
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

SANDRA DE CASSIA MENESES SILVA  

 

 

 

 

RECONSTRUÇÕES DA MATERNIDADE POR MÃES NA 

TRANSIÇÃO DOS FILHOS PARA A VIDA ADULTA  
 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 
2012 



 
SANDRA DE CASSIA MENESES SILVA 

 

 

 

 

 

 

RECONSTRUÇÕES DA MATERNIDADE POR MÃES NA 

TRANSIÇÃO DOS FILHOS PARA A VIDA ADULTA 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia da Universidade Federal da Bahia – UFBA, 
como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em 
Psicologia. 

 

Orientadora: Profª. Dra. Ana Cecília de Sousa Bastos 

Co-orientadora: Profª. Dra. Denise Maria Barreto Coutinho 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Salvador 
2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
               
               Silva, Sandra de Cassia Meneses 
S586            Reconstruções da maternidade por mães na transição dos filhos para a  
              vida adulta / Sandra de Cassia Meneses Silva. – Salvador, 2012.  
                    142 f.: il. 
                    
                    Orientadora: Profª. Dra. Ana Cecília de Sousa Bastos 
                  Co-orientadora: Profª. Dra. Denise Maria Barreto Coutinho 
                    Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Bahia, Instituto de  
              Psicologia.  
 

1. Desenvolvimento (Psicologia). 2. Família. 3. Maternidade. 4. Adulto.  
               5. Self (Psicologia). 6. Narrativa. I. Bastos, Ana Cecília de Sousa. 
              II. Coutinho, Denise Maria Barreto. III. Universidade Federal da Bahia,  
               Instituto de Psicologia. IV. Título. 

                                                                                          
                                                                                   CDD – 155.633 

 
____________________________________________________________________________ 



 



 

 

 





 

AGRADECIMENTOS   

 

À Deus, por iluminar a mim, meus colegas, os orientadores, os amigos, minha família  e todas 
as pessoas que de algum modo participaram ou apoiaram o desenvolvimento deste trabalho. 

À Ana Cecília, que me aceitou como sua orientanda, apesar de tantas outras atribuições. Sem 
seu acolhimento este percurso poderia ter sido ainda mais tortuoso. Sua amorosidade, aliada à 
firmeza na orientação, foi fundamental.  

À Denise pela co-orientação cuidadosa e a atenção para que detalhes importantes não 
escapassem. Seu apoio foi imprescindível desde o início para a realização deste estudo.  

A todas as participantes entrevistadas, que aceitaram voluntariamente participar deste estudo, 
pelo envolvimento e confiança ao compartilharem suas histórias de vida e seus sentimentos. 

Ao grupo ‘Maternos’ pelas discussões e compartilhamento de conhecimentos que me 
impulsionavam a buscar mais e enriquecer minhas investigações ao longo do trabalho. Em 
especial, agradeço a Márcio, Delma, Vívian e Julianin pela atenção e cuidados.   

Aos professores, funcionários e coordenadores do PPGPSI (UFBA) pelas contribuições na 
construção de conhecimentos e apoio operacional indispensáveis.   

A Verinha, Lika, Virgínia e Aninha pelo acolhimento e carinho que tornavam o ambiente 
acadêmico mais leve e prazeroso.   

Às queridas colegas-amigas, Cacá e Raquel, pela presença delicada na minha vida, uma 
alegria para os momentos de cansaço e desânimo. 

À minha família que amorosamente me apoiou neste percurso e suportou minhas ausências. 

Às minhas adoradas filhas, Daniele e Michele: o amor e a compreensão de vocês foram 
imprescindíveis para que eu pudesse conciliar tantas posições de Self (Eu-mãe, Eu-mestranda, 
Eu-psicóloga etc.).   

Ao meu amado companheiro, Luiz, pelo apoio, incentivo e confiança que garantiram minha 
perseverança diante das frustrações e dúvidas.  

  

Graças a Deus, acabamos! 



O Que É, O Que É? (Gonzaguinha) 

... 

Viver! 
E não ter a vergonha de ser feliz 
Cantar e cantar e cantar  
A beleza de ser um eterno aprendiz... 
Ah, meu Deus! 
Eu sei, eu sei 
Que a vida devia ser bem melhor e será 
Mas isso não impede que eu repita 
É bonita, é bonita e é bonita... 
... 

Há quem fale que a vida da gente 
É um nada no mundo 
É uma gota, é um tempo 
Que nem dá num segundo... 
Há quem fale que é um divino 
Mistério profundo 
É o sopro do criador 
Numa atitude repleta de amor... 
 
Você diz que é luxo e prazer 
Ele diz que a vida é viver 
Ela diz que o melhor é morrer, 
Pois amada não é 
E o verbo é sofrer... 
 
Eu só sei que confio na moça 
E na moça eu ponho a força da fé 
Somos nós que fazemos a vida 
Como der, ou puder, ou quiser... 
 
Sempre desejada 
Por mais que esteja errada 
Ninguém quer a morte 
Só saúde e sorte... 
 
E a pergunta roda 
E a cabeça agita 
Eu fico com a pureza 
Da resposta das crianças 
É a vida, é bonita 
E é bonita... 



Silva, S. C. M. (2012). Reconstruções da maternidade por mães na transição dos filhos para 
a vida adulta. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil. 

 

RESUMO 

 

No contexto contemporâneo de novas mudanças socioculturais, as famílias se encontram num 
constante confronto entre a cultura familiar e a cultura social mais ampla. Ao lidar com a 
tensão entre permanência e mudança, os membros da família vivenciam reconfigurações na 
dinâmica da família e nas relações interpessoais que podem envolver rupturas e transições 
desenvolvimentais. Visando compreender a trajetória de desenvolvimento das mães quando 
da transição dos filhos para a vida adulta, este estudo busca investigar o processo de 
desenvolvimento do Self materno, marcado por continuidades e rupturas que envolvem 
mudanças nos significados de maternidade, nas práticas socioculturais e no sentido de Self. 
Com base na Psicologia Cultural de orientação semiótica e abordagens narrativas, partimos da 
ideia de que as experiências e histórias de vida são intrinsecamente interligadas numa 
contínua produção de significados e sentidos que, ao longo do curso de vida, culmina numa 
síntese: o Self. Ao considerar também que as narrativas evidenciam os diálogos entre o 
indivíduo e a cultura, privilegiamos o encadeamento narrativo na busca de conexões entre a 
dinâmica intrasubjetiva de auto-organização semiótica do Self (nível microgenético) e o 
desenvolvimento ao longo da trajetória de vida (nível ontogenético). Para tanto, nos apoiamos 
em conceitos como ruptura, transição, ambivalência e Self dialógico para compreender como 
os processos semióticos e dialógicos possibilitam reconstruções no Self das mães 
(posicionamentos e significados de maternidade). Neste estudo de casos, com base nas 
narrativas das mães, percebemos como o processo de desenvolvimento da mãe, nessa fase de 
grandes mudanças na família, está entrelaçado com o desenvolvimento dos filhos. As 
construções dos filhos (maior autonomia, independência, saída de casa, construção de nova 
família etc.) geram tensões no Self das mães, que envolvem ambivalências entre o conhecido 
e o novo, entre o passado e o futuro, provocadoras de rupturas e mudanças. Nessa fase de 
transição da família, as tensões se localizam mais na esfera das relações interpessoais e 
práticas da família, exigindo das mães reconfigurações no Self para adaptar-se às mudanças 
no contexto familiar em que a função materna já não é mais tão necessária como outrora. 
Destacam-se, ainda, outros resultados: as mães apresentam significados múltiplos de 
maternidade em função da diversidade e singularidade das experiências vividas, embora com 
a presença de alguns signos que se aproximam de padrões canônicos; reconfigurações nas 
Posições-de-Eu foram percebidas, com certa dominância da Posição-de-Eu-mulher em relação 
à Posição-de-Eu-mãe; há indícios de que os processos reflexivos, diante das tensões e 
ambivalências vivenciadas nessa fase de transição, podem favorecer ressignificações e 
práticas mais vinculadas às experiências singulares de vida e menos enquadradas nos modelos 
dominantes da cultura. Discutimos a existência de forças entre as posições dos Selves 
envolvidos nos processos dialógicos do Self, sugerindo a existência de uma hierarquia de 
Posições-de-Eu que precisa ser mais investigada.  
 
Palavras-chave: desenvolvimento humano, maternidade, transição, adulto-jovem, Self, 
narrativa.   
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ABSTRACT 

 

In the contemporary context of new socio-cultural changes, families deal with the constant 
confrontation between the family culture and the broader social culture. When dealing with 
the tension between permanence and change, family members experience reconfigurations in 
family dynamics and interpersonal relationships that may involve disruption and 
developmental transitions. To understand the developmental trajectory of mothers when their 
children transits to adulthood, this study aims to investigate the development process of 
mother Self, marked by continuities and ruptures that involve changes in the meanings of 
motherhood, sociocultural practices and self. Based on the Cultural Psychology of semiotics 
orientation and narrative approaches, we start from the idea that the experiences and life 
stories are inextricably linked in a continuous production of meanings and senses that, over 
the course of life, culminate in a synthesis: the Self . When you also consider that the 
narratives reveal the dialogues between the individual and culture, privilege the narrative 
thread in search of connections between the intrasubjetiva dynamic self-organizing semiotics 
of Self (microgenetic level) and development along the path of life (ontogenetic level). For 
this, we rely also on concepts such as rupture, transition, ambivalence and Dialogical Self 
(DS) to understand how semiotic and dialogic processes enable the Self reconstructions of 
mothers in their positions, meanings of motherhood and social practices. In this case study, 
based on the narratives of mothers, we see how the development process of the mother at this 
stage of major transitions in the cycle of family is intertwined with the development of 
children. The constructions of children (greater autonomy, independence, leaving home, 
building new family etc) generate tensions in mothers Self, involving ambivalence between 
the familiar and the new, between past and future, provocative disruptions and changes. In 
this transition phase the family tensions are more located in the realm of interpersonal 
relationships and family practices, requiring mothers Self reconfigurations to adapt to changes 
in the family context in which the maternal role is no longer as necessary as it has once. 
Remarkable, also, other results: mothers have multiple meanings of motherhood because of 
the diversity and uniqueness of experiences, although the presence of some signs approaching 
canonical patterns; reconfigurations in I-positions were perceived, position of dominance with 
I-position-woman in relation to the I-position-mother; there are indications that the reflective 
processes, given the tensions and ambivalences experienced during this transition phase, can 
foster new meanings and practices linked to more experiences natural life and less framed in 
dominant models of culture. We discuss the existence of forces between the positions of 
Selves involved in dialogic processes of Self, suggesting the existence of a hierarchy of I-
positions that needs to be further investigated. 

 

Keywords: human development, motherhood, transition, adulthood, Self dialogical, narrative.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

         Embora as transformações sociais ao longo do século XX tenham provocado mudanças 

marcantes nas relações e dinâmicas na família, com novas configurações nos modelos de 

maternidade, as mães continuam lidando com o velho dilema da conciliação entre o ideal 

materno e o seu próprio modo de viver a maternidade.  Às tensões vividas com esse dilema 

somam-se tensões diante da necessidade de conciliar as múltiplas posições assumidas 

socialmente pelas mulheres na atualidade (esposa, trabalhadora, estudante, voluntária social 

etc., além de mãe). Essas tensões são geradas não apenas pelo volume de atribuições com 

tantas funções, mas fundamentalmente pelas ambivalências e paradoxos vividos pelas 

mulheres entre o esperado e o realizado, pelo conflito entre os padrões normativos da cultura 

coletiva, que dita o “bom” e o “certo”, e a experiência subjetiva que constrói modos próprios 

de ser mãe (Almeida, 2007; Moura & Araújo, 2004). Junto às tensões e conflitos se 

estabelecem sofrimentos e angústias nessas mulheres-mães, na busca de conciliar sentimentos 

contraditórios e práticas discordantes dos modelos canônicos de maternidade que lhe são 

cobrados pela sociedade e por elas mesmas. 

         Como psicóloga clínica, tenho acompanhado esses dilemas, conflitos e tensões vividos 

pelas mães no lidar com as exigências cotidianas, com as dificuldades em conciliar as 

múltiplas funções sociais que desempenham junto ao cumprimento da função materna.  Nas 

suas narrativas em terapia estão presentes, além das tensões, conflitos e sofrimentos vividos 

no cotidiano, queixas mais específicas quanto a ambiguidades vividas nas relações em família 

e a ausência de um espaço de apoio e compreensão, tanto na esfera familiar quanto no âmbito 

social mais amplo. Muitas dessas mulheres vivenciam tensões que levam a grandes rupturas 

no Self, com perda do sentido de si mesmas, que culminam em processos depressivos. Outras 

mulheres silenciam-se diante dos discursos dominantes da cultura e se esforçam para adaptar-

se aos padrões normativos da maternidade. Esse cenário nos leva a ver que as mulheres, 

embora diante das mudanças mais recentes no papel da mulher na sociedade e dos novos 

modelos de família (Almeida, 2007; Biasoli-Alves, 2000; Moura & Araújo, 2004), ainda 

vivem grandes dificuldades para construir modos próprios de ser mãe e sustentá-los diante da 

cobrança social pelos padrões tradicionais de maternidade, ainda tão presentes na cultura 

brasileira. Como salientam alguns pesquisadores (Biasoli-Alves, 2000; Dias e Lopes, 2003; 
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Moreira & Nardi, 2009), continuam sendo atribuídos às mulheres antigos valores e funções, 

tais como submissão, renúncia, dedicação feminina, realização, amor incondicional, cuidados 

infantis, entre outros vinculados ao ‘mito do amor materno’. 

         Com a aproximação ao grupo de pesquisa coordenado pela Professora Dra. Ana Cecília 

Bastos da Universidade Federal da Bahia (UFBA), inserido na linha “Contextos e trajetórias 

de desenvolvimento em realidades culturais”, me envolvi com a maternidade como tema de 

pesquisa. Na busca por interfaces entre os estudos do grupo e minha experiência profissional, 

foi construída a questão de pesquisa: Como se dá a trajetória de desenvolvimento das mães na 

transição dos filhos para a vida adulta? Essa questão se insere num escopo maior de 

questionamentos quanto ao processo de desenvolvimento humano sob um paradigma pós-

moderno, numa perspectiva sistêmica e semiótica, com o olhar voltado para as relações 

interpessoais em família e nos processos comunicacionais como bases para o 

desenvolvimento.  

        A partir de extensa revisão da literatura, fui percebendo a grande concentração de 

estudos da maternidade nas fases iniciais do ciclo familiar (nascimento dos primeiros filhos, 

maternidade na adolescência) e em situações de risco à saúde (AIDS, Infertilidade, Aborto).  

O pouco investimento em pesquisas sobre a maternidade nas fases finais do curso de vida da 

família pode estar atrelado a dois aspectos importantes: valorização das fases de 

desenvolvimento da criança e do adolescente vinculada ao antigo paradigma cartesiano da 

Psicologia do desenvolvimento evolucionista (Dessen & Costa, 2005; Madureira & Branco, 

2005); a vinculação da maternidade a padrões canônicos, que enfatizam significados como 

cuidado, dedicação e proteção, atribuídos ao desempenho materno no desenvolvimento das 

crianças (Goldani, 1994; Moura & Araújo, 2004; Oliveira, 1996), desfavorecendo o olhar 

sobre a participação da mãe na vida dos seus filhos em outras fases do desenvolvimento, 

como na adolescência e juventude. A revisão também possibilitou identificar o grande 

investimento em pesquisas sobre a transição dos jovens para a vida adulta, com especial 

interêsse dos sociólogos sobre a inserção no mundo do trabalho e quanto a modelos de 

transição, embora com esforços no sentido de estabelecer interfaces com os processos e 

dinâmicas familiares (Camarano, 2006; Guerreiro & Abrantes, 2005; Pappámikail, 2004; 

Shanahan, 2000; Vieira, 2008). Outros estudos de cunho psicológico buscam compreender 

como as novas trajetórias juvenis para a vida adulta estão entrelaçadas com as reconfigurações 

na dinâmica das famílias e com as exigências, restrições e oportunidades socioculturais na 

atualidade, contudo desatrelados de aspectos mais específicos em relação à função materna 
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(Arnett, 1999; Borges & Magalhães, 2009; Henriques, Féres-Carneiro e Magalhães, 2006; 

Silveira & Wagner, 2006). 

         Com base na revisão da literatura, consideramos que as mudanças marcantes nos 

padrões e experiências da maternidade na atualidade, assim como as novas configurações de 

família e transições do jovem para a vida adulta, sugerem a necessidade de pesquisas sobre a 

maternidade além das fases iniciais do curso de vida da família.  Os estudos sobre a transição 

dos jovens para vida adulta enfatizam a importância da atenção às relações interpessoais no 

sistema familiar e às transformações que a família vivencia nessa fase para a compreensão 

desse processo de transição dos filhos, entretanto não se aprofundam quanto aos aspectos do 

desenvolvimento individual dos membros da família, muito menos sobre as reconstruções que 

são elaboradas pelas mães. Ao levarmos em consideração a perspectiva sistêmica nas novas 

concepções da Ciência do desenvolvimento humano e a perspectiva do curso de vida da 

Psicologia do desenvolvimento, podemos compreender a importância de investigações quanto 

às transições vividas em família nas fases finais do ciclo da família, o que possibilita uma 

visão integral dos processos de desenvolvimento individual e familiar.   

         A partir dessas reflexões foi construído o projeto de pesquisa envolvendo três núcleos 

temáticos (o desenvolvimento do Self, a maternidade e a transição do jovem para a vida 

adulta) com o foco no processo de desenvolvimento do Self das mães. A perspectiva 

desenvolvimental adotada nesse estudo se apoia na Psicologia Cultural de orientação 

semiótica, com ênfase na capacidade humana de utilizar instrumentos semióticos (linguagem, 

signos, etc.) para seu desenvolvimento. Nessa perspectiva, o desenvolvimento é 

compreendido como resultante dos processos de transição do Self a partir das interações 

indivíduo < > cultura ao longo do curso de vida (Valsiner, 2000, 2007a; Zittoun, 2012). O 

desenvolvimento humano se dá, portanto, a partir da relação de encontro Eu < > Outro, 

mediada pela cultura através dos processos dialógicos, possibilitando a construção de 

significados de mundo e sentido de Self. Com base na abordagem do Self Dialógico, 

consideramos que o Self só existe enquanto relacionado a outros Selves, os quais também 

estão relacionados a outros Selves. Essa abordagem se apoia nos processos de comunicação, 

na dialogicidade e nas narrativas para definir o Self como uma estrutura dialógica, narrativa e 

multivocal (Hermans, Kempen e Van Loon, 1992; Hermans & Kempen, 1993; Hermans, 

1999, 2001b, 2002).  

        Com base na abordagem do Self dialógico e nas abordagens narrativas (Bruner, 1997, 

2004; Brockemeier & Carbaugh, 2001; Brockemeier & Harré, 2003; Hermans, 2001b, 2002; 
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Salgado & Hermans, 2005), partimos ainda do pressuposto que o Self é estruturado 

narrativamente. As narrativas são construções de signos e significados que se organizam no 

tempo e espaço vividos, evidenciando os diálogos negociados entre o Self da pessoa e os 

outros-Selves do seu ambiente sociocultural (Hermans, 2002; Salgado & Hermans, 2005).  As 

narrativas, portanto, desempenham um papel fundamental na construção de significados e 

sentido de Self.  

         Ao pensar no desenvolvimento do Self das mães nessa fase de transição dos filhos para 

a vida adulta, tomando com referências esses estudos e pressupostos teóricos, buscamos 

compreender como o processo de desenvolvimento da mãe está entrelaçado com o processo 

de transição dos filhos, como as construções que os filhos estão fazendo nessa fase provocam 

reconstruções no Self das mães, nos seus posicionamentos diante do mundo, nos significados 

de maternidade e práticas socioculturais. Consideramos que as novidades construídas pelos 

filhos em transição provocam rupturas no Self das mães, ativando os processos de auto-

organização semiótica que possibilitam novos posicionamentos, mudanças de significados e 

sentido de Self construídos ao longo da vida (Valsiner, 2007a; Zittoun, 2012).  

         A transição dos filhos para a vida adulta é geralmente vivida com conflitos e tensões 

entre os membros da família (pais, mães, filhos, etc.), envolvendo processos de construção de 

independência e autonomia (Henriques, Jablonski & Féres-Carneiro, 2005; Silveira & 

Wagner, 2006; Wendling & Wagner, 2005). Essa fase exige significativas reconfigurações na 

dinâmica da família, mudanças nas relações interpessoais e reposicionamentos de cada 

membro da família (McGoldrick, 1995; Minuchin, 1990).  

         No contexto contemporâneo de novas mudanças socioculturais, as famílias têm que lidar 

com o confronto constante entre sua cultura familiar (crenças, valores e práticas) e a cultura 

social mais ampla. Os membros da família vivenciam períodos de crise ao lidar com a tensão 

entre permanência e mudança, se veem diante da necessidade de fazer reconstruções tanto no 

nível do sistema familiar, das relações interpessoais, quanto a nível mais individual, 

reconstruções de crenças, valores, sentidos e práticas. Numa perspectiva co-construtivista, 

essas reconstruções se dão através das trocas dialógicas que cada pessoa vivencia nas suas 

interações com outras, membros da família e de outros contextos sociais, nas suas 

experiências cotidianas. 

         Ao destacar a importância dos processos semióticos e dos instrumentos culturais no 

desenvolvimento humano, Valsiner (2007a) considera que no processo de reconstrução dos 

significados da cultura a pessoa cria versões pessoais que possibilitam superar os limites e 
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padrões socioculturais, podendo direcionar o seu agir no mundo de acordo com objetivos e 

crenças mais subjetivos (agentividade), mais diferenciados daqueles dominantes nos seus 

contextos socioculturais.  

        Portanto, a questão principal que norteia os objetivos deste estudo – Como se dá a 

trajetória de desenvolvimento das mães na transição dos filhos para a vida adulta? – está 

relacionada ao processo de desenvolvimento do Self materno numa fase específica do ciclo de 

vida da família. Essa questão envolve investigações quanto ao processo semiótico de auto-

organização do Self no nível mesogenético do desenvolvimento (Valsiner & Sato, 2006; 

Valsiner, 2007a), envolve explorar a conexão entre a dinâmica intrasubjetiva de auto-

organização semiótica do Self (nível microgenético) e o desenvolvimento do Self ao longo da 

trajetória de vida do indivíduo (nível ontogenético).  

         Investigar o nível mesogenético pressupõe explorar a síntese realizada pelo Self no 

processo de integração das experiências vividas no cotidiano a partir dos vários encontros 

intersubjetivos com outros Selves nas práticas socioculturais (processos microgenéticos de 

auto-organização do Self, que podem levar a continuidades ou mudanças desenvolvimentais), 

e sua repercussão no nível mais amplo do desenvolvimento do Self (ontogênese). Essa síntese 

pode ser percebida através do acesso do pesquisador aos cenários de atividades situadas em 

contextos que compõem o nível mesogenético. Trata-se de um direcionamento do olhar do 

pesquisador sobre o objeto de pesquisa, que repercute significativamente nas análises e 

interpretações sobre o fenômeno em estudo (Valsiner, 2007a). Embora com uma perspectiva 

desenvolvimental, não há a pretensão neste estudo de compreender os processos de 

reconstrução semiótica e auto-regulação do Self no nível microgenético da incorporação de 

novidades e gerenciamento de mudanças, o que exigiria outro delineamento metodológico, a 

exemplo dos propostos por Cunha (2007) e Duarte & Gonçalves (2007). 

         A partir do objetivo geral de compreender o processo de desenvolvimento do Self das 

mães na reconstrução da maternidade quando da transição dos filhos para a vida adulta, foram 

definidos os seguintes objetivos específicos: identificar mudanças e continuidades no 

significado de maternidade ao longo da transição dos filhos para a vida adulta; analisar a 

dinâmica mudança X continuidade no processo de auto-organização do Self nessa transição 

em relação ao significado de maternidade; identificar posicionamentos do Self da mãe na 

inter-relação com outros Selves relevantes em relação às mudanças no significado de 

maternidade; identificar relações entre mudanças no Self da mãe com mudanças nas práticas 

sociais. 
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         Investigar a reconstrução da maternidade por mães na transição dos seus filhos para a 

vida adulta, na perspectiva proposta neste estudo, possibilita maior compreensão dos 

processos implicados nas reconstruções semióticas inerentes ao desenvolvimento do Self ao 

longo das transições vividas em família. Mais especificamente, poderá ampliar a compreensão 

sobre como se processam as continuidades e mudanças no Self das mães diante das tensões e 

ambivalências relacionadas com as dinâmicas da família nessa fase de transição 

desenvolvimental. Pretende-se assim, contribuir com o campo da Psicologia do 

Desenvolvimento ao ampliar conhecimentos sobre o processo de reconstrução de significados 

e práticas no contexto da família, suas implicações no desenvolvimento individual, nos papéis 

da mulher na sociedade, nas relações e dinâmicas na família. A ampliação desse campo de 

conhecimento poderá contribuir ainda para práticas sociais voltadas para o desenvolvimento 

da mulher e da família, notadamente quanto ao incentivo ao desenvolvimento de processos 

reflexivos e fomento da agentividade.          

        A presente dissertação esta composta por quatro capítulos, além da introdução e 

conclusão, conforme a descrição a seguir. 

         O capítulo um está dividido em duas seções: a primeira seção apresenta os principais 

pressupostos teóricos sobre o desenvolvimento humano na perspectiva da Psicologia Cultural 

de orientação semiótica e concepções básicas do Self dialógico que fundamentam o trabalho; 

a segunda busca articular concepções das abordagens narrativas com o processo de 

desenvolvimento humano, destacando o papel das narrativas na construção de significados e 

sentidos de Self. 

        No capítulo dois são apresentadas algumas considerações importantes sobre a 

experiência da maternidade a partir dos estudos de vários pesquisadores, na primeira seção, e 

sobre a transição do jovem para a vida adulta, na segunda seção. Nessa última seção, são 

feitas algumas articulações quanto ao desenvolvimento da maternidade ao longo do curso de 

vida da mãe, com ênfase na fase de transição dos filhos para a vida adulta, considerada um 

fase de significativas transições na família.  

         O terceiro capítulo corresponde à abordagem metodológica utilizada para realização 

desse estudo, com descrição do modelo de pesquisa e apresentação detalhada do método de 

análise construído para o estudo com base em outros métodos propostos por pesquisadores 

das Abordagens narrativas e do Self dialógico.  

         O quarto capítulo, correspondente a análises e discussões, está dividido em três seções. 

Na primeira seção são apresentados os quatro casos estudados com as sinopses das narrativas 



19 

 

e as análises sobre os conteúdos singulares da experiência da maternidade identificados nas 

narrativas, com discussões acerca de similaridades e diferenças entre os casos estudados, e 

quanto a continuidades e mudanças nos signos e práticas da maternidade. Na segunda seção 

são apresentadas análises e discussões quanto aos processos de mudança nos signos trazidos 

na seção anterior, e feitas articulações com os construtos teóricos referentes ao processo de 

auto-organização do Self para todos os casos estudados; são apresentadas também análises 

sobre o processo dialógico do Self, com a identificação de Posições-de-Eu (I-position), com 

discussões articuladas à Teoria do Self dialógico, para apenas dois casos estudados. Na 

terceira seção, considerações que articulam análises e discussões sobre mudanças nos 

conteúdos da experiência da maternidade com os processos de auto-organização do Self; por 

fim, análises comparativas entre os achados do estudo quanto a mudanças no significado e 

práticas da maternidade e as percepções das participantes em relação a essas mudanças.  
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CAPÍTULO 1 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

        Tomando como base elaborações epistemológicas no âmbito do paradigma sistêmico, da 

perspectiva co-construtivista e das propostas teórico-metodológicas que privilegiam modelos 

relacionais, sistêmicos e semióticos, foram utilizadas neste estudo a Abordagem Narrativa e a 

Abordagem do Self Dialógico na perspectiva da Psicologia Cultura do Desenvolvimento. A 

Psicologia Cultural tem-se desenvolvido como um campo interdisciplinar – construído a partir 

da integração de diversas disciplinas, tais como a Psicologia histórico-cultural, a 

Antropologia, a semiótica e as Ciências naturais – na busca de compreender o papel da cultura 

no desenvolvimento humano, e o papel dos indivíduos no desenvolvimento da cultura, 

reconhecendo sua mútua influência (Bruner, 1997; Cole, 1995, 2009; Valsiner, 2000, 2007a, 

2009a).  

        Alguns autores (Dessen & Costa, 2005; Madureira & Branco, 2005; Valsiner, 2006a, 

2009a; Zittoun, Gillespie & Cornish, 2009) ao discutirem sobre a evolução da psicologia, 

notadamente no campo do desenvolvimento, refletem sobre a crise paradigmática no campo 

científico no fim do século XX, a heterogeneidade no campo da psicologia e a necessidade de 

investimentos teórico-metodológicos para garantir maior congruência teórico-conceitual no 

campo. Por se tratar de uma disciplina recente no campo científico e com uma perspectiva 

interdisciplinar inovadora no campo da Psicologia, a Psicologia Cultural convive com a 

heterogeneidade e com divergências quanto a pressupostos e constructos entre os seus autores. 

