanto a posição de 

sofredora que ela reivindica, quanto a de vencedora, posicionada por Rita como 

mulher que luta, vitória, exemplo, orgulho. Essas mulheres se constroem 

mutuamente nesse movimento de se posicionar e posicionar a outra, num constante 

jogo de posicionamento nas suas práticas discursivas. 

Ainda sobre a última fala, percebemos ai a forma como Rita e Isabel conferem 

sentido ao lugar da mulher na família. Por mais que no momento dessa troca, ambas 

parecessem questionar esse lugar, as duas se utilizam de repertórios como prendas 

do lar pra descrever o ser mulher. Isabel, ao denunciar que foi impedida de estudar e 

ensinada apenas a cozinhar e cuidar da casa (denúncia que é aprovada por Rita) 

mobiliza certas verdades sobre os papéis femininos que dominam historicamente as 

relações de gênero em nossa cultura. Tais verdades, sob a forma de “máximas” são 

contestadas na conversação como opressoras e injustas (“isso lá é vida”) 

Nessas e noutras conversas do grupo, o movimento de resistência aos 

recursos dominantes que a sociedade disponibiliza para as identidades femininas, 

que são negados com veemência e até mesmo ironia pelas participantes. Esse 

movimento é retratado na história de vida das participantes: Isabel mesmo sem 
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estudo conseguiu cuidar de seus filhos e hoje assume posição de matriarca da 

família; enquanto Rita trabalhou por muitos anos em posição de destaque, sendo a 

responsável por toda a família, incluindo irmãos, sobrinhos e filha. 

 
3.2.4 Mulher pacífica 

 

Isabel continua sua fala contando situações vivenciadas na infância, deixando 

subentendido que, quando criança, foi abusada sexualmente pelo padrasto. Ela 

escolhe expressões como: “agüentar tudo”, “naquela hora principal” pra falar sobre o 

assunto. O assunto só é esclarecido e colocado às claras quando Rita usa a palavra 

estupro ao questionar se o irmão de Isabel sabia do fato. A forma como Isabel 

conduz a conversa é coerente com sua atitude de não ter denunciado o abuso 

sofrido, todos pareciam saber do ocorrido na família, mas o assunto ficou velado.  

 

I: É, só era isso e tinha que agüentar tudo que ele quisesse, até 

naquela hora principal tinha que ser a gente, ele não ia procurar a mãe 

não, tinha que ser a gente... 

R: Ele tava era preso se você tivesse a noção do que é a vida hoje...um 

estuprador desse ai...ele é vivo ainda? 

I: É...olha isso aqui é a marca de uma surra, eu tinha cinco anos 

(mostra cicatriz de uma surra que levou do padrasto) nunca me 

esqueço dessa cena na minha cabeça, nunca... 

R: Não é pra esquecer mesmo não... 

R: Ela sabia que... 

I: Pra polícia não saber, ela me colocou embaixo da cama... 

R: Mas ela sabia, ela sabia que ele fazia tudo com você? 

I: Sabia, sabia tudo... 

R: Além de ser dele, ela dava as filhas... 

I: Mas menino...as vezes eu fico assim pensando, meu pai, Jonas, que 

era irmão dela, foi quem me deu a maior força, apoio... papai ainda 

levou muitas porradas...eu chamo ele de pai, mas é meu tio, era a 

única pessoa que eu chegava e me abria...mas ela: „não, é mentira 

dela, conversa dela, pra me colocar contra o pastor[da cidade]...‟ E 
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quando foram fazer a vistoria, eu não era mais moça... 

I: Eu já sofri tanto na vida, já sofri muito...antigamente era palmatória... 

R: Palmatória de pau... 

I: Você conheceu, doutora? 

R: Eu conheci...só não ficou doida porque Deus existe... 

I: Eu sofri muito na mão de padrasto... 

R: Muitos maus tratos... 

I: Eu comecei a sofrer com cinco anos de idade e quando ela casou 

com ele... 

R: Otávio [irmão] sabe que ele te estuprou? 

I: Otávio...tudim sabe mulher...é tudo da mesma laia, família M., família 

mais quente do mundo... 

T: E qual foi o sentimento que ficou dessa história, depois de tanto 

tempo, mais de 50 anos? 

I: Eu vejo ele, não falava com ele não, ai foi que começaram a pedir pra 

eu falar com ele... 

R: Por que tu foi falar? Eu não falava não... 

I: Falei, tomei a benção, tudim...mas ele fique lá no canto dele...todo 

mundo diz que ele vai morrer nos meus braços, ai eu digo: „ele vai 

morrer no inferno, na minha companhia não‟. 

I: Eu perdoei ele, mas com ele não quero contato, eu fui mostrar pra ele 

que aprendi tudo fora, porque ele não me ensinou nada, o meu 

professor foi o mundo... 

R: Eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade sobre o teu padrasto, 

se eu fosse você eu nem falava com ele... 

I: Não...eu falo pra evitar conflito com os meus filhos... 

R: Sabia que tu podia reverter essa situação, tu vai lá e dá parte dele... 

I: Quer saber de uma coisa, deixe pra lá... 

 
Nesse trecho fica em evidência a questão da violência contra a mulher, 

violência essa muitas vezes velada dentro da família. Isabel em nenhum momento 

expressa com palavras o que aconteceu exatamente, ela vai dando pistas ao usar 

expressões como agüentar tudo que ele quisesse, na hora principal tinha que ser a 

gente e deixa o assunto subentendido. Enquanto isso, Rita dá nome aos fatos, 
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interferindo na fala de Isabel, se utilizando de expressões como maus tratos, 

estupro, dando assim maior concretude para a história. 

Nessa parte da conversação as participantes assumem posições contrárias: 

Isabel assume nesse momento, uma posição de sujeito que se comporta de forma 

pacífica, que prefere silenciar a denunciar a violência, que não busca seus direitos 

como uma forma de preservar a família e seus segredos. Rita, por sua vez, fala de 

outra posição de sujeito, um indivíduo portador de direitos e que clama por justiça e 

igualdade,incitando Isabel a denunciar os fatos, anão deixar essa situação ficar 

como está. Ela questiona Isabel porque ainda mantém contato com o padrasto e fica 

perplexa com o fato de a mãe “saber de tudo”. A mãe de Isabel é posicionada por 

Rita como colaboradora na vitimização de Isabel e assim é culpabilizada, junto com 

o padrasto. Apesar de Rita não ter revelado nesse momento do grupo, ela foi vitima 

de violência doméstica e beneficiada pela Lei Maria da Penha, que culminou na 

prisão de seu ex-marido. 

A posição subjetiva que Rita tende a ocupar é a de uma mulher atenta às 

violações dos direitos das mulheres (digamos, “mulher de direitos”) e rigorosa em 

relação aos violadores da Lei Maria da Penha. Enquanto “aconselha” Isabel, ela 

constrói uma imagem de si mesma ou se apresenta como defensora intransigente 

das mulheres vulneráveis. 

Quando Rita contrapõe a forma de agir de Isabel, cobrando desta uma 

manifestação ao invés de calar, essa forma de falar produz um questionamento 

sobre o que se deve fazer em casos de violência e qual a melhor forma de lidar com 

essa problemática, o que nos remete ao conceito de dilemas ideológicos. Os 

discursos muitas vezes podem ser contraditórios e trazer impasses quando as 

pessoas procuram dar sentido a situações por ela vivenciadas.   

Nesse ponto fica explicitado uma discussão recente sobre as lutas femininas 

no que diz respeito à violência contra a mulher que teve como resultado a criação da 

Lei Maria da Penha (2006). A questão da denuncia ainda é motivo de discussão, 

pois muitas mulheres preferem calar, por vários motivos, entre esses, o medo de 

represália do agressor, a vulnerabilidade econômica e o desejo de manter a família 

unida. Segundo dados de pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) realizada em 2013, estima-se que a cada ano no Brasil 0,26% da população 
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sofre violência sexual, o que indica que haja anualmente 527 mil tentativas ou casos 

de estupros consumados no país, dos quais apenas 10% são reportados à polícia.  

É fato que, a partir das conquistas obtidas mediante as lutas feministas, 

houve muitas mudanças nos modos de “ser mulher” e como ela “deve” agir e pensar, 

mas ainda se vê uma relação que oscila entre novos e antigos discursos. Na 

conversa sobre violência contra a mulher, emergem discursos contraditórios que 

podem levar ora à denúncia ora ao silêncio da mulher. Quando Rita fala “ele tava era 

preso, se você tivesse a noção do que é a vida hoje”, ela assinala em tom imperativo 

que nos dias atuais a mulher deve denunciar os maus-tratos e o homem deve ser 

preso e responder por seus atos criminosos. Esse tipo de argumento entre mulheres 

parece mais freqüente após a consolidação da Lei Maria da Penha. Rocha-Coutinho 

(2004, p.17) ressalta que 

 

Novas atitudes e comportamentos por parte das mulheres são vistos por 
elas, não só como possíveis, mas também como desejáveis. Contudo, sua 
aceitação ainda esbarra nos antigos discursos definidores das identidades 
feminina e masculina,  resultando na coexistência de discursos 
contraditórios e, muitas vezes, conflitantes.  

 

Isabel tem a postura de “deixar para lá” ao invés de denunciar o ato cometido, 

não buscando assim seus direitos como propôs Rita. O trabalho de Towns & Adams 

(2009) mostra que em casos de violência sofrida por mulheres por seus parceiros, a 

maioria das mulheres costuma não denunciar a violência vivida. Nessas 

circunstâncias, alguns dilemas podem surgir, tais como: o dilema relacionado à 

ideologia do patriarcado versus equidade e o dilema relacionado à ideologia do 

coletivismo versus individualismo. Na ideologia do patriarcado, os papéis tradicionais 

femininos e masculinos são bem demarcados: homem como provedor e da mulher 

como dona de casa, caracterizando a dominância masculina; enquanto que na 

ideologia da igualdade defende práticas igualitárias nas relações entre homens e 

mulheres. 

Na ideologia do individualismo, espera-se que a mulher coloque o foco em si 

mesma, preocupando-se a maior parte do tempo com suas próprias questões, 

enquanto que na ideologia do coletivismo, a mulher deve se preocupar com as 

necessidades do marido e dos filhos. No caso da violência vivenciada por Isabel, 
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parece que ela fica entre o dilema de denunciar o padrasto e lutar pelos seus direitos 

individuais como mulher ou calar-se com o intuito de preservar a família e o bem-

estar coletivo, deixando suas necessidades pessoais em segundo plano.  

Towns & Adams (2009, p. 736), interessados no jogo entre linguagem, poder 

e violência, assinalam as contribuições de Theismeyer (2003) para uma teoria do 

silenciamento. A manipulação estratégica da linguagem pode levar homens a 

justificar o abuso contra mulheres, assim como levar mulheres a calar ou resistir a 

esse silenciamento: 

 
 A linguagem pode ser empregada para influenciar as opções da conversa, 
permitindo alguns tipos de expressão, limitando ao mesmo tempo outros. 