Isso exige dos pesquisadores uma atenção especial na definição do quadro conceitual nos 

trabalhos de modo a garantir coerência teórico-metodológica.  

   

1.1 O DESENVOLVIMENTO HUMANO NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA  
CULTURAL  

 

        A emergência de um novo paradigma para o estudo do desenvolvimento humano 

(Dessen & Costa, 2005; Madureira & Branco, 2005; Valsiner, 2006a, 2009a), caracterizado 
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por ser relativista, integrador e contextual, tem provocado a ênfase no processo e no contexto 

sociocultural. Novas perspectivas metodológicas, com base numa visão interdisciplinar, 

multireferencial e idiográfica, propõem um olhar voltado para a dinâmica dos processos, para 

a natureza relacional do desenvolvimento, para a contextualização socio-histórico-cultural e 

os múltiplos fatores envolvidos no processo de desenvolvimento (Diriwächter & Valsiner, 

2006; Lyra & Moura, 2000; Valsiner, 2006a, 2007a, 2009a, 2010; Zittoun, 2012). Com base 

nesse contexto, os pesquisadores nas últimas décadas têm procurado investigar os fenômenos 

do desenvolvimento em sua totalidade, complexidade e diversidade, atentos à sua natureza 

processual, sistêmica e co-construtiva.   

        Embora existam divergências entre alguns autores, há certa centralidade quanto à 

definição de desenvolvimento, concebido como um fenômeno dinâmico e complexo, 

caracterizado pelos processos interacionais indivíduo < > cultura e, consequentemente, pelos 

referenciais simbólicos e práticas presentes nos contextos socioculturais (Branco, 2006; 

Hermans, 2001a; Madureira & Branco, 2005; Valsiner, 2000, 2007a).   

         Autores como Bruner, Marcová, Valsiner e Zittoun dão ênfase à dimensão cognitiva dos 

processos de significação, destacando a importância dos processos semióticos no 

desenvolvimento do indivíduo, bem como o papel do indivíduo como agente ativo na 

construção da sua própria subjetividade e na construção do ambiente cultural ao longo do 

curso de vida. Branco (2006) critica essa ênfase aos processos cognitivos em detrimento da 

dinâmica das interações sociais, sugerindo que “é exatamente no contexto das práticas diárias 

de interação social que o sujeito se constitui em sua condição de polifonia (origem em 

Bakhtin) e multidimensionalidade” (Branco, 2006, pg. 141). Salgado & Hermans (2005), ao 

refletirem sobre a multiplicidade de vozes no Self a partir de pressupostos do construcionismo 

social, se aproximam dessa ênfase de Branco sobre as interações sociais ao considerarem o 

Self como um processo comunicacional de negociações com o outro.  

         De acordo com Valsiner (2007a), a Psicologia Cultural tem se diferenciado em duas 

tendências, uma de orientação semiótica, com foco na capacidade humana de utilizar 

instrumentos semióticos (linguagem, signos etc.), e outra com uma perspectiva da atividade, 

com foco nas práticas socioculturais. 

        Nesse estudo, nos apoiamos na Psicologia Cultural de orientação semiótica. Essa 

abordagem tem ampliado seu arcabouço teórico com uma concepção mais dinâmica da 

cultura e das interações sociais, com ênfase na natureza histórica dos eventos e no caráter 
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contextual do processo de desenvolvimento humano, apresentando como pressupostos 

fundamentais: (1) A bidirecionalidade constituinte entre indivíduo e cultura; (2) O caráter 

dialógico, narrativo e multivocal do Self; (3) A perspectiva sistêmica do desenvolvimento 

humano ao longo do curso de vida; (4) A centralidade dos processos semióticos no 

desenvolvimento do Self.  

 

1.1.1 A bidirecionalidade constituinte entre indivíduo e cultura 

 

          Ao propor uma relação bidirecional e constituinte entre indivíduo e cultura, os teóricos 

se afastam do paradigma positivista que sustentou a dicotomia indivíduo X ambiente na 

psicologia até o século XX, e se apoiam no pensamento sociohistórico e pós-moderno para 

propor a existência de uma relação dialógica, intercambiável e co-construtiva entre o 

indivíduo (singular, subjetivo) e a cultura (coletivo). Embora esses teóricos enfatizem o papel 

constitutivo da cultura no desenvolvimento humano, via as práticas socioculturais cotidianas, 

não há um consenso sobre o que vem a ser cultura, nem como se dá a mútua constituição 

indivíduo < > cultura. Destacamos dois aspectos como provocadores de divergências: a tensão 

entre construtivismo e construcionismo, numa instância epistemológica; a compreensão sobre 

o processo dialógico Eu < > Outro, numa instância ontológica.    

        Autores das abordagens construtivistas enfatizam os processos intrapsicológicos 

(Vygostsky, Bruner, Marcová, Valsiner), enquanto outros das abordagens construcionistas 

enfatizam o interpsicológico (Boesch, Brockmeier, Harré, Gergen). Os teóricos construtivistas 

dão ênfase ao campo simbólico, a experiência privada e os processos intrínsecos ao indivíduo 

– o que destaca a cultura enquanto uma instância separada do indivíduo –, enquanto os 

construcionistas enfatizam o campo da ação, os processos sociais e as práticas discursivas – o 

que destaca a cultura enquanto processo intercambiado entre os indivíduos (Branco, 2006; 

Simão, 2012).   

        Numa perspectiva que busca integrar essas dimensões intrapsicológica e 

interpsicológica, Valsiner (2000, 2007a) define cultura como um processo de mediação 

semiótica através do qual o indivíduo se relaciona com seu mundo social e que faz parte do 

sistema psicológico humano, se distanciando da noção de cultura como um conjunto de 

princípios e instituições organizadores externos ao indivíduo – utilizada na Psicologia 

transcultural. Esta definição de cultura se baseia na noção de ‘separação inclusiva’ – o 
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indivíduo é considerado distinto da cultura ao mesmo tempo em que é parte dela e vice-versa 

(Valsiner, 2007a) – e na teorização sobre processos de internalização e externalização 

(Valsiner, 2000, 2006b, 2007b). Valsiner esclarece que o indivíduo e a cultura são 

considerados enquanto inclusivamente separados. A cultura é considerada enquanto um 

processo de internalização e externalização, com o indivíduo e o mundo social constituindo-se 

mutuamente. Assim, atribui à cultura uma natureza dinâmica e processual intrínseca ao 

sistema psicológico humano, nos domínios intrapessoal (o sentir, o pensar e o agir) e 

interpessoal (conduta e prática discursiva em relação às outras pessoas). Desse modo, a 

cultura é um elemento que integra o sistema de funções psicológicas do indivíduo através dos 

processos de interação social, canalização e trocas, com o uso dos recursos e instrumentos 

semióticos co-construídos. 

         Ao destacar a importância dos processos semióticos e dos instrumentos culturais no 

modelo bidirecional indivíduo < > cultura do desenvolvimento humano, Valsiner (2007a) 

considera que ao reconstruir os significados da cultura no processo semiótico, o indivíduo cria 

suas versões pessoais podendo superar os possíveis limites socioculturais e agir de acordo 

com suas próprias orientações para objetivos e crenças (agentividade - agency), que podem 

ser distintos daqueles que predominam em seus contextos socioculturais.  Com isso, Valsiner 

compreende o desenvolvimento numa perspectiva dialógica ‘pessoa-sociedade’, considerando 

que a pessoa se constitui através das interações interpessoais (nas dimensões intrapsicológica 

e interpsicológica), num processo dinâmico de auto-organização e inovação que conduz para a 

construção de novos significados pessoais e coletivos ao longo do desenvolvimento. Assim, 

estabelece uma ligação entre o singular e o canônico, expressando tanto a conformidade como 

o desvio das convenções culturais.  

         Ao considerarmos que o desenvolvimento humano envolve processos dialógicos, não 

podemos deixar de levar em consideração alguns princípios axiomáticos do dialogismo (o 

princípio relacional, o princípio da dialogicalidade, o princípio da alteridade), que 

possibilitam maior entendimento quanto aos processos dialógicos no desenvolvimento do 

Self, principalmente diante da pluralidade de definições acêrca do que vem a ser “dialogismo” 

(Bertau & Gonçalves, 2007; Amorim & Rossetti-Ferreira, 2008; Cunha, 2007; D’Alte et al, 

2007; Salgado & Hermans, 2005; Simão & Valsiner, 2007).  Um aspecto que se destaca como 

gerador dessa pluralidade diz respeito à distinção entre dialogismo e dialogicalidade. Os 

autores (Bertau & Gonçalves, 2007; Cunha, 2007; D’Alte et al, 2007) ao discutirem sobre 

essa pluralidade de definições, esclarecem que o dialogismo deriva da noção de 
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dialogicalidade. O termo dialogicalidade tem sido usado para se referir ao fato de o ser 

humano estar em constante ato de endereçamento comunicativo com outros, o que implica 

uma condição humana fundamental, e não estabelece os tipos de relações que podem se 

constituir sob essa matriz (por exemplo, monológicas ou dialógicas). 

        Ao englobar as noções de dialogicalidade, princípio relacional (base da existência 

humana, ou seja, para existir o humano precisa estar em relação com outro) e princípio da 

alteridade, o dialogismo pressupõe uma ontologia relacional que possibilita superar a 

dualidade que separa o Eu do Outro. Segundo Marková (2003), o dialogismo pressupõe que a 

existência humana e a subjetividade emergem de uma posição de outridade (através do outro). 

A partir das considerações de Cunha (2007) e Simão e Valsiner (2007), compreendemos a 

alteridade – existência subjetiva do outro – como resultado das construções subjetivas a partir 

da tensão na díade Eu-Outro, podendo esse Outro ser uma pessoa, grupo, comunidade ou 

sociedade, real ou imaginário (Salgado & Hermans, 2005; Valsiner, 2007a). A noção de “o 

Outro no Self”, apresentada por Simão (2012) e Salgado e Hermans (2005), nos possibilita 

pensar a alteridade a partir do processo de comunicação na dinâmica do Self. Segundo esses 

autores, essa noção abrange uma relação tríplice entre o Self, o Outro e a cultura, que assume 

a forma de uma estrutura desenvolvimental integral caracterizada por um movimento de 

mudanças contínuas. Salgado e Hermans (2005) propõem um avanço na concepção do Self 

como um processo com base no dialogismo e na estrutura triádica de comunicação. Essa 

proposição nos remete à ênfase integrativa (intrapsicológico e interpsicológico) de Valsiner 

(2000, 2007a, 2007b) que pensa a cultura como um processo, superando a dualidade que 

separa o Eu do Outro a partir da noção de “separação inclusiva” – o indivíduo é pensado 

como distinto da cultura ao mesmo tempo em que é parte dela.  

         Nessa perspectiva, portanto, o desenvolvimento humano é compreendido a partir da 

relação de encontro Eu < > Outro, mediada pela cultura através dos processos dialógicos e 

semióticos, o que possibilita a construção de significados de mundo e sentido de Self.  

           
1.1.2 O caráter dialógico, narrativo e multivocal do Self 

 

         Longe de uma homogeneidade no campo da psicologia, o Self tem sido conceituado de 

muitas formas nas diversas abordagens, de um modo geral vinculado à noção de 

subjetividade. Segundo Souza & Gomes (2005), acompanhando a evolução histórica da idéia 

de Self na Psicologia, sua definição tem evoluído de um modo geral de uma fundamentação 
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mecanicista para uma interacionista, da ideia de personalidade para identidade, de estrutura 

para processo, de unicidade para pluralidade. Destaca-se nesse processo de evolução o esforço 

das abordagens desenvolvimentais de base histórico-cultural em superar a tensão dialética 

indivíduo X ambiente propondo uma visão de subjetividade que se organiza a partir da 

relação Eu < > Outro (Branco, 2006; Branco & Valsiner, 1997; Valsiner, 2007a), ou Self < > 

mundo (Simão, 2012).   

         No âmbito da Psicologia Cultural, o Self é compreendido como uma totalidade subjetiva 

que se organiza na linha do tempo, a partir dos processos de significação apoiados nas 

práticas socioculturais (Branco & Valsiner, 1997). A abordagem do Self Dialógico tem se 

destacado na teorização sobre o Self e sua vinculação com o contexto da comunicação, com o  

dialogismo e as narrativas, redefinindo o conceito de Self como um processo dialógico, 

narrativo e multivocal. Segundo Bertau e Gonçalves (2007), a teoria do Self dialógico traz as 

relações e os padrões de interação para o núcleo do self. Assim, o Self só existe enquanto 

relacionado a outros Selves, os quais também estão relacionados a outros Selves, como numa 

rede de relações na qual a pessoa está envolvida. 

         Na teoria do Self Dialógico, proposta por Hermans e colaboradores (Hermans, Kempen 

e Van Loon, 1992; Hermans & Kempen, 1993; Hermans, 1999), a mediação semiótica tem 

função central na constituição do Self. Os autores entendem que o Self se desenvolve através 

de um processo dinâmico, com a construção de instrumentos semióticos que possibilitam ao 

indivíduo construir sentidos sobre o mundo e sobre si mesmo nos diversos contextos 

socioculturais. Com base na proposta semiótica clássica de William James, na metáfora 

polifônica de Mikhail Bakhtin e nas abordagens narrativas de Sarbin e Bruner, os autores 

propõem a existência de uma polifonia dialógica no Self, com várias vozes que traduzem 

posições existenciais múltiplas, num espaço de coexistência e simultaneidade.  

        Com essa concepção narrativa e polifônica, Hermans et al (1992) propõem a existência 

de um movimento dialógico entre diferentes posições-de-Eu (I-positions), atribuindo a cada 

posição vozes de acordo com as relações dialógicas entre elas no contexto sociocultural. 

Assim, a noção de voz é associada a uma Posição-de-Eu (I-position), que tem uma localização 

espacial e temporal no âmbito do Self. Essa noção é baseada no conceito de posicionamento 

de Bakhtin, na qual o Eu (como autor de uma narrativa) está envolvido num processo 

dinâmico de posicionamento e reposicionamento, expresso nas várias vozes associadas a 

posições espaço-temporais relacionadas às diferentes percepções acêrca do mundo. Essas 

posições ou vozes interagem como numa história na qual cada uma tem uma narrativa para 
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contar acerca da sua própria perspectiva sobre determinadas experiências vividas pela pessoa, 

resultando num Self complexo e narrativamente estruturado (metáfora polifônica de Bakhtin). 

         Hermans et al (1992) se apoiam ainda na distinção entre o Eu e o Mim da proposta de 

William James para pensar a existência de um Eu multivocal. Essas dimensões representam 

diferentes perspectivas de um único sistema dialeticamente relacionadas entre si. Hermans 

(2001b, 2002) esclarece que o Eu tem a possibilidade de mover-se de uma posição para outra 

em função das mudanças no contexto e no tempo, oscilando entre posições opostas em função 

dos diferentes eventos. Nesse movimento, algumas posições podem tornar-se mais 

dominantes do que outras, de modo que as vozes das posições menos dominantes podem ser 

subjugadas. 

        Assim, o Self dialógico é concebido por esses autores a partir dessa multiplicidade 

dinâmica e tensional de Posições-de-Eu num espaço dialógico.  Nesse espaço dialógico são 

distinguidas três zonas concêntricas: o exterior (o mundo fora do espaço subjetivo do Self), 

Posições-de-Eu externas (se refere a pessoas e objetos endereçados pelo Self) e Posições-de-

Eu internas (se refere às posições do Eu).  Essas noções estão representadas na Figura 1. 

  

                  

                    Figura 1. Posições-de-Eu no Self dialógico (adaptado de Valsiner, 2004b). 

 

        Os avanços na teoria do Self Dialógico têm levado a uma concepção de Self com ênfase 

no processo, com base na dialogicalidade e numa estrutura triádica de comunicação 

(Hermans, 2001b; Salgado & Hermans, 2005). O Self é pensado a partir do encontro dialógico 

Eu < > Outro, mediado pela cultura através dos processos semióticos. O espaço do Self é 

permeado pelos relacionamentos do “Eu” com esses “Outros” (reais ou imaginários) 

endereçados pelo “Eu”. Os autores propõem uma interseção Self-cultura, a partir da noção de 



28 

 

separação inclusiva: o Self como culture-inclusive e cultura como self-inclusive. Nessa 

concepção triádica, o Self assume a forma de um espaço subjetivo integral caracterizado por 

um movimento de mudanças contínuas numa dinâmica relacional do Self com outros Selves. 

          

1.1.3 A perspectiva sistêmica do desenvolvimento humano 

 

         A adoção de uma perspectiva sistêmica sobre o desenvolvimento humano, junto às 

demais mudanças de paradigma no campo da psicologia, especialmente a partir dos anos 70, 

tem provocado nos pesquisadores (Dessen & Costa, 2005; Diriwächter & Valsiner, 2006; 

Valsiner, 2006a) um olhar diferenciado sobre o desenvolvimento com ênfase na dinâmica dos 

processos, nas relações entre os elementos envolvidos e na contextualização.  O conceito de 

sistemas abertos – cunhado por Bertalanffy na Teoria Geral dos Sistemas e ampliado por 

outros teóricos como Prigogine, Maturana e Lerner (Valsiner, 2004a, 2006a; Vasconcelos, 

2008) – vem, desde então, influenciando a Psicologia do Desenvolvimento, possibilitando a 

compreensão do desenvolvimento como um fenômeno que envolve processos dinâmicos de 

tornar-se (emergência da novidade) e manter-se (auto-organização) interligados num 

movimento hierárquico e contínuo ao longo do tempo (Valsiner, 2004a, 2006a, 2006b). 

Segundo Diriwächter e Valsiner (2006), compreender o processo de desenvolvimento numa 

perspectiva sistêmica implica revelar as leis gerais de emergência de novidades ao longo do 

curso de vida no tempo irreversível, entender como ocorrem transformações estruturais a 

partir das trocas com o ambiente sociocultural. Noções como estabilidade dinâmica, 

equifinalidade, pontos de bifurcação, salto qualitativo, dentre outras, continuam fomentando a 

produção de novas teorias e modelos de compreensão do desenvolvimento humano (Branco, 

2006; Diriwächter & Valsiner, 2006; Lyra, 2006; Sato & Valsiner, 2010; Valsiner, 2002a, 

2002b, 2006b; Zittoun, 2003).   

        Dentre as concepções que fundamentam essa perspectiva sistêmica sobre o 

desenvolvimento humano, destaca-se: a caracterização dos fenômenos humanos como 

sistemas abertos, em constante troca com o meio externo; a irreversibilidade do tempo no 

processo de desenvolvimento; a auto-organização do sistema que possibilita a emergência de 

novas formas ou novos padrões de organização, cada vez mais complexos; as trocas entre os 

elementos que compõem o sistema, dentro de uma hierarquia dinâmica multinível, e a 

multilinearidade no processo de desenvolvimento compondo trajetórias diferenciadas para 
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cada indivíduo ao longo do curso de vida (Diriwächter & Valsiner, 2006; Valsiner, 2006a, 

2007a). 

 

1.1.4 A centralidade dos processos semióticos no desenvolvimento do Self 
 

         Para a Psicologia Cultural de orientação semiótica, apoiada na perspectiva histórico-

cultural, os processos de significação estão na base constitutiva do Self, de forma co-

construtiva entre a cultura e o indivíduo (Branco, 2006; Bruner, 1997; Hermans, 

2002,Valsiner, 2007a).  Branco (2006) e Valsiner (2007a) assinalam que os processos de 

significação envolvem complexas interações entre linguagem, cognição e afeto, dimensões 

que se relacionam de forma sistêmica na produção de significados.  

         Desde Vygotsky (1984, 1987), o pensamento verbal pressupõe a utilização de signos, 

pois é pela mediação da linguagem (ou a partir da operação com signos) que se torna possível 

a emergência das funções psicológicas superiores, típicas do humano. É a partir da relação do 

indivíduo com o mundo que o cerca, mediada pelos signos historicamente construídos e 

socialmente compartilhados (mediação semiótica), que se dá a construção de significados 

singulares do indivíduo. Com base na semiótica de Peirce, Valsiner (2007a) define o signo 

como um instrumento semiótico que representa algo da experiência vivida, desde um nível 

mais próximo do objeto concreto (pedra, casa, dedo) até um nível mais abstrato da 

experiência (sentimentos, valores). Assim, a experiência humana é codificada em diferentes 

tipos de signos dentro de uma hierarquia com múltiplos níveis de abstração.                 

Valsiner (2006b, 2007a) esclarece que através dos processos de abstração e generalização são 

construídos os signos (tipo-ponto ou tipo-campo), e que através da combinação desses signos 

são construídos os significados no campo semiótico.   

        A distinção entre os conceitos de significado e sentido feita por Vygotsky, ratificada por 

Valsiner (2007a), possibilita maior compreensão sobre a diferenciação do indivíduo e 

consequente construção da subjetividade (constituição do Self); para ambos os autores, o 

significado é construído histórica e culturalmente, com maior estabilidade, enquanto o sentido 

é a reconstrução pessoal (subjetiva) dos significados culturalmente compartilhados, com 

maior fluidez e instabilidade. Como destaca Branco (2006), o termo ‘significado’ é mais 

abrangente e compreendido em seu caráter processual e dinâmico, sendo continuamente co-

construído ao longo dos processos comunicativos. 
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         Alguns autores (Branco, 2006; Salgado & Hermans, 2005; Simão, 2012; Valsiner, 

2002b, 2004b, 2007b; Zittoun, 2003, 2009) têm se destacado no desenvolvimento de teorias a 

cerca dos processos de emergência e mediação semiótica, com foco no papel da linguagem no 

desenvolvimento humano e em sua relação com a construção de significados a partir das 

interações do indivíduo no ambiente sociocultural. Valsiner (2002b, 2004b, 2007b) propõe a 

existência de uma estruturação hierárquica e temporal organizadoras do processo semiótico do 

desenvolvimento. Para o autor, os processos de tornar-se (emergência do novo) e manter-se 

(auto-regulação) estão interligados num movimento contínuo e irreversível ao longo do curso 

de vida, numa dinâmica fluída e recorrente que mantém/constrói uma estrutura multinível que 

parece estável no tempo, possibilitando um sentido de continuidade no Self.  

         As noções de temporalidade e historicidade estão relacionadas com a noção de 

trajetória. Trajetória, segundo a abordagem do curso de vida na Psicologia do 

Desenvolvimento, descreve um movimento ao longo do curso de vida, no qual há um 

equilíbrio entre estabilidade (manutenção de uma permanência temporal) e mudança 

(transformação para novas formas) (Diriwächter & Valsiner, 2006; Zittoun, 2009). É esse 

equilíbrio entre mudanças e continuidades que buscamos investigar na trajetória das mães 

quando da transição dos filhos para a vida adulta. Ao refletirmos sobre as trajetórias das mães, 

nos apoiamos na noção de irreversibilidade do tempo, destacada por Sato e Valsiner (2010), 

para pensar na diversidade e singularidade da trajetória de cada mãe, embora possa haver 

pontos comuns entre essas trajetórias num dado contexto sociocultural, guiadas tanto pelos 

direcionamentos sociais quanto pelo direcionamento pessoal com menor agentividade.  

         A Psicologia Cultural vem se desenvolvendo no intuito de explicar a experiência dos 

seres humanos no tempo e no ambiente sociocultural através do exame das trajetórias de vida, 

o que envolve transições e adaptações da pessoa no ambiente em mudança. A noção de 

transição designa processos de mudança, normalmente desencadeados por uma ruptura. 

Zittoun (2009, 2012) esclarece que a partir de tensões vividas pelo indivíduo na interação com 

o ambiente sociocultural podem ocorrer rompimentos do equilíbrio no campo semiótico, 

provocando rupturas. O conceito de ruptura envolve momentos críticos na trajetória de vida 

que implicam em mudanças substanciais de ordem semiótica. Nessa perspectiva, portanto, o 

desenvolvimento é baseado em rupturas que envolvem o processo de emergência semiótica, 

com re-significações e processos de adaptação. Zittoun (2009), ao considerar essa perspectiva 

desenvolvimental semiótica baseado na construção de sentidos, destaca a importância nos 

estudos sobre transições que as rupturas sejam percebidas pelas pessoas participantes. A 
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autora argumenta que, embora rupturas e transições sejam construções teóricas, os estudos na 

área tentam, efetivamente, capturar uma realidade fenomenológica. Portanto, se um evento ou 

fenômeno é estudado como ruptura provavelmente envolve mudanças significativas na vida 

da pessoa. No presente estudo, ao investigar as reconstruções de significados supomos a 

presença de rupturas provocadoras de mudanças significativas na vida das mães, 

consequentemente mudanças que são provavelmente percebidas por elas.   

        Valsiner (2002b, 2004a, 2004b, 2009b) vem ampliando teorizações acerca da 

intersubjetividade nos processos afetivo-cognitivos do desenvolvimento do Self, com ênfase 

nas reconstruções contínuas do Self no diálogo com outros sociais. Com base na ideia da 

emergência da novidade e na intersubjetividade baseada no desafio do imprevisível, Valsiner 

avança no sentido de uma integração entre a concepção do desenvolvimento semiótico do Self 

e a Teoria do Self Dialógico. Além de propor a existência de uma estrutura de hierarquia entre 

as Posições-de-Eu no Self, se utiliza da noção de Signo promotor - signos mediadores na 

construção de novos significados (Valsiner, 2002b, 2004b), para explicar o processo de auto-

regulação semiótica do Self. Valsiner destaca que na auto-regulação semiótica são construídos 

signos (emergência semiótica) que orientam a experiência do momento para um futuro 

imediato, vinculados com a experiência do passado (signos e significados já construídos). 

         Quanto à dimensão temporal na auto-regulação semiótica, Valsiner (2004a, 2007a, 

2009b) esclarece que as pessoas antecipam o futuro para lidar com as incertezas do momento 

presente. As pessoas se orientam para dimensões das experiências futuras – ao mesmo tempo 

em que se preparam para vivenciá-las, construindo significados antecipadamente e se 

baseando nas experiências passadas. Assim, o futuro é resultado do movimento no presente 

em direção a esse futuro.  Segundo Valsiner (2004a, 2009b), é o mecanismo semiótico de 

distanciamento do aqui-e-agora (o presente, o real) que permite essa orientação para o futuro 

(o-como-se, imaginário). A mediação semiótica garante o distanciamento psicológico da 

pessoa a partir da configuração aqui e agora, e possibilita a dialogicidade no Self.  

         Nesse movimento presente-futuro e presente-passado, através da mediação semiótica, 

novos signos e construções de significados surgem favorecendo a adaptação às condições do 

presente e o lidar com as incertezas do futuro (Valsiner, 2002a, 2002b, 2004b). Na 

emergência de novos signos e significados, há uma interação entre Posições-de-Eu, com 

níveis diferenciados de domínio no Self, que utilizam signos pré-existentes ao interagir com 

signos trazidos pelo Outro. Como salienta Valsiner (2002a), é esse encontro dialógico que 



32 

 

possibilita a construção ou internalização de novos signos no campo semiótico do self, bem 

como a emergência de novas Posições-de-Eu ou uma reconfiguração das posições já 

existentes em termos da hierarquia. Nesse processo de auto-regulação, o autor esclarece que a 

mediação das relações entre as Posições-de-Eu se dá dentro de uma hierarquia flexível de 

posições que regulam o fluxo da experiência em direção ao futuro, lidando com as 

ambivalências e dinâmicas relacionais e possibilitando a emergência de novas configurações 

do Self. Para Valsiner (2004b) e Abbey (2006), os signos estabelecem a variedade de 

possíveis construções de significados que antecipam as experiências futuras, como preditores 

subjetivos, permitindo que as pessoas transcendam a realidade imediata e construam novos 

significados para suas experiências. Na transição dos filhos para a vida adulta, como veremos 

no capitulo II, as mães vivenciam experiências de ambivalência entre o conhecido (signos e 

significados pré-existentes no campo semiótico) e o novo, o que pressupõe a ativação desse 

processo de auto-regulação do Self para a construção de novos signos e significados diante 

das novidades trazidas pelos filhos.  

        Abbey (2006), apoiada na noção de irreversibilidade do tempo, propõe o conceito de 

movimento poético (poetic motion) para explicar esse interjogo entre os sentidos literais 

(aqui-e-agora) e imaginativos (como-se, no futuro) no processo semiótico. Segundo Abbey, o 

ser humano, através da imaginação, se liberta dos sentidos literais do aqui-e-agora e constroi 

novos sentidos que orientam para o que poderia ser no futuro, o que lhe permite superar as 

incertezas no cotidiano da vida. Assim, através desse movimento poético novos significados 

são construídos. Com base nessa concepção, Bastos e Abbey (2006) admitem uma qualidade 

poética ao processo de desenvolvimento ao longo do curso de vida, relacionada ainda com a 

idéia de agentividade - agency (agir de acordo com suas próprias orientações), que possibilita 

entender como as pessoas se distanciam – ou se tornam reféns – das realidades restritivas e 

constroem novas possibilidades na sua trajetória de vida. 