Ela [Theismeyer] argumentou que os efeitos de silenciamento da 
linguagem ocorrem dentro de um contexto discursivo: a linguagem não iria 
silenciar sem uma interação entre as influências socioculturais e aparelhos 
relacionados ao controle e dominação (tradução nossa).

4
 

 

Os autores discutem como certos dilemas têm o efeito de silenciar as 

mulheres e inibi-las de tomar uma atitude de afastamento de parceiros violentos. A 

questão para as mulheres abusadas se torna então “denunciar” ou “calar”. Cada 

opção é possibilitada por certo modo de solucionar o dilema ideológico: muitas 

mulheres se calam em nome da união da família (coletivismo), enquanto outras 

denunciam (em geral, quando vencem as estratégias de silenciamento e podem 

adotar valores individualistas que a levam a buscar o próprio bem-estar).  

Como propõe Edley (2001, p. 217), um psicólogo discursivo crítico, além de 

levantar os repertórios interpretativos, procura identificar os dilemas ideológicos. 

Primeiro o analista observa o emprego local dos repertórios e suas implicações 

sociais mais amplas. Em seguida, observa como a natureza dilemática do senso 

comum é usada para uma variedade de propósitos retóricos, bem como busca sua 

significação cultural mais abrangente. 

                                                 
4
language may be employed to influence the options for talk, enabling some kinds of expression while 

limiting others. She argued that the silencing effects of language occur within a discursive context: 
language would not silence without an interplay between the sociocultural influences and related 
apparatuses of control and domination. 
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.Se fizermos um paralelo com a história de Isabel, podemos perceber que em 

muitos momentos ela encontra-se em um verdadeiro dilema ideológico: quando 

relata situações de sua vida em relação com o padrasto, as dificuldades que passou, 

o fato de proibir que ela estudasse, atribuindo-lhe apenas as tarefas domésticas, 

quando expressa: “isto lá é vida”, parece-nos que aqui ela questiona a vida que lhe 

foi imposta. E ainda faz questão de mostrar a cicatriz em seu corpo, como prova de 

tudo que viveu e diz: “nunca me esqueço dessa cena na minha cabeça, nunca...” 

Nos parece que Isabel está num dilema entre patriarcado versus equidade, por um 

lado a dominância masculina é bastante presente em sua família, o padrasto 

representa o papel de chefe, daquele que supre, que é o provedor e por outro lado, 

quando questiona que tipo de vida é essa, Isabel parece resistir a essa dominância 

imposta, adotando a ideologia da equidade de direitos, não aceitando o destino à ela 

designado.  

Por outro lado, quando ela conta que ainda fala com o padrasto porque 

pediram que ela falasse com ele, porque quer evitar conflito com os filhos, como se 

isso fosse o certo a fazer, Isabel transparece a contradição. Isabel fala, pede a 

benção, evita conflito, mas faz questão de dizer pro padrasto que não aprendeu 

nada com ele, que o mundo foi quem lhe ensinou tudo. Quando fala e se comporta 

dessa forma, Isabel assume a ideologia do coletivismo em detrimento do 

individualismo, ela deixa de lado a violência que viveu, privilegiando o bem-estar da 

família e dos filhos. 

A questão do silenciamento frente situações de violência é bastante comum 

em uma cultura patriarcal, marcada pela dominância masculina, pela prevalência e 

poder do homem diante da mulher e é, ainda nesse universo que Isabel, como sua 

mãe estão inseridas. O discurso de base patriarcal sustenta ideias que muitas vezes 

impedem que novas construções e novas versões sobre o exercício do ser mulher 

emerjam. 

 O grupo de mulheres pode funcionar como um espaço para que emerjam 

novas posições de sujeito para as mulheres, posições de equidade onde homens e 

mulheres tem os mesmos direitos, como também posições de individualismo, que 

permitam que as mulheres cuidem melhor de si mesmas, consigam impor limites aos 
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parceiros violentos e abusivos e evitem outros danos e perigos à sua própria 

pessoa. 

 

 

3.2 A MATERNIDADE 

3.2.1 Árvore seca 

 

Na segunda sessão, estão presentes Rita, Isabel, Lorena e Sara. Surge no 

grupo a temática sobre relacionamento homem-mulher, mas o assunto acaba 

centrando-se em torno do tema da maternidade. 

 

R: (...) Homem, ó, (...) quando eu fiz, é..., quando fiz uma filha, quando 

eu resolvi ter uma filha, eu tinha que ter um homem pra fazer, eu tinha 

que ter um homem pra fazer... foi a única coisa boa que ele me trouxe, 

porque a gente não pode ter um filho se não tiver um, a gente é 

obrigado a ter homem... Infelizmente o homem é... 

A: É um reprodutor... 

R:Não, é o media...A gente não casa, por exemplo? A gente nasce pra 

produzir, né? A mãe que não produz deve ter um trauma muito grande, 

pra mulher que não tem filho deve ser muito um trauma muito grande... 

T:Pra mulher que não tem filho? Tu acha? 

R: Eu acho que seja, né? Porque você sentir que você num num, como 

é que se diz, num num reproduz a vida, entendeu? É como uma árvore, 

se ela não dá fruto, ela é seca. 

T: E as mulheres que optam por não ter filho? 

R: Eu acho que o que vem de Deus, é de Deus 

A: Eu acho o seguinte, eu acho que tem que ser assim, você tem que 

ter o dom da maternidade 

R: Tem que ter o dom, lógico... 
 

Esses trechos da conversação tratam da questão da maternidade. Todas as 

participantes, com exceção de Lorena, são mães. A conversa começa tratando sobre 

o papel do homem na relação, traduzido com o uso do repertório “homem como 

reprodutor”. Andrea e Rita conversam e discutem sobre essa questão; quando Rita 
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fala que precisou de um homem para ter um filho, Andrea complementa afirmando 

que o homem é um reprodutor, enquanto isso, Rita posiciona a mulher como aquela 

que nasce para produzir. 

O uso desse repertório “biológico/fisiológico”, que remete à reprodução da 

vida, leva ao argumento de que a mulher que não produz é como uma árvore seca, 

que não gera frutos. Além do não cumprimento do papel fisiológico natural, a 

infertilidade resulta em trauma para a mulher incapaz de reproduzir a vida. Os 

discursos biologizantes costumam abordar a maternidade de uma forma 

funcionalista, ou seja, como se o corpo da mulher estivesse primariamente talhado 

para a função reprodutiva, para a maternidade. Esse tipo de discurso sustenta as 

diferenças sexuais e de gênero e possuem implicações ideológicas que atravessam 

as práticas do feminino no grupo. Como destaca Coutinho (2008, p.29), “os 

discursos apoiados em argumentos biológicos simplistas, também tiveram papel 

essencial no „aprisionamento‟ da mulher à função da maternidade”. 

Buscando investigar como mães solteiras compreendem a maternidade, 

pesquisa realizada por Szapiro & Féres-Carneiro, (2002, p.186), afirmam que 

“embora tenham se aberto outros espaços de circulação para a mulher, a 

maternidade permanece como definidora de sua feminilidade”, mostrando que o 

discurso da maternidade como essência ou símbolo da feminilidade permanece 

dominante. 

Rita e Andrea compartilham do repertório da árvore seca para falar da mulher 

que não tem filhos, o que nos remete ao que disse Burr (1995) citado por Nogueira 

(2008): ”os repertórios não pertencem aos indivíduos, são pelo contrário, uma 

espécie de recurso social, disponível para todos os que partilham uma linguagem e 

uma cultura.” O dom da maternidade, que “vem de Deus”, é argumentado aqui como 

uma característica inata, em referência a uma qualidade ou capacidade das 

mulheres (que já nascem com ela), e que deve, portanto, ser assumida, regendo a 

trajetória das mulheres. O aspecto imperativo transparece no uso de expressão 

repetida: “tem que ter o dom da maternidade”. Noutro trecho de conversa, diante dos 

argumentos trazidos por Lorena, esse imperativo é matizado, desconstruído para 

legitimar situações em que esse dom não pode ou não deve ser exercido. 

Aqui podemos observar o jogo de posicionamentos ao longo da interação, 

que responde à conversação com a terapeuta e colegas: a mulher autônoma ou 

agente em controle que “resolveu ter uma filha”, a mulher subjugada que é “obrigada 
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a ter homem”, a mulher que aceita noções dominantes sobre o “dom” ou “imperativo” 

da maternidade. 

 

3.1.2 Boa mãe 

 

 
As próximas falas são continuação da conversação acima, mas foram 

separadas pra contextualizar um novo tema da análise; as mulheres continuam a 

discutir sobre maternidade, mas nesse ponto surge a questão de o que é ser uma 

boa mãe, essa mãe que se doa, que cuida, que é responsável e fica bastante 

evidente que em nenhum momento essas mulheres falam sobre a paternidade, 

sobre a responsabilidade dos homens enquanto pais. 

 

A: Tem que ter o dom da maternidade, você tem que ter, porque na 

hora que você gera, na hora que você... nasce um responsabilidade 

pro resto da vida, seja ele adulto, seja do jeito que for...os filhos que 

vivem, dizem assim: ah, mas não tem com o que se preocupar, um dia 

o seu filho se você tem, vai crescer, vai crescer né, e você vai vivenciar 

todas aquelas fases...porque tem a fase do bebê, é aquela criança que 

é completamente dependente de você, depender exclusivamente de 

você, pra ser acariciado, pra ser limpo, pra ser amamentado, pra saber 

de tudo, de tudo, até o momento em que ele começa a entender e a 

falar e a dizer o que ele sente... 

R: É verdade... 

A: Daí vem a fase de criança que você tem que dominar, você domina 

ou você é dominado pela aquela criança...pra você educar, pra você 

dizer sim na hora certa, pra você dizer não na hora certa, pra você 

colocar no mundo. Ai vem a fase da adolescência, que se você não 

tiver o pulso bem forte, a criatura vai e entra em conflito com você 

mesmo...ai você vai e diz não, como eu disse muito não pras minhas e 

choravam e ficavam de cara feia: “pode chorar e ficar de cara feia, 

vocês vão crescer, chegar na idade certa, porque tem que ter a idade 

certa pra tudo, pra tudo”...não adianta você colocar um filho no mundo 

e dizer assim: “pega mundo, cria”...aonde é que vai educar esse filho? 



 

52 
 

A sociedade não educa, a escola não educa, quem educa é a casa 

onde aquela criança ta convivendo, é o espelho... a criança até com 5, 

6, 7 anos de idade, que com 8 já tem sua mentalidade feita né, a sua 

personalidade já formada, do que eu acho que ser e do que não deve 

ser...então eu acho que você deve respeitar, porque é um individuo e 

individuo merece ser respeitado na sua individualidade, na sua vontade 

de ser... 