         Portanto, no processo de mediação semiótica, as pessoas vivenciam o interjogo de 

significados entre passado e futuro, no qual as experiências são vividas como forças que agem 

em direções diferentes, para o passado já conhecido e para o futuro incerto (Abbey e Valsiner, 

2005).  Abbey (2006) e Valsiner (2007a, 2009b) apresentam a ambivalência como uma 

noção-chave para a compreensão dos processos de construção de significado. Essa noção tem 

origem na psicologia topológica de Lewin, na qual a ambivalência é uma tensão produzida 

por dois vetores não isomórficos em tamanho e direção num dado sistema. Os autores 

esclarecem como a ambivalência que surge nas trocas dialógicas da pessoa com o ambiente 
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social envolve tensões para integrar elementos do passado (o já conhecido, o familiar) em 

relação a elementos novos (o surpreendente, a novidade, o futuro imprevisível), podendo levar 

a rupturas e mudanças – com a construção de novos signos e significados – ou à estabilidade, 

mantendo a continuidade do já construído. Esses são constructos centrais que fundamentam e 

orientam o presente estudo. 

         Esse processo de construção de significados é impulsionado pela ambivalência entre 

dois vetores, o que se tem como certo (conhecido) e o que se tem como duvidoso 

(imprevisível).  Essa noção de ambivalência se apoia na “presença” do Outro, no princípio do 

dialogismo, que traz para o campo semiótico da pessoa novos signos, podendo resultar em 

novas construções de significados e caminhos de inovação. Assim, o Outro (alteridade) é a 

maior fonte de tensão que leva a mudanças ou continuidades. Nesse estudo, o filho em 

transição é o Outro, fonte de tensão para a mãe, que pode levar à construção de novos signos e 

reconstruções de significados e práticas de maternidade, ou à manutenção de certa 

estabilidade (continuidades).     

         Abbey e Valsiner (2005) e Valsiner (2007a, 2009b) chamam atenção para a centralidade 

do campo afetivo nos processos de emergência de novidades, auto-regulação semiótica e 

construção de significados. Os autores destacam que o afeto e a motivação são 

intrinsecamente misturados com a linguagem e a rede semiótica que canalizam o processo de 

construção de significados. Valsiner esclarece que a organização semioticamente mediada do 

campo afetivo se dá em diferentes níveis através de processos de generalização, de um nível 

mais primário (próximo aos processos fisiológicos) até os níveis hiper-abstratos e super-

generalizados. É através de uma reflexividade semioticamente ancorada que a pessoa 

diferencia e delimita suas emoções e sentimentos.  

        A noção de níveis hierárquicos na organização da experiência no desenvolvimento 

humano é também fundamental para compreensão dos processos semióticos. Como já visto, é 

através dos processos de emergência e auto-regulação semiótica que são criados os campos de 

significação – dispositivos semióticos – que estabilizam temporariamente o processo de lidar 

com a novidade momento a momento.  Valsiner (2007a) esclarece que a experiência vivida 

momento a momento é primariamente microgenética, ocorrendo na medida em que a pessoa 

enfrenta o próximo e inédito momento, dentro de uma sequência infinita no tempo, que é 

irreversível. Grande parte dos dispositivos semióticos é abandonada, utilizados ou não, e outra 

parte fica retida ao longo da vida (nível ontogenético). Desse modo são construídas as culturas 
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pessoais, recursos semióticos que criam estabilidade subjetiva diante das inevitáveis 

incertezas da experiência cotidiana.  

         A cultura pessoal, nesse processo, é assistida pela canalização coletivo-cultural dessas 

experiências dentro de ambientes com atividades culturalmente situadas. Valsiner (2007a) se 

apoia em Saada-Robert para esclarecer que são esses ambientes que operam enquanto um 

nível mesogenético dos modos culturais possíveis para a pessoa. Assim, o nível mesogenético 

consiste em molduras ou enquadres para atividades situadas, tais como: ir para o trabalho, 

participar de reunião, acompanhar os filhos no almoço, orientar estudo dos filhos etc. Esses 

são exemplos de atividades culturalmente situadas em molduras recorrentes para a ação 

humana. Por fim, o nível mais duradouro é a ontogênese, que corresponde ao 

desenvolvimento da pessoa ao longo do curso de vida. Assim, as repetidas experiências no 

nível microgenético são elaboradas num enquadre contextual – molduras do nível 

mesogenético – e transformadas em estruturas de significado relativamente estáveis no nível 

ontogenético, que orientam a pessoa ao longo da vida.  

         

.                    Figura 2. Relações entre ontogênese, mesogênese, e microgenêse (Valsiner, 2007a)  

 

       Valsiner (2007a, 2007b) propõe que a elaboração dessas experiências momento a 

momento envolve processos de internalização e externalização, segundo um modelo de 
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estrutura em camadas. São esses processos que, junto aos processos de emergência e auto-

organização semiótica, fazem o intercambio indivíduo < > cultura e possibilitam a construção 

de significados e constituição do Self. Segundo Valsiner (2007b), essa teorização se apoia na 

noção de ‘separação inclusiva’ que permite pensar o fenômeno psicológico no limite entre a 

pessoa e o mundo, o interno e o externo. O modelo de três camadas envolve uma sequência de 

fronteiras que estabelece a distância entre a pessoa e o mundo externo. Uma primeira camada 

funciona como uma barreira externa. Nesta camada, signos e significados presentes no 

processo dialógico Eu < > Outro, tanto podem ser extintos como podem ser transferidos para 

a segunda camada do Self, mais interna. Nessa segunda camada, os conteúdos aceitos pelo 

indivíduo são mantidos num processo dialógico interno que envolve ambivalências até que 

sejam integrados ao campo de significados pessoais numa terceira camada ainda mais interna 

do espaço intrapsicológico (Lawrence e Valsiner, 2003).  

         Ao integrar essas teorizações sobre o processo de desenvolvimento do Self com a noção 

de níveis de organização semiótica (micro, meso e ontogenético), compreendemos que os 

novos signos e novas Posições-de-Eu são construídos ou internalizados ao longo de certo 

tempo, num processo contínuo de reconfigurações do Self a partir de várias interações que 

envolvam esses signos e posições. Essa compreensão remete à noção de instabilidade na 

estabilidade do Self, proposta por Diriwächter & Valsiner (2006), e faz pensar que, em cada 

momento da vida, estamos lidando com eventos microgenéticos, que podem provocar certa 

instabilidade no campo semiótico através de re-configurações gradativas (mesogeneticamente 

apoiadas) até que uma nova estabilidade em relação àqueles signos e posições seja 

estabelecida, configurando-se uma mudança desenvolvimental. 

         Em paralelo a esse processo de auto-organização, há certa estabilidade que possibilita o 

sentido de Self, ou conhecimento de si mesmo (nível ontogenético).  Numa dinâmica de 

processos paralelos e múltiplos, enquanto partes do campo semiótico estão vivendo a 

instabilidade, outra grande parte está estável. Eventos com demasiada carga emocional ou que 

provoquem instabilidade em muitas partes do campo podem levar a uma grande ruptura no 

sentido de Self. Podemos ver um evento desses quando a mãe, ao lidar com a ausência dos 

filhos (em função do casamento ou saída de casa), vive a experiência da solidão com alta 

carga emocional a ponto de provocar uma ruptura que desestabiliza o Self e leva, por 

exemplo, a um estado depressivo. A Posição-de-Eu-mãe com alta dominância no Self, 

vinculada a signos fortes de ‘cuidado’ e ‘ envolvimento‘, vive a tensão com a ambivalência de 

estar/não-estar preparada para esse momento da saída dos filhos.   
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1.2 NARRATIVAS, CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS E SELF 
      

         Tem sido crescente o interesse pelas narrativas nas ciências humanas, notadamente na 

psicologia de orientação histórica e cultural. Esse movimento se insere na chamada virada 

discursiva, e tem sido visto pelos autores como parte de transformações mais amplas que 

seguem o paradigma pós-moderno (Brockmeier & Harré, 2003; Polkinghorne, 2007). Nas 

várias disciplinas (psicologia, educação, ciências sociais, antroplogia) tem sido reconhecido o 

conhecimento sobre o discurso narrativo e a mente interpretativa, construídos pelos teóricos 

da linguística, da literatura e semíotica cultural. Como exemplo, temos a teorização sobre o 

Self dialógico de Hermans e colaboradores sob a influência das teorias de Bakthin – os 

discursos presentes nos romances e suas ideias sobre o dialogismo, polifonia e múltiplas 

vozes.  

         Por não haver uma definição precisa para narrativa e ser um tipo específico de discurso 

com formas e estilos muito variados, com várias subcategorias (contos, histórias fictícias, 

memoriais, textos diversos etc), Brockmeier e Harré (2003) propõem uma definição ampla e 

mais corrente. Para os autores, a narrativa é o conjunto de estruturas linguísticas e 

psicológicas transmitidas cultural e historicamente, delimitadas pelo nível do domínio de cada 

indivíduo e pela combinação de técnicas sociocomunicativas e habilidades linguísticas. Nesse 

estudo, consideramos certo tipo de narrativa, a narrativa de história de vida; uma narrativa 

sobre a experiência vivida em relação a um tema, um fato ou um período específico da vida, 

construída de acordo com certas convenções linguísticas e socioculturais.  

         As narrativas desempenham um papel fundamental na construção de significados e 

sentido de Self (Brockmeier & Harré, 2003; Bruner, 1997, 2004; Hermans, 2001b, 2002; 

Polkinghorne, 1991). Ao considerar que o Self é organizado como uma narrativa que traz à 

tona a dimensão temporal e desenvolvimenal da existência humana, Polkinghorne (1991) 

propõe que narramos porque essa é a forma básica de significação da experiência humana. 

Para o autor, a narrativa é um processo cognitivo que organiza ações e eventos no tempo e 

espaço, identificando-os como partes de um enredo, possibilitando a construção de sentidos 

de Self. 

         Bruner (1997), de modo similar a Polkinghorne, considera que a narrativa é um modo de 

pensamento, um princípio organizador da experiência humana no mundo social. Segundo o 
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autor, organizamos nossa experiência e nossa memória dos acontecimentos principalmente na 

forma de narrativas que apresentam eventos, valores, mitos e razões. Para Bruner (2004), o 

modo narrativo de pensar lida com a intenção, a ação humana e as vicissitudes que marcam as 

trajetórias de vida. As narrativas de histórias de vida trazem relatos de ações humanas vividas 

num tempo e espaço definidos e refletem padrões culturais de narrar sobre as vidas possíveis.  

Para o autor, embora as narrativas sejam intrinsecamente conectadas com as experiências 

vividas, elas são passíveis de mudança em função do tempo e contexto em que acontecem, 

bem como em função da própria cultura em que estão inseridas. Como acrescenta Brockmeier 

e Harré (2003, p.527), “nosso repertório local de formas narrativas é entrelaçado a um cenário 

cultural mais amplo de ordens discursivas fundamentais, que determinam quem conta qual 

história, quando, onde e para quem”.  

         Gauer e Gomes (2006) compartilham dessa compreensão de que a narrativa de história 

de vida é uma prática cultural ancorada nas interações dialógicas entre a pessoa e o ambiente 

sociocultural. Para esses autores, os indivíduos, ao narrarem suas experiências, estão 

utilizando a memória autobiográfica e experimentando um senso de re-experiência do evento 

original ou das circunstâncias de sua ocorrência, baseados na crença de que aquele episódio 

realmente aconteceu. Os episódios ou experiências rememoradas referem-se aos encontros, 

confrontos, transições no curso da vida e construção de significados em torno dos eventos 

vividos ou ainda em curso no momento presente. Para esses autores, a memória 

autobiográfica é constituída por eventos pessoais marcantes contextualizados no tempo e 

espaço.  

         Estudos recentes (Berntsen & Rubin, 2004; Blagov & Singer, 2004) têm enfatizado a 

interconexão entre história de vida, memória de eventos marcantes e cultura na estruturação 

da memória autobiográfica e construção de narrativas, mostrando como o conhecimento 

autobiográfico pode ser modificado em função das demandas e metas do momento presente. 

Ao considerarem que as memórias de eventos marcantes se constituem marcos importantes na 

organização e compreensão da própria história de vida, Blagov e Singer (2004) enfatizam que 

essas memorias permitem ao indivíduo definir a si mesmo, se reconhecer na sua própria 

experiência vivida e se expressar quanto à sua trajetória singular. Para Berntsen e Rubin 

(2004) essas memórias refletem também padrões de expectativas culturais, que possibilitam 

ao indivíduo adequar os eventos que fazem parte de sua história de vida pessoal às 

convenções sociais. Neisser (2000, apud Gauer & Gomes, 2008), sugere que as modificações 

eventuais da informação autobiográfica podem estar relacionadas a processos de julgamento 
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pelos quais o indivíduo atribui propriedades aos eventos passados, os avalia e reavalia, 

modificando os seus significados.  

         Brockmeier e Harré (2003) destacam a presença da plasticidade humana nas narrativas.  

De modo semelhante às narrativas literárias - com estórias fictícias como meio de exploração 

dos fenômenos não familiares, estranhos ou ameaçadores - as narrativas de histórias de vida 

também expressam a capacidade humana de ultrapassar limites e construir significados como 

possibilidades de “ação”, para romper com o estabelecido pelas normas, pelos costumes, pela 

cultura. Bruner (1997) também enfatiza essa função da narrativa de ampliar o pensamento 

hipotético, abrir para o espectro de perspectivas reais e possíveis da mente interpretativa. Ao 

considerar que as narrativas expressam a “deslumbrante capacidade intelectual para visualizar 

alternativas e conceber outros modos de ser, de agir e engajar-se” (Bruner, 1997, p. 96), o 

autor salienta o potencial humano de ser agente autônomo da sua própria história – o sentido 

de autoria, destacando a capacidade reflexiva do Self para se posicionar, reavaliar e 

reconstruir a si mesmo e à cultura.  

         Essa característica aberta e flexível da narrativa traduz a capacidade do Self em 

construir uma realidade em constante transformação (Brockmeier & Harré, 2003), em 

organizar a instabilidade e fluidez das experiências vividas cotidianamente com certa 

coerência, em estabelecer um equilíbrio entre o mundo imaginário (as possibilidades, o “como 

se”) e o mundo da realidade ordinária (o senso comum). Essa compreensão sobre as narrativas 

é congruente com as proposições de Valsiner (2007a, 2009b) sobre o Self, notadamente 

quanto à capacidade do Self em autoregular-se no fluxo da experiência em direção ao futuro, 

lidando com as ambivalências e incertezas do momento presente, e construindo novas 

configurações (posições de Eu, signos e significados). Valsiner destaca a capacidade e 

propensão do ser humano para criar e utilizar recursos semióticos, que possibilitam o 

distanciamento em relação a seus contextos de vida imediatos, assim como a reflexividade 

para transcender e construir novas alternativas. Através da mediação semiótica a pessoa cria 

uma distância psicológica em relação ao contexto aqui-e-agora e se utiliza da reflexão para 

considerar contextos do passado e imaginar contextos no futuro, assim como assumir a 

perspectiva do outro.  

         Hermans, Kempen e van Loon (1992), com base na tradição construtivista e na corrente 

narrativa de Sarbin e Bruner, reforçam essa concepção da narrativa como uma forma básica 

de construção de sentido para a existência. Para eles, o autoconhecimento passa pela co-

construção de auto-narrativas em constante reformulação, assim como o ato de narrar permite 
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construir um sentido coerente de si mesmo e estabelecer uma continuidade ao longo do 

tempo. Hermans e Kempen (1993) destacam que as histórias estão em constante movimento, 

sendo recontadas à medida que novos eventos vão surgindo com novas significações e novos 

sentidos, num esforço permanente da pessoa para integrar as novidades. Os autores enfatizam 

que as narrativas organizam os significados da experiência vivida numa sequência temporal 

dos episódios, eventos e ações.  

           Apoiado na teoria do Self dialógico, Hermans (2001b, 2002) considera que o 

significado pessoal está ancorado em vozes sociais. Segundo o autor, em termos narrativos e 

em uma estrutura dialógica e multivocal, torna-se mais compreensiva a atividade de 

posicionamento do Self presente nos relatos autobiográficos.  A intrincada trama de vozes 

presentes nas narrativas de vida expressa a complexidade nesse interjogo de posições 

constitutivo do Self, no qual estão presentes questionamentos, concordâncias e discordâncias, 

jogos de poder, alianças e negociações interpessoais, com tensões, conflitos e ambivalências.  

         Em concordância com essas concepções sobre a narrativa e com base nos pressupostos 

teóricos do desenvolvimento do Self, conforme já apresentado, destacamos o pensamento de 

Brockmeier e Harré (2003), segundo o qual “vida” e “história de vida” são intrinsecamente 

interligadas em uma contínua produção de significados e sentidos ao longo do curso de vida. 

Portanto, o Self resulta do processo de produção de significados por meio da ação e 

linguagem, expresso nas histórias narradas em constante transformação e reconstrução. 
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CAPÍTULO 2 
 

MATERNIDADE: UMA CONSTRUÇÃO AO LONGO DA VIDA 
  

         A maternidade continua sendo um tema relevante em pesquisa, com achados 

significativos quanto às mudanças na função materna, nas práticas da maternidade e nos 

significados subjetivos de ser mãe. Estudos revelam que essas mudanças são concomitantes 

com mudanças mais recentes no papel da mulher na sociedade e na configuração e dinâmica 

das famílias, levando ao surgimento de novos modelos de maternidade, novos modelos de 

paternidade e reconfigurações nos arranjos familiares (Almeida, 2007; Biasoli-Alves, 2000; 

Fagan & Barnett, 2003; Moura & Araújo, 2004; Scavone, 2001a, 2001b; Sévon, 2005; 

Woolett & Boyle, 2000). Segundo Moura e Araújo (2004), o papel de mãe deixa de ser 

evidente e passa a ser visto como sujeito à elaboração e construção mais subjetiva e reflexiva, 

com a presença de maior investimento emocional, busca de responsabilidade parental mais 

igualitária e maior flexibilidade na configuração e dinâmica das famílias, embora 

circunscritos pelas relações de classe, etnia e gênero nos diversos contextos socioculturais. 

         Alguns estudos (Almeida, 2007; Biasoli-Alves, 2000; Goldani, 1994; Moura & Araújo, 

2004) discutem a construção desses novos modelos de maternidade no contexto de mudanças 

socioculturais no Brasil e destacam dois processos significativos nas camadas média e alta 

urbanas: o processo de nuclearização da família, orientado pela ideologia individualista e o 

conflito entre trabalho e função materna. Moura e Araújo (2004) sinalizam que a experiência 

de maternidade passa a ser domínio do casal e, em última instância, da vivência pessoal da 

mulher. Com a construção de uma concepção de maternidade reativa aos antigos valores e 

crenças, na década de 1980, a família extensa deixou de ser a principal referência, sendo 

substituída pelo especialista (médico, psicólogo, etc.) ou por grupos de pares, culminando na 

percepção da maternidade como escolha pessoal. Quanto ao conflito trabalho X função 

materna, Almeida (2007) destaca que mulheres de diferentes camadas sociais têm objetivos 

diversos em relação ao trabalho. Nas camadas média e alta, o trabalho feminino é um projeto 

individual, elaborado no interior de uma história familiar, apesar de circunscrito pela cultura. 

É uma atividade voltada para a satisfação pessoal, que proporciona status e leva ao 

crescimento individual, fazendo parte do processo de constituição da identidade.   
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        No entanto, como argumenta Biasoli-Alves (2000), continuam sendo atribuídos às 

mulheres antigos valores e funções, tais como submissão, abnegação, tarefas domésticas, 

cuidados infantis, entre outros vinculados ao ‘mito do amor materno’. Moura e Araújo (2004) 

sinalizam que a sociedade contemporânea ainda mantém certos ideais em relação à mulher, 

naturalizando a maternidade como condição feminina, sendo considerada como um destino 

feminino. Para muitas mulheres ser mãe é entendido como uma condição natural. Podemos 

ver no cotidiano como as mulheres, desde a infância, são condicionadas à função materna 

(brincadeiras de bonecas, cuidados dos irmãos menores etc.), mesmo que nunca cheguem a 

ser mães. Para Moreira e Nardi (2009), os sentidos associados à maternidade não são assim 

tão diferentes entre as mulheres, sendo encontrados nos discursos sobre a maternidade 

preocupações semelhantes, dilemas idênticos e mesmas dificuldades na forma de lidar com os 

filhos. Fagan e Barnett (2003) afirmam que o protagonismo feminino no cuidado e atenção 

aos filhos, muitas vezes acumulado com o trabalho profissional, é um aspecto dificultador do 

envolvimento paterno, na medida em que a mulher tende a resistir à perda de liderança na 

parentalidade e a restringir a participação do homem na partilha parental. Esses valores e 

sentidos, confrontados com recentes conquistas femininas, produzem ambivalências que 

levam a sentimentos de culpa e responsabilidade pelas mudanças e acontecimentos 

indesejáveis no âmbito de suas relações familiares (Almeida, 2007). 

         Alguns estudos históricos (Ariès, 1981; Badinter, 1985) revelam mudanças marcantes da 

maternidade do século XVIII ao século XX que possibilitam maior compreensão quanto à 

continuidade do “mito do amor materno” na contemporaneidade e a sustentação de antigos 

valores de exaltação à maternidade, construído pelos discursos filosófico, médico e político. 

Esses autores defendem que a exaltação ao amor materno é um fato recente na história da 

civilização ocidental, constituindo-se o vínculo materno, tradicionalmente descrito como 

instintivo e natural, em um mito. Eles mostram como as transformações ocorridas no final 

século XVII (o desenvolvimento da noção de vida privada com a casa tornando-se um lugar 

reservado da família, a emergência da valorização da infância levando a novas práticas 

familiares de educação e escolarização das crianças, o reconhecimento da igualdade entre os 

filhos no direito à herança, sentimentos de ternura e intimidade ligando pais e filhos, 

mudanças na relação conjugal com a valorização do casamento por afetividade) trouxeram um 

novo sentido para a família e para as relações marido-esposa e pais-filhos, bem como uma 

mudança do papel social da mulher, que passou a ser mais valorizada em função do seu novo 

desempenho no cuidado materno.  
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         Embora haja deslocamentos dos papéis femininos e masculino nas novas configurações 

de família, notadamente nas camadas média e alta, Sarti (2002) considera que os padrões 

normativos na família fundamentam-se nos papéis diferenciados do homem e da mulher. No 

tocante ao modelo de família, é atribuída à família nuclear a responsabilidade pela satisfação 

das necessidades afetivas, econômicas e sociais de seus membros, com pouca presença da 

participação da família extensiva (avós, tios etc.) ou de outras redes de apoio, como 

vizinhança. No tocante aos papéis de gênero, é atribuída ao homem a autoridade enquanto 

mediação da família com o mundo externo, a autoridade moral que garante a respeitabilidade 

e proteção familiar; já a autoridade feminina está vinculada à valorização da mãe, cabendo à 

mulher manter a unidade do grupo e cuidar do bem-estar de todos.  Moura e Araújo (2004) 

também observam que ocorreram configurações diferenciadas para as camadas populares, em 

função das políticas sociais de intervenção, que favoreceram o enfraquecimento e isolamento 

das formas tradicionais de solidariedade na família e a presença do controle do governo. Sarti 

(2002) assinala, ainda, a preponderância de valores mais igualitários e individualistas 

associados às camadas médias, em contraposição a valores mais relacionais e hierárquicos nas 

camadas populares. 

         Essas considerações são reforçadas em alguns estudos (Dias & Lopes, 2003; Moreira & 

Nardi, 2009) ao sinalizarem que a maternidade continua na atualidade com significados e 

práticas relacionados à realização feminina, cuidados da mulher, amor incondicional, 

dedicação feminina, renúncia etc., embora com reconfigurações em função das mudanças 

socioculturais ao longo da história. Isso configura o que os autores chamam de “normas da 

maternidade” que sustenta um modo de ser mãe, considerado mais adequado num 

determinado contexto sociocultural.  

 

         Figueira (1991) defende que, embora novas configurações estejam se enraizando na 

sociedade brasileira com a propagação de valores mais igualitários e novas relações sociais de 

gênero e geração, a família brasileira apresenta a peculiaridade da convivência sutil e 

complexa entre o tradicional e o moderno. Como salienta Bernicá e Gomes (1998), configura-

se um movimento permanente de oposição entre valores e regras da herança familiar, e 

valores e regras das mudanças do tempo presente. Verifica-se, ainda, em termos de relações 

familiares, uma centralidade da esfera doméstica como domínio feminino, mantendo-se os 

homens como coadjuvantes nas atividades parentais, sobretudo no cuidado infantil. Assim, 
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reafirma-se o domínio feminino no tocante às funções de atenção e cuidado com os membros 

da família, seguindo a norma tradicional ainda predominante. 

 

         Em contraposição, Szapiro e Féres-Carneiro (2002), ao considerarem que a identidade 

feminina não está mais circunscrita à maternidade, questionam se o contexto sociocultural 

atual ainda privilegia o ideal do amor materno, da mãe dedicada. As autoras defendem que a 

maternidade na contemporaneidade é parte de um projeto e não mais um destino. A inserção 

profissional, embora vivida em meio a conflito, tem papel importante no projeto de vida da 

mulher, expressando-se pelo grande número de mulheres que buscam conciliar suas 

atividades entre filhos/família e profissão. 

         Nos estudos sociológicos (Goldani, 1994; Moreira & Nardi, 2009; Oliveira, 1996; Sarti, 

2002; Scavone, 2001a, 2001b) são também investigados modelos de família (modelos mais 

tradicionais, com hierarquias e padrões relacionais mais rígidos, ao lado de modelos 

alternativos, com ideologias mais igualitárias e padrões menos rígidos), rede social 

(solidariedade dos laços de parentesco e vizinhança, ao lado de posicionamentos mais 

individualizados) e questões de gênero (com a crescente autonomia da mulher e 

reconfigurações dos papéis na família).  Estudos psicológicos (Almeida, 2007; Benincá & 

Gomes, 1998; Dessen & Braz, 2000; Miller, 2005; Piccinini et al, 2008; Szapiro e Féres-

Carneiro, 2002) destacam aspectos relativos a valores e regras (por um lado, a herança 

familiar, representada principalmente pelos pais, e por outro, a experiência dos filhos na 

construção de novos valores e comportamentos) e os aspectos afetivo-relacionais (relações de 

parentesco definidas de modo rígido, marcadas pela autoridade e poder, em contraposição às 

relações afetivas,  construídas a partir da interação e diálogo). 

         Esses estudos, embora com enfoques metodológicos diversificados, indicam uma forte 

polaridade entre o tradicional e o novo, uma oposição entre presente e passado, um 

movimento de constantes mudanças em valores, práticas e papéis que as pessoas 

desempenham na família e na sociedade contemporâneas. As mudanças socioculturais 

(presença cada vez maior da mulher no âmbito social e profissional, mudanças nas relações de 

gênero, ênfase na subjetividade e nos aspectos afetivos e novas tecnologias reprodutivas) têm 

conduzido a novas configurações na dinâmica das famílias, notadamente nas camadas sociais 

média e alta: valorização  da  relação conjugal,  maior presença do pai nas relações familiares 

e relacionamento mais igualitário entre pais e filhos.   
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         Essas novas configurações e papéis multidimensionais têm conduzido pesquisadores a 

novas investigações com uso de metodologias com abordagem exploratória, que permita o 

acesso à realidade de forma extensa e profunda e possibilite investigar a pluralidade e 

complexidade que envolve a experiência da maternidade. Esses estudos (Borges, 2005; 

Miller, 2005; Moreira & Nardi, 2009; Piccinini et al, 2008; Sévon, 2005; Takei, 2007) buscam 

obter maior compreensão sobre o significado da maternidade do ponto de vista da mulher, 

como experiência subjetiva, com seus múltiplos sentidos em função das trajetórias de vida 

singulares, nos diversos contextos socioculturais.  

        A partir dessas considerações, confirmamos a importância de estudos no campo da 

Psicologia numa perspectiva sistêmica, sociocultural e semiótica para a compreensão da 

maternidade enquanto processo ao longo do curso de vida; processo de transformação de 

significados e práticas ao longo das trajetórias vividas pelas mulheres nos diversos contextos 

socioculturais. Portanto, nos apoiamos na Psicologia Cultural do Desenvolvimento para 

compreender o processo de desenvolvimento da maternidade numa fase de transição no final 

do ciclo da família com atenção para as relações interpessoais e o processo de co-construção 

de significados e práticas da maternidade.   

             

2.1. A TRANSIÇÃO PARA A MATERNIDADE 
 

          A transição para maternidade é considerada uma experiência desenvolvimental carregada 

de ambivalências, na qual a mulher transita de uma condição de não mãe para a condição de 

mãe. Essa transição envolve: ruptura, reconstrução de si mesma com uma nova posição 

(posição materna) que se auto-organiza no Self da mulher, reconfiguração de práticas sociais, 

reconstrução dos significados de maternidade construídos ao longo da trajetória de vida e 

ancorados nos padrões normativos da cultura. Como já visto, a pesquisa tem tornado evidente 

as questões ambivalentes envolvidas na maternidade. Na experiência de tornar-se mãe, a 

mulher lida com a tensão entre o passado conhecido e o futuro imprevisível, com 

desequilíbrio e instabilidade diante das novas exigências e tarefas da maternidade, 

congruentes com o processo de transição desenvolvimental (Borges, 2005; Duarte & 

Gonçalves, 2007; Miller, 2005; Takei, 2007; Zittoun, 2003). 