 

 

 Nesses trechos as mulheres compartilham sentidos sobre o que é ser mãe, 

como é essa experiência, trazendo exemplos dos deveres de uma mãe: acariciar, 

limpar, amamentar, dominar, educar, saber quando dizer sim ou não. Maternidade é 

caracterizada como uma doação, como fazer tudo para os filhos, se 

responsabilizando inteiramente por sua sobrevivência e educação. Através do seu 

discurso, Andrea constrói sua forma de ser mãe e se posiciona diante desse tema, 

garantindo para si um lugar de boa mãe. 

Sobre essa questão Rocha-Coutinho (1994, p.41) aponta que  

 

Em decorrência desta “naturalização” das funções femininas, passou a ser 
demarcada uma série de características femininas (como por exemplo, 
dedicação, abnegação, docilidade), quase todas elas vinculadas àquelas 
características necessárias a uma “boa mãe”, levando-se muitas vezes a se 
identificar feminilidade e maternidade. 

 

 Andrea ressalta que a criança é totalmente dependente da mãe e cabe a essa 

mãe fazer tudo por essa criança. Se fica tudo pra mãe, se a mãe abarca toda a 

responsabilidade, se à mãe é designado tudo, o que sobra pro pai? A implicação 

desse tipo de discurso é naturalizar esses deveres como próprios das mães 

(especialmente das boas mães) , e posicionar o homem e a paternidade num lugar 

inferior, de menor importância. 

Em trechos anteriores, em que as mulheres negociavam sentidos sobre a 

paternidade, o homem foi construído como reprodutor. Essa forma de nomeação e 

posicionamento do homem na paternidade deixa claro o pequeno espaço – 

meramente biológico-atribuído ao homem na reprodução. Nos trechos agora 

selecionados, o papel masculino na educação é simplesmente silenciado.O homem 

nem mesmo é citado como participante dos cuidados e da educação dos filhos. A 
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responsabilidade é exclusiva da mãe, responsabilidade pra vida toda. 

A versão de maternidade é construída socialmente, assim como as funções 

como mãe, construindo por outro lado também, o lugar do homem nesse contexto. 

Coutinho (2008, p.31-32) afirma que  

 

A definição dos papéis parentais no desenvolvimento infantil encontra-se 
atrelada aos modelos tradicionais de maternidade, paternidade e gênero, o 
que contribui de maneira efetiva para a disseminação da idéia da mulher 
como responsável absoluta pelos filhos, aos quais se encontra naturalmente 
ligada.  

 

As mulheres conferem sentido às relações de gênero, à maternidade e 

paternidade de forma tal que tendem a se posicionar como detentoras da 

“responsabilidade exclusiva”, um dever sacrificial (de doação) que não é atribuído 

aos homens. Ao mesmo tempo em que o discurso da responsabilidade exclusiva 

parece empoderar a mulher, colocando-a em posição de comando, parece também 

subjugá-la, pois esta se escraviza a essa responsabilidade, como um fardo. O 

homem, silenciado na conversação, aqui é posicionado como ausente, o que pode 

sinalizar que o excesso de responsabilidade das mães (de que se queixam) advém 

da falta de compromisso dos homens que são pais em nossa cultura e, 

particularmente, nessas populações. As mulheres acabam se vendo isoladas nesses 

afazeres. 

Quando Andrea afirma: “a sociedade não educa, a escola não educa, quem 

educa é a casa onde aquela criança ta convivendo...esse trecho contém elementos 

de dilema ideológico e levanta alguns questionamentos.Levando-se em conta que 

em uma sociedade democrática e justa, onde o poder público atua em beneficio de 

todos, esse discurso privatista parece não fazer sentido. Contudo, é comum, entre 

as camadas mais desfavorecidas da população brasileira, buscar-se a esfera 

privada e íntima como recurso de resiliência e suporte social, como resposta à 

retração da esfera pública. Numa sociedade que não provê serviços públicos de boa 

qualidade no plano da saúde, da educação, da segurança, adultos e jovens valem-

se da família, de sua própria força de vontade, personalidade e outros recursos 

pessoais para enfrentar as dificuldades (Germano & Colaço, 2012). As autoras em 

uma pesquisa sobre processos de resiliência e redes de apoio social com jovens 

socioeconomicamente desfavorecidos, obtiveram como principal achado da 

pesquisa que o jovem frente ao declínio da esfera pública, tende a procurar apoio na 
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família, em especial as mães, e em seus próprios recursos pessoais para enfrentar o 

futuro: 

 

Os recursos mais acessíveis são a própria interioridade (personalidade, 
disposições pessoais, força de vontade, reflexividade, espiritualidade) e as 
relações interpessoais no espaço familiar e entre amigos. No plano 
microssocial da rede, algumas pessoas em particular figuram como tutores 
ou adjuvantes, desempenhando papel significativo no suporte emocional 
dos jovens, especialmente em momentos mais difíceis. São mães, amigos 
íntimos, religiosos e professores isolados que atuam ouvindo e 
aconselhando o jovem ou servindo de modelo de vida, sendo reconhecidos 
e valorizados como pessoas especiais na sua formação (p.386). 

 

Parece que Andrea, diante dos precários recursos sociais disponíveis, 

transfere toda responsabilidade de criação dos filhos para si enquanto chefe da 

família, minimizando assim, o papel do Estado, das políticas públicas e da escola na 

educação dos filhos. 

 

3.2.3 Maternidade como um dom 

 

 Nesse trecho da conversação, enquanto terapeuta, resgato o tema da 

maternidade, retomando o que Rita e Andrea haviam dito sobre a maternidade ser 

considerada um dom. 

 

T: E sobre essa questão do dom, a pessoa já nasce com ele? 

A: A pessoa já nasce, porque muitas vezes você chega na idade adulta 

e diz que quer ter um filho pra não ficar só... 

R: Isso ai não existe não... 

A: Você tem que ter um filho pra você saber se doar pra ele, porque é 

uma doação...eu digo pras meninas la em casa, na adolescência delas: 

namorar é bom, namorar é muito bom, é ótimo, mas tenha cuidado com 

o que você vai fazer, porque filho não é igual a suas bonequinhas que 

você brinca brinca brinca e depois coloca tudo dentro da caixa e 

guarda, então tenha responsabilidade pelo que você ta fazendo... 

T: Mas tem gente que não tem o dom? 

A: Não nasce... 

R: É inconseqüente, não está nem ai né...pode gerar e não ter o dom 
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de ser mãe... 

A: Toda mulher nasce pra gerar filhos...  

 

Nesse momento, o uso da narrativa dominante “dom da maternidade” gera 

algumas dificuldades de entendimento, pois as mulheres parecem articular esse 

sentido de forma contraditória. Ora dizem que a maternidade é um dom de Deus, 

inato, ora dizem que nem toda mulher nasce com esse dom. Ora falam que toda 

mulher nasce pra reproduzir, mas nem toda nasce com o dom da maternidade. 

Parece-nos aqui, que a maternidade é vista como um presente divino, mas que nem 

todas as mulheres o recebem e as que geram um filho sem o dom, são vistas como 

inconseqüentes.   

Harré e Gillet, (1999, p.28) afirmam que “uma pessoa individual, no discurso 

com outras, é um ponto de encontro de muitos discursos e deve, até certo ponto, 

integrar a subjetividade multifacetada que surge dessa interseção de influências”. 

Esse aspecto fica bem representado nesse trecho da discussão sobre os sentidos 

da maternidade, onde as participantes do grupo negociam versões sobre 

maternidade.  

De modo semelhante, Guanaes (2006, p.37), referindo-se às contribuições de 

Shotter, sublinha a produção dialógica de sentido no processo conversacional: “é 

sempre no momento interativo, no contexto relacional imediato, nos limites entre o 

que uma pessoa fala e a outra responde, uma zona dialógica e, portanto, de 

incerteza, que o sentido se produz”. 

O uso da expressão maternidade como um dom nos remete ao conceito de 

“narrativa dominante” de White (2012), que trata de narrativas cristalizadas que 

restringem as possibilidades existenciais e têm o status de verdades sobre as 

pessoas e suas vidas. Definir a maternidade como um dom, é uma forma de 

restringir o “ser mãe”, como se só existisse um único jeito de experienciar a 

maternidade, como se houvesse uma fórmula que todas as mães precisam seguir e 

de outro jeito, as “outras mães” são julgadas e estigmatizadas como 

inconseqüentes. 
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3.2.4 Casamento não é uma prisão (para os homens) 

 

Ainda sobre a temática da maternidade, Sara fala de sua mãe que não lhe 

orientava e que esta, por sua vez, teve uma mãe muito dominadora e acabou 

casando para poder fugir desse controle e ter mais liberdade. Sheila conta sobre o 

interesse pela história de vida das mulheres de sua família – mãe e avó – como um 

subsídio pra construir sua própria experiência.  

 

T: Por que você decidiu investigar a historia de vida da sua e mãe e  

avó? 

S: Porque eu queria entender...Casamento não é uma prisão. Quando 

a gente foi pra casar eu disse assim: Armando, casamento não é uma 

prisão, quando você quiser curtir com seus amigos, pode ir...porque eu 

acho que a gente deve...extravasar... 

T: E você pode também sair com suas amigas? 

S: Eu dizia pra ele: uma vez no mês você tem o direito de sair, curtir, 

beber, fazer o que bem entende, sua cabeça, seu guia...agora quando 

eu também quiser, eu chego pra você e digo: olha Armando, final de 

semana...digo antecipado pra gente se preparar logo... 

T: E você conseguia sair? 

S: Pelo contrário, eu dei liberdade demais pra ele...eu pensei que ele 

fosse fazer esse acordo comigo e dissesse assim: ta certo minha filha, 

acordo ta feito. Não, ele se aproveitou, só ele curtia, só ele se divertia, 

ai passou do ponto. 

T: Vocês acham que na prática essa questão dos direitos iguais entre 

homens e mulheres acontece? 

R: Os homens são modernos pra umas coisas e ultrapassados pra 

outras, ou seja, na hora que mexe com esse lado dele, da mulher sair 

sozinha, a masculinidade dele é afetada, ele acha que ta sendo corno... 

S: É a primeira coisa que ele sente... 

R: É complicado... 

T: E quando que os direitos são iguais? 

R: São iguais sim, sabe por que? Desde quando a mulher trabalha, 

quando o casal racha as despesas meio a meio porque os dois 
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trabalham...é direitos iguais 

S: São direitos iguais... 

T: Mas na prática não funciona ne? Só ele saía e você não... 