          Alguns estudos refletem sobre a experiência de tornar-se mãe como um momento de 

grandes mudanças para a mulher (Borges, 2005; Miller, 2005; Piccinini et al, 2007; Takei,  
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2007). Para Miller (2005), tornar-se mãe é uma experiência que exige reconstruções de 

sentidos, portanto uma experiência que traz rupturas para o sentido de Self. Ao viver o 

contraste entre a experiência subjetiva de ser mãe e as construções antecipadas acerca da 

maternidade (como vimos na seção anterior), a mulher vive ambivalências quanto ao 

certo/errado do ser mãe, amamentar/não amamentar o seu bebê, etc. Borges (2005), embora 

tenha entrevistado mães que buscavam construir um significado próprio do ser mãe, também 

encontrou mães que naturalizavam a maternidade enquanto uma condição própria à vida da 

mulher, com representações vinculadas a padrões tradicionais.  A autora destaca a presença de 

contradições e antagonismos no discurso das mães quanto à maternidade. Takei (2007), num 

estudo com mães adolescentes, aponta múltiplas trajetórias que as jovens traçam na 

construção da maternidade, marcadas pela ambivalência de significados e conflitos entre 

diferentes Posições-de-Eu no Self. A autora discute ainda como essas mulheres utilizam 

recursos simbólicos da cultura, enquanto mediações semióticas, para lidar com as 

ambivalências e construir significados para o ‘ser mãe’.  

         Dessen e Braz (2000), num estudo sobre apoio social na transição para a maternidade, 

com famílias de estrato social baixo, identificaram que, em geral, as mulheres mantêm 

padrões tradicionais de exercício dos papéis masculino e feminino. Esse estudo converge com 

o que diz Badinter (1985) quanto ao mito do amor materno ser reeditado pelas mulheres 

quando se tornam mães, e o que destaca Sarti (2002) quanto à permanência de padrões 

normativos de diferenciação de papéis do homem e da mulher na família. As autoras 

identificaram que as mulheres: contam com suporte emocional e instrumental durante essa 

transição, normalmente recebido da familia materna e de parentes do sexo feminino; 

continuam valorizando seu papel de “guardiã” da afetividade e bem-estar da família, enquanto 

a função do pai continua de provedor; dificultam o engajamento dos pais na rotina da família 

e dos cuidados com o bebê, por considerarem que esta função é atribuição exclusiva das 

mulheres.  

         As discrepâncias percebidas entre estudos que sugerem a permanência de padrões 

normativos de maternidade e centralidade da esfera doméstica como domínio feminino 

(Dessen & Braz, 2000; Dias e Lopes, 2003), e aqueles que discutem a construção de novos 

modelos de maternidade com novas configurações na dinâmica familiar (Borges, 2005; 

Miller, 2005; Piccinini et al, 2007), podem estar relacionadas às diferentes abordagens 

metodológicas e delineamentos de pesquisa, notadamente quanto à população investigada. 
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Como salienta alguns autores (Almeida, 2007; Moura & Araújo, 2004; Sarti, 2002), as 

configurações e dinâmicas diferenciadas entre as camadas sociais são aspectos importantes a 

serem considerados nos estudos sobre a maternidade.  

      

2.2 A MATERNIDADE NA TRANSIÇÃO DOS FILHOS PARA A VIDA ADULTA 
 
 

        Assim como nas fases iniciais do curso de vida da família, consideramos que a 

experiência da maternidade, quando os filhos transitam para a vida adulta, também é vivida 

como uma transição desenvolvimental, na qual ocorrem mudanças e continuidades. Como diz 

Zittoun (2003, 2012), o processo de desenvolvimento é um processo inacabado que se estende 

ao longo do curso de vida, não tendo um fim predefinido. Esse processo é marcado por 

rupturas que envolvem transformações qualitativas de um estado psicológico para outro.  Ao 

longo da vida as mulheres-mães vivenciam essas rupturas, tanto no nascimento dos seus 

filhos, na entrada dos filhos na adolescência, quanto na passagem desses para a vida adulta.  

Se na transição para a maternidade são vividas ambivalências em função da tensão com o 

ambiente social, com a nova função materna e nova Posição-de-Eu que se auto-organiza no 

Self da mulher, na transição dos filhos para a vida adulta a tensão se localiza mais na esfera 

das relações interpessoais e práticas da família, exigindo novas reconfigurações no Self para 

adaptar-se às mudanças no contexto familiar em que a função materna já não é mais tão 

necessária como outrora.   

        Como visto no capítulo anterior deste estudo, rupturas são geradas a partir de 

ambivalências vividas pela pessoa diante da incerteza do novo experienciado no cotidiano da 

vida (Abbey & Valsiner, 2005; Valsiner, 2007a, 2009b; Zittoun, 2003). Na transição dos 

filhos para a vida adulta, mães lidam com ambivalências diante das novidades que surgem 

com o movimento dos filhos na construção de maior autonomia e independência (Kagitcibasi, 

2005). As novidades, embora estejam, em certo nível, dentro de padrões normativos para essa 

fase de transição no ciclo da família (maior autonomia dos filhos, independência emocional 

e/ou financeira, saída de casa, casamento, primeiro emprego, maternidade/paternidade), são 

vividas de modo singular por cada uma das mães na trajetória peculiar de cada um dos seus 

filhos. Se a mulher, desde a infância, construiu significados de maternidade fortemente 

vinculados aos padrões canônico e se identifica com a maternidade a ponto de torná-la 

prioridade na sua vida (Moura e Araújo, 2004), na transição dos filhos para a vida adulta 
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poderá ser mais exigida de reconfigurações quanto à maternidade, do que aquelas com 

construções menos vinculados aos enquadres normativos da cultura.  

        A tensão entre o que a mãe já tem com o conhecido (a própria experiência quando 

jovem, os vínculos afetivos, significados e práticas de maternidade) e o desconhecido que 

chega (maior autonomia e independência dos filhos em relação à função materna, mudanças 

nas relações com os filhos, maior presença de outros relevantes na vida dos filhos etc.) pode 

provocar desequilíbrios no seu campo semiótico, levando a rupturas e transição para um novo 

estado de equilíbrio. Nessa transição pode haver mudanças qualitativas que implicam 

desenvolvimento do Self da mãe (Zittoun, 2012) com reconstruções das relações afetivas e 

ressignificação da função materna; com reconfiguração de práticas e reconstrução de 

significados, ao mesmo tempo em que é mantido certo nível de estabilidade no Self que 

garante sua integridade (Abbey e Valsiner, 2005; Valsiner, 2007a).  

         Nesse processo de transição, o filho jovem também está vivenciando mudanças nos 

papéis sociais, nos seus vínculos e padrões relacionais na família, que envolvem reconstrução 

de crenças, valores e sentido de Self. Enquanto os filhos estão ressignificando crenças e 

valores constituídos ao longo da infância e adolescência e desenvolvendo novas práticas no 

convívio familiar e social, as mães estão ressignificando crenças e valores constituídos ao 

longo da sua vida enquanto mulher e mãe, e lidando com suas expectativas em relação à 

realização dos filhos na vida adulta. Essas expectativas, fontes de ambivalências (Abbey & 

Valsiner, 2004), estão também vinculadas aos anos de dedicação e cuidados dirigidos à 

educação e preparação dos filhos para o mundo adulto, aos padrões normativos da cultura 

quanto às tarefas da família (McGoldrick, 1995; Minuchin, 1990), e às incertezas do futuro 

diante da diversidade e complexidade da vida na contemporaneidade (Stratton, 2003; 

Wendling & Wagner, 2005). Esse processo de transição pode ser vivido como uma 

oportunidade de desenvolvimento para todos os membros da família, embora com tensões 

(Bowen, 1991; Carter e McGoldrick, 1995; Wendling & Wagner, 2005).   

        Estudos mais recentes (Henriques, Jablonski & Féres-Carneiro, 2005; Silveira & 

Wagner, 2006; Wendling & Wagner, 2005) têm dado ênfase à dimensão da família, em busca 

de compreender o processo de transição dos jovens para a vida adulta, indo além dos modelos 

com marcadores tradicionais de transição (entrada no mundo do trabalho, saída de casa, 

casamento etc.). Esses estudos partem do pressuposto de que a família é marcada por 

transições que envolvem diversas situações de enfrentamento que levam a significativas 
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mudanças no âmbito de toda a família, com reconfiguração de papéis, padrões relacionais e 

reconstrução de significados. No convívio intrafamiliar, mudanças em construção pelos filhos 

são fontes de tensão que podem provocar rupturas e reconstruções em todo o sistema familiar. 

Assim, os autores consideram que reconstruções simbólicas, afetivas e relacionais dos filhos 

na transição para a vida adulta provocam mudanças nos pais e na dinâmica da família, e vice-

versa.  Embora esses estudos utilizem a noção tradicional do ciclo de vida familiar da 

Psicologia do desenvolvimento, mostram-se de certo modo alinhados a uma concepção 

sistêmica da família. Teóricos sistêmicos, como Bowen (1991) e Minuchin (1990), dão ênfase 

às relações interpessoais, à multi-causalidade e inserção da família no contexto sociocultural 

para compreensão da transição dos filhos como um processo de desenvolvimento individual e 

familiar. Como destaca Stratton (2003), a família, enquanto contexto de desenvolvimento 

também é um sistema que articula individual e social, público e privado, e é afetada pelas 

transformações sociais, bem como reflete suas próprias transformações no meio social.  

        Não existe um consenso na Psicologia do desenvolvimento sobre quando se encerra a 

adolescência para dar início à juventude, tampouco quanto ao período que compreende a 

transição para a vida adulta. A definição desses períodos marcadores do desenvolvimento 

sofre variação em função das várias teorias do desenvolvimento, tais como as de Piaget, 

Erickson e Rappaport (Shaffer, 2005). Como exemplo dessa variabilidade de definições, 

Rappaport (apud Shaffer, 2005) não considera a adolescência como uma fase ou estágio do 

desenvolvimento. Para a autora, a adolescência é uma invenção cultural das sociedades 

ocidentais, não sendo compartilhada com outras culturas, tais como as tribais. Nessas culturas 

o que determina a maturidade é o amadurecimento biológico, quando o jovem está apto para 

dar conta de sua subsistência e reprodução.  

         Na cultura ocidental, o que se aproxima de um consenso é que a juventude se inicia na 

adolescência e avança até que a pessoa tenha maturidade para assumir sua condição adulta. 

Embora em concordância com Castro e Abramovay (2003, p.25) ao afirmarem “[...] definir 

juventude implica muito mais do que cortes cronológicos, implica vivências e oportunidades 

em uma série de relações sociais, como trabalho, educação, comunicação, participação, 

consumo, gênero, raça etc.”, utilizamos neste estudo uma definição que relaciona juventude a 

uma fase de transição e a partir de um recorte etário. Assim, utilizamos o recorte etário de 15 

a 24 anos, definido pela Organização Ibero-Americana da Juventude e a Organização 

Internacional da Juventude (Castro e Abramovay, 2003), considerando possíveis variações em 
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função da diversidade nas trajetórias de vida. Essa definição também busca ser coerente com a 

noção de ciclo de vida familiar dos estudos da família e da Psicologia do desenvolvimento 

(Carter e McGoldrick, 1995; Dessen e Costa Jn, 2005; Shaffer, 2005), embora atentos às 

mudanças que vêm ocorrendo nesse campo quanto à redefinição da noção de ciclo de vida 

familiar (Goldani, 2004).   

         A transição para a vida adulta é um momento crucial para toda a família, quando o filho-

jovem busca maior individuação e diferenciação da família, construindo maior autonomia e 

independência, e afirmando sua singularidade diante dos valores e crenças da família (Bowen, 

1991; Carter & McGoldrick, 1995; Fleming, 2005; Henriques, Jablonski e Féres-Carneiro, 

2005; Kagitcibasi, 2005; Shaffer, 2005).  A experiência de diferenciar-se dos pais constitui 

um dos aspectos essenciais para o alcance da maturidade por parte do filho nessa fase da vida, 

quando a família e o jovem têm que negociar perdas e ganhos e lidar com ambivalências e 

conflitos (Bowen, 1991; Carter & McGoldrick, 1995). Para Carter e McGoldrick (1995), essa 

fase, denominada por eles de “lançando os filhos e seguindo em frente”, é a mais difícil no 

ciclo de vida familiar, quando os filhos, ao buscar diferenciar-se da família e construir novos 

vínculos afetivos, buscam também não perder o sentido de pertencimento. 

         Com base no conceito de ambivalência proposto por Abbey e Valsiner (2004), podemos 

dizer que, enquanto os filhos vivenciam a ambivalência de ser/não-ser independentes, 

separar/não separar dos pais, que pode gerar dificuldades na construção da independência, os 

pais vivenciam a ambivalência apoiar/não-apoiar a independência dos filhos, que pode gerar 

conflitos diante dos sentimentos de perda e dificuldades na reconfiguração de suas práticas 

parentais. Wendling & Wagner (2005) observam como as famílias podem se organizar de 

modo a dificultar a saída dos filhos de casa, em vez de ajudá-los na consolidação do processo 

de individuação e construção de independência.   

          McGoldrick (1995) destaca que mulheres sem atividade profissional fora do contexto 

familiar podem apresentar maior dificuldade em lidar com essa fase de transição dos filhos ao 

se perceberem estagnadas na função materna, cada vez menos necessária em função da maior 

autonomia e independência dos filhos. Nesse aspecto, Wendling e Wagner (2005) chamam 

atenção para a ideia de que “os filhos são criados para o mundo” como um padrão educativo 

normatizado, o qual nem sempre é realizado como tarefa fácil, sendo vivido com conflitos, 

receios e obstáculos por pais e filhos.  Os autores defendem que modos mais flexíveis nas 

relações entre pais e filhos, com maior diálogo e negociação, são facilitadores para o processo 
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de diferenciação que os filhos vivem nessa fase, construindo maior independência dos pais e 

afirmando sua singularidade diante dos valores e padrões da família. 

        Alguns estudos sociológicos (Camarano, 2006; Shanahan, 2000; Pappámikail, 2004; 

Vieira, 2008) sobre juventude e transição para vida adulta, com ênfase na dinâmica familiar, 

sinalizam algumas dessas dificuldades enfrentadas pelas famílias. Os pesquisadores têm dado 

ênfase à dimensão da família na busca de compreender o processo de transição dos jovens 

para a vida adulta. Eles partem do pressuposto de que a família é marcada por transições que 

envolvem diversas situações de enfrentamento que levam a significativas mudanças com 

reconfiguração de papéis, formas de relação e reconstrução de significados. Assim, 

consideram que reconstruções simbólicas, afetivas e relacionais dos jovens na transição para a 

vida adulta, provocam mudanças nos pais e na dinâmica da família, e vice-versa.  

         Embora essas pesquisas apontem para certa padronização das trajetórias 

desenvolvimentais dos jovens na transição para a vida adulta, associadas às configurações 

sociais mais uniformizadas pela globalização das sociedades (especialmente relacionadas a 

padrões nos mercados de trabalho, papel do Estado na vida das pessoas e disseminação da 

individualidade), tem-se verificado também uma diversidade de modos de transição, 

associada às experiências singulares dos indivíduos diante das oportunidades e limites 

estruturados nos diversos contextos sociais. Elder (1998 apud Shanahan, 2000) salienta que 

esses achados sobre a diversidade na transição para a vida adulta coincidem com achados em 

estudos sociológicos que adotam a perspectiva desenvolvimental do curso de vida e com a 

ênfase nos fatores psicológicos e sociais que promovem a variabilidade. Essa orientação tem 

possibilitado investigar como as pessoas formulam e perseguem seus objetivos de vida, como 

lidam com as restrições e oportunidades nos diversos contextos sociais (escola, trabalho, 

família e outros grupos) e como formulam seus planos e expectativas em relação ao futuro.  

         Arnett (1999), em um estudo nos EUA, utilizou narrativas de jovens para investigar 

diferenças na percepção de jovens de grupos étnicos minoritários quanto à transição para a 

idade adulta. O autor identificou que essa transição é marcada por aspectos biológicos e 

socioculturais, e que não há consenso sobre o status de ser adulto, sugerindo diferentes 

marcadores da transição. Se no fim do século passado, anos 70, com a industrialização e 

expansão urbana, a transição era marcada pela saída dos filhos da casa dos pais, significando 

independência, na atualidade há uma nova configuração socioeconômica que leva à 

permanência do jovem na casa dos pais por mais tempo e à inserção profissional tardia.  
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        Vieira (2008), num estudo comparativo de base estatística sobre a transição para a vida 

adulta no Brasil em dois momentos, 1970 e 2000, explorou as variações nos marcos temporais 

e na extensão da transição, usando renda domiciliar, sexo e situação de domicílio (rural ou 

urbano). Um dos seus resultados sinaliza que o atingir da combinação de eventos tradicionais 

do status de adulto (fim da escolarização, inserção no mercado de trabalho, domicílio 

independente e constituição de família) tende a ocorrer dos 20 aos 24 anos, com grande 

variação entre jovens urbanos e de extrato social de maior renda, convergindo com achados de 

outros estudos (Fussel 2006 apud Vieira, 2008; Shanahan, 2000).  

         O prolongamento da juventude, com a permanência do jovem na casa dos pais por mais 

tempo e a inserção profissional tardia tem sido objeto de pesquisas nas últimas décadas com 

enfoque intergeracional, notadamente no Brasil e na Europa, traduzindo-se em discussões 

acerca das reconfigurações na dinâmica das famílias (Borges & Magalhães, 2009; Guerreiro e 

Abrantes, 2005; Henriques, Féres-Carneiro e Magalhães, 2006; Pappámikail, 2004; Ramos, 

2006; Silveira & Wagner, 2006). Pappámikail (2004) sinaliza que em Portugal tem ocorrido 

extensão das trajetórias escolares e adiamento da emancipação dos jovens em relação às 

famílias, retardando a condição adulta. Ele argumenta que essas mudanças estão associadas 

com mudanças no sistema produtivo e de ensino, atingindo principalmente os jovens 

desempregados. Considera ainda que os padrões atuais nos mercados de trabalho, as 

mudanças no papel do Estado na vida das pessoas, junto às reconfigurações na dinâmica das 

famílias, tem levado ao prolongamento da permanência dos jovens na casa dos pais. Nessa 

mesma direção, Guerreiro & Abrantes (2005) destacam que para a grande maioria dos 

estudantes universitários portugueses, o ensino superior constitui um fator para adiamento no 

processo de transição para a vida adulta, em função das expectativas diante do futuro.  

         Henriques, Féres-Carneiro e Magalhães (2006), num estudo de revisão de literatura com 

foco na classe média urbana brasileira, identificaram que as diferentes representações do 

mundo do trabalho expressas pelos pais e filhos, somadas a atitude de não enfrentamento da 

insegurança para viver no mundo de hoje (imprevisível e incerto), levam ao prolongamento da 

permanência dos filhos adultos na casa dos pais. Os autores destacam também que a vida em 

família pode expressar um contexto de ambiguidades que permite o adiamento da separação 

entre pais e filhos. Suas análises se centram em dois aspectos: 1. As repercussões das 

mudanças de contexto e estrutura social nas relações familiares nos grandes centros urbanos 

(globalização, avanço tecnológico, desemprego e novas relações de trabalho, ideal do 

individualismo); 2. A família como refúgio diante do mundo instável e incerto. Silveira e 
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Wagner (2006), numa pesquisa com jovens solteiros, corroboram com os achados de 

Wendling e Wagner (2005) ao identificar dois grandes motivadores da permanência dos filhos 

na casa dos pais: a dificuldade de inserção no mercado de trabalho e o conforto e segurança 

do lar parental.  Borges e Magalhães (2009) também sugerem que o modo mais flexível das 

relações entre pais e filhos e a presença de diálogo e negociação nas famílias contemporâneas, 

somados à imprevisibilidade e risco no mundo do trabalho e a centralidade do individualismo, 

têm favorecido a permanência dos jovens na casa dos pais. 

         A revisão de literatura revelou grande investimento dos pesquisadores na busca por 

esclarecer como novas trajetórias juvenis para a vida adulta estão relacionadas com novas 

exigências, constrangimentos e oportunidades socioculturais na atualidade, com a emergência 

de novas culturas familiares e novos modelos de relacionamento familiar. Entretanto, além 

dos enfoques metodológicos e delineamentos diversificados, grande parte desses estudos 

utilizam marcadores tradicionais da transição para a vida adulta como base para suas 

investigações (dentre os quais: completar a formação escolar, a inserção no mercado de 

trabalho, saída da família de origem, união/matrimônio e formação de novo núcleo familiar 

com a paternidade/maternidade), que acaba por criar restrições, limitando seus resultados.     

Essas limitações dificultam o maior aproveitamento desses resultados em outros estudos que 

fazem interface com essa temática da transição dos jovens para a vida adulta, como no 

presente estudo.  
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CAPÍTULO 3  

ASPECTOS METODOLÓGICOS E ÉTICOS 
 

 

3.1 PRESSUPOSTOS BÁSICOS  
 

Os debates epistemológicos ocorridos no século XX, que colocaram em questão as 

bases racionalistas e empiristas nas quais se apoiavam as ciências, trouxeram ênfase à 

subjetividade nas reflexões sobre ciência enquanto processo de construção do conhecimento, 

ao tempo em que favoreceram a hermenêutica e a dialética como possibilidades de superação 

das dicotomias que imperaram durante séculos no campo científico (Diriwächter & Valsiner, 

2006; Minayo, 2000; Rey, 2002). Controvérsias fazem parte dos debates no campo científico, 

em particular nas ciências humanas, representando um desafio epistemológico no sentido de 

estar sempre repensando suas construções teóricas e metodologias de pesquisa para 

compreensão da pluralidade e dinamismo da realidade na qual se insere o ser humano nas 

dimensões social, cultural e histórica (Branco e Valsiner, 1997; Branco e Rocha, 1998; 

Grandesso, 2006; Valsiner, 2007a, 2009a, 2010).  

        De acordo com Valsiner (2007a), a metodologia de pesquisa, em sua acepção mais 

ampla, reúne um conjunto de perspectivas teóricas e epistemológicas congruentes (quadro 

referencial), que orienta o foco do pesquisador sobre o objeto de estudo. O autor destaca que o 

avanço do conhecimento não depende de técnicas analíticas sofisticadas, mas das estratégias 

usadas para definir para onde olhar, o que comparar e o que assumir sobre os fenômenos. 

Crawford e Valsiner (2002), ao considerar que nos processos interpretativos envolvidos na 

pesquisa empírica o pesquisador se utiliza tanto do conhecimento da experiência vivida no 

mundo quanto do conhecimento científico, destacam a experiência intuitiva do pesquisador no 

processo de interpretação. As possíveis generalizações que irão resultar da investigação 

(objetivo básico do investimento científico) dependem fundamentalmente da ligação 

intrínseca entre todos os elementos da pesquisa (dados, métodos, interpretação). Portanto, a 

generalização do conhecimento não pode ser vista como repousando apenas sobre a 

objetividade no processo de pesquisa, devendo o pesquisador demonstrar a validade de suas 

interpretações, tendo em vista a sua perspectiva particular. Valsiner (2007a) destaca que a 
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questão crucial para a metodologia é a modulação dinâmica do distanciamento entre o 

pesquisador e os fenômenos em estudo, incluída nisso a construção de teoria e método.  

Enfatizamos o caráter construtivo-interpretativo no processo de construção do 

conhecimento nas ciências humanas, compreendido como produção e não como apropriação 

linear de uma realidade, como aponta Rey (2002, 2005). Com essa concepção, na construção 

do conhecimento em pesquisa, enquanto um processo reflexivo do (a) pesquisador (a) como 

sujeito, não há como separar elementos da constituição subjetiva – crenças, valores, afetos, 

histórias – de sua produção. Assim, concordamos com Rey (2005) ao destacar que o 

pesquisador co-constrói com os demais sujeitos envolvidos o conhecimento que resulta da 

prática da pesquisa, sendo o acesso à realidade concebido como um domínio infinito de 

campos inter-relacionados, parcial e mediado pelas próprias práticas. Esse processo de 

interpretação dentro da pesquisa esta representado pelo diagrama do ciclo Metodológico, 

proposto por Valsiner (2007a), na Figura 3. 

                             

                  Figura 3. A atividade de interpretação no ciclo metodológico (Valsiner, 2007a). 

 

Com base nessas concepções, buscamos utilizar estratégias que possibilitassem o olhar 

produtivo sobre o objeto de estudo. Desse modo nos propomos a investigar o processo de 

reconstrução de significados através do interjogo indivíduo < > cultura expresso nas 

narrativas de histórias de vida, apoiado nos pressupostos teóricos e metodológicos da 

Psicologia Cultural, na Abordagem Narrativa e na Teoria do Self dialógico. 

Mais especificamente quanto à validade do conhecimento construído em pesquisa, este 

estudo se apoia na noção de amostragem historicamente estruturada (Historically Structured 

Sampling - HSS), apresentada por Valsiner & Sato (2006). A HSS compreende que as 
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trajetórias individuais refletem a diversidade de trajetórias de histórias de vida, ao mesmo 

tempo em que refletem as similaridades entre elas num dado contexto sociocultural e em certo 

nível de abstração do conhecimento, o que possibilita a generalização e construção teórica. A 

noção de HSS se baseia numa orientação idiográfica e no conceito de equifinalidade dos 

sistemas abertos, originado na teoria geral dos sistemas proposta por von Bertalanffy. 

Valsiner & Sato (2006) esclarecem que equifinalidade é uma propriedade dos sistemas 

abertos de alcançarem um mesmo estado de desenvolvimento a partir de diferentes formas e 

condições iniciais, que implica na compreensão de que trajetorias individuais diferenciadas 

podem convergir para pontos de equifinalidade. Com essa compreensão o modelo HSS 

contribui para minimizar tensões na relação singularidade < > generalidade nas práticas de 

construção teórico-metodológica (Valsiner, 2006a, 2007a). 

         As abordagens e métodos narrativos têm sido considerados por diversos autores (Bruner, 

2004; Brockemeier & Carbaugh, 2001; Brockemeier & Harré, 2003; Lieblich et al, 1998; 

Murray, 2000) como recursos importantes para o estudo do Self, notadamente para a 

compreensão do processo de construção do Self situado no contexto sociocultural. 

Brockmeier e Harré (2003) consideram os estudos de narrativas uma abordagem produtiva 

para o problema do entendimento dos padrões dinâmicos do comportamento humano, 

corroborando com o pensamento de Bruner (2004), segundo o qual as narrativas são um modo 

específico de construção e constituição da realidade. Esses autores afirmam que na medida em 

que estudamos as narrativas estamos examinando as maneiras pelas quais as pessoas dão 

sentido às suas experiências e estruturam o conhecimento do mundo e de si mesmos. Em 

concordância com esses autores, consideramos que as narrativas de histórias de vida 

favorecem um lócus privilegiado do encontro entre a vida privada do indivíduo e sua inserção 

na história social e cultural, evidenciando a interpenetração entre sujeito e cultura. A narrativa 

de história de vida, como uma construção ativa que se organiza no tempo e espaço vividos, 

evidencia os diálogos negociados entre o indivíduo e seu ambiente imediato (pares, família, 

trabalho etc.), bem como entre o indivíduo e o amplo universo cultural (mitos, crenças, regras, 

convenções). 

Portanto, os métodos narrativos favorecem a investigação proposta neste estudo na 

medida em que possibilitam explorar a dinâmica do processo de reconstrução de significados 

e auto-organização do Self a partir das narrativas de experiências vividas ao longo do curso de 

vida. 
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3.2 MÉTODO 
 

3.2.1 Delineamento 
 

Em função dos objetivos do estudo e do seu referencial teórico e epistemológico foi 

adotada uma abordagem exploratória e idiográfica (Deslauriers & Kérisit, 2008). Por se tratar 

de um estudo em profundidade sobre processos de significação e constituição da subjetividade 

optamos pelo estudo de caso. Segundo Yin (2001), o estudo de caso possibilita ao pesquisador 

investigar a complexidade que envolve o fenômeno em estudo, mantendo a atenção a novos 

elementos que podem surgir no processo de pesquisa, ao mesmo tempo em que permite o 

acesso à realidade de forma extensa e profunda. Portanto, o estudo de caso se justifica para o 

objetivo de explorar a complexidade e dinâmica do processo semiótico de reconstrução de 

significados nas transições desenvolvimentais. 

 

3.2.2 Participantes  

 

         Com base na noção de Amostragem historicamente estruturada (HSS), já apresentada, 

foram selecionados quatro casos (quadro 1) que apresentam trajetórias de vida singulares e 

diferenciadas quanto à experiência de “tornar-se mãe de filhos adultos”.  