S: Só ele saia e curtia, pra acabar de completar, chegava em casa e 

quebrava tudo, fazia a maior confusão e eu não podia 

interromper...porque eu tive uma sogra que quando o filho estava 

chorando, ela ia bater lá no meu emprego e o meu patrão me colocava 

pra fora, porque ele chegava lá fazendo fuá e eu pedia pelo amor de 

Deus pra eles não chamarem a policia porque eu não queria fazer 

confusão, porque eu amava demais...quer dizer, eu amava mais a ele 

do que a mim... 

R: É verdade... 

 

Sara usa a expressão casamento não é uma prisão pra falar em favor da 

liberdade individual, em favor de uma relação onde os direitos e deveres para 

homens e mulheres são iguais. Ao recorrer ao discurso igualitário de gênero para 

negociar com seu marido, reconhecendo seu direito de se divertir sozinho, espera 

que esse discurso seja adotado por ele em reciprocidade. Entretanto, essa 

reciprocidade é negada pelo marido que exercita esse direito, mas não autoriza a 

mulher a fazê-lo. A partir do que Sara fala, percebemos que na prática a igualdade 

de direitos não é vivida em sua vida conjugal. Sara e Rita, enquanto discutem os 

limites da liberdade dos cônjuges ou parceiros, entendem que o ideal de relação 

conjugal seria baseado na igualdade de direitos. Quando percebem que na prática 

isso não ocorre, começam a questionar suas próprias posturas: eu dei liberdade 

demais, eu amava mais a ele do que a mim. 

Quando Sara relata que ao casar procurou fazer um acordo com o marido, 

baseado em liberdade e confiança, que valesse para ambos, ela posiciona a si 

mesma como detentora desse direito, de manter o relacionamento como um espaço 

de acordo e de regras consensuais. Segundo o relato de Sara, na prática, o marido 

posicionou-se como detentor da liberdade de ação individual (que lhe permitia agir 

como solteiro), mas não posicionou a mulher do mesmo modo. Dessa forma, então, 

o acordo é rompido, demonstrando uma situação de assimetria de gêneros.  
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Retomando o início da problemática da pesquisa, quando discutimos sobre o 

movimento feminista e sua luta por igualdade de direitos entre homem e mulher, 

vemos como as conquistas históricas disponibilizaram novos repertórios e ideologias 

para a tomada de posições alternativas das mulheres relação às assimetrias do 

cotidiano. O próprio grupo terapêutico proporciona, entre as participantes, espaço de 

a negociação entre posições tradicionais e contestadoras. Rocha-Coutinho (2008, 

p.51) afirma que  

Especialmente a partir de transformações resultantes desses movimentos 
[feministas], a mulher passou a encontrar mais brechas que se abriram em 
espaços para o desempenho de outros papéis que não se restringem ao de 
esposa e mãe, da mesma forma em que o homem passou a se constituir 
como personagem integrado à dinâmica familiar, não mais ficando voltado, 
exclusivamente, para a esfera pública. 

 

Apesar de buscar a igualdade de gênero e se afastar de discursos tradicionais 

do tipo “lugar de mulher é em casa” (que orientam as atitudes de seu marido), o fato 

é que Sara compreende que no seu casamento, apesar de todo o legítimo discurso 

feminista que permeia a atualidade, a igualdade não é exercida. Em outro trecho 

Rita fala sobre a mulher ter liberdade de sair sozinha: “na hora que mexe com esse 

lado dele, (...) a masculinidade dele é afetada, ele acha que ta sendo corno”. Há um 

discurso dominante que também subjuga os homens, postulando que mulheres que 

saem sozinhas para o lazer podem ou tem mais chance de trair seus maridos. O 

corolário é que as mulheres, portanto, devem se confinar “ao lar”. Esse discurso é 

muito abrangente em sociedades mais tradicionais (e no nordeste) e a implicação da 

reprodução desse tipo de discurso é a manutenção da desigualdade de gênero e a 

inibição de uma possível mudança. 

 Quando Rita participa da conversação ressaltando o medo dos homens de 

serem traídos (“a masculinidade dele é afetada, ele acha que ta sendo corno”), sua 

fala tem a função de legitimar o discurso de Sara, demonstrando que na prática 

exercer a igualdade de direitos não é fácil na vida dessas mulheres. Como mostra 

Shotter (1994 a) sobre a construção discursiva, “não basta alguém se qualificar de 

uma determinada maneira se sua descrição não for também legitimada pelo 

contexto social em que vive e se outros não apoiarem sua posição nas práticas 

discursivas de que participam” (apud Guanaes, 2006, p.47). 
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Rita afirma que os direitos são iguais e adota o discurso da liberdade 

individual, da igualdade de gênero, posicionando-se como um sujeito de direitos, 

com base na partilha igualitária do trabalho e das despesas. Rita e Sara negociam 

versões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, produzindo versões 

sobre como isso acontece em suas experiências de vida. Embora aceite a tese 

igualitária ao responder à terapeuta e à Rita, Sara revela seu dilema ideológico e 

justifica sua aceitação da regra do marido (portanto, da violação dos seus próprios 

direitos): não quer fazer confusão, amava o marido mais que a ela mesma. 

Novamente o coletivismo sobrepõe-se ao individualismo, favorecendo a manutenção 

da assimetria de gênero onde a liberdade das mulheres é abertamente tolhida.  “Não 

fazer confusão” é um dos modos mais comuns de as mulheres amenizarem uma 

situação de conflito conjugal, cujo desfecho a leva a abrir mão de seus direitos. 

Mulheres tidas como pacíficas, que não fazem confusão, que agüentam tudo, são 

aquelas julgadas como mulheres de verdade, mulheres companheiras, que amam 

acima de qualquer coisa, e passam por cima de si mesmas, como afirmou Sara: ”eu 

amava mais ele do que a mim”. 

 

 
3.2.5 As vezes não dá para ser mãe 

 

No decorrer do grupo, Lorena passou o tempo todo calada, então intervi no 

sentido de trazê-la para a conversação, questionando o que ela estava achando 

sobre os temas discutidos. Ela então volta à questão da maternidade: 

 

L: Eu não sou mãe, eu já cuidei muito de criança, muito mesmo, 

quando eu era...quando eu vivia boa, não tinha esses problemas, eu 

cuidava muito de criança, mas eu tive uns três amor...meu sonho era 

ser mãe, mas também não me arrependi de não ter tido filho...por que? 

Porque eu sou uma pessoa muito sem paciência, desde eu pequena 

que tenho uns problemas de dor de cabeça...ai uma vez eu bati um 

eletro e deu que eu tinha “hipertenencia” na cabeça...porque tem 

menino que é muito danado, eu não gosto de menino teimoso, menino 

enxerido, fica respondendo...eu conheço muito perto de mim que fica 

respondendo a mãe...a mãe deixa fazer o que quer 
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R: É horrível... 

L: Ai eu fico assim: Meu Deus eu te agradeço, viu que eu não ia ser 

mãe, uma boa mãe, poderia não ser, poderia chegar a maltratar meu 

filho, bater, porque eu não tenho paciência, as vezes eu não tem 

paciência nem com meu marido...ai falam pra eu criar, mas eu não 

quero não... 

R: Ai é mais problema, porque o filho não é seu ai você não sabe como 

é no seu cérebro, já que você está expondo isso ai, vai funcionar, 

entendeu...é melhor nem ter mesmo... 

L: Ai eu já criei os filhos da minha irmã, ai depois foi o tempo que eu 

comecei a ter uma perda de sangue e eram os abortos que eu tinha e 

não sabia, ai depois eu fui pro médico e fiz uma cirurgia...o médico fez 

uma curetagem...ai eu ficava assim abusada, antipática, tinha hora que 

eu queria me isolar, tinha vezes que passava a semana dentro de 

casa...já era o sintomas das coisas né... 

T: Existe uma crença que a mulher que não tem filhos não é mulher de 

verdade...vocês acham que é pra todo mundo essa coisa de ser mãe? 

A: Eu sou realizada, eu sou realizada e se eu tivesse tido sorte...tivesse 

procurado um companheiro mesmo, que tivesse ali pra dividir tudo bem 

direitinho e de ter responsabilidade com uma família, eu tinha tido mais 

dois... 

L: Mas eu também...eu tinha problema..é...cisto policístico no ovário...ai 

eu não sabia quando tava grávida, as vezes passava de ano sem 

menstruar...passava seis meses, quatro, dois meses... 

R: Ahhh.... 

L: Ai nesse período o médico não sabia quando é que eu tava 

ovulando, ai eu engravidava...também não foi nem porque eu não 

quisesse ter, foi por causa desse problema. 

A: A minha filha, essa que eu moro la com ela, ela teve um filho sem... 

I: Por acaso 

A:Por acaso... eu já disse pro marido dela: “tu te opera que ela não 

pode tomar comprimido, tu te opera porque a Amanda [filha] não tem 

capacidade de ter outro filho”. 

T: Você acha que ela não tem o dom materno? 
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A: Não tem, não tem porque como é que eu tenho uma filha de dois 

anos e eu deixo a menina lá jogada...eu dizia: “Mãe quando tem filho 

pequeno ela não tem sono, ela não tem fome, ela não tem nada...tem 

que estar disponível pra aquela criança e infelizmente isso ela não tem, 

é minha filha mas eu digo, ela não tem capacidade de ter mais filhos, é 

só aquela e...Ele é quem mais queria. A minha outra filha está 

pensando seriamente se vai ter um filho, quer dizer ela está 

amadurecendo, vai fazer trinta anos, ta amadurecendo a idéia de saber 

mesmo se ela tem vocação mesmo para ser mãe... 

R: Tem duas filhas a senhora? 

A: Eu tenho cinco filhas, graças a Deus. 

R: Eu tenho só uma. 

L: E meu problema também...quando eu tinha esse menino quando 

morava comigo, eu já escutava umas vozes, eu ficava triste, esse 

negócio...eu ficava com medo, ficava em pânico, ficava com medo de 

ficar só com ele em casa...ai eu ficava com medo...eu cuidava de 

criança e quando escutava aquela voz ficava em pânico, eu não 

pegava em faca, passei muito tempo sem pegar em faca, deixava lá 

escondido...eu tinha medo...ai eu tinha medo de ter um filho e Deus 

defenda, com esses problemas que eu sentia, eu fazer uma besteira, 

por isso que eu não... 

 

Nesse trecho Lorena justifica o fato de não ter tido filhos para o grupo que já 

havia exposto seus argumentos em relação à maternidade como um dom e aos 

critérios que definem uma boa mãe e que remetem ao discurso da doação 

incondicional. Suas justificativas oscilam entre construir-se como alguém que 

involuntariamente não teve filhos por ser portadora de condições incapacitantes para 

a reprodução (ovário policístico, abortos repetidos), mas que voluntaria e 

responsavelmente decidiu não ter filhos, por não apresentar as qualidades de boa 

mãe discutidas pelo grupo (por exemplo, paciência). Ela se posiciona finalmente 

como pessoa responsável que, mesmo tendo o “sonho de ser mãe” e de ter 

contribuído na criação de outras crianças quando saudável, abdica desse papel por 

não poder cumpri-lo em razão da imprevisibilidade e risco da doença psiquiátrica de 

que é vítima. À doença psiquiátrica são atribuídos sintomas como falta de paciência, 
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dor de cabeça, isolamento, alucinações, tristeza que a levam ao medo de “maltratar” 

e “fazer besteira” a eventuais crianças. Dessa forma ela vai se posicionando como 

incapaz de ser mãe, mas ao mesmo tempo exibindo as qualidades de uma mãe 

responsável frisadas pelo grupo.  

No grupo a maternidade foi construída como algo muito importante, muito 

valorizado, como algo fundamental para a mulher, sendo a mulher que tem filho 

aquela que ocupa um status diferenciado, tendo como efeito em Lorena a 

necessidade de se justificar por não ser mãe. Lorena afirma: já cuidei de três 

crianças, meu sonho era ser mãe, inclusive agradece a Deus por não ter sido mãe, 

já que não se sentia capaz de cuidar de uma criança. Sobre esse aspecto, Soihet 

(1986) citado por Coutinho (2008, p.25) ressalta que 

 

A maternidade tem se constituído em um dos mitos de nossa cultura, 
exercendo-se em seu nome forte manipulação sobre a mulher, que desde 
cedo, é bombardeada com estímulos para o exercício de tal mister como 
algo para o qual não cabe qualquer modalidade de opção. 

 

Quando Lorena afirma que “mãe quando tem filho pequeno ela não tem sono, 

ela não tem fome, ela não tem nada...tem que estar disponível pra aquela criança”, 

ela legitima a versão da maternidade significada como doação, como já foi discutida 

em trechos anteriores. Por outro lado, Lorena se utiliza dessa versão pra justificar o 

fato de não ser mãe, pois em seu discurso ela demonstra com vários exemplos o 

quanto não seria capaz de se doar para um filho. 

Acreditamos que atualmente diante de muitas mudanças no campo do 

feminino especificamente, o discurso social que fala sobre maternidade como uma 

vocação feminina, como um instinto natural que confere identidade à mulher ainda 

existe, porém esse discurso vem se transformando. Barbosa e Rocha-Coutinho 

(2012, p.585) em uma pesquisa com mulheres que optaram por não ter filhos 

chegaram à conclusão que 

 

A identidade feminina, entendida neste trabalho como uma construção 
social, está passando hoje por um momento de transição em que o modelo 
tradicional, que via a maternidade como condição obrigatória – uma vez que 
a mulher era definida principalmente como mãe –, vem sendo, aos poucos, 
substituído por um modelo mais atual, no qual a mulher pode ser definida 
também como mãe ou, ainda, no qual a maternidade não é uma condição 
necessária para se definir a mulher. Pode-se dizer, assim, que a 
maternidade hoje já começa a ser vista como um projeto, como uma opção 
pessoal, e não mais como definidor da identidade feminina, como destino 
obrigatório de toda mulher. 
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Como efeito do fluxo da conversação, Andrea se manifesta compartilhando o 

exemplo da filha que se questiona se tem ou não vocação pra ter filho. Quando 

Andrea se expressa dessa forma, procura legitimar sua fala, ratificando sua fala 

anterior em que afirmou que existem mulheres incapazes de ter filhos, que não 

nasceram com o dom da maternidade. 

Essas trocas dialógicas nos remetem ao que afirmou Billig (1991), citado por 

Spink & Medrado (2013), “um movimento constante de argumentação, de exercício 

retórico, quando falamos, estamos invariavelmente realizando ações – acusando, 

perguntando, justificando etc. –, produzindo um jogo de posicionamentos com 

nossos interlocutores, tenhamos ou não essa intenção”. Esse aspecto fica bastante 

evidente nas conversas terapêuticas e na discussão sobre maternidade, na forma 

como cada mulher de posiciona, afetando umas as outras. 

.  

3.3 O casamento 

 

3.3.1 Mulher princesa 

 

 Nesse encontro estiveram presentes Laís, Andrea e Jane. Nos recortes dessa 

sessão fica principalmente em evidência a função da conversa em grupo, de contar 

histórias para uma determinada audiência, nesse caso, as participantes de um grupo 

terapêutico em um serviço de saúde mental, que legitimam e validam as 

experiências compartilhadas entre si.  

Laís toma para si o espaço do grupo e decide compartilhar sua história de 

vida, trazendo para a conversa terapêutica, vários momentos marcantes por ela 

vivenciados. Laís dá início à conversação do grupo relatando sua relação com seu 

atual marido, que fez 78 anos e está com alguns problemas de saúde. 

 

L: Eu nunca na minha vida tinha encontrado uma pessoa que me 

tratasse assim tão... 

A: Como uma mulher né? 

L: Como uma princesa, porque é assim que ele me trata. 

T: Como é que um homem trata uma princesa? 



 

64 
 

L: Tratar bem, é não brigar, é não discutir, ninguém discute...é aquela 

coisa assim sabe... 

A: Paz. 

L: De paz! 

J: Eu e o Tibério [marido], nós somos só paz, somos muito amigos, 

graças a Deus. 

A: Que bom... 

L: No início que eu fiquei com ele, a gente tinha convivência marido e 

mulher, ele era mais novo, mas há muitas 24 horas a gente não tem 

mais convivência, já estamos juntos há 12 anos...é porque eu tenho 

medo de dar piripaque...acredita? 

[Todas riem] 

A: É perigoso mesmo... 

J: Tu vai ser a culpada Laís... 

L: Eu fico com medo de ir e ele dar piripaque e morrer encima de 

mim...e mesmo assim ele não me cobra, sabe...ele me entende. 

A: Mas esse afastamento...essa falta de...vamo dizer...sexo carnal é 

dele ou é seu? 

L: Não, eu tenho é medo... 

A: Mas ele se manifesta? 

L: Não, ele não procura mais, agora que não procura mesmo...mas ele 

sabe que eu sou honesta a ele, por eu ser mais nova que ele, ele sabe 

que eu como mulher eu sou honesta a ele. Da mesma forma que ele 

me trata com carinho e respeito, da mesma forma eu trato ele... 

A: Pois é, porque não é necessário ter só a intimidade pra ser feliz... 

L: Exatamente 

A: Você pode ter um abraço, ter um beijo, ter um afago... 

                     L: Isso! A gente se abraça, a gente diz que ama o outro...  

A: É ser correspondido 

L: Eu digo assim, eu agradeço a Deus por ter te colocado na minha 

vida... 

A: Pronto, esse compartilhar já é... 

L: Com palavras eu não sei explicar...ele foi enviado por Deus e Deus 

mais uma vez... as coisas de Deus são tão maravilhosas, gente...que 
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tem hora que a gente não entende... 

 

Nesse trecho as três mulheres negociam sentidos sobre relacionamento 

afetivo, casamento, sexo. Enquanto Laís fala sobre seu atual marido, as outras 

participantes colaboram acrescentando características que descrevem um bom 

relacionamento, complementando assim sua fala. Laís inicia a conversa elogiando o 

tratamento que o marido lhe dá: “Eu nunca na minha vida tinha encontrado uma 

pessoa que me tratasse assim tão...[bem]”. Sua palavra é interrompida por Andréa 

que procura completar sua frase (“Como uma mulher, né?”). O enunciado de Andréa 

é por sua vez contestado e Laís explica a natureza desse bom tratamento, com uma 

analogia: “Como uma princesa, porque é assim que ele me trata”. 

A nova escolha verbal tem o efeito retórico de evocar uma relação de 

romantismo, porém bastante singular, como mostra o fluxo da conversação. Ser 

tratada como uma princesa é conviver em “paz”, sem brigas e discussão, mas 

também, em contrapartida, sem sexo. Ao encontrar uma imagem alternativa à 

descrição de Andréa (tratar “como mulher”), Laís se afasta da noção sexualizada 

que a expressão tem em nossa cultura e constrói uma versão “platônica” de sua 

relação conjugal: seu casamento é pleno de carinho, amor, respeito e honestidade, 

enfim, é uma relação feliz apesar da ausência de intimidade física. O breve trecho 

mostra a negociação linguística entre as falantes à medida que se esforçam para 

compreenderem seus mundos e umas às outras. Nesse sentido, Nogueira (2008) 

ressalta que “o usuário da linguagem não é um comunicador separado e auto-

suficiente que manda e recebe informação, pelo contrário, está sempre localizado, 

imerso no meio e lutando para ter a sua posição social ou cultural tomada em 

atenção” (p. 14). 

Laís ao falar sobre seu relacionamento constrói uma definição do que é uma 

boa relação, se utilizando do repertório interpretativo da mulher-princesa, que é ser 

tratada bem, não brigar, não discutir, viver em paz. A posição “de princesa” ocupada 

por Laís contrasta com muitas descrições anteriores sobre relacionamentos 

conturbados e companheiros violentos ou difíceis. A conversa segue na direção de 

um consenso sobre o que torna um casamento feliz, especialmente, do 

reconhecimento de que o sexo não é suficiente para fazer uma mulher ou um 

casamento feliz. Frente à experiência de muitas mulheres acostumadas às 

desavenças conjugais e maus tratos por maridos agressivos, a metáfora da vida “de 
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princesa” funciona para marcar um contraste significativo dos casamentos que vem 

sendo objeto de queixa no grupo terapêutico. Com essa versão de seu marido como 

homem carinhoso e compreensivo, ela desconstrói as versões de assimetria de 

gênero mais comuns nas sessões. Vale ressaltar que o tratamento mais igualitário e 

respeitoso conferido pelo marido a ela é construído como uma qualidade pessoal do 

marido, no máximo como um acordo intersubjetivo (“Da mesma forma que ele me 

trata com carinho e respeito, da mesma forma eu trato ele...”). 