Ao considerar que as camadas socioeconômica média e alta brasileiras são mais 

representativas quanto à ampliação do papel da mulher na sociedade e à ambivalência na 

função materna (Moura & Araújo, 2004; Sarti, 2002), que existem desigualdades nos marcos 

temporais e na extensão da transição para vida adulta (Camarano et al, 2004; Vieira, 2008) e 

levando em consideração os objetivos traçados para este estudo, foram utilizados os seguintes 

critérios para inclusão das participantes: (1) mães de camada socioeconômica média e alta, 

com nível escolar superior e residente na cidade de Salvador; (2) mães com filhos maiores de 

17 anos; (3) mães com e sem atividades ocupacionais além das tarefas do lar; (4) mães de 

filhos do sexo F e M; (5) mães com filhos no início e no fim da transição. Esses critérios 

visam maior diversidade nos casos e minimização da heterogeneidade de fatores 

socioeconômicos de modo a favorecer a profundidade da análise sobre o processo. A seleção 

das participantes foi feita através da rede de relações sociais da pesquisadora. 
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Participante I 
d 
a 
d 
e 

Estado 
 civil 

Formação Ocupação 
 atual 

Religião Idade  e 
sexo 
dos 
filhos 

Filhos 
em 
casa 

Momento da 
transição 

01 
Vilma  
  

60 casada assistente 
social 

assistente 
social 

católica 33(M) 
28(M) 
27(F) 

28(M)  Fim 

02 
Adelaide 
  

44 casada  nutricionista terapeuta 
de família 

espírita 20(M)  
18(M) 

20(M)  
18(M) 

 Início 

03 
Flávia 
  

55 casada eng. química terapeuta 
de família 

católica 20(M) 
18(F) 

18(F)  Início 

04 
Rita 
  

64 casada secretariado professora, 
não atuando 

católica 34(M) 
31(F) 
29(F) 

29(F)  Fim 

 

 Quadro 1. Características sociodemográficas das participantes  

 

3.2.3 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

         Foram utilizadas narrativas de história de vida para coleta de dados, visando privilegiar 

a participação autêntica dos indivíduos na construção dos dados da pesquisa a partir do 

encontro intersubjetivo pesquisador X participante (Jovchelovitch e Bauer, 2002). Foram 

tomadas algumas precauções quanto ao momento das entrevistas (descrito abaixo), ao 

levarmos em consideração que pesquisador e participante, numa situação de entrevista, 

julgam os motivos e atributos uns dos outros, posicionam-se diante do contexto de pesquisa, 

revelam ou ocultam o que lhes convém em função das demandas do momento presente 

(Berntsen & Rubin, 2004; Blagov & Singer, 2004). Através das entrevistas narrativas sobre a 

experiência da maternidade na transição dos filhos para vida adulta, buscamos ter acesso aos 

recursos semióticos do Self das mães de modo a explorar a dinâmica de desenvolvimento do 

Self. 

Segundo Jovchelovitch e Bauer (2002), a entrevista narrativa e a entrevista episódica 

são técnicas de coleta de dados que visam obter dados de forma não estruturada e em 

profundidade. A entrevista narrativa possibilita ao sujeito participante relatar eventos 
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importantes de sua vida sob uma perspectiva pessoal e com encadeamento amplo e livre. A 

entrevista episódica é baseada num roteiro temático elaborado pelo pesquisador para guiar a 

entrevista de modo a obter narrativas da experiência do participante a respeito de eventos ou 

aspectos específicos. Neste estudo, o roteiro foi criado a partir de dimensões teóricas, 

resultados de outros estudos (Borges & Magalhães, 2009; Ramos, 2006; Guerreiro & 

Abrantes, 2005) e resultados preliminares das análises deste estudo sobre a primeira entrevista 

aberta. O roteiro foi elaborado com abertura suficiente para inclusão de outros aspectos que 

poderiam emergir no momento da entrevista ou serem trazidos pelo participante-entrevistado. 

 Desse modo, foram utilizados dois instrumentos para coleta de dados neste estudo. 

Inicialmente, uma entrevista narrativa aberta, através da qual se buscou um espaço de diálogo 

pesquisador-participante que possibilitasse o emergir das histórias de vida das mães de modo 

livre e espontâneo com seus significados e posicionamentos singulares. Foi utilizado um 

esquema autogerador da narrativa, com base no proposto por Jovchelovitch e Bauer (2002), 

no qual se solicitava à participante “fale sobre sua experiência como mãe desde os filhos 

adolescentes até os dias atuais com os filhos se tornando adultos”. As entrevistas foram 

conduzidas com a mínima interferência do pesquisador, limitando-se a expressões de 

incentivo a continuidade da narração quando se faziam necessárias, a questões específicas 

para estimular a continuidade da narração dentro da temática sugerida inicialmente, ou 

questões para confirmar o entendimento do que estava sendo narrado. Desta forma, foi 

garantido ao participante que conduzisse sua narrativa com base numa seleção e 

encadeamento próprio de suas memórias, embora de certa forma influenciado pela presença 

do pesquisador e o contexto de pesquisa. Num segundo momento, visando o aprofundamento 

e esclarecimento de aspectos específicos da primeira narrativa, foi realizada uma entrevista 

episódica. Foi utilizado um roteiro temático previamente elaborado pelo pesquisador para 

guiar a entrevista de modo a obter narrativas mais detalhadas sobre a experiência do 

participante quanto a eventos ou aspectos específicos.  

 Assim, foram realizadas duas entrevistas narrativas para cada participante: uma 

entrevista narrativa aberta (Apêndice C), com média de uma hora de duração, e uma entrevista 

narrativa episódica (Apêndice D), com média de uma hora e meia de duração. Foi aplicado 

ainda um questionário de perfil sociodemográfico (Apêndice B). A coleta de dados foi 

realizada em um espaço com condições apropriadas ao delineamento proposto. As entrevistas 

foram gravadas em áudio para posterior transcrição.  
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3.2.4 Tratamento e análise dos dados  

          

         Os dados foram transcritos na íntegra e arquivados de forma digitalizada. Foram feitas 

diversas análises do caso piloto. Inicialmente, análises das primeiras entrevistas sob uma 

perspectiva holística por conteúdo, como proposto por Lieblich, Tuval-Mashiach e Zilber 

(1998), de modo a identificar os temas abordados na narrativa e estabelecer uma compreensão 

global da história narrada pela mãe. Para tanto, sobre o texto tomado como unidade de 

análise, foram feitas várias leituras com o objetivo de identificar expressões significativas do 

conteúdo e estabelecer associações sobre as mesmas, de modo a identificar os episódios 

temáticos. Uma vez identificados os episódios temáticos, o texto foi subdividido em trechos, 

recebendo cada um deles um rótulo correspondente à sua temática narrativa. Algumas 

temáticas apareciam repetidas nas narrativas ao longo da análise, como “temas dominantes”, 

nos remetendo à noção de “histórias dominantes” como formas de mediar a experiência vivida 

a partir de um ponto de vista (Blagov & Singer, 2004; Grandesso, 2006; White, 2011; White 

& Epston, 1993). Esses temas dominantes, com maior relevância na construção do sentido 

global da narrativa, sugerem também maior relevância dos signos envolvidos e 

posicionamentos do Self do narrador-participante. A partir dessa organização dos dados foi 

construída a sinopse do caso com o objetivo de obter uma compreensão global da história de 

vida narrada.  

        Numa segunda fase de análises, com o objetivo de identificar os instrumentos semióticos 

presentes na narrativa e explorar o processo de auto-organização semiótica, foram feitas 

análises de conteúdo, baseadas em categorias. Ao longo das análises, foi sendo percebida a 

necessidade de levar em consideração, na organização das narrativas, as dimensões espaço e 

tempo, integradas aos signos e significados de maternidade, de modo a tornar possível 

perceber o movimento do Self no encadeamento narrativo e, consequentemente, explorar os 

signos de maternidade, seus significados e sentidos de self, reconstruídos pela mãe ao longo 

da experiência de transição dos seus filhos para a vida adulta.  

        Desse modo, ao considerarmos que o Self é organizado narrativamente (Brockmeier & 

Harré, 2003; Brunner, 1991, 1997; Hermans, 2001b, 2002; Hermans & Kempen, 1993; 

Polkinghorne, 1991), buscamos investigar o seu processo de auto-organização identificando 

as relações entre os conteúdos narrados a partir da experiência subjetiva e os processos de 

desenvolvimento do Self, através do encadeamento e estrutura da narrativa. Ao explorar como 

os elementos semióticos se interconectavam para reconstruir sentidos quanto à experiência da 
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maternidade, buscamos, sobretudo, identificar indícios de continuidades e mudanças nos 

signos relacionados à maternidade ao longo da narrativa. A partir desses autores, ficou mais 

evidente a importancia de investigar a estrutura narrativa e o uso dos padrões da linguagem 

com o objetivo de compreender o interjogo indivíduo < > cultura e os processos de auto-

organização do Self. As narrativas de historia de vida são ferramentas de co-construção que 

integram personagens, signos e significados no tempo e espaço. Essas narrativas são 

organizadas numa sequência temporal subjetiva, que envolve os eventos vividos 

(retrospectivamente - flash-backs) e os eventos previsíveis (prospectivamente - flash-

forwards). O narrador (o Eu-autor) prioriza os eventos e os ordena numa sequência que possui 

um sentido singular. 

        A composição de dois tipos de análise categorial (por forma e por conteúdo), propostas 

por Lieblich et al  (1998), possibilitou estabelecer relações entre a forma (estrutura narrativa e 

uso de padrões da linguagem) e os conteúdos subjetivos das narrativas, que conduziu as 

análises para identificação de mudanças e continuidades no Self ao longo da narrativa. Os 

conteúdos subjetivos, como material singular, não podem ser generalizados no sentido da 

extrapolação para o todo. Entretanto, ao olhar para a forma como são organizados na 

narrativa, podemos explorar, através das estruturas discursivas, possíveis 

correspondências/analogias com o processo semiótico de auto-organização do Self.   Portanto, 

um modelo de análise com base na organização narrativa dos eventos vividos através do 

tempo e espaço, com acesso aos enquadres de atividades situadas em contexto sociocultural 

(nível mesogenético), pode conduzir à compreensão de como o Self é reconstruído 

semioticamente ao longo da trajetória de vida.  

         O percurso traçado na busca de um método que contemplasse esse objetivo levou à 

construção de um modelo de análise multi-níveis, como propõem Murray (2000) e Smith e 

Sparkes (2008). Frost (2009) também propõe o uso combinado de várias formas de 

investigação das narrativas de modo para capturar a multidimensionalidade das narrativas.  

Assim, o método proposto se constitui de duas etapas de análises: 1. Análises categorial por 

forma e conteúdo, em cinco níveis sobre a 1ª entrevista; 2. Análise categorial por conteúdo, 

sobre a 2ª entrevista.  A figura 4 ilustra de modo gráfico os marcadores de análise: tempo, 

espaço, signo, significado, Posição-de-Eu, Outro-Self. 
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                       Figura 4. Ilustração gráfica dos marcadores da análise 

 

        A primeira etapa de análises é composta por cinco níveis de análise: 

1. Análise categorial por conteúdo para identificação dos episódios temáticos, tendo 

como unidade de análise o texto (Lieblich et al., 1998). 

2. Análise categorial por conteúdo para identificação dos signos e significados de 

maternidade, tendo como unidade de análise os episódios temáticos (Lieblich et al., 1998). 

Definimos a categoria ‘Signo de maternidade’ como o conjunto de signos-campo relacionados 

à experiência da maternidade (Ex: sentimentos, valores). Com vimos no Capítulo 1, a 

experiência humana é codificada em diferentes tipos de signos numa hierarquia com múltiplos 

níveis de abstração e generalização (signos tipo-ponto e signos tipo-campo) (Valsiner, 2006b, 

2007a). O signo-campo é conceituado como um signo complexo, com alto nível de abstração; 

um instrumento semiótico que organiza a complexidade da experiência de vida pessoal. Como 

tal, pode funcionar também como signo-promotor, possibilitando a variabilidade de 

construções de sentido, flutuando nas dimensões tempo (do momento presente para a 

experiência do passado e para a antecipação do futuro incerto) e espaço (Valsiner, 2005, 
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2007a). Com base nessa noção, consideramos que a construção de narrativas envolve a 

seleção de signos-campo, que são interligados a outros signos dentro de uma hierarquia 

semiótica para construir sentidos.  Definimos a categoria ‘Significado de maternidade’ como 

o conjunto de sentidos atribuídos a um dado ‘signo de maternidade’ que varia em função das 

dimensões espaço e tempo no encadeamento da narrativa.  

3. Análise categorial por forma para identificar mudanças e continuidades nos signos de 

maternidade, através da organização da narrativa (interconexão entre os signos e significados 

de maternidade em torno das dimensões tempo e espaço), tendo como unidade de análise os 

enunciados nos episódios temáticos. Essa modalidade de análise considera a forma como a 

narrativa é construída, buscando identificar os sentidos da narrativa através do modo como os 

elementos da narrativa se apresentam e das conexões entre esses elementos (Lieblich et al., 

1998). Assim, foram construídas duas outras categorias de análise relacionadas à forma da 

narrativa: tempo-narrativo e espaço-narrativo. 

Para a categoria tempo-narrativo, consideramos que ao construir uma narrativa de 

história de vida, o narrador pode usar a ordem linear dos fatos ou alterar a ordem temporal, 

recuando a eventos passados ou antecipando eventos futuros, condensando, resumindo ou 

omitindo parte dos eventos e até interrompendo a história para dar lugar a descrições ou 

divagações (Polkinghorne, 1991, 2007). Assumimos quatro valores arbitrários para essa 

categoria, em função da conjugação do verbo e da presença de advérbios de tempo (hoje, 

sempre, agora, de repente, etc.) no enunciado que envolve o signo: passado (não ocorre mais), 

passado-presente (já ocorria e continua), presente (algo novo, esta ocorrendo), futuro (poderá 

ocorrer, expectativa).  

Para a categoria espaço-narrativo, consideramos que na construção de narrativas, a 

dimensão espaço situa os eventos no contexto sociocultural em que se dá a experiência 

narrada, conectando personagens, ações e signos, integrados à dimensão temporal 

(Brockmeier & Harré, 2003; Bruner, 1997, 2004; Polkinghorne, 1991). Apoiamos-nos, ainda, 

no conceito de cenário de Bakhtin (2010), com o objetivo de construir uma categoria de 

análise que represente a dimensão espaço nas narrativas. O conceito de cenário, no âmbito 

estrito do texto literário, remete ao tempo e espaço da ação presente nas narrativas, 

apresentando a interligação entre as relações espaciais e temporais nos textos. Na categoria 

espaço-narrativo, vinculada ao contexto temático, estão presentes eventos, signos, 

significados, posições-de-Eu e Outros-Selves. As categorias espaço-narrativo e tempo-

narrativo são integradas através da dinâmica do Self no encadeamento narrativo. 
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Com base nessas categorias e na relação entre elas foram identificadas mudanças e 

continuidades nos signos de maternidade, sendo construída a categoria ‘processo de mudança’ 

com os seguintes valores e critérios:  

a)  Ressignificação: signos que passaram por mudanças de significado. Estão envolvidos 

nesse processo aqueles signos que se apresentam no tempo passado-presente ou 

presente, com mais de um significado que muda com a variação do espaço-narrativo; 

ou se apresentam com mais de um significado em função da mudança do tempo no 

mesmo espaço-narrativo. 

b)   Emergência: signos que mudaram para um nível superior na hierarquia semiótica, em 

função de sua maior força no campo semiótico. Estão envolvidos nesse processo 

aqueles signos que se apresentam no tempo passado (porém na transição), presente 

ou futuro. 

c)   Submersão: signos que passaram para um nível secundário na hierarquia semiótica, 

em função da redução da sua força no campo semiótico. Estão envolvidos nesse 

processo aqueles signos que se apresentam no tempo passado como se não 

ocorressem mais.  

d)    Signos que se mantiveram estáveis (continuidades).  

Foram identificados ainda os signos de maternidade com indícios de ambivalência: 

signos que se apresentam em oposição a outros signos ou estão envolvidos em enunciados 

com antagonismo (presença de advérbios de negação ou interrogativo ou conjunções que 

expressam oposição ou dúvida - não, nem, mas, porém, tampouco, porque, apesar, contudo, 

ora isso ora aquilo, embora etc.), considerados fontes de tensão.  

4. Analise categorial por conteúdo, com a categoria práticas-maternas, para identificar 

mudanças nas práticas de maternidade e sua relação com as mudanças de signos e 

significados de maternidade.  

5. Análise microgenética para explorar o movimento dialógico do Self através das 

Posições-de-Eu, com adaptação do modelo de Branco & Madureira (2008) (Branco & 

Madureira, 2008; Hermans, 2001b; Valsiner, 2006b, 2009a). Visando analisar a intrincada 

trama de vozes do Self, foram feitas análises para identificar os movimentos do Self 

(Posições-de-Eu no diálogo umas com as outras e com outros significativos) e suas relações 

com signos e significados de maternidade. Foram utilizados os enunciados nos episódios 

temáticos com presença de ambivalência ou mudança de significado como unidade de análise. 
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Essas análises possibilitaram mapear as relações dialógicas entre as diversas Posições-de-Eu 

das mães nos contextos de atividades provocadoras de rupturas no campo semiótico da mãe, a 

partir da ambivalência gerada com a transição dos filhos.  

         A segunda etapa de análises, categorial por conteúdo, buscou ampliar os resultados da 

primeira etapa, explorando conteúdos específicos: Percepção da mãe sobre a adultez nos 

filhos, percepção sobre mudanças em si mesma com a transição dos filhos.    

        

3.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
 

         O presente projeto de pesquisa está de acordo com os parâmetros éticos estabelecidos no 

Código de Ética Profissional do Psicólogo, pela Resolução CFP N° 011/97 de 20 de outubro 

de 1997 e pela Resolução CFP N° 016/2000 de 20 de dezembro de 2000, os quais dispõem 

sobre a realização de pesquisa em psicologia com seres humanos. As participantes da 

pesquisa foram informadas a respeito dessas resoluções através do Termo de consentimento 

informado (Apêndice A), onde estão explicitados objetivos, justificativa e procedimentos da 

pesquisa. Também foi garantido o sigilo, a fim de assegurar a privacidade das participantes, a 

confidencialidade dos dados envolvidos na pesquisa, bem como a suspensão da participação 

em qualquer momento da pesquisa por decisão da participante. 

         Quanto aos aspectos de riscos envolvidos no estudo, em consonância com as resoluções 

supracitadas, levamos em conta que qualquer pesquisa com seres humanos é passível de 

algum risco potencial aos participantes. Embora considerado como um estudo que envolve 

risco mínimo, não maior do que o risco encontrado na vida cotidiana dos sujeitos, o projeto 

previu a possibilidade de um atendimento psicológico para a participante caso se fizesse 

necessário, através do encaminhamento a um serviço de psicologia de referência, com 

atendimento gratuito em Salvador/BA. 
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CAPÍTULO 4 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

        Para atender aos objetivos do estudo sob uma perspectiva desenvolvimental e através da 

análise de narrativas de história de vida, foi necessário explorar as relações entre os conteúdos 

narrados a partir da experiência subjetiva e os processos de desenvolvimento do Self. Desse 

modo, assumimos um olhar sobre os conteúdos singulares construídos a partir da experiência 

de vida de cada pessoa (temas, signos, significados e Posições-de-Eu) e sobre os processos de 

auto-organização do Self (emergência de novidade e auto-regulação semiótica). Sobre os 

conteúdos, há uma busca compreensiva sobre as similaridades (aproximações dos enquadres 

normativos da cultura) e as diferenças (focalizando a expressão da agentividade que extrapola 

os enquadres e restrições culturais) entre as experiências de vida de cada uma das 

participantes.  Sobre os processos, há uma busca por padrões na dinâmica das relações entre 

os conteúdos subjetivos, possibilitando estabelecer generalizações teóricas quanto ao processo 

de desenvolvimento. 

       Ao explorar as narrativas das mães com base no método proposto foi possível perceber o 

movimento do Self, construindo significados e assumindo diferentes Posições-de-Eu, no 

encadeamento narrativo dos eventos no tempo e espaço. Desse modo, foram obtidos os 

seguintes resultados:  

a) Conteúdos singulares da experiência das mães na transição dos filhos para a vida 

adulta: temas dominantes nas narrativas; signos que passaram por mudanças ou se 

mantiveram estáveis; diferentes Posições-de-Eu assumidas; mudanças nas práticas 

das mães em relação às mudanças nos significados de maternidade;  

b) Processos de auto-organização do Self (emergência de novidade e auto-regulação 

semiótica) envolvidos com as mudanças nos signos de maternidade e nas Posições- 

de-Eu, com sua dinâmica semiótica integrada ao processo dialógico do Self.  

 

       Como subsídios para essas análises foram elaborados: 1. Um quadro demonstrativo da 

relação entre os elementos organizadores da narrativa para cada caso (apêndices E, F, G e H); 

2. Quadros resumo dos signos que passaram por mudanças (quadro 2) ou se mantiveram 
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estáveis (quadro 3), incluindo todos os casos; 3. Diagramas do movimento dialógico do Self, 

adaptados de Valsiner (2004b), para análise do processo dialógico do Self, como descrito no 

item ‘b’ do parágrafo anterior, de dois dos casos estudados.  

 

4.1 A SINGULARIDADE DA EXPERIÊNCIA DE TORNAR-SE MÃE DE FILHOS 
ADULTOS  
 

         As narrativas de história de vida, ao expressarem significados sobre o mundo e sobre o 

Self do narrador, são constituídas por eventos marcantes da experiência pessoal organizados 

numa sequência temporal subjetiva. Esses eventos são marcos importantes na expressão do 

indivíduo quanto à sua trajetória singular e quanto à definição de si mesmo (Berntsen & 

Rubin, 2004; Blagov & Singer, 2004; Gauer & Gomes, 2006; White, 2011). Ao identificar os 

temas dominantes nas narrativas, colocamos ênfase nos eventos marcantes e nos significados 

e posicionamentos do Self a eles relacionados, permitindo a elaboração de sinopses 

significativas da experiência de vida narrada. Assim, são apresentadas nesta sessão as 

sinopses das narrativas das quatro participantes do estudo com seus temas dominantes.  

        Ao fazer uma análise comparativa entre os casos estudados, percebemos que há uma 

dominância mais significativa dos temas ‘envolvimento com os filhos’, ‘orientação aos filhos’ 

e ‘reflexão sobre ser mãe’. Isso vai ao encontro das considerações feitas por outros 

pesquisadores (Moreira & Nardi, 2009; Wendling & Wagner, 2005) quanto aos sentidos 

associados à maternidade ainda se mostrarem vinculados a padrões normativos, sendo 

encontrados nos discursos sobre a maternidade preocupações, dilemas e dificuldades similares 

na forma de lidar com os filhos. De certa forma, podemos pensar que essas similaridades se 

mantêm ao longo do curso de vida de algumas mães, mesmo com os filhos tornando-se 

adultos (participantes Vilma e Rita), como algo naturalizado na condição de mãe para a 

mulher na família, que se perpetua (Moura & Araújo, 2004).  Entretanto, essa permanência de 

significados de maternidade vinculados a padrões normativos pode também estar relacionada 

às configurações e dinâmicas nas famílias que favorecem menos a transição dos filhos para a 

vida adulta, em contextos socioculturais nem sempre favoráveis a essa transição, 

influenciando na permanência dos cuidados maternos (Stratton, 2003; Wendling & Wagner, 

2005).  

        Similaridades quanto às expectativas das mães em relação ao futuro dos filhos foram 

também identificadas, notadamente em relação à formação profissional e independência 
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financeira, aos parceiros afetivos e constituição de novas famílias. Esses achados são 

congruentes com as considerações de alguns autores em relação a padrões normativos da 

cultura: quanto às tarefas da família e às expectativas das mães vinculadas aos anos de 

dedicação e cuidados com a educação e preparação dos filhos para o mundo adulto 

(McGoldrick, 1995; Minuchin, 1990), quanto às incertezas do futuro diante da diversidade e 

complexidade da vida na contemporaneidade (Stratton, 2003; Wendling & Wagner, 2005). 

        As mudanças e continuidades nos signos e significados de maternidade são apresentadas 

com a classificação do processo de mudança nos três tipos: ressignificação (mudança de 

significado), emergência (mudança para um nível maior na hierarquia semiótica)  e submersão 

(mudança para um nível menor na hierarquia semiótica). São feitas análises comparativas dos 

quatro casos estudados, embora ressaltados os aspectos da singularidade de cada caso. São 

apresentadas ainda as mudanças nas práticas da maternidade para todos os casos. 

 

4.1.1 Temas dominantes e sinopses das narrativas  

 

Participante 01: Vilma 

 

     A participante é casada, reside com o marido em Salvador/BA, tem 60 anos de idade, 

assistente social e católica. Tem três filhos: dois homens com 33 e 28 anos, e uma mulher com 

27 anos. Dois filhos já transitaram para a vida adulta, estão casados e residem em suas novas 

casas. O filho solteiro reside na casa da avó que é coligada com a casa da mãe. Os filhos 

trabalham na empresa da família com o pai. Na narrativa da mãe-participante foram 

identificados quatro temas dominantes: Convivência diária, Cuidados de mãe, União na 

família, Dificuldades com o pai, Funções na família.  

     A mãe está inserida numa família com características bem peculiares. Os filhos vivenciam 

a transição para a vida adulta compartilhando o ambiente familiar interligado com o ambiente 

de trabalho, uma vez que todos trabalham na empresa da família, que se encontra localizada 

ao lado da casa em que residem os pais. Pais e filhos são muito envolvidos uns com os outros, 

apresentando muita proximidade física e afetiva, com compartilhamento diário de eventos do 

trabalho e da rotina diária da vida. Essa proximidade se expressa também na organização das 

moradias, pois a filha que já saiu de casa reside em casa próxima da dos pais, bem como a avó 

materna reside em casa no fundo da casa dos pais. A convivência diária com os filhos adultos 
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e com o filho em transição mantém a mãe ainda ativa quanto aos cuidados maternos 

normativos: alimentação dos filhos, educação e proteção da harmonia entre os irmãos. A 

distribuição de tarefas na família é um aspecto que apresenta dificuldades, expressas por 

tensões nas tarefas da mãe com o cuidado dos filhos, quanto aos limites e regras na família, e 

em relação ao filho solteiro na tarefa de cuidar dos bens e dos investimentos da família.  A 

saída dos filhos de casa, motivada pelo casamento, vem sendo elaborada pelos pais. A 

diferença de gênero quanto à saída dos filhos de casa é sentida pela mãe, que tem buscado se 

acostumar com a ausência da filha, inserindo outras atividades e interesses na sua rotina 

diária. A renúncia e os esforços maternos no cuidado com os filhos são compensados com a 

felicidade e satisfação diante da união e harmonia entre eles. Suas expectativas com o futuro 

dos filhos estão voltadas para uma melhor condição habitacional e constituição de suas novas 

famílias.  

Participante 02: Adelaide 

     A participante é casada, reside com o marido em Salvador/BA, tem 44 anos de idade, 

nutricionista, espírita, trabalha como terapeuta de família. Tem dois filhos homens: 20 e18 

anos. Os filhos estão vivendo o período de escolha e formação profissional, e construindo 

maior autonomia.  Ambos residem na casa dos pais.  Na narrativa da mãe-participante foram 

identificados dois temas dominantes: Reflexões sobre ser mãe e lidando com indisciplina. 

     A mãe expressa sua ênfase na preocupação com os estudos e formação profissional dos 

filhos. A definição de fronteiras e limites na família se mostra tensionada com o movimento 

dos filhos em busca de maior autonomia, vinculada às reconfigurações nas relações de poder 

que normalmente surgem nessa fase de transição. A família vivencia um cotidiano de 

conflitos que envolvem autonomia, disciplina e distanciamento afetivo.  As dificuldades da 

mãe em lidar com a autonomia dos filhos e disciplina doméstica aparecem nos conflitos 

cotidianos na realização de tarefas domésticas e nos estudos. A mãe se mostra muito reflexiva 

quanto à sua função materna, assumindo novos posicionamentos quanto ao ser mãe e 

reconstruindo seu sentido de maternidade. Embora defenda não ter obrigações, nem 

expectativas em relação ao futuro dos filhos, expressa suas expectativas em relação à 

felicidade dos filhos, formação profissional, presença de parceiras afetivas, à chegada de netas 

e a presença dos filhos no futuro na vida dela. Apesar de expressar seus sentimentos de 

tranquilidade, calma e equilíbrio, também expressa sua decepção e indignação em relação aos 

filhos, demonstrando estar vivendo um processo de intensa ambiguidade e tensão. 
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Participante 03: Flávia 

 

      A participante é casada, reside com o marido em Salvador/BA, tem 55 anos de idade, 

engenheira química aposentada, católica, trabalha como terapeuta de família. Tem um filho de 

20 anos e uma filha de 18 anos. Os filhos estão vivendo o período de formação profissional, e 

construindo maior autonomia e independência dos pais. A filha reside na casa dos pais e o 

filho foi morar em Aracaju/SE para fazer o curso universitário. Na narrativa da mãe-

participante foram identificados os seguintes temas dominantes: envolvimento com os filhos, 

orientação dos filhos, Lidando com proximidade e distanciamento, Reflexões sobre ser mãe, 

saída do filho de casa. 