 

3.3.2 Mulher honesta 

 

No momento em que Laís introduz a questão da ausência de sexo no 

casamento, emergem perguntas de Andréa solicitando esclarecimentos sobre de 

quem parte a decisão de não ter sexo (“Mas esse afastamento...essa falta de...vamo 

dizer...sexo carnal é dele ou é seu?”). A conversa torna-se “delicada”, pois Laís é 

convocada a explicitar essa tomada de decisão (aparentemente incomum) e que 

poderia ter outras razões implícitas. Laís confirma sua autoria, ratificando seu medo 

de que o marido mais velho sofresse um mal-estar físico (“Não, eu tenho é medo”). A 

réplica de Andréa (Mas ele se manifesta?) obriga Laís a confessar que o marido não 

a procura mais “agora” (tendo procurado sexo no passado), o que de certa forma 

explicaria que entre o marido desinteressado e a mulher com medo de sexo, não 

haveria ocasião para este tipo de conflito de casal. Laís emenda imediatamente uma 

garantia de que, apesar da falta de sexo, ela se mantém fiel ao marido e que ele é 

ciente de sua honestidade, afastando com isso possíveis especulações a seu 

respeito. O diálogo resulta no reconhecimento de ambas de que “não é necessário 

ter só a intimidade pra ser feliz”. O amor demonstrado com palavras, abraços e 

beijos, em que se “compartilha”, se é “correspondido” pode ser plenamente 

satisfatório apesar da ausência de relação sexual e a versão de tal casamento é 

legitimada na conversação. 
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3.4 O GRUPO 
 

Nesse encontro foi o fechamento do grupo, fizemos uma retrospectiva de todo 

o processo e cada participante se posicionou, negociando sentidos sobre o grupo e 

o significado deste em sua experiência de vida. Todas as participantes, exceto Sara, 

estiveram presentes. Trago aqui trechos separados de depoimentos das 

participantes nesse ultimo encontro da forma como foi acontecendo, separados 

apenas para melhor exposição das versões que cada uma foi criando de si mesma. 

Esse tópico procurou trabalhar com o objetivo de compreender como as mulheres do 

grupo conferem sentido ao seu lugar no contexto do grupo e no ambiente CAPS. 

Enquanto terapeuta convidei as participantes a compartilhar entre si como foi 

a experiência de participar do grupo, as falas que seguem abaixo são referentes a 

esse convite inicial. 

 

3.4.1 Mulher evoluída  

 

R: Eu cresci muito esse ano, evolui muito, parei de fumar, tirei bastante 

proveito daqui, tirando os problemas financeiros, mas um dia eu vou me 

erguer, eu não to no fundo do poço ainda, quando eu achei que eu tava 

entrando, minha filha vem hoje e me dá uma força...sou ex-tabagista, pra mim 

foi uma vitória. E até agora eu não acredito que eu parei de fumar. 

 

Quando Rita chegou no grupo ainda fazia uso de cigarro e foi durante esse 

processo, com ajuda de outro grupo para tabagistas, que ela conseguiu parar de 

fumar. Quando Rita conta sua história, trazendo expressões como cresci, evolui, o 

efeito retórico dessa forma de falar, é que a posiciona como uma mulher vitoriosa 

dentro desse grupo e na vida. 

 

 

3.4.2 Mulher fraca 

 

L: Pra mim, apesar de faltar muito, eu cheguei aqui sem muita força...gostei 

de todo mundo, me ajudaram bastante, eu sei que eu to precisando de força 

porque eu cuido da minha mãe que tem problema de vista... (relata problemas 
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da mãe). Tem vez que eu to fraca, to vendo a hora eu me acabar também, ai 

eu peço a Deus que me ajude, me dê força, me dê muita força... Eu gostei do 

grupo, me deram conselho, me ensinaram muita coisa...pra mim foi 

maravilhoso conhecer todas vocês, que Deus ajude a cada uma que está 

aqui. 

 

Esse trecho nos remeteu do que propôs Guanaes (2006, p. 68) quando 

afirmou que “estar em diálogo é estar aberto à influência do outro, é participar de 

uma „ação-conjunta‟ de produção de sentidos, que produz resultados imprevisíveis e 

não intencionais”. Mesmo estando pouco presente, percebemos que o grupo lhe 

afetou de uma forma positiva. 

Laís de posiciona como uma pessoa fraca, necessitando de conselhos das 

colegas do grupo e da força de Deus. Quando traz pra sua fala que cuida da mãe, 

Lorena procura legitimar a sua fraqueza, garantindo para si o lugar de alguém que 

precisa de cuidados. 

O fechamento do grupo terapêutico foi se construindo como um espaço de 

reflexão, aprendizagem e aconselhamento, onde muito se ganhou com a experiência 

do outro. As mulheres fizeram do grupo um lugar de crescimento, de evolução 

pessoal (e de resiliência). Para elas, foi possível ensinar e aprender de forma 

colaborativa.  

Percebe-se também o aspecto da fala terapêutico, este gênero de fala 

utilizado para falar de si dentro desse contexto grupal, com o uso de repertórios e 

narrativas específicos a fim de dar conta de si mesmas. Na maioria das falas das 

participantes há um sentido de progresso, de maior autonomia e libertação diante de 

situações opressoras. Expressões como crescimento, ensinamento, cura, 

transformação, estímulo, elo, evolução, superação e felicidade fazem parte do 

discurso dessas mulheres ao falar sobre o processo da terapia grupal. 

 

3.4.3 Mulher curada 

 

J: Quando eu cheguei aqui eu tinha medo da minha sombra...hoje em dia eu 

ando é só. Primeiro Deus, segundo aqui. Eu to completamente curada. 

Quando amanhecia de manhã e eu imaginava que ia pegar um ônibus, tinha 

vontade de morrer, eu não queria mais, queria morrer...eu só tinha 
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pensamento de morte, eu vou morrer porque eu não vou conseguir viver sem 

a minha mãe...eu cheguei aqui desse jeito...hoje eu to curada disso. 

 

Boa parte das mulheres tocou no aspecto da ideação suicida e o efeito que 

isso gera dentro dessa conversa é o de empatia, identificação, a sensação de fazer 

parte de uma história em comum. Esse discurso tem como efeito aproximar a 

experiência das participantes do grupo, faz com que elas possam se reconhecer na 

história uma das outras e, se mostrando frágil, uma dá força para a outra reconstruir 

sua própria experiência.  

Rasera (2007, p.84) ressalta que “o grupo pode significar a construção de 

novos sentidos com base na multiplicidade de pontos de vista, que contribuem para 

ampliar as possibilidades de significação de todas as histórias apresentadas 

individualmente”.  

Poder se reconhecer na história do outro e vislumbrar diferentes formas de 

lidar com uma mesma situação favoreceu com que estas mulheres fossem capazes 

de resignificar suas histórias de vida, se posicionando assim, em lugares mais 

fortalecidos e empoderados.  

 

 

3.4.4 Mulher transformada 

 

L: Quando eu cheguei aqui eu tava achando que a minha vida não tinha 

sentido mais, ai a terapeuta disse pra quando eu chegar em casa eu jogar o 

veneno que eu tinha fora, quando eu cheguei em casa, parece que uma luz 

se iluminou, eu cheguei a primeira coisa que eu fiz foi dar fim no veneno. Foi 

iluminando minha mente, fui me aproximando de Deus, eu tava muito distante 

de Deus... 

R: Não pode ficar distante de Deus não... 

L: Eu pensar num negócio desse de suicídio, é muito distante de Deus, hoje 

esse Deus que eu vejo, eu não posso pegar nele, mas eu sinto a presença 

dele, ele ta aqui... 

A: Ele é real no nosso viver! 

L: Nos três anos de CAPS (anteriormente), eu não aceitei grupo, eu era 

bruta...ai quando foi dessa vez eu aceitei grupo...mas valeu porque hoje eu 
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entendi que eu preciso, eu preciso de todas vocês, eu preciso de todos do 

mundo...aquela Laís que chegou naquele estado, que não falava com 

ninguém...Deus me transformou com a ajuda de vocês gente... 

R: Tem vida né, tem estímulo... 

L: Deus está comigo através de cada uma de vocês...eu só tenho a agradecer 

a Deus e a todas vocês, se depender de mim a gente sempre vai estar em 

contato 

R: Se Deus quiser. 

L: Esse elo a gente não vai perder... 

 

Quando pensamos em grupo terapêutico e conversa terapêutica, mais 

especificamente em um grupo formado por apenas mulheres, nos vem à cabeça 

uma constante troca, identificação, apoio, a importância que é dada à escuta do 

outro. Conversar sobre o exercício de ser mulher, especificamente nesse contexto, 

suscita uma multiplicidade de sentidos, diversas vozes que falam a partir de uma 

posição e local específico. Guanaes (2006, p.181) em seu estudo sobre terapia de 

grupo e mudança, afirma que “é no processo relacional que nós construímos nossas 

realidades e a nós mesmos”, nesse sentido percebemos que foi no espaço do grupo, 

nas trocas conversacionais que as mulheres negociaram versões de suas melhoras, 

como também do significado do grupo para sua história enquanto mulher, enquanto 

paciente do CAPS. 

Ainda citando Guanaes (2006), a autora ressalta que “é sempre no momento 

interativo, no contexto relacional imediato, nos limites entre o que uma pessoa fala e 

a outra responde, em uma zona dialógica e, portanto, de incerteza, que o sentido se 

produz” (p.36-37). Laís ressalta esse aspecto quando assinala a importância da fala 

da terapeuta e da ajuda das participantes para a construção de novas versões sobre 

sua história de vida. 

Podemos perceber também, que a religião é parte significativa do sentido de 

cura dessas mulheres, a religião assume papel central para muitas das mulheres 

que frequentam o CAPS. Deus participa como fator importante para o esperado 

alcance da cura, como também as terapias, as medicações têm papel fundamental 

nesse processo. Mc Cord e outros, citados por Barth (2004, p.111-112) afirmam que  
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Centenas de estudos têm investigado a relação entre o envolvimento 
religioso e saúde mental. A maioria deles revela que, quanto maior o 
envolvimento religioso, maior o bem-estar e a saúde mental. O uso positivo 
da religião esteve associado não só a melhores resultados físicos e mentais 
em pacientes com enfermidades graves, como também entre as vítimas de 
traumas psicológicos, por exemplo, pessoas afetadas por catástrofes 
naturais. 

 

Laís afirma que ao se reaproximar de Deus, teve sua vida iluminada, 

ajudando com que assim ela se afastasse de pensamentos de morte. Laís coloca 

Deus e a ajuda do grupo como principais responsáveis pela sua melhora. Andrea 

confirma a importância de Deus em sua vida e corrobora com a fala de Laís, assim 

como Rita, que legitima o discurso de que a experiência religiosa é fundamental para 

o tratamento em saúde mental. 

 

3.4.5 Mulher que se reconhece 

 

A: Eu to assim, aberta a todas as oportunidades que Deus for colocando pra 

mim, porque eu amanheço o dia e digo: “obrigada senhor por mais esse dia e 

seja feita a tua vontade e não a minha” e vou vivendo a vida entre trancos e 

barrancos, entre caídas e levantadas...tô levando a minha vida, to procurando 

viver eu, Andrea, que até um dia desse eu olhava pro espelho e perguntava: 

“quem é você”? ai eu olho pro espelho agora, que eu não muito fã dele, ai eu 

olho e digo assim “hoje ta até bonitinha” 

R: Hoje eu a Andrea, to até bonitinha...espelho, espelho meu...ainda to 

bonitinha... 

A: E quando eu cheguei aqui, eu cheguei uma pessoa totalmente 

desestruturada de tudo, com vontade de nada, com vontade de nada, com 

vontade só de...gosto nem de pronunciar... 

R: Mas ela evoluiu muito, porque durante esse ano que está aqui com a 

gente, eu observei, ela sofreu uma AVC... 

I:Ta nova em folha... 

R: Ela superou...se ela tivesse só, não tivesse esse apoio aqui, como é que 

ela teria superado até hoje o que ela passou, porque ela passou uma barra... 

A: Eu ainda tô trabalhando essa ansiedade por comida, quando tem uma 

carga, como eu não tenho com quem desabafar, eu não tenho ninguém com 



 

72 
 

quem eu possa chegar e chorar, eu não tenho um filho com quem eu possa 

chegar e me lamentar, mas...que Deus tome conta de todos... 

 

Aqui, Andrea também traz bastante presente em seu discurso a questão da 

religiosidade e o papel de Deus em sua vida, na forma como ela enfrentou as 

adversidades, se posicionando hoje, em um lugar de superação. Rita participa da 

conversação, ressaltando a importância do grupo para a mudança de Andrea, o 

grupo funcionou como um apoio para superar as dificuldades por ela vivenciadas. 

Quando Andrea fala que chegou ao grupo desestruturada, sem vontade de 

nada e que hoje tem vontade de viver a vida e se reconhece quando olha no 

espelho, se reconhece como uma mulher bonitinha, é impossível não lembrar das 

conversas de reautoria propostas por White (2012). Mesmo que pensar no aspecto 

terapêutico do grupo esteja para além dos objetivos dessa pesquisa, é inevitável 

pensar nesse aspecto quando tratamos de falas como essa, marcadas pela 

reconstrução de significados, como propunha White (2012, p.75): 

 

As conversações de reautoria convidam as pessoas a continuar a 
desenvolver e contar histórias sobre suas vidas, mas também as ajudam a 
incluir alguns dos eventos e experiências mais negligenciadas, porém 
potencialmente significativos, que estão “em desvantagem” em relação às 
histórias dominantes. 
 

Esse tipo de conversação facilita o surgimento de novas vozes diante de 

narrativas dominantes que podem ser muitas vezes limitantes e opressivas, 

impedindo a construção de novos significados. O processo de reautoria trata da 

possibilidade de ampliar significados e reconstruir a história de vida.  

Ainda sobre a reautoria, Epston, White e Murray (1998, p.131-132), afirmam 

que  

A terapia de reautoria se propõe a ajudar as pessoas a resolverem 
problemas: (1) capacitando-as a separarem suas vidas e relacionamentos 
das histórias/ conhecimentos que sejam empobrecedores; (2) ajudando-as a 
desafiarem a prática de self e de relacionamento que sejam subjugantes; e 
(3) encorajando as pessoas a recontarem suas vidas de acordo com 
histórias/conhecimentos alternativos e práticas alternativas de self e 
relacionamentos que tenham resultados mais desejáveis.  
 

No caso de Andrea, ela foi capaz de criar uma versão alternativa de si 

mesma, uma descrição empoderada de si. Quando chegou ao CAPS, ela disse: “eu 

cheguei uma pessoa totalmente desestruturada de tudo, com vontade de nada” e 
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hoje consegue ampliar esse discurso que constrói para si mesma, transformando 

uma realidade de vida muito limitante.  

 

Rita legitima a versão que Andrea construiu para si sobre sua experiência no 

grupo, ela resgata o AVC que Andrea sofreu e a posiciona num lugar de evolução e 

superação. Inês reitera esse discurso quando afirma que ela está nova em folha, ao 

negociar versões sobre si mesma com Rita, Andrea resistiu às versões naturalizadas 

sobre o feminino, ela não acatou a descrição de mulher fragilizada e com a ajuda de 

Rita, construiu para si uma versão de mulher, bonita e evoluída. 

Guanaes (2008, p.48) ressalta que  

 

As pessoas se constroem mutuamente por meio das posições que 
assumem e atribuem a outros e que negociam ativamente em suas práticas 
discursivas. Portanto ser alguém implica “multiplicidade”, dada pela 
possibilidade de adotar diferentes posições e de contar diversas histórias de 
si, de acordo com as contingências do contexto e do momento interativo. 
 

Nesse sentido, Andrea, assim como as outras mulheres, puderam ser várias 

versões de si mesmas ao invés de permanecerem presas a uma descrição 

dominante marcada por aspectos de fragilidade. A partir das trocas dialógicas elas 

foram se conhecendo e se reconhecendo como capazes de assumir diversas 

posições e descrições sobre si mesmas.  

 

 

3.4.6 Mulher feliz 

 

I: Eu me sinto muito feliz...eu já tinha me envenenado duas vezes, eu tomei o 

carro por conta própria pra eu morrer...quer dizer que eu cheguei aqui e 

fiquei... 

 

Nesse ponto podemos perceber os discursos construídos nas trocas 

conversacionais desse grupo, e compreender o uso local e situado desses 

discursos, que abrangem um serviço de saúde mental. Essas mulheres estão 

assumindo que chegaram a esse serviço desestruturadas, fracas, no fundo do poço, 

medrosas e agora, no final do grupo, estão se posicionando como vencedoras, 

curadas, felizes, novas em folha, bonitas, transformadas e fortes. Importante 
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perceber o quanto o conversar terapêutico produziu mudança, construção de novos 

vínculos, facilitando a resignificação e reautoria de histórias de vida. 

Esse aspecto nos remete ao que afirmou Guanaes (2006, p.91) sobre a  

terapia de grupo, caracterizando-a como “um contexto útil para explorar novas 

versões de si, sentidos e possibilidades de vida por meio do diálogo, uma vez que o 

grupo cria a oportunidade para o encontro de múltiplas e diferentes vozes”. 

 À medida que as mulheres foram negociando sentidos sobre o grupo e o 

papel desse em suas vidas, elas foram construindo versões positivas em relação ao 

grupo e a forma como estão hoje, fazendo uma comparação como estavam antes de 

entrar no grupo. As mulheres construíram versões sobre seus processos de 

mudança, utilizando expressões como crescimento, vitória, transformação, evolução, 

superação e cura. Esses discursos têm como função posicioná-las em um lugar de 

bem-estar, de saúde. O efeito dessas versões é a possibilidade de expandir as 

descrições sobre si mesmas, para além de um diagnóstico de transtorno mental. 

Fechando o aspecto das contribuições do processo terapêutico, sublinhamos 

o que Gergen & Kaye (1998, p.221) afirmaram 

 

Para alguns, novas soluções para os problemas vão se tornar 
aparentes, enquanto que, para outros, vai emergir um conjunto mais rico de 
sentidos narrativos. Ainda para outros, vai evoluir uma postura em relação 
ao sentido mesmo, que indica a tolerância da incerteza, a libertação da 
experiência que vem da aceitação da relatividade ilimitada do sentido, para 
aqueles que a adotam, esta postura oferece o prospecto de uma 
participação criativa no sentido infinito da vida. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“E ninguém tem o mapa da alma da mulher...” 

(Zé Ramalho) 

 

 
Este trabalho teve por objetivo procurar compreender como os discursos 

sobre o feminino são construídos e negociados a partir da perspectiva de um grupo 

psicoterápico no contexto de um serviço de saúde mental. Na introdução da 

pesquisa, havia feito alguns questionamentos, tais como: “que discursos são 

produzidos pelas mulheres nas trocas conversacionais no grupo? Como o grupo 

confere sentido ao feminino, às relações de gênero e ao lugar da mulher na família, 

na sociedade e mesmo no contexto do grupo e no ambiente do CAPS? De que 

forma as mulheres descrevem, avaliam e legitimam o mundo feminino? Que termos 

utilizam para afirmar ou recusar tal mundo e em que circunstâncias? Considerando 

que a produção discursiva é uma prática social, parte de um funcionamento da 

sociedade, que ações estão sendo produzidas a partir desse conversar terapêutico? 

Como as práticas do feminino no grupo estão atravessadas por relações de poder?”  

Ao adentrar no universo das conversas terapêuticas, procurando 

compreender as versões construídas por mulheres sobre o feminino e as relações 

de gênero, nos deparamos com diferentes formas de se posicionar, diferentes 

dilemas ideológicos e repertórios interpretativos utilizados para explicar as práticas 

femininas. 

Para responder a essas questões que levantamos, chegamos a quatro temas 

principais em torno dos quais se centram as conversas das participantes do grupo 

terapêutico: a mulher, a maternidade, o casamento e o grupo. Para cada tema, 

procuramos identificar principalmente as posições de sujeito, os dilemas ideológicos 

e os repertórios interpretativos presentes no discurso das mulheres. No tema mulher, 

foram identificados os repertórios interpretativos da mulher que também é filha, da 

mulher organizada, da mulher vitoriosa e da mulher pacífica. No tema maternidade 

foram identificados os repertórios interpretativos da “árvore seca”, da mãe boa, da 

maternidade como um dom e das circunstâncias em que “não dá para ser mãe”. No 

tema casamento, foram identificados os repertórios interpretativos casamento não é 
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prisão, mulher princesa e mulher honesta. 

Sobre o tema da mulher, o repertório da mulher vitoriosa, por exemplo, foi 

usado para legitimar a experiência de vida de Isabel, como mulher que sozinha 

batalhou muito para cuidar de si e dos filhos, contradizendo entendimentos 

dominantes sobre o feminino, que compreendem a mulher como aquela que é 

vulnerável e dependente do marido provedor. Esse repertório é usado para construir 

uma nova versão de feminino, que não se deixa subjugar pela opressão e pelo 

poder masculino. Por outro lado, sobre o tema da maternidade, o repertório árvore 

seca foi usado para falar das mulheres que não têm filhos e funcionou para 

perpetuar e reproduzir o discurso dominante sobre a maternidade como dever 

incondicional do exercício do ser mulher. O uso desse tipo de repertório produz e 

facilita a manutenção de práticas opressoras contra o feminino. 

Ao analisar o discurso das mulheres, alguns dilemas foram identificados, tais 

como o da “mãe que faz tudo” ou da “mãe que nada faz”, caracterizando um dilema 

entre o individualismo (cuidar de si mesmas, de seus próprios interesses e bem-

estar) e o coletivismo (cuidar do outro em primeiro lugar) que pode implicar também 

o dilema de calar ou denunciar situações de abuso e maus tratos. Outras situações 

dilemáticas envolvem a educação dos filhos (depositando confiança nos recursos 

sociais, como a escola ou na família) e a conjugalidade (os direitos e deveres dentro 

de um casamento). O dilema ideológico, suscitado nas conversas do grupo, funciona 

como uma oportunidade de as mulheres questionarem a estabilidade das coisas, 

refutando discursos dominantes. Um exemplo é quando Sara questiona o 

funcionamento de seu casamento e a condição de total dependência e subjugação 

ao poder masculino. Sara recusa corresponder a certas formas de exercer o 

feminino e propõe condições igualitárias dentro do casamento. 