      A maternidade é expressa com ênfase na presença e participação nas atividades dos filhos. 

A mãe se dedicou a preparar os filhos para a vida, atenta para que não fossem tímidos e 

participassem da vida social. O distanciamento do filho, com a entrada na universidade, é 

vivido com tristeza e preocupação pelo afastamento e impossibilidade de cuidar do filho, 

porém com alegria ao perceber o amadurecimento do mesmo, com maior autonomia nas 

atividades e organização pessoal. A tranquilidade em criar os filhos até a adolescência vem 

sofrendo mudanças e dando lugar a preocupações nessa fase de transição. Sua atenção com a 

orientação sexual dos filhos lhe remete à própria experiência quando jovem, trazendo dúvidas 

quanto à melhor forma de orientá-los diante das mudanças no comportamento dos jovens na 

atualidade. Suas expectativas com o futuro em relação aos filhos se dirige à formação 

acadêmica, entrada no campo profissional e constituição de nova família. Essas expectativas 

lhe trazem preocupações, principalmente quanto à sua possibilidade de poder ajudá-los no 

futuro diante das suas limitações com a saúde, e consciência da mudança de sua posição na 

vida dos filhos.    

Participante 04: Rita  

 

     A participante é casada, reside com o marido em Salvador/BA, tem 64 anos de idade, 

formada em secretariado, católica, não está trabalhando, está aguardando a aposentadoria. 

Tem duas filhas biológicas, 31 e 29 anos, e um filho-enteado, de 34. O pai é aposentado. O 

filho-enteado (filho do primeiro casamento do marido) e a filha mais velha já estão casados, e 

residem em suas próprias casas. A filha mais velha mora em outro estado. A filha caçula está 

em fase de conclusão do curso universitário, não possui emprego fixo, mas faz alguns 

trabalhos com contrato provisório. Na narrativa da mãe-participante foram identificados três 



72 

 

temas dominantes: Reflexões sobre ser mãe, desenvolvimento das filhas na adolescência, o 

filho enteado. 

         A mãe vivencia uma fase de tensão e conflitos com a filha caçula, em função da sua 

preocupação e cobrança em relação ao desenvolvimento profissional da filha. Também se  

mostra reflexiva quanto à sua função materna, o que tem lhe possibilitado rever crenças e 

exigências em relação a si mesma, à filha e à maternidade, notadamente no que se refere às 

suas obrigações enquanto mãe nessa fase de transição dos filhos. Suas expectativas em 

relação ao sucesso dos filhos é um aspecto marcante do seu modo de ser mãe. Embora 

reconheça que já fez tudo que tinha que fazer pelos filhos, que deu uma boa base de formação 

às filhas e entenda que os filhos têm suas próprias aspirações e devem construir seus próprios 

caminhos rumo à independência, ainda busca orientar a filha mais nova em relação ao campo 

profissional e amoroso.  Movida por forte expectativa de sucesso e realização para as filhas 

tem pressionado essa filha com cobranças que acarretam desentendimentos entre elas. 

 

4.1.2 Mudanças e continuidades no significado de maternidade. 

 

A partir da identificação dos signos e significados de maternidade presentes nas 

narrativas, foram exploradas as relações entre esses elementos e as dimensões espaço e tempo 

da narrativa (Apêndices E, F, G, H), com base na análise categorial por forma, como visto no 

Capítulo 3. A partir dessas análises foram identificados os signos que passaram por mudanças 

(quadro 2) e aqueles que apresentaram continuidade (quadro 3). No quadro 2, também é 

apresentado o processo de mudança dos signos, classificado nos três tipos: emergência 

(mudança para um nível superior na hierarquia semiótica),  ressignificação (mudança de 

significado) e submersão (mudança para um nível inferior na hierarquia semiótica). 

Embora cada mãe vivencie sua experiência materna de modo singular, reconstruindo 

significados diferenciados acerca da maternidade e se reposicionando de modo peculiar 

enquanto mães, identificamos algumas similaridades entre os casos estudados, notadamente 

quanto à presença de alguns signos hipergeneralizados vinculados a padrões canônicos da 

maternidade (Ex: felicidade, cuidado, obrigação, dedicação, preocupação, sofrimento etc.). 

Entretanto, mantemos um enfoque compreensivo quanto à singularidade e multiplicidade de 

construções semióticas do Self diante da diversidade das experiências de vida. 
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Vemos que em todos os casos estudados (quadro 2 e 3) aparece os signos felicidade, 

cuidado, obrigação e dedicação aos filhos (vinculados ao mito do amor materno) na expressão 

do significado da maternidade, embora as mães vivenciem  rupturas que levam ao emergir de 

signos como sofrimento, preocupação e solidão; ou ainda, submersão de signos, como 

felicidade no caso de Rita. Mesmo no caso de Adelaide que se mostra muito reflexiva em seus 

questionamentos quanto aos padrões normativos da maternidade (com o emergir de signos 

como ‘direito de errar’ e  ‘não ter obrigação’ sobre a felicidade dos filhos), há uma vinculação 

da sua felicidade de mãe à realização dos filhos.  Essas similaridades são congruentes com as 

considerações e achados de outros pesquisadores (Bernicá & Gomes, 1998; Moreira & Nardi, 

2009; Moura & Araújo, 2004) quanto aos padrões normativos ainda vigentes na cultura 

embora com novas configurações nos modelos de maternidade, como apresenta Adelaide ao 

buscar um novo posicionamento diante do sofrimento e tristeza, e novas práticas maternas 

para lidar com seus filhos. 

PROCESSO              INÍCIO DA TRANSIÇÃO 
     
CASO 2: Adelaide     CASO 3: Flávia                            

             FIM DA TRANSIÇÃO 
     
 CASO 1: Vilma                 CASO 4: Rita 

emergência  
 
 

Susto 
correria   
responsabilidade 
poder  
tranquilidade 
complicação 
felicidade 
decepção  
dor 
firmeza  
indignação 
amadurecimento  
cooperação 
obrigação  
direito de errar 

tristeza 
perda 
preocupação 
sofrimento 
 

chateação 
sofrimento  
solidão  
sossego  
controle 
alívio 

comparação 
perfeição 
 

ressignificação bacana  
 

felicidade 
tranquilidade 
orientação 
 

cuidado 
compensação   
preocupação  
trabalho 

preocupação  
amor 
obrigação 
orientação 
cobrança 

submersão  proteção  
presença  
disponibilidade 

Esforço  felicidade  
confiança 
responsabilidade 
firmeza 
dificuldade 

      

        Quadro 2. Signos da experiência da maternidade que passaram por mudanças. 
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         Chama a atenção, no caso de Adelaide, a maior presença de signos em emergência em 

relação aos outros casos, o que pode estar relacionado ao alto nível de ambivalência na 

vivência dessa mãe - destaque para o signo ‘susto’, ao lidar com a novidade do enfrentamento 

dos filhos à autoridade dos pais - e a reflexividade que conduz a um maior distanciamento dos 

padrões normativos. Essas ambivalências podem estar vinculadas também ao inicio da 

transição dos filhos, quando há uma maior frequência de eventos geradores de tensão 

(movimento de construção de maior autonomia e independência da família). Os eventos não 

esperados pela mãe, em função das crenças e comportamentos organizados e mantidos ao 

longo da infância e adolescência dos filhos, podem ser vividos como rupturas e levar à 

construção de mudanças (Zittoun, 2011). Por exemplo, os signos dor, decepção e indignação, 

que emergem quando a mãe lida com os questionamentos e desqualificação dos filhos 

(provavelmente os filhos eram crianças dóceis e obedientes) e a ambivalência diante da falta 

de carinho (carinho que havia na infância, como relata a mãe: “Ele sempre foi o mais 

dengoso, mais carinhoso“). No caso de Flávia, os signos dor, sofrimento e tristeza, que 

também emergem nessa transição dos filhos, estão vinculados ao evento de acesso à 

Universidade. A Mãe vive a ambivalência entre alegria (o filho ter passado no vestibular) e 

tristeza (o filho irá morar em outra cidade, distante dela).  

        Já nos casos de Vilma e Rita (fim da transição), os eventos do início da transição já 

foram vividos pelas mães, assim como alguns eventos da transição dos filhos mais velhos 

também já foram vividos (casamento, saída de casa etc.). Isso sugere menor presença de 

tensões, por não haver tanta novidade e já terem ocorrido ressignificações da maternidade em 

relação aos signos envolvidos com esses eventos, gerando maior estabilidade semiótica no 

Self dessas mães. No caso de Rita, vemos como o emergir dos signos comparação e cobrança 

está relacionado com experiências vividas com os primeiros filhos (“E a mais nova, que esta 

aqui, eu... é um pouco diferente... só que eu andei um tempo comparando, né? Porque... tudo 

tem seu tempo, e... Então se você entra na faculdade, você também tem seu tempo de sair.  

Porque você tem outras coisas pra fazer... Nossos atritos... são por essas coisas. Porque a 

gente diz assim: - já esta no tempo de você fazer, já esta no tempo. Cobrei muito o tempo... 

querendo cobrar o que esta fazendo e não deu certo...”). 

        Essas análises levam em consideração que as experiências vividas por cada mãe na 

transição de cada um dos filhos, embora com eventos similares dentro dos mesmos enquadres 

da cultura (autonomia, casamento, saída de casa, primeiro emprego), são vividas de modo 

diferenciado, levando à diversidade de construções semióticas e posicionamentos do Self. As 
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noções de trajetórias de vida e irreversibilidade do tempo (apresentadas no Capítulo 1) nos 

possibilitam compreender melhor os aspectos que favorecem essa diversidade: o modo 

singular da mãe ao lidar com cada nova experiência com seu Self em desenvolvimento; a 

irreversibilidade do tempo que torna cada evento único, embora semelhante a outros eventos 

pertencentes ao mesmo enquadre de atividade situada socioculturalmente; o modo singular de 

cada um dos filhos ao lidar com cada evento; as múltiplas possibilidades de diálogo e co-

construção semiótica nas famílias.   

     Alguns signos se mostraram mais estáveis ao longo das narrativas, o que indica certa 

continuidade no processo de desenvolvimento do Self (quadro 3), embora possam ter sido 

envolvidos em ambivalências (Ex: envolvimento e felicidade, no caso de Vilma; carinho,  no 

caso de Adelaide). Alguns deles são signos hipergeneralizados no contexto da maternidade 

(Ex: cansaço, felicidade, prazer, carinho), com alto nível de abstração e carga afetiva, 

vinculados aos padrões normativos da cultura.   Por exemplo, o signo felicidade, para Vilma, 

se mantém estável num nível de maior força da hierarquia semiótica, com seu significado 

reforçado pela união entre os filhos nessa fase de transição da família, embora envolvido 

numa ambivalência em relação ao signo chateação no contexto dos cuidados da mãe na 

convivência diária com os filhos. De modo similar, o signo envolvimento se mantém estável 

(não há mudança ao longo da narrativa), embora se apresente com indício de ambivalência 

quando a mãe diz ”não sei se me envolvo muito”.  Essa dúvida indica a presença de um 

processo reflexivo que busca solução para a tensão ‘envolver-se/não envolver-se’, que esta 

relacionada aos signos felicidade e chateação, no cuidado diário com os filhos. Podemos 

inferir também que a ambivalência presente não tem força suficiente para ativar os processos 

de auto-organização semiótica (emergência ou auto-regulação) e promover mudanças, porém 

a força dos signos também não elimina a ambivalência. Há um equilíbrio provisório no campo 

semiótico (Diriwächter & Valsiner, 2006; Valsiner, 2007a, 2009b). No caso de Flávia, o signo 

disponibilidade se mantém reforçado pelos signos mãezona e presença (forte vinculação aos 

padrões normativos, ao mito da maternidade), embora a mãe esteja ressignificando a 

maternidade (mudanças nos signos tranquilidade, felicidade e perda) e reconfigurando suas 

práticas ao lidar com o amadurecimento e distância dos filhos.  
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INÍCIO DA TRANSIÇÃO FIM DA TRANSIÇÃO 

      CASO 2: Adelaide         CASO 3: Flávia      CASO 1: Vilma                     CASO 4: Rita 

segurança 

trabalho 

cansaço 

renúncia 

carinho 

mãezona 

presença 

disponibilidade 

importância 

envolvimento  

renúncia 

felicidade 

orientação  

prazer 

carinho 

 

exemplo 

dom da criação 

compensação 

sucesso  

educação 

conforto 

  
Quadro 3. Signos da experiência da maternidade mais estáveis (continuidades) 

 

 

4.1.3 Mudanças nas práticas da maternidade em relação às mudanças no self 

  

            Embora a Psicologia Cultural de orientação semiótica enfatize os processos semióticos 

(dimensão simbólica) na constituição e desenvolvimento do Self, também reconhece a 

importância das práticas socioculturais (dimensão da ação ou atividades) nos processos de 

significação (Branco, 2006; Hermans, 2001b; Valsiner, 2007a). Como destaca Branco (2006), 

as relações entre a dimensão simbólica do desenvolvimento humano e as práticas 

socioculturais são fundamentais nos processos de significação e auto-organização do Self, na 

medida em que os construtos pertinentes à dimensão dos processos de significação constituem 

e são constituídos nos contextos das interações sociais concretas entre os indivíduos. Ao 

compreendermos que é no contexto das práticas socioculturais que o indivíduo se constitui, 

construindo significados de mundo e sentidos de si mesmo, buscamos mapear as relações 

entre mudanças nas práticas da maternidade e mudanças semióticas no Self.  

              Ao buscarmos relações entre as mudanças no campo semiótico (signos e significados 

de maternidade) e as práticas socioculturais das mães, identificamos mudanças no campo 

semiótico a partir de processos reflexivos e rupturas no Self que levaram a mudanças nas 

práticas (em Vilma, através dos signos preocupação, tranquilidade, alívio, sossego; em 

Adelaide, através dos signos carinho, disponibilidade; em Flávia, através dos signos 

felicidade, orientação, esforço; em Rita, através dos signos obrigação, orientação e cobrança). 

Percebemos também que algumas práticas modificadas gradativamente ao longo do cotidiano 

levaram a mudanças no campo semiótico sem ativação significativa de processos reflexivos 
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ou presença de tensões no campo semiótico do Self (como o signo cuidado, no caso Vilma; o 

signo tranquilidade, no caso de Flávia), o que nos remete às considerações de Branco (2006), 

quanto à importância de um olhar mais profundo para as ações humanas no processo de 

desenvolvimento do Self. A seguir apresentamos os achados em cada um dos casos desse 

estudo.  

 

Participante 01: Vilma 

      A mãe, ao se distanciar da realidade restritiva de estar habituada a dedicar-se intensamente 

aos filhos (principalmente pelo fato de ter a presença deles diariamente) e de depender da 

companhia da filha para não sentir-se sozinha, constrói novas possibilidades para sua vida, 

buscando  mudanças na sua prática cotidiana e um novo curso de formação profissional para 

manter uma atividade após a aposentadoria. Percebe-se nesse movimento de agentividade a 

qualidade poética proposta por Abbey (2004) e Bastos (2011). Esse movimento é 

acompanhado de mudanças na sua prática materna: compartilha com os filhos o cuidado com  

o pai; passa a direcionar menos as coisas na família, delegando mais  responsabilidades para 

os filhos; cuidado nas opiniões sobre a vida dos filhos para evitar conflito, notadamente em 

relação ao genro e nora. 

Participante 02: Adelaide 

         Embora com forte presença de reflexividade diante das ambivalências,  com mudanças 

significativas construídas no nível semiótico, não houve  mudanças concretas  no nível das 

praticas maternas, indicando está em processo de construção. Foram identificadas: busca do 

recurso da psicoterapia, o que tem lhe assegurado maior reflexividade e amadurecimento;  

com o amadurecimento que vem conquistando tem delegado tarefas do cuidado com os filhos 

para o pai; vem buscando ser mais firme com os filhos, deixando o carinho de lado quando 

precisa colocar as regras e limites; deixando de ser tão prestativa e disponível para os filhos; 

buscando estimular a cooperação dos filhos e o diálogo em família.  

Participante 03: Flávia 

          A saída do filho de casa e a entrada da filha na faculdade, além de provocar mudanças 

no campo semiótico da mãe, precipitaram mudanças na sua prática materna: Não tem 

acompanhado mais o desempenho acadêmico dos filhos, estando mais tranquila em relação à 

autonomia deles; tem construído maior proximidade da filha, o que tem lhe possibilitado 
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orientá-la quanto à sexualidade. Além dessas mudanças, tem buscado olhar mais para si como 

mulher, com maior abertura para os relacionamentos sociais. Fez uma formação em terapia de 

família visando uma atividade profissional que lhe dê maior independência financeira e 

autonomia para realizar seus interesses pessoais.   

Participante 04: Rita 

          Embora esteja revendo suas crenças e exigências em relação a si mesma enquanto mãe, 

na medida em que reconhece que já fez o que tinha que fazer pelos filhos e que os mesmos 

devem construir seus próprios caminhos, mantêm-se ativa em relação aos cuidados com a 

filha caçula: cuidados básicos com alimentação e saúde, orientação quanto ao campo  

profissional e amoroso.  Suas expectativas quanto ao desenvolvimento e independência das 

filhas se faz presente de modo concentrado na filha caçula, que apresenta um 

desenvolvimento mais tardio em relação à filha mais velha. Essas expectativas e preocupações 

com o futuro contribuem para dificultar suas reconstruções quanto à sua função materna nessa 

transição dos filhos para a vida adulta e manter um sentimento de aprisionamento em relação 

a suas obrigações com a filha, limitando sua liberdade para realizar desejos como viajar e 

voltar-se mais para suas atividades religiosas. 

 

        

4.2. A DINÂMICA DOS PROCESSOS DE AUTO-ORGANIZAÇÃO DO SELF 
     

         As análises sobre os processos de auto-organização do Self (emergência de novidade e 

auto-regulação semiótica) se basearam na noção de constituição narrativa do Self e no 

princípio organizador das narrativas através das dimensões tempo e espaço, como apresentado 

no Capítulo 3 (Brockmeier & Harré, 2003; Bruner, 1997, 2004; Hermans, 2001b, 2002; 

Polkinghorne, 1991). Apoiamo-nos, portanto, na idéia de que nas narrativas há um 

movimento dos signos através do tempo e espaço que expressa a dinâmica dos processos 

semióticos do Self (emergência e auto-regulação). Assim, exploramos as relações entre os 

contéudos subjetivos presentes nas narrativas (envolvidos com o signo hipergeneralizado 

maternidade) e a forma como eles se apresentam na estrutura da narrativa (processo de 

construção). 

Com base na noção de signo-campo, também apresentada no capítulo acima referido, 

destacamos que a construção de narrativas envolve a seleção de signos-campo que são 
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articulados a outros signos numa hierarquia semiótica que constitui os significados e sentidos 

de Self (Valsiner, 2007a). Salientamos que os signos-campo podem funcionar como signos-

promotores, possibilitando a variabilidade de construções de sentido, flutuando nas dimensões  

tempo e espaço (Valsiner, 2007a).  

No processo de auto-regulação semiótica os signos ativados (a partir de novas 

experiências e/ou por processos reflexivos) ou trazidos por outros para o campo semiótico da 

pessoa são mantidos num estado temporário de tensão associado à ambivalência, até que se 

estabeleça uma nova reconfiguração no campo. A reconfiguração do campo não se dá a partir 

de um único evento, mas a partir da repetição de eventos cotidianos que envolvam esses 

signos (nível microgenético). A cada evento os signos são acionados e elaborados num 

determinado enquadre de contexto no nível intermediário na hierarquia semiótica 

(mesogenético), até atingirem um estado de maior estabilidade (nível ontogenético), quando 

se estabelece uma mudança significativa (transição desenvolvimental) (Valsiner, 2002a, 

2002b, 2004b). 

          A seguir são apresentadas as análises e discussões dos quatro casos estudados. Para os 

casos 1 e 2, são acrescentadas análises microgenéticas do movimento dialógico do Self, 

visando aprofundar a investigação sobre o processo de auto-organização do self através das 

múltiplas vozes presentes nos eventos narrados, que representam diferentes perspectivas do 

Self nas múltiplas Posições-de-Eu (Cunha, 2007; Hermans, 2001b, 2002; Valsiner, 2002b, 

2005). 

4.2.1 Participante 01: Vilma 

Signos que passaram por mudanças de significado  

a) Cuidado  

 

      O cuidado é expresso inicialmente como um modo de vivenciar a maternidade (espaço-

narrativo T1-Condição de mãe). Percebe-se que nesse sentido há uma construção 

hipergeneralizada, com alto nível de abstração e carga afetiva (“É muito prazeroso, né? Esta 

minha condição de mãe, né? É uma coisa que eu vivo, vivencio com muito... muito... assim... 

carinho, assim... muito cuidado”). De certo modo, podemos pensar que se aproxima de 

padrões canônicos, do mito da maternidade.  
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     No passado (infância e adolescência dos filhos), o cuidado esteve mais vinculado às tarefas 

maternas de educação, alimentação e higiene. Com o amadurecimento dos filhos, ao longo da 

transição para a vida adulta, o cuidado passa a sinalizar também a preocupação com a 

harmonia e união dos filhos em função do contexto de trabalho deles (espaço-narrativo T5- 

União na família). O recurso simbólico ‘rezar por eles’ da cultura pessoal, usado pela mãe, 

cria certa estabilidade subjetiva diante das incertezas da vida. O cuidado relacionado aos 

contextos de arrumação e higiene passa ainda a ter um sentido de preparação para o futuro dos 

filhos. Essa reconstrução de significados também é orientada pelos enquadres de atividades do 

contexto sociocultural (nível mesogenético), que estão também vinculados às “tarefas de 

preparação dos filhos” que são modificadas ao longo da transição da família. Esse movimento 

do Self mostra sua orientação para o futuro (Abbey & Valsiner, 2005; Valsiner, 2007a, 2009b) 

com a expectativa da mãe de realizar sua tarefa de “preparar os filhos para o futuro” 

(McGoldrick, 1995; Minuchin, 1990), conciliando os modelos da cultura com a sua 

experiência subjetiva.  Com as mudanças no significado do cuidado (através do tempo e 

espaço expressos na narrativa), percebe-se como a expectativa de futuro, junto ao contexto 

onde ocorrem os eventos, orienta e antecipa ações e construções de significados. Os signos 

promotores (Valsiner, 2007a) têm essa função de orientar a auto-organização semiótica do 

Self: ao antecipar o futuro, a pessoa constrói possibilidades de se preparar e adaptar-se às 

mudanças.    

 

b)  Compensação  

     Embora o sentido da maternidade como compensatória esteja vinculado a uma expectativa 

futura de melhoria e liberdade, que parece não se concretizar, há uma mudança à medida que 

os filhos vão ficando adultos. Essa expectativa pode ter sido reforçada pelo signo renúncia 

(“Eu não digo nem renúncia, porque às vezes digo assim: - Poxa, quanta coisa deixei de 

fazer“), que embora traga tensão para o campo semiótico não desfaz a dominância do signo 

compensação. Se no passado houve tantas renúncias, o sentimento de felicidade com a união 

dos filhos (“Eles sempre participaram de tudo. Eu acho que isto ajudou muito nessa... nesse 

futuro... nessa questão agora do trabalho deles. Estarem juntos, decidindo, né? Eu fico muito 

feliz com isso. Eu acho... que foi o retorno, até de tudo, né? Do que a gente deixou, deixou até 

de viajar”) parece trazer junto uma confirmação das expectativas, um retorno que compensa 

tudo que teve que deixar de fazer para si mesma. O signo compensação se move do passado-

presente para o futuro sinalizando uma expectativa de melhoria e liberdade ao longo dos anos, 
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com um indício de ambivalência no campo semiótico. Essa ambivalência se mostra mais forte 

ainda com a presença do signo renúncia que expressa ainda uma tensão em relação a outro 

signo hipergeneralizado, o prazer da maternidade (“É muito prazeroso, né? Esta minha 

condição de mãe, né?”). Ao final da narrativa, o signo felicidade aparece como atenuante da 

ambivalência (está/não-está sendo compensatório) presente no campo semiótico. 

    Análises do movimento dialógico do Self possibilitam perceber melhor a tensão no campo 

semiótico e o processo de auto-regulação do self, com a presença das múltiplas vozes que 

representam diferentes perspectivas do Eu (Posições-de-Eu no Self) diante dos eventos 

narrados. As Posições-de-Eu estabelecem diálogos entre si mediados pelos signos, em função 

das mudanças no contexto e no tempo (Hermans, 2001b, 2002) e da força dos signos 

envolvidos (Abbey & Valsiner, 2005) dentro de uma hierarquia semiótica (Valsiner, 2006b, 

2007a). Nesse movimento dialógico de encontro entre as várias posições do Self, algumas 

posições podem tornar-se mais dominantes do que outras, possibilitando a reconfiguração das 

posições já existentes em termos da hierarquia ou a emergência de novas Posições-de-Eu 

(Valsiner, 2002a). Concomitantemente, há uma reconfiguração no campo semiótico do Self, 

com a construção ou internalização de novos signos (Valsiner, 2002a, 2002b 2004b), a partir 

dos signos pré-existentes ao interagirem com signos trazidos pelo Outro.    

     Podemos perceber a presença de vozes que se apoiam nos signos prazer e cuidado (figura 

5) vinculadas à Posição-de-Eu-mãe, enquanto outras vozes se apoiam nos signos chateação e 

renúncia, vinculadas a outra posição do Self, Posição-de-Eu-mulher.  Diante da ambivalência 

entre os signos, como já visto na análise anterior, há um diálogo entre essas posições internas 

na busca de um equilíbrio que minimize as tensões. No contexto mais amplo, no espaço-

narrativo T1-condição de mãe, vemos que as vozes V3 e V6 expressam uma insatisfação por 

ter deixado de fazer coisas e o desejo de vir a ter mais liberdade. Essas vozes se contrapõem a 

um padrão normativo da função materna - voltado para atender as necessidades dos filhos em 

detrimento das suas próprias necessidades ou desejos. Podem ser pensadas, portanto, como 

uma outra posição do Self, um posição Eu-mulher, que se opõe à posição Eu-mãe.  Assim, 

percebe-se uma tensão entre as posições Eu-mãe e Eu-mulher, com ambivalência entre os 

signos compensação/renúncia (domínio da posição Eu-mulher), que conduz a um processo 

reflexivo no campo semiótico para atenuar a tensão com a ambivalência de ser/não-ser 

compensada. Na sequência do diálogo, o signo envolvimento surge na voz V8 da Posição-de-

Eu-mãe no processo reflexivo (“Não sei se eu me envolvo muito. Muito envolvida...”). 
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      No espaço-narrativo ‘T3-cuidados de mãe’ (figura 6) o diálogo se estende num contexto 

mais específico (relacionado ao espaço casa/trabalho), na busca de signos que representem 

satisfatoriamente a experiência pessoal (Abbey e Valsiner, 2005).  Emerge o signo chateação, 

na voz da Posição-de-Eu-mãe, que se contrapõe ao signo prazer (em T1), dando força à 

Posição-de-Eu-mulher, como podemos ver na voz V10 (“eu deixava tudo... deixava o trabalho 

e vinha para casa”). Em seguida, o signo cuidado na voz V11 da Posição-de-Eu-mãe parece 

amenizar a força do signo chateação. 

                    

                    Figura 5. Diagrama do movimento dialógico do Self – caso 1: T1.  

                  

                  Figura 6. Diagrama do movimento dialógico do Self – caso 1: T3. 
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    Ao final da narrativa, no espaço-narrativo ‘T14-união na família’ (figura 7) as vozes que 

envolvem diálogos com Deus e com os filhos reforçam o domínio da Posição-de-Eu-mãe 

(“ajudou nesse futuro dos filhos, no trabalho, estarem juntos”) e a força dos signos felicidade 

e compensação, amenizando a tensão no campo semiótico entre as posições divergentes. 

Podemos ver que na voz V10 da Posição-de-Eu-mulher (‘eu acho... que foi o... que foi o 

retorno, até de tudo, né? Do que a gente deixou, deixou até de viajar”) há um sentido de ser 

compensada. 