Também pudemos identificar algumas posições de sujeito negociadas nas 

trocas conversacionais: de mulher vencedora, de mãe boa, de mulher sofrida, de 

matriarca da família, de mulher organizada, de mulher pacífica, de terapeuta, de 

sujeito de direitos e de mulher empoderada, que reconhece seus direitos. Cada 

posição dessas envolve a negociação com uma posição oposta (a mulher 

perdedora, a mãe má, a mulher desorganizada etc.) que é atribuída a outras 

pessoas e ás vezes a si mesma. Um desses posicionamentos, o da mulher 

organizada, tem como implicação a sustentação de papéis tradicionais de homem e 

mulher na família, mantendo a homeostase das relações de gênero, marcada por 
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discursos opressores (“mulher é pra aprender só fazer a comida e tomar conta de 

casa”). 

Nas conversações do último encontro, cada participante se posicionou, 

negociando sentidos sobre o grupo e o significado deste em sua experiência de vida. 

Nesse tópico percebemos a forma como essas mulheres reconhecem a si mesmas e 

as outras. Suas falas lhes posicionam, na maioria das vezes, como mulheres fortes, 

evoluídas, transformadas, garantindo para si um lugar de superação e aprendizado, 

subvertendo assim, discursos dominantes que tratam como vulnerável a mulher que 

está em tratamento psiquiátrico. 

Um dos aspectos que impulsionaram esta pesquisa foi a busca por 

aprofundamento na questão da assimetria de gêneros. O tema do feminismo e da 

igualdade de direitos funcionou como um pano de fundo da pesquisa e foi 

interessante perceber que apesar de todo o discurso contemporâneo de garantia de 

direitos, essas mulheres, em suas construções discursivas, muitas vezes ajudaram a 

reproduzir discursos dominantes e opressores e como conseqüência, acabaram 

limitando a construção de novos sentidos sobre o feminino, impedindo que outras 

possibilidades de vida mais igualitárias fossem vivenciadas. 

Por outro lado, em alguns momentos do grupo, ainda foi possível ouvir vozes 

de resistência às formas usuais de exercer o feminino, mesmo que circulando em 

meio a ambiguidades. As mulheres do grupo ora tomam para si discursos 

opressores como verdade, ora os questionam mediante o uso da ironia. A formatura 

em “prendas do lar”, por exemplo, é ironizada, numa postura de resistência à 

domesticidade exigida às mulheres. As participantes discutem sobre a igualdade de 

direitos dentro do casamento, comportam-se como conhecedoras de seus direitos e 

procuram estabelecer relações maritais menos desiguais. Ao se posicionarem dessa 

forma, elas procuram garantir pra si um lugar de mulher emancipada e consciente, 

tendo como efeito discursivo a construção de novas possibilidades de exercer o 

feminino e de conviver com os homens. 

As práticas do feminino no grupo revelam relações de poder que muitas vezes 

subjugam a mulher e parecem perpetuar uma posição de assimetria de gênero nas 

relações cotidianas. Certos repertórios e posicionamentos sobre a diferença entre 

homens e mulheres foram utilizados indicando a naturalização do gênero e 

implicando em dificuldades no que tange à conquista de maior igualdade entre 

ambos. Nas trocas dialógicas percebemos um movimento constante ora de adesão, 
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ora de afastamento de versões convencionais do que é ser mulher, de agir de modo 

feminino, contribuindo em alguns momentos para a manutenção do estado de 

assimetria de gênero, mas em outros, abrindo espaço para novas construções e 

versões mais igualitárias de gênero.  

Parece-nos que as trocas dialógicas abriram espaço para resignificação e 

transformação de certos fatos antes tidos como verdades. Essa desconstrução de 

discursos dominantes proporcionou a reinvenção do feminino e a possibilidade de o 

exercício do ser mulher ser pintado com outras cores.  Mas ainda existe muito 

caminho a percorrer, muitas batalhas a serem travadas, muitas transformações para 

que as conquistas feministas sejam de fato exercidas na vida dessas mulheres. 

Fazer pesquisa em um ambiente em que estão em jogo simultaneamente o 

papel de pesquisadora e o de psicóloga tem suas peculiaridades. Descolar-se do 

lugar de terapeuta não é tarefa fácil, lugar este que me é tão caro. Foi preciso 

reconstruir um lugar como pesquisadora, como analista do discurso e procurar 

perceber sob outra perspectiva a experiência dessas mulheres. Mulheres estas com 

quem criei vínculos, com quem aprendi e me inspirei pra construir essa pesquisa. 

Esse aspecto fez com que em muitos momentos a pesquisa fosse apresentada na 

primeira pessoa do singular, revelando assim o caráter local e situado desse grupo, 

como também a presença de impressões pessoais do terapeuta/pesquisador. Isso 

não exclui a importante presença do orientador enquanto interlocutor na construção 

dessa pesquisa. 

Como limitação da pesquisa, vejo o fato desta não ter aprofundado a questão 

da saúde mental, que, mesmo não sendo este o foco, poderia ser interessante 

compreender a implicação desse fator para as práticas do feminino no cotidiano. Ou 

seja, existe um número muito grande de mulheres adoecendo, que procuraram o 

CAPS com queixas que dizem respeito a questões de relacionamentos afetivos e 

familiares conflituosos, experiências de submissão a relacionamentos abusivos - 

marcados por violência doméstica, alcoolismo, traições. Seria interessante procurar 

fazer um estudo sobre de que forma esse tipo de experiência pode afetar a saúde 

mental das mulheres. 

A psicologia discursiva ajuda a perceber como aspectos da linguagem 

ordinária podem ter efeito considerável sobre as relações de gênero. Essa forma de 

fazer pesquisa suscitou questionamentos sobre saberes e práticas que de alguma 

forma podem atuam como opressoras e mantenedoras de um estado de assimetria 
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de gêneros, a partir da análise dos discursos e seus respectivos usos. 

Penso que seria um tema promissor para um futuro estudo, procurar explorar 

a perspectiva masculina, ouvir o que os homens têm a dizer sobre a questão da 

igualdade de direitos entre homens e mulheres. Outra perspectiva interessante a ser 

abordada, poderia ser a fala de mulheres que não frequentam o CAPS, ou até 

mesmo um grupo focal com homens e mulheres onde as questões sobre o 

feminismo pudessem ser discutidas.  

Ainda ressaltamos que fazer pesquisa no contexto do CAPS, a partir da 

perspectiva de um grupo terapêutico, imprime certas singularidades que talvez não 

sejam encontradas noutros espaços e com outras pessoas em situações de vida 

diferentes, sublinhando assim, o caráter situado da produção discursiva.  

As conversas não param por aqui, penso que ainda existem muitas conversas 

sobre o feminino para serem tecidas, as transformações apenas começaram, ainda 

há muito pra construir e reconstruir nesse universo complexo que é o da mulher. 

Essa pesquisa deixa o caminho aberto para novos questionamentos e que as 

considerações aqui deixadas são apenas versões sobre tudo que foi construído, 

versões estas que podem ser re-negociadas e reconstruídas...  

Como tentativa de concluir deixo uma passagem citada por Gergen (1998, 

p.201), como uma tentativa de arrematar esta construção. 

 
Não cheguei a conclusões, não erigi fronteiras para excluir e confinar, para 

separar dentro e fora: não estabeleci limites: assim como os múltiplos 

eventos de areia mudam a forma das dunas, que na terão a mesma forma 

amanhã, também estou disposto a acompanhar, a aceitar o pensamento 

transformador, não determinar inícios ou fins, não estabelecer muros. (A. R. 

Ammons, Caron´s Intel) 
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ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CENTRO DE HUMANIDADES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
CURSO DE MESTRADO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezada(o) participante,  

 

Você está sendo convidada(o) a participar da pesquisa Vozes femininas: 

negociando sentidos sobre o feminino em contexto de conversa 

terapêuticavinculada ao Mestrado em Psicologia da Universidade Federal do Ceará 

e desenvolvida por Rachel Montenegro Matos Albuquerque, sob a orientação da 

Profª. Dra. Idilva Maria Pires Germano.  

 

1. Natureza da pesquisa  

Esta pesquisa tem por finalidade compreender como os discursos sobre o feminino 

são construídos e negociados a partir da perspectiva de um grupo psicoterápico no 

contexto de um serviço de saúde mental. 

2. Participantes da pesquisa  

Participarão da pesquisa indivíduos que estão como pacientes do CAPS Geral III da 

regional II de Fortaleza, sendo no total 07 mulheres que participam de grupo 

terapêutico semanalmente.  

3. Envolvimento na pesquisa  

Ao participar deste estudo, você deve permitir que a pesquisadora grave em áudio 

as sessões de terapia de grupo. As sessões ocorreram de forma natural e não 

haverá nenhuma intervenção por parte da pesquisadora. 

Você tem a liberdade de recusar a participar e pode ainda se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para você. 
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Sempre que quiser você poderá pedir mais informações sobre a pesquisa. Poderá 

entrar em contato com a pesquisadora através do telefone (85) 96968000.  

Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem aos critérios da Ética na 

Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde. Para maiores informações sobre essas questões, o(a) senhor(a) pode 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC pelo telefone (85) 

33668344 ou no endereço Rua: Coronel Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo – 

Fortaleza.  

4. Riscos e desconfortos  

A participação nesta pesquisa não traz complicações, nem desconforto e não 

oferece risco à sua integridade física, psíquica ou moral. Nenhum dos 

procedimentos utilizados oferece riscos à sua dignidade.  

5. Confidencialidade  

Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Suas 

respostas serão gravadas para facilitar a análise das respostas, porém sua 

identidade não aparecerá em nenhum documento. Em vez do seu nome, aparecerá 

um código nos relatórios desta pesquisa. Apenas a pesquisadora e sua orientadora 

terão conhecimento dos dados. Se você der a sua autorização por escrito, 

assinando a permissão para utilização das transcrições das gravações, os dados 

serão utilizados exclusivamente para fins de ensino e durante encontros e debates 

científicos.  

6. Benefícios  

Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto. Entretanto, 

esperamos que esta pesquisa nos forneça informações importantes sobre as 

discussões contemporâneas sobre gênero.  

7. Pagamento  

Você não terá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa e nada será 

pago por sua participação. Entretanto, os relatórios da pesquisa contendo os 

resultados do estudo estarão disponíveis após a defesa da dissertação e uma 

apresentação oral dos resultados poderá ser agendada conforme interesse dos 

participantes.  
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Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu interesse em participar da pesquisa.  

 

Fortaleza, ____ de ______________ de 2015.  

 

 

_______________________________________________________  

(Nome do participante)  

_______________________________________________________  

Rachel Montenegro Matos Albuquerque 

(Pesquisadora responsável)  

_______________________________________________________  

Profª. Dr. Idilva Maria Pires Germano  

(Orientadora da pesquisa)  

 

 
 