          
            Figura 7. Diagrama do movimento dialógico do Self – caso1: T14 

 

c) Preocupação 

 

     Preocupação é uma palavra que, num sentido coletivo hipergeneralizado, significa 

inquietação e apreensão em relação a alguma coisa futura. No contexto da maternidade, 

aparece aqui em relação ao transtorno TDAH da filha desde a adolescência (”Eu acho que ela 

tem um pouco do transtorno também... porque em casa... ela adolescente... e tudo... ela é um 

pouco desorganizada também.”). Se no passado houve outras preocupações, no momento 

presente a preocupação se coloca em relação ao contexto do casamento da filha e da 
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maternidade (“Mas, assim, me preocupo muito com a relação dela com o marido. Uma 

relação boa, até agora. Mas, agora que tem uma filhinha, né? Ela está muito bem. Eu achei 

que não ia ser”), com uma expectativa de futuro não confirmada de que a filha lhe daria 

trabalho em relação aos cuidados com a neta. Embora não esteja explícito na narrativa, 

podemos inferir que eventos cotidianos (nível microgenético) – relacionados ao 

amadurecimento da filha, ao apoio do irmão e à terapia da filha – podem ter contribuído para 

enfraquecer a força do signo preocupação quanto ao transtorno TDAH. Com os eventos do 

casamento e maternidade da filha, a mãe possivelmente se utiliza de signos pré-existentes da 

sua experiência sobre o casamento e a maternidade (no passado) bem como da experiência 

com a filha criança e adolescente em relação ao TDAH, para antecipar um futuro com 

possíveis dificuldades na relação da filha com o marido (“Mas assim, me preocupo muito com 

a relação dela com o marido. Uma relação boa, até agora”) e com trabalho para ela mesma no 

cuidado com a neta (”Ela está se desenvolvendo muito bem com esta menina... com a 

maternidade. Está muito bem. Eu achei que não ia ser. Achei que ia jogar mais pra mim, mas 

ela está se dando muito bem”). Assim, a mudança na vida da filha com o casamento traz uma 

tensão para o campo semiótico da mãe provocando um deslocamento da sua preocupação de 

mãe para um contexto específico em relação à filha. 

    

d) Trabalho  

     Se no passado, o trabalho esteve mais associado às tarefas de higiene e alimentação (“Eu 

nunca fico fora na hora do almoço, desde eles pequenos... Porque quero ver a comida na 

mesa, como botou, como almoçaram... Sempre tive este cuidado”), seu significado com a 

transição dos filhos para a  vida adulta passa a ter uma ênfase  sobre a orientação dos filhos: 1. 

O trabalho de orientar a conversa na hora da refeição surge diante do novo contexto de 

trabalho, na medida em que os filhos compartilham o mesmo ambiente de trabalho e refeição 

e aproveitam para conversar as questões de trabalho (“Falam muito de trabalho. Já diminui-o 

bastante. Já trabalhei isto bastante, falar de trabalho na hora de... Porque assim... Como eles 4 

que trabalham junto, o assunto fica em torno do trabalho”). 2. O trabalho de lidar com as 

dificuldades do pai vem sendo compartilhado com os filhos, na medida em que eles passam a 

trabalhar com  o pai e a entender mais sobre o TDAH (“Principalmente, porque o pai dá muito 

trabalho... dá muito trabalho, a todos. E como ele dá muito trabalho... de eles conseguirem 

organizar isso, com ele, né? Porque ele é... pelo TDH que ele tem, né? ... E eles já entendem 

mais isso”). 
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    Por outro lado, o significado do trabalho em relação às tarefas de higiene e alimentação 

(“Às vezes fico assim... Acho que eles não querem ter o trabalho. Quando chego lá, eu arrumo 

tudo, né? Tudo prontinho na hora, né? O café... que eu faço, né? E2.Se eu estiver só, eles que 

vão. Fazem as coisas pra mim. Me ajudam muito.”) passa a ser relacionado ao futuro, à 

preparação dos filhos para a vida nas novas famílias que irão constituir (”Mas, eu acho que.. 

que isso é.. que eles se sentem felizes com isso, eles estão felizes assim. Acredito que eles vão 

também.., com a família deles, né?”). Essa preocupação com o futuro se encaixa na fase de 

“lançamento dos filhos para a vida adulta” de acordo com os padrões normativos do ciclo de 

vida da família (McGoldrick, 1995). 

 

Signos que emergiram ao longo da transição 

 

a) Chateação 

 

      O signo chateação surge no espaço-narrativo ‘T3-cuidados de mãe’, associado ao trabalho 

de ter que lidar com a conversa dos filhos à mesa da refeição. Embora seja expresso num 

passado-presente, trata-se de um tempo relacionado ao contexto de trabalho/casa dos filhos na 

vida adulta. Portanto, um signo que emerge a partir do convívio diário com os filhos em 

eventos repetitivos nas interações em família que exigiu trabalho da mãe (“Falam muito de 

trabalho. Já diminuiu bastante. Já trabalhei isto bastante, falar de trabalho na hora de... Já me 

chateou muito isso, eu já consegui reduzir bastante). Embora com chateação, os cuidados de 

mãe nesse contexto também traz felicidade (“nós temos a felicidade de almoçarmos juntos, 

todos os dias, de segunda a sexta”), que surge na narrativa da mãe a partir da reflexão sobre 

seu envolvimento na vida dos filhos. Os signos felicidade e chateação estão relacionados 

numa condição de ambivalência no campo semiótico. Ao se questionar sobre seu 

envolvimento (”Não sei se eu me envolvo muito”), há uma busca por novos signos que levem 

ao entendimento sobre o que está sendo vivido. O signo envolvimento, enquanto um signo 

promotor no campo semiótico (Valsiner, 2002b, 2004b), surge para minimizar a ambivalência 

no Self, dando lugar a uma busca por signos que estabilizem o estado de tensão (Valsiner, 

2007a, 2009b), que se expressa no encadeamento semiótico na narrativa. Esse encadeamento 

conduz, no final da narrativa, ao reforço do signo felicidade, relacionado com os signos 

compensação e, prazer como já foi visto nas análises anteriores.  
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b) Sofrimento, solidão e sossego 

       

       Esses signos foram analisados de modo integrado em função da forte ligação entre eles; 

inclusive estarem expressos no mesmo espaço-narrativo.  O sofrimento da mãe em relação à 

saída dos filhos de casa (“Agora, não... assim... a gente sente um pouco a falta... A gente sofre 

um pouquinho. Assim... eu ficava até sem querer nem tomar banho...”), especialmente quanto 

à filha,  é expresso num passado recente que se estende ao presente, embora coloque a solidão 

relacionada a esse sofrimento no passado. Ao lidar com a solidão, vive a ambivalência de 

estar/não-estar-preparada para essa ausência dos filhos (“Agora... Eu não... não me preparei 

muito pra isso. Eu acho que não senti tanto como o pai sente, porque eu me preparei pra isso”) 

e se questiona  como pode querer sossego se sentia tanta solidão:  

 

“Aí, pronto. Hoje... nem parece.. Hoje... , todo mundo sai. E agora, quando eles estão 

em casa, à noite, que é raro, eu  já fico sentindo já... que já tá na hora de irem embora 

(risos). -  Já tô querendo ficar sossegada, tá todo mundo aqui, nesse papo animado. Aí 

eu falei: - Minha mãe, porque acontece isso?  - Eu senti tanta falta, e depois... Porque 

eu... eu acho que é bom, neste momento” (participante Vilma). 

 

      Podemos ver como a ambivalência que surge a partir da saída dos filhos de casa (estar/não 

estar preparada) envolve tensões que impulsionam para a emergência de novos signos e 

significados (Valsiner, 2007a, 2009b). A tensão entre estar/não-estar-preparada e a 

emergência dos signos solidão e sofrimento provocou uma ruptura no campo semiótico 

(Zittoun, 2009, 2011), um desequilíbrio a ponto de causar um estado deprimido (“Aí... eu 

ficava até sem querer nem tomar  banho....”). Com esse desequilíbrio, inicia-se uma transição 

através do processo de auto-regulação no Self, apoiado numa reflexividade semioticamente 

ancorada no campo afetivo (Abbey & Valsiner, 2005; Valsiner, 2007a, 2009b) e nas 

interações com o ambiente sociocultural, que faz emergir o signo sossego. O signo sossego, 

como signo promotor (Valsiner, 2002b, 2004b), têm a função de orientar a auto-organização 

semiótica do Self, abrindo possibilidades para a pessoa se preparar e adaptar-se às mudanças.  

        A partir da análise microgenética do movimento dialógico do Self (figura 8), podemos 

perceber ainda: 1. A força do signo sofrimento varia em função do contexto e dos Selves 

envolvidos. O sofrimento é mais intenso em relação à filha (voz V3) do que ao filho mais 

velho (voz V2), justificado pelo tempo que já convive com a ausência do filho e pelo 

significado da presença da filha como companhia; 2. A solidão expressa na Posição-de-Eu-
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esposa em relação à ausência do marido (voz V5), pressupõe um diálogo entre as três 

Posições-de-Eu que intensifica a força do signo solidão no campo semiótico (voz V7); 3. O 

diálogo interno no processo reflexivo entre as Posições-de-Eu-Mãe e Posição-de-Eu-Mulher 

(vozes V8, V10, V11 e V12), junto aos diálogos com outros Selves (A-mãe, Amiga) nas 

vozes V4 e V6 (“As amigas até falam: - Porque você fica aqui sozinha? É... aí... eu fico... E 

agora, quando eles estão em casa, à noite... eu já fico sentindo que já tá na hora de irem 

embora: - Já estou querendo ficar sossegada, está todo mundo aqui, nesse papo animado...  Aí 

eu falei: - Minha mãe, porque acontece isso?  - Eu senti tanta falta, e depois... Porque eu... eu 

acho que é bom, neste momento...“), favorece a busca por outras atividades além das tarefas 

com os filhos (“Mais aí eu fui assim... assistindo mais televisão, que eu não gostava de TV. 

Acompanhar a novela... de noite. Aí lia alguma coisa, lia os jornais... aí fui preenchendo, 

né?”), que traz signos novos ou faz emergir signos intermediários, como preenchimento na 

voz V11, na Posição-de-Eu-mulher. 

        Essas construções semióticas intermediárias, junto às novas práticas que parecem 

preencher o espaço vazio deixado pela redução de atividades e presença dos filhos, no 

processo de auto-regulação do Self fazem emergir o signo sossego que reequilibra a tensão no 

campo semiótico e fortalece a Posição-de-Eu-mulher. A voz construída no processo reflexivo, 

V12, se expressa também no contexto com os filhos, no espaço-narrativo ‘T14-União na 

família’, quando a mãe prefere não acompanhar os filhos num passeio que fazia parte dos 

hábitos da família (“A casa fica lá fechada. Só vai se formos juntos: - Oh, Minha mãe, vamos 

sair? – Ah, Meu filho estou tão cansada, vão vocês. - Ah, não, sem a senhora fica sem graça”). 
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            Figura 8. Diagrama do movimento dialógico do Self – caso 1: T13. 

 

       O signo Sossego se mantêm ativo no campo semiótico, envolvido nos processos de auto-

organização do Self ativados por outros eventos (experiências no nível microgenético), até 

atingir um nível de maior estabilidade (nível ontogenético), quando se configura uma 

estabilidade mais permanente (Valsiner, 2007a, 2007b), com o entendimento e ressignificação 

do que está sendo vivido, indicando fim de uma transição desenvolvimental. Vários outros 

eventos no nível microgenético, que envolvam esses signos, poderão ser necessários até que 

isso ocorra.  Eventos isolados em geral não implicam necessariamente na emergência de 

novidade, e sim a recorrência de eventos que envolvem os mesmos signos. É a série de 

eventos no nível microgenético (recorrência) que vai provocando pequenas mudanças no 

campo semiótico a ponto de emergir um novo signo e/ou ser estabelecida uma relativa 

estabilidade (Valsiner, 2007a, 2007b).   

      Essa mudança desenvolvimental exemplifica o processo de transição de um estado 

“solitário” para um estado de “sossego”, com a emergência de um signo que dá novo sentido 

para a vida dessa mulher com mudanças no campo afetivo e nas práticas de vida. Podemos 

ver, nesse caso, a qualidade poética no processo de desenvolvimento (Bastos & Abbey, 2006), 
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também relacionada à noção de agentividade, como a possibilidade da pessoa se distanciar 

das realidades restritivas e construir novas alternativas para a vida, com novos significados 

sobre o mundo e sobre si mesmo.   

c) Controle e Alívio 

     

        Para compreender a emergência dos signos controle e alívio é preciso antes voltar ao 

espaço-narrativo ‘T7-Funções-na-família’, quando a mãe sinaliza a sua função de dar limites 

aos filhos e até ao pai, em função do transtorno TDAH, o que está vinculado hierarquicamente 

ao signo cuidado. Embora ainda assuma essa função, também expressa que os filhos foram 

assumindo esse papel em relação ao pai na medida em que foram ficando adultos trazendo 

para ela um descanso: 

“Eles têm um papel... muito... É... já desenvolvem esta função minha., entendeu?  De 

tá regulando... hoje não tou muito mais com o marido, porque eles tomam mais a 

frente: - Meu pai, não é assim não... vamos aqui ... Antes, era eu que fazia isso, hoje 

eles já...  já me descansou muito este lado de estar... organizando ele” (Tema 7, 

participante Vilma).  

       Portanto, com o amadurecimento dos filhos, que passaram a buscar orientação na mãe 

para saber lidar com as dificuldades do pai (“Então... mas assim... eles me ouvem, entendeu? 

Buscam alguma orientação: - Hein, minha mãe , o que você acha?”) e  assumiram parte das 

tarefas da mãe (“Porque assim... eles já tomam a providencia de tudo, entendeu? Inclusive o 

do meio, que é o mais... é o mais... assim... mais resolvido”), emerge o signo controle (“Mas 

comigo mesmo, eles me controlam muito: - Deixa meu pai! Deixa ele em paz”) em 

contraposição ao sentimento de alívio (“Mas... hoje eu já me sinto muito mais aliviada... 

quanto a esse problema que eu vivo. Porque hoje... já... entendeu?”).  A presença dessa 

ambivalência entre esses signos (alívio e controle) sugere um desequilíbrio no campo 

semiótico que envolve os processos de auto-regulação do Self, com muita carga no campo 

afetivo: 

 “Eles são muito... eles são muito  afetuosos,  agora eles são muito mais, eu acho..  com o  

pai. Porque o pai sempre foi assim... sempre cedeu...  tudo, tudo maravilhoso. Eu a 

“brigadeira”... fica assim. Sou. Porque tenho que ser... pela forma como o marido  é, 

entendeu? ... Então, eu acho que eles são muito apegados a mim, mas é mais com o pai. 
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Essa coisa, sabe? A preocupação... se o pai tem algum problema... - Não, deixa meu pai! “ 

(participante Vilma).  

 

Signos mais estáveis (continuidades)  

 

a) Felicidade  

       

       Embora se apresente expresso no presente, o signo Felicidade é um signo 

hipergeneralizado, com alto nível de abstração e carga afetiva, que de modo semelhante aos 

signos prazer e carinho se aproxima de padrões canônicos e do mito da maternidade.   

Portanto, consideramos que não emergiu na transição e se mantem estável numa hierarquia 

com maior força no campo semiótico, com um sentido reforçado em relação à  união entre os 

filhos e à família com a transição dos filhos, embora em ambivalência com o signo chateação.  

              

b) Envolvimento 

    

       O signo envolvimento se apresenta estável, sendo expresso como algo vivido no passado 

e que se mantêm no presente. Sua vinculação aos padrões normativos da maternidade, 

também o aproxima de outros signos como cuidado (“Tenho isso, de estar sempre com eles, 

passando algumas coisas pra eles”) e felicidade (“Então, nós temos a felicidade de 

almoçarmos juntos, todos os dias, de segunda a sexta. Almoçarmos juntos”). Entretanto, há 

certa tensão  presente quando a mãe diz “não sei se me envolvo muito” , indicando a presença 

do processo reflexivo diante da ambivalência  envolver-se/não envolver-se, relacionada ainda 

ao signo chateação no convívio diário com os filhos (“Falam muito de trabalho. Já diminui-o 

bastante. Já trabalhei isto bastante, falar de trabalho na hora de...Eu prefiro que fale lá... Já me 

chateou muito isso, eu já consegui reduzir bastante”).   

 

 

4.2.2. Participante 02: Adelaide 

 Signos que passaram por mudanças de significado  

a) Bacana  
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        A ambivalência que envolve o signo bacana (ser/não ser bacana) se expressa como algo 

em processo a partir de uma maior reflexividade que têm sido favorecida pelo processo da 

terapia e pelas experiências com outras famílias no trabalho como terapeuta (T15E1: “De fora 

é tranquilo, ne? Não estou envolvida...Me coloquei no lugar da mãe... Quando você está 

vivenciando aquilo é diferente, é complicado. Agora, hoje,  eu consigo visualizar melhor, 

olhando de fora, sabe? “).  

  No processo semiótico, a reflexividade possibilita esse distanciamento da experiência 

no momento presente, o acesso a lembranças de experiências passadas com fraca dominância 

no campo semiótico e a interconexão entre os vários signos na hierarquia semiótica. Assim, 

vemos nesse caso: 1.Reflexões sobre as experiências em contextos diferentes (envolvendo as 

dimensões tempo-espaço), que ativa outras lembranças das experiências passadas que 

fortalecem o signo bacana (“Eu tive este delírio de achar que não fui uma boa mãe, porque eu 

grudava muito, eu batia. Perdia a paciência, eu batia... não foi bacana”); 2.  Integração com 

outros signos, que emergem no campo ativados a partir de outros processos reflexivos, tais 

como direito de errar (“Às vezes coloco pra eles: - oh , gente. Mãe tem o direito de errar. Eu 

não nasci assim, eu me tornei... estou aprendendo todos os dias, tenho o direito de errar.”). 

Embora tenha havido momentos em que não foi uma mãe bacana, houve tantos outros em que 

foi uma mãe bacana (“- Olha eles dando risada, contente, tomando banho, brincando, as 

situações de passeio. Não, você foi bacana”). Esse processo reflexivo favorece um novo 

sentido para o ser-bacana como mãe nesse momento de transição dos filhos no qual o diálogo 

construtivo parece ser um modo bacana de lidar com as dificuldades (“Até essa dificuldade de 

gritar da gente, já deu uma melhorada. Começa uma discussão, aí... - Vamos respirar, falar 

baixo, Já consigo falar isso. - Vamos conversar,  respirar... Acho bacana, a gente vai 

construindo isso com eles.”). 

       

Signos que emergiram ao longo da transição 

 

     No início da transição, as mudanças no comportamento dos filhos em relação aos pais 

(busca de maior autonomia e independência dos pais, distanciamento afetivo e reconfiguração 

das relações de poder), junto às expectativas da mãe em relação ao futuro dos filhos, 

provocam tensões que exigem reconfigurações no campo semiótico e nas práticas 

relacionadas à maternidade. Nesse processo, novos signos surgem trazidos por outros nas 

trocas dialógicas (filho, marido, terapeuta) ou emergem a partir da ativação no campo 
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semiótico em função das novas experiências vivenciadas na família e em outros contextos 

sociais, com a finalidade de dar sentido a essas experiências. Embora alguns signos sejam 

expressos no tempo passado, trata-se de experiências recentes vividas na transição dos filhos.  

a) Susto 

   Sentimento da mãe ao lidar com a novidade do enfrentamento dos filhos à autoridade dos 

pais, com muita carga afetiva, expresso no início da narrativa (“Pra gente foi meio assustador, 

porque...  aquela coisa,  já fomos  adolescentes e a gente sabe mais ou menos como é que é: - 

eu sei, eu entendo, eu vou fazer o que eu quero. De vir pra cima e eu: - olha, pera aí. Abrir a 

porta e: - Vá em paz, vá com Deus”). 

b) Correria 

     A correria em pró da recuperação do filho (para entrar na Faculdade) parece não está 

vinculada apenas a esse momento de transição do filho na direção da formação profissional 

(com as dificuldades próprias desse processo), mas significativamente vinculada às 

expectativas de futuro da mãe em relação à formação universitária do filho (“Ele queria largar 

os estudos pra ser jogador. E agente: - de maneira nenhuma. E quando chegou o 3º ano, 

perdeu três disciplinas. E foi aquela correria, né? E... corremos atrás. Passou no vestibular pra 

direito... e está cursando a faculdade. No primeiro semestre queria largar: – Porque não é isso! 

– Não, agora você vai ficar”). 

c) Responsabilidade 

      A responsabilidade financeira assumida diante da faculdade do filho emerge com o evento 

de entrada na faculdade, sendo vivida com dificuldades em relação à responsabilidade do 

filho com os estudos. Essa situação não é tão nova; já existe uma experiência anterior de 

pouca responsabilidade com os estudos (“Chegou no 1º ano do ensino fundamental, começou 

a dar uma derrapada. Já chegou... passou. No segundo, outra derrapada. Quando chegou no 

terceiro é que a coisa complicou mais pra ele, né?“). Entretanto, a tensão da mãe diante da sua 

expectativa de formação profissional do filho, vinculada às tarefas normativas de preparação 

dos filhos para a vida (“No primeiro semestre queria largar: – Porque não é isso!  – Não, 

agora você vai ficar”), suscita a prática da ameaça  (“E agora este semestre estou achando que 

a ficha caiu. E caiu porque... eu dei uma ameaçada... Foi aí que eu virei pra ele e disse o 

seguinte: - esse semestre agora você tem duas opções: ou você trabalha ou você faz estágio. E 

se você trabalhar você vai pagar metade da faculdade”), fortemente vinculada ao seu próprio 
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futuro enquanto  mãe-mulher  (“E outra: Não quiser estudar mais, pode largar, larga, estuda 

não. Quando você estiver com 35, 40, fora daqui de casa... Porque eu não vou ficar com um 

homem sustentando. Enquanto estiver na faculdade, você fica, mas acabou a faculdade você 

vai cuidar da sua vida”).    

d) Complicação  

 

      Embora colocar limites e regras de disciplina para os filhos seja algo vivenciado mais 

intensamente pelas mães da infância à adolescência, a mãe parece lidar intensamente com 

essas questões como novidade nessa fase de transição dos seus filhos para a vida adulta, como 

algo que não teria ocorrido em fases anteriores. O signo complicação emerge para dar sentido 

a uma experiência que parece ser nova e ter uma força intensa, com indícios de uma 

expectativa de maior disciplina dos filhos nessa fase da vida (”Aí falei pra ele: - Cate tudo, 

agora. -Ah, porque... – eu estou mandando catar agora! - ah, porque. Ele estava no 

computador, no face. Minha vontade era quebrar o computador em cima dele. Mas... Então, 

comecei a agir assim agora... Só que é complicado isso, né?”).  

e) Felicidade  

 

      Como signo-campo hipergeneralizado, vinculado a padrões canônicos e ao mito do amor 

materno, supomos a sua presença como signo forte no campo semiótico das mães desde o 

início da maternidade. Entretanto, no caso de Adelaide, supomos que o signo emerge na 

transição dos filhos para a vida adulta em função da sua vinculação com o futuro, como uma 

expectativa a ser realizada, e por não ter aparecido na narrativa em outros momentos 

relacionado ao tempo passado ou presente. Isso dá um indício de que não se trata de um signo 

com forte presença no campo semiótico vinculado ao significado de maternidade, o que 

parece congruente com a presença dos signos decepção, indignação, complicação, dor e susto.  

Possivelmente, nessa fase de transição dos filhos com experiências que envolvem sofrimento 

afetivo, a mãe esteja vivendo uma ruptura quanto ao signo felicidade, que está em 

reconfiguração para um nível mais fraco da hierarquia semiótica de significados de 

maternidade.  Talvez a maternidade não tenha sido vivida com momentos de felicidade 

suficiente, no passado, para colocar o signo felicidade num nível hierárquico de maior força 

em relação à maternidade, o que pode significar ainda um distanciamento dos padrões 

canônicos. Daí emergir no final da narrativa, a felicidade vinculada ao futuro (”Então assim, 

eu quero... que eles procurem o melhor pra eles, dentro da felicidade deles, dentro da vivência 
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deles, a felicidade deles. Que a felicidade deles pode ser diferente da minha. A minha 

felicidade é vê todos assim: O mais novo feliz na faculdade, cheio de amigos, namorando. 

Mas não é por ai... eu vou fazer o que? Me descabelar, não vou”).  

 

Signos que submergiram ao longo da transição 

a) Proteção, Presença e Disponibilidade 

     Embora se apresentem no passado, como algo que não existe mais, esses signos parecem 

compor um campo de signos hipergeneralizados em relação à maternidade, com alto nível de 

abstração e carga afetiva, que de modo semelhante ao signo carinho se aproxima de padrões 

canônicos da maternidade. Portanto consideramos que não deixaram de estar no campo 

semiótico como signos vinculados a significados de maternidade, mas perderam sua força a 

partir dos processos de auto-regulação do Self sendo reconfigurados na hierarquia semiótica 

para um nível secundário.     

 

Signos mais estáveis (continuidades)  

    

a) Carinho  

 

       O carinho embora seja expresso como um sentimento que pode estar ou não estar 

presente na relação com os filhos, em função do contexto no cotidiano da família (“Chega 

uma hora que você tem que deixar de ser a carinhosa, a meiga, e tem que... dizer: - Pera aí, 

vão com calma, quem manda aqui sou eu e seu pai, não são vocês”), se mostra ambivalente 

quando é sentida a rejeição dos filhos ao carinho, ao olhar cuidadoso de mãe  (“Mas assim...  

é... e se eu chego pra fazer um carinho nele: - ai,  não me pegue.  – mas porque isso, filho? – 

ah, eu não gosto que me pegue. Se eu chego e falo: - oh , meu filho, já comeu? – o que é? Tá 

perguntando porque?”). Nessa fase de transição dos filhos, as mudanças no comportamento 

dos filhos em relação aos pais, estão provocando tensões que exigem reconfigurações nos 

padrões canônicos da maternidade, principalmente em relação a signos hipergeneralizados 

como carinho. 

         A mãe vive uma experiência paradoxal, havia tanto carinho e hoje há rejeição ao carinho 

(“Só que ele tem um gênio... difícil. E ele sempre foi... olha que paradoxo! Ele sempre o mais 

dengoso, mais carinhoso. É o que sentava no colo, que a gente pedia pra fazer massagem, que 
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adoro massagem”). Ao lidar com a novidade no comportamento do filho, o signo carinho é 

colocado numa condição de ambivalência (temos/não-temos carinho). Ao analisar o 

movimento dialógico do Self (figura 9), podemos ver que essa ambivalência é reforçada por 

outros signos: proteção (voz V2 na Posição-de-Eu-mãe), que apoia “temos carinho’; 

segurança (Voz V7 na Posição–de-Eu-mulher) e poder (voz V3 na Posição-de-Eu-mãe), que 

apoia ‘não temos carinho’.  Embora reconheça que não tem o poder sobre a vida dos filhos 

(“Então, eu comecei a ver o seguinte: Eu não tenho o poder de que meu filho seja feliz. Não 

tenho poder que a vida proporcione coisas boas pra ele. Acho que ele tem que ir em busca 

disso“) e esteja segura do distanciamento que a adultez dos filhos trará (“Sempre tive dentro 

de mim essa... essa segurança. Que eu não quero ficar com mais um homem dentro de casa 

me ditando o que eu devo ou não devo fazer“), sua expectativa de ter o carinho dos filhos 

pautada no ‘já conhecido’ (o carinho dos filhos na infância) se mantém reforçando a 

vinculação do signo carinho ao mito do amor materno, inibindo a adaptação ao novo contexto 

da família e construção de novos significados. 

        As mudanças ao longo do tempo (os filhos já não são mais crianças, ao transitarem para 

a adultez constroem um maior distanciamento dos pais) e no espaço familiar (com variação do 

contexto das relações na família) não são utilizadas para ressignificar o signo carinho. O 

diálogo interno entre a Posição-de-Eu-mulher e Posição-de-Eu-mãe, na voz V7, parece 

assegurar a mãe quanto a sua posição de autoridade (voz V8) em relação aos filhos, 

contribuindo para reduzir a ambivalência no campo semiótico e possibilitar o emergir do 

signo tranquilidade.  

       Neste processo de auto-organização do Self, podemos inferir que o signo tranquilidade, 

vinculado à força dos signos segurança e poder, diferentemente dos signos promotores 

(Valsiner, 2002b, 2004b), emerge como inibidor no processo de mudanças, porém 

estabelecendo um equilíbrio provisório no Self.   
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      Figura 9. Diagrama do movimento dialógico do Self – caso 2: T3. 

 

        

      Figura 10. Diagrama do movimento dialógico do Self – caso 2: T5. 
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        Podemos ver ainda a força da Posição-de-Eu-mãe, no movimento de um espaço-

narrativo para o outro (de T3 para T5, nas figuras 9 e 10).  O signo carinho, fortemente 

ancorado em padrões canônicos (mito do amor materno), parece representar um sentimento 

materno que tem sempre que ser retribuído pelos filhos, como se não pudesse haver 

momentos em que o carinho da mãe não é bem recebido pelo filho. Este signo 

hipergeneralizado com alta carga afetiva quando colocado em ambivalência leva ao emergir 

de outros signos no campo, também com alta carga afetiva, dor e decepção, como podemos 

ver nas vozes V2 e V4 da Posição-de-Eu-mãe no espaço-narrativo ‘T5-lidando com 

proximidade e distanciamento’ (figura 10). Os signos dor e decepção também estão 

vinculados com o signo intermediário renúncia (voz V5 da Posção-de-Eu-mulher). Ter 

renunciado a tantas coisas em pró dos filhos, e agora viver a decepção de não ter nem os 

carinhos dos filhos (“O que você fica meio decepcionado é olhar pra aquele filho, que está 

maior que você, e vê assim: puxa vida, deixei de fazer tanta coisa; deixei de tá na vida, é... 

Dei tanto amor, dei tanto carinho, proporcionei tantas coisas boas... E vê um filho que hoje, 

nenhum dos dois, faz carinho na gente, nem em mim“ ).   

       Parece haver uma expectativa hipergeneralizada de receber sempre o carinho do filho 

quando a ele é direcionado um carinho, independentemente de contextos, relacionada não 

apenas aos signos envolvidos (maternidade, carinho), mas também à Posição-de-Eu-mãe. Ao 

mesmo tempo em que não há uma construção de que tenha, enquanto mãe, que fazer sempre 

carinho no filho (voz V9 na figura 9). 

       Podemos inferir que o signo carinho muda de sentido em função do Self ao qual está 

sendo relacionado (mãe ou filho), melhor dizendo, é passível de mudança em função dos 

Selves envolvidos na relação Eu < > Outro.  Esses indícios nos leva a pensar que além da 

força do signo (Abbey e Valsiner, 2004), e dos níveis diferenciados em que se mostram mais 

ou menos dominantes no âmbito do Self (Valsiner, 2002a, 2002b 2004b), há também uma 

força em relação às posições dos Selves envolvidos nas relações dialógicas nos processos de 

auto-regulação do Self e reconfiguração dos signos no campo semiótico. Essas considerações 

se apoiam na proposição de Salgado e Hermans (2005), quanto à estrutura triádica da 

comunicação, e à noção de alteridade: existência subjetiva do outro, supondo tensões 

constituintes do si-mesmo no âmbito da díade Eu-Outro (Marcová, 2003; Simão & Valsiner, 

2007; Cunha, 2007). Supomos a existência de uma hierarquia de Posições-de-Eu de uma 

pessoa em relação às Posições-de- Eu da Outra, no encontro dialógico Eu < > Outro. Essa 

hierarquia de posições da relação Eu < > Outro parece ser construída concomitantemente com 
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as demais construções no campo semiótico ao longo do curso de vida. Teóricos de outros 

campos buscaram explicar essa força entre as posições do Eu < > Outro através de 

concepções como “relações de poder” (Foucault), “Teoria dos vínculos e papeis” (Lewin, 

Moreno, Perls).    

b) Coisas-boas  

 

       O signo coisas-boas surge num encadeamento reflexivo sobre a indignação com o 

comportamento de desqualificação dos filhos aos pais (espaço-narrativo T9), como um signo 

promotor que minimiza a tensão, reduzindo a força do signo indignação. Embora o signo seja 

expresso como algo que tem sido vivido por longo tempo, o que sugere antes da transição 

para adultez (”Agora também, por outro lado, a gente precisa ver que tem as coisas boas. Tem 

os momentos da gente ficar na sala, a televisão na sala. Sempre gostei da TV na sala pra gente 

ficar junto, chegar bater papo, trocar ideias”), se mostra no presente com ambivalência em 

função do movimento de distanciamento dos filhos (“A gente também...é uma fase que não 

querem mais sair com a gente. Eu achei que nunca ia acontecer. ... Porque as pessoas: - ah, vai 

não, vai não...  pois acontece “).  

       Embora tenham as ‘coisas boas’ em relação ao ficarem juntos, que vem da experiência 

passado-presente, também tem um contra ponto da ‘coisa ruim’ de “os filhos não quererem 

sair com os pais”, da experiência nova no momento presente (relacionado ao contexto 

dentro/fora de casa na reconstrução dos filhos da relação distanciamento/proximidade dos 

pais). Por outro lado, a presença dessa ambivalência no signo (tem/não-têm coisas-boas) 

também esta relacionado com a expectativa da mãe (construída no passado em relação ao 

futuro) de que este comportamento de distanciamento não ocorreria quando os filhos fossem 

ficando adultos  (“Eu achei que nunca ia acontecer...”). Para minimizar essa tensão que 

machuca afetivamente e provoca dor (“Agora que é dolorido, é dolorido. Quem disser que 

não, sei não... o pai já chorou, eu já chorei... É, fui deixando de ficar tão disponível, porque 

estava me machucando.”), emerge também outro signo, disponibilidade. Deixar de estar tão 

disponível surge como um modo de equilibrar a tensão, minimizando a força do signo dor e a 

ambivalência do signo coisas-boas. 
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4.2.3. Participante 03: Flávia 

 

Signos que passaram por mudanças de significado  

a) Felicidade 

  

     A felicidade em poder participar da vida dos filhos desde quando crianças (”Eu tive uma 

grande felicidade em poder tá participando é... da vida dos meus filhos, não só da 

adolescência, mas desde quando um tinha quatro e o outro 2 anos de idade.”), num sentido de 

convivência e envolvimento nas atividades cotidianas, passa a ser vinculada ao 

amadurecimento e realização dos filhos na transição para a vida adulta: 

 

 “conversando com ele, ele me falou: Minha mãe o que eu mais queria, o sonho da 

minha vida, era morar em Aracaju, era ter passado lá. O que me deixou tranquila 

(risos) e feliz, porque ele estava realizando um sonho dele... Eu fico feliz, mais ao 

mesmo tempo, estou perdendo... Não dizem que o filho é para o mundo. Eu estou 

sentindo o meu filho para o mundo.” (participante Flávia) 

 

     Como propõe Minuchin (1990) e McGoldrick (1995), ao longo do ciclo de vida da família 

as tarefas parentais vão se modificando, com novas exigências e expectativas dos pais. A mãe, 

nesse caso, acompanha esse processo de mudanças vinculando sua felicidade a cada momento 

da vida dos filhos.  Possivelmente essa adaptação da mãe minimiza suas tensões diante das 

ambivalências da transição e minimiza a força do signo perda.  Na medida em que ajusta suas 

expectativas em relação aos filhos e as práticas de maternidade, continua  a sentir felicidade, 

porém ressignificada em função do novo contexto.   

 

b) Tranquilidade  

 

      Ao expressar a tranquilidade sentida ao participar da vida dos filhos desde eles pequenos 

até a adolescência, já sinaliza uma provável mudança após a adolescência. Com a saída do 

filho de casa, para estudar em outra cidade, a tranquilidade se volta para a realização do filho, 

porém mostrando-se ambivalente em relação à preocupação (“A preocupação de mãe que fica 

é... o que será que esta fazendo, não posso... estou longe, não dou conta. O que será...?”) e 
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tristeza (” Quando ...a gente viu que o nome dele não estava lá, eu realmente senti um vazio, 

uma dor na alma mesmo, uma tristeza.“) que são vividas nessa fase de transição. O sorriso 

expresso ao falar da tranquilidade também parece expressar certa dúvida quanto ao signo, 

certa ambivalência em ter/não ter tranquilidade. Um signo que esta em processo de auto-

regulação semiótica, com a mãe acompanhando as mudanças na vida dos filhos e lidando com 

as incertezas, principalmente em relação ao filho que esta distante dela.   

c) Orientação  

 

     Embora seja expresso num passado recente e no presente, o que sugere a emergência de 

um novo signo, trata-se de um signo hipergeneralizado em relação à maternidade que se 

mantém no campo semiótico relacionado a um padrão normativo.  O signo se mantém ativo, 

embora com seu significado voltado para o diálogo de orientação aos filhos, com ênfase nos 

aspectos relacionados com a fase da juventude: atenção no convívio social, cuidados com os 

objetos e a sexualidade. A mãe expressa sua ambivalência ao ter dúvidas quanto a orientação 

sexual que deveria dar a filha, se estaria certa/errada nas suas colocações para a filha. 

 

Signos que emergiram ao longo da transição 

 

a) Tristeza, Dor e Alegria  

 

        O signo tristeza emerge em função da novidade do filho não ter passado no vestibular da 

UFBA, e ter passado na UFSE. A tristeza profunda está vinculada ao signo dor, com alta 

carga afetiva, quando a mãe se refere a uma dor profunda (“Quando a gente foi na internet, e a 

gente viu que o nome dele não estava lá, eu realmente senti um vazio, uma dor na alma 

mesmo, uma tristeza”). A alta carga afetiva no signo tristeza pode estar relacionada à 

intensidade com a qual a mãe vivencia os eventos que envolvem os filhos, vinculado ainda ao 

signo mãezona. Pode estar também vinculada aos signos perda e preocupação diante da 

expectativa da saída do filho de casa, para estudar em outro estado. Vemos ainda como a mãe 

vive a ambivalência da tristeza com a alegria, com o sucesso do filho.  Ambos os signos 

surgem relacionados a um evento específico, não se mantendo no campo semiótico da mãe 

com relevância quanto à maternidade.   
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b) Perda e medo 

 

        O signo perda emerge com o evento da ida do filho para morar em outra cidade, com a 

entrada na universidade.  Embora Flávia expresse sua felicidade ao ver o desenvolvimento do 

filho (“Eu fico feliz, mais ao mesmo tempo, estou perdendo...”), há uma ruptura gerada pela 

ambivalência ganho/perda.  Para se auto-regular diante do desequilíbrio semiótico com o 

sentimento de perda, a mãe se apoia no signo promotor ‘os filhos são para o mundo’, fazendo 

uso de recursos simbólicos da cultura, como a citação de um livro de Saramago (“Outro dia 

desses esta lembrando de uma coisa de Saramago, achei muito interessante. Ele fala assim: 

“Filho, a gente toma emprestado... Ele não é nosso.“). Sentir a distância do filho faz emergir 

também o signo medo, vinculado ao signo preocupação (“a preocupação de mãe que fica é... o 

que será que esta fazendo, não posso...estou longe, não dou conta“). O sentimento de 

impotência diante do futuro e da distância do filho, do que possa vir a acontecer, leva a mãe a 

se apoiar em outro recurso simbólico ao pedir ajuda a Deus (“Faço minhas orações, eu pego, e 

fico: - Meu Deus, meu filho tão longe.. o que esta acontecendo, como será que está ele lá?”).   

c) Preocupação  

 

         Como vimos no caso de Vilma, o signo preocupação tem um significado coletivo 

hipergeneralizado de inquietação e apreensão em relação a alguma coisa futura. Para essa 

mãe, emerge em relação ao não saber o que está acontecendo com o filho, a partir da sua 

distância ao sair de casa. O signo se mostra ambivalente em relação ao signo tranquilidade, 

como já apresentado. A preocupação surge também relacionada às suas expectativas com 

outros eventos da transição dos filhos para a vida adulta: a gravidez da filha e a presença dos 

agregados da família ( nora e genro) ( “Uma gravidez... acompanhar... É... uma norinha. É... 

me dar bem com a Nora, porque é uma filha que se está ganhando, um genro ...”). 

d) Sofrimento 

 

       O signo sofrimento emerge ao perceber a insegurança e não persistência do filho diante 

dos desafios, que se apoia na sua própria experiência vivida (“O que eu percebo um pouco 

nele é uma falta. um medo de competição... Eu sinto uma insegurança... Sofro muito, já 

passei, sou uma química que virou terapeuta... (risos) eu sei como é difícil”).   
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Signos que submergiram ao longo da transição 

 

a) Esforço  

 

        Já não tem mais que fazer tanto esforço para incentivar os filhos a participarem das 

atividades sociais e participar com eles (“hoje são bem menos... tímidos, eu procurei fazer o 

maior esforço pra que eles não fossem tímidos. Pra que eles participassem, se tinha alguma 

coisa, alguma tarefa de apresentação eu dava muita... ênfase, importância a isso aí”). Uma 

prática do passado com os filhos criança e adolescente. O signo perde sua força no campo 

semiótico. 

 

4.2.4. Participante 04: Rita 

Signos que passaram por mudanças de significado  

a) Preocupação  

 

        Como já apresentado no caso 01, preocupação é um signo hipergeneralizado, com um 

significado amplo de inquietação e apreensão em relação a algo do futuro imaginado. No 

passado, na adolescência das filhas, havia preocupações com o movimento dessas filhas no 

convívio social, o ir e  vir para eventos sociais, relacionada a questões de horário e as 

companhias fora de casa (“a preocupação da gente procurar saber... onde estão, pra ir buscar 

pra ir levar...”). Essas preocupações, fortemente vinculadas a padrões normativos em relação 

ao tempo para realizar as etapas da vida (“Porque tudo tem seu tempo, tudo tem sua época, 

tem a época do estudo, tem a época da vida social, a época do lazer, da vida afetiva, porque 

tem que ter, não vão viver somente pra estudos, eles também tem sua aspirações sexuais, né? 

E... tudo... no tempo certo, e organizado.”), vão adquirindo novo foco em função dos novos  

contextos do desenvolvimento das filhas ao longo do tempo  (trabalho, casamento, filhos).  

        Na medida em que a mãe compara o desenvolvimento das filhas (“E a mais nova, que 

está aqui, eu... é um pouco diferente, mas tem muitas qualidades... só que eu andei um tempo 

comparando“) sua preocupação se volta para a filha caçula que ainda não realizou as suas 

expectativas de mãe (“a gente já quer ver realizada, né?... Essa que eu estou falando agora, 

porque é uma preocupação pra mim... ver ela casada, formada, já trabalhando, com 

autonomia”). A força do signo preocupação é mantida no campo semiótico, vinculada ao 
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signo comparação, como uma força inibidora de mudanças. Podemos inferir que este signo, 

com sua força na hierárquica do campo semiótico, emerge como signo inibidor no processo de 

emergência de novidades, que mantêm a tensão no campo e a instabilidade no Self (Abbey e 

Valsiner, 2004;  Valsiner, 2007a).  

      A preocupação em relação ao futuro das filhas, que já havia desde a adolescência, se 

mantém com forte presença no campo semiótico, porém com mudança de significado em 

função do contexto da transição da filha caçula. Há uma maior tensão na medida em que a 

mãe se percebe mais próxima do seu fim de vida e não vê a “filha realizada” (“Quando eu 

digo tem tempo pra tudo... porque... a gente não sabe o tempo de ir pra casa de Deus”). Há 

uma provável ambivalência em relação à sua função materna (fez/não-fez tudo que podia), 

quando diz: “É, minha preocupação hoje de mãe pra filha é essa. A gente fez tudo que tinha 

que fazer, eu fiz tudo que tinha que fazer... Eu não sou perfeita, não“.     

b) Amor  

 

        O signo amor, embora seja um signo hipergeneralizado e vinculado ao mito do amor 

materno (“O presente maior... convicção dada por Deus para colocar no mundo”), passa por 

mudanças construídas na relação com as filhas. Primeiro, em relação à mudança da força do 

signo em relação a padrões normativos, passando a ter uma maior vinculação ao signo 

reconhecimento, à medida que a mãe se percebe reconhecida pelas filhas como responsável e 

batalhadora (“Eu fui criando... esse vínculo amoroso mais ainda, pela responsabilidade que 

ela via em mim, de saber cria-las...”). No campo semiótico da mãe, essa reconstrução parece 

estar relacionada com mudanças no reconhecimento do outro (alteridade), que traz certo 

distanciamento do padrão canônico do ‘amor’, possibilitando sua ressignificação a partir da 

relação Eu < > Outro, Mãe < > filha (“amar do jeito que o outro é, reconhecendo-o”). Ao 

buscar também reconhecer as filhas na sua diferença (alteridade), a mãe pode também amar as 

filhas “sem querer que elas atendam a seus desejos de mãe”, torna possível “escutar as 

aspirações das filhas”: 

      “Não é só você querer que estude, que seja isto, seja aquilo. Não, você tem quer 

conversar: como é que são seus ideais? Se o que você pensa em ser está de acordo com 

a sua realidade, não a minha realidade, eu querer que você seja o que quero que você 

seja, né? Eu tenho que saber qual as suas aspirações.. O que ela deseja ser“                                         

                                                                                (participante Rita ).  
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       Embora não tenhamos acesso aos eventos microgenéticos, podemos imaginar que vários 

encontros dialógicos Mãe < > filha no convívio diário devem ter ocorrido envolvendo esses 

signos. A ocorrência de repetidos eventos envolvendo o signo reconhecimento, provocou 

mudanças gradativas no signo amor, até o momento em que se deu uma estabilização 

semiótica, com menor vinculação do signo amor aos modelos canônicos de maternidade, com 

seu significado vinculado a uma construção a partir da relação (“fui criando esse vínculo”).   

c) Obrigação  

 

        Embora o signo obrigação seja expresso no presente, e num mesmo espaço narrativo, que 

sugeriria a emergência de um novo signo, trata-se de um signo hipergeneralizado em relação à 

maternidade, que se mantém ativo no campo semiótico relacionado a um padrão normativo 

(“... esse saber mãe, é que a gente tem que saber que a gente tem a obrigação de colocar no 

mundo e não deixá-los em qualquer momento”), que compreende a obrigação como algo 

inerente ao ser mãe (vinculação ao mito da maternidade). Entretanto, as experiências vividas 

na transição do filho-enteado e a filha mais velha para a vida adulta (a formação profissional, 

o emprego, o casamento) provocaram desestabilizações nesse signo tão forte, favorecendo a 

reconstrução de seu significado com menor vinculação a padrões normativos, com menor 

generalização. A reflexão da mãe quanto a não precisar mais cobrar tanto (“Hoje... não 

precisa cobrar tanto, se você sabe... você sabe porque colocou eles no mundo, qual sua 

obrigação, a vida toda para com eles sem precisar estar  interferindo muito na vida familiar, 

porque se já casou ....”), nos leva a inferir que o signo cobrança  em relação aos filhos pode 

ter  contribuído nessa reconstrução. A cobrança de tarefas das filhas na adolescência se 

modifica à medida em que as filhas vão ficando adultas e assumem sua próprias famílias, não 

exigindo mais certas cobranças da mãe.  

       A presença de outros signos no mesmo espaço-narrativo indica a existência de relações 

semióticas entre eles, que organizam o campo semiótico do Self numa estrutura de hierarquia 

entre os signos, como proposto por Valsiner (2002b, 2004b, 2007a).  Ao ressignificar o signo 

cobrança (“Hoje não precisa mais cobrar tanto, as filhas já tem autonomia e independência”) e 

confirmar para si mesma que “tem cumprido com sua obrigação de mãe ao longo da vida”, a 

mãe pode também ressignificar o signo obrigação, construindo um significado mais relativo 

ao novo contexto da família. Embora saiba da sua obrigação de mãe ”de não deixar os filhos”, 

também sabe que “não pode ficar interferindo mais na vida deles”, que é chegado o tempo de 

“deixar também que eles nos deixe um pouco, pra ter a responsabilidade da sua família”.  
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Essa reconstrução também parece se apoiar em outros signos vinculados à sua crença religiosa 

(“Porque Jesus disse: - vai deixar pai e mãe para seguir...”).   

d) Orientação  

 

       O signo orientação passa pelo processo de re-significação de modo semelhante ao visto 

em relação ao signo preocupação, no qual já havia antes da transição dos filhos uma 

construção em relação ao signo de modo hipergeneralizado. O significado de “dar uma 

direção para os filhos não se desviarem” (“... nós somos os arcos... e eles a flecha. Então essa 

flecha vai de acordo com esse arco que somos nós”) se modifica em relação ao novo contexto 

da transição dos filhos para a vida adulta, passando a ter um sentido mais específico em 

relação à chegada de outros na família (genro, namorado etc.), e vinculado ao signo  

preocupação (“Não pode arranjar determinado namorado... Namorado já com vida familiar. 

Mas eu quero dizer assim,  que é mais um problema... né?  pra elas. Assim,  se tivesse de 

arrumar, eu ia tentar.... Bom... eu ia orientar também”). Podemos perceber que nessa 

reconstrução de significado, além das expectativas da mãe em relação ao futuro da filha 

caçula que ainda não casou, está presente a lembrança de sua própria experiência ao se casar 

com um homem que já tinha um filho (“Eu casei com um moço que já tinha um filho; Dá 

certo, às vezes se concilia”).  

e) Cobrança 

     

        A cobrança vinculada ao cumprimento de tarefas domésticas na adolescência das filhas 

(‘Se eu deixava dentro de casa, eu queria quando eu chegasse encontrar o que determinei pra 

fazer. Então... Elas foram aceitando... mas eu acho que cobrava muito”), se modifica em 

relação ao novo contexto da transição dos filhos, com a cobrança passando a ter uma ênfase 

no futuro, na realização de expectativas da mãe em relação a padrões normativos de sucesso 

na vida adulta (“... já está no tempo de você fazer, já está no tempo. Cobrei muito tempo, 

assim: - já está no tempo. Querendo cobrar o que esta fazendo e não deu certo... “). Esse signo 

tem uma forte vinculação com outros signos (preocupação, orientação, obrigação, 

comparação) e se expressa com forte ambivalência no campo semiótico (cobrar/não-cobrar),  

uma vez que a filha já não é mais uma adolescente, embora não tenha ainda se realizado como 

adulta (”a idade chegando ... e ela não tinha as realizações que a outra tinha...  Mas, por 

quê...“).  A tensão com essa ambivalência se faz presente também  na relação de conflito com 

a filha (“Então, não é... nossos atritos, se é pra falar a verdade, a gente tem que falar a 
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verdade. Nossos atritos... são por essas coisas. Porque a gente diz assim: - eu já, já está no 

tempo de você fazer, já está no tempo”). 

 

 Signos que emergiram ao longo da transição 

 

a) Comparação  
 

       Embora o signo comparação se apresente no passado-presente (‘andei comparando’), 

trata-se de um passado recente na transição das filhas, quando a filha mais velha já saiu de 

casa (“A mais nova, que está aqui, eu não vou comparar”). Esse signo que emerge na 

transição se expressa com a ambivalência entre comparar/não-comparar as realizações entre 

as filhas. Mesmo afirmando que não vai comparar ao reconhecer que as filhas são duas 

pessoas diferentes, se posiciona de modo contraditório, sugerindo que a diferença que percebe 

na filha caçula não é tão valorizada (“E a mais nova, que está aqui... é um pouco diferente, 

mas tem muitas qualidades”) e que andou fazendo comparações (”só que eu andei um tempo 

comparando, né?”). O signo emerge a partir da experiência com a filha caçula, que ao atingir 

certa idade (vinte e nove anos) não alcançou as realizações da fase adulta esperadas pela mãe 

(vinculada a padrões normativos da vida adulta: formatura, emprego, casamento) e à sua 

experiência com a filha mais velha, que atingiu essas expectativas. Essa tensão expressa 

através da ambivalência também pode estar relacionada não só a expectativa em relação às 

filhas, mas a si mesma. Com a força dos signos obrigação e orientação, junto aos padrões 

normativos das tarefas da mãe na preparação dos filhos para a vida, há uma tensão quanto à 

sua função materna, de não ter atingido o sucesso esperado com base nas suas expectativas 

em relação ao futuro. Esse signo aparece no espaço-narrativo anterior, quando afirma seu 

‘sucesso na criação dos filhos’ (T5), embora tenha sentido muito remorso por não ter ajudado 

o filho-enteado e perceba que sua filha caçula não está realizando as ‘tarefas’ da transição 

para a vida adulta no tempo certo (“Porque... tudo tem seu tempo, ... pra você nascer tem um 

tempo, ... para ir pro jardim maternal... entrar na faculdade, você também tem seu tempo,  sair 

da faculdade...”).  

b) Perfeição  

 

       No processo reflexivo após expressar sua preocupação com a filha caçula, aparece o auto-

reconhecimento de que fez tudo que tinha que fazer pelos filhos, embora apareça a 
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ambivalência em relação ao que faz/não-faz, em casa pelas filhas  e fora de casa pelos outras 

pessoas (“Eu fiz tudo que tinha que fazer. Eu não sou perfeita...”).  A lembrança dos conflitos 

com a filha caçula, os momentos em que não quis perdoar, reforçam a ambivalência da mãe 

que tem signos fortes como obrigação, preocupação, cobrança (“Se eu falei de Fernanda, 

assim, porque a gente... Teve uma vez, que a gente ficou de mal.. Ela pediu desculpas... Teve 

um tempo que também fiquei sem querer perdoar. Mas, reconheço, não pode ser assim.“) e 

uma forte crença religiosa com práticas de apoio a outras pessoas fora da família (“A gente 

procura seguir lá fora, e na sua própria casa não fazer. Eu não sou fariseu...”).   

       O signo perfeição emerge como signo-promotor para a construção de uma saída da 

ambivalência, apoiado na crença de que “Deus diz: você tem que viver através do seu próprio 

sustento, não ficar dependendo do outro. Você está aqui pra ajudar o outro”. Essa construção 

possibilita um estado provisório de equilíbrio diante da ambivalência e da insegurança com o 

futuro imprevisível (“Então... Estou esperando... sou... estou vendo sucesso, só estou 

reclamando o tempo... mas não estou reclamando por que ainda não.. não.. ainda não se 

formou.. pra mostrar.. pra experiência dela, pra vida dela.”) 

 

Signos que submergiram ao longo da transição  

a) Felicidade 

        O signo felicidade só aparece no início da narrativa, no espaço-narrativo da adolescência 

das filhas, expressa no passado, o que sugere fragilidade do signo no campo semiótico em 

relação à maternidade. A felicidade é sentida ao confirmar os resultados dos seus cuidados de 

mãe na adolescência das filhas (”Na adolescência, eu fui adquirindo é..  mais.. confiança... 

diante da base que eu dei, então eu fui vendo resultados. Fiquei feliz. Porque eu via sucesso”). 

Com a transição das filhas para a vida adulta, com maior tensão em relação ao futuro da filha 

caçula e à presença de outros signos fortes (preocupação, obrigação), o signo felicidade 

parece ter se deslocado para um nível de menor força na hierarquia semiótica não se fazendo 

presente na narrativa dominante quanto à maternidade. Embora a mãe expresse grande 

vinculação aos padrões normativos da maternidade (“Pra ser o exemplo na minha casa, na 

minha família, pro meus filhos. Então... nós mães queremos que eles sejam... Por que... rezei, 

oh! Resolver essas coisas. Veja só como é mãe”), suas realizações na experiência da 

maternidade não foram suficientes para sustentar a felicidade normalmente vinculada à função 

materna, como aparece no caso de Vilma (a felicidade reforça o prazer da condição de ser 
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mãe). Isso indica que o signo felicidade não expressa com força um sentimento em relação à 

experiência da maternidade (Abbey & Valsiner, 2005). 

b) Confiança, Responsabilidade, Força, Batalha, Remorso, Firmeza, Dificuldade 

        Esses signos, de modo semelhante ao signo felicidade, são expressos no passado, 

indicando algo que não existe mais, porém não deixam de estar no campo semiótico. São 

signos que perderam sua força no campo semiótico de significação da maternidade, sendo 

reconfigurados através dos processos de auto-regulação do Self para um nível de menor 

domínio na hierarquia semiótica:  

        A confiança é vinculada ao sucesso das filhas na adolescência (estudos, vida social, 

viagem da filha), que ao longo da transição para vida adulta perde sua força em função das 

‘não realizações’ da filha caçula em relação às expectativas da mãe.  Responsabilidade, força, 

batalha e remorso são signos vinculados à experiência da maternidade na adolescência das 

filhas, que vêm sendo ressignificados ao longo da transição das filhas para a vida adulta. Não 

tem mais a responsabilidade de levar/buscar as filhas, embora possa ter outras 

responsabilidades que se expressam através de outros signos, como obrigação. Esse signos se 

fazem presentes num tempo e espaço específicos na narrativa das mães.   

         O signo Firmeza também é expresso num tempo-espaço específico da narrativa (em T1), 

relacionada ao estabelecimento de regras de convívio social colocadas para as filhas (lugar, 

pessoas, horários), e se apresenta com certa ambivalência (“E aí a gente sentia essa firmeza. 

Porque... E lá dentro? Bom, lá dentro, o que a gente informou é que em certas situações saiba 

sair, né?”).  Essa ambivalência parece relacionada às dificuldades vividas nessa experiência 

da maternidade em promover a aquisição de maior autonomia das filhas na adolescência 

(deixar/não-deixar, buscar/não-buscar).       

 

4.3 SÍNTESE DAS ANÁLISES E DISCUSSÕES  
 

          Nessa seção apresentamos uma síntese com a finalidade de estabelecer articulações 

entre os vários níveis de análise e discussões apresentadas sobre os casos estudados, visando 

maior clareza quanto aos resultados obtidos e sua vinculação com os objetivos do estudo. 

Como vimos na fundamentação teórica e nas discussões anteriores, na transição dos filhos 

para a vida adulta as mães lidam com novidades que provocam tensões e ambivalências no 
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campo semiótico, mais especificamente nos signos e significados de maternidade, podendo 

levar a rupturas e mudanças no Self.  Numa direção oposta à construção de uma nova posição 

(Posição-de-Eu-mãe) que se auto-organiza no Self da mulher ao tornar-se mãe, as mulheres-

mães na transição dos seus filhos para a vida adulta se veem diante de uma desconstrução 

dessa posição-de-Eu-mãe no Self, para se adaptar ao “não ser mais necessária a sua função de 

cuidar e proteger os filhos”, que envolve reconfiguração de sentidos e práticas socioculturais, 

e reconstrução dos significados de maternidade construídos ao longo do curso de vida.  

        Essa desconstrução no Self envolve uma dinâmica de processos múltiplos e paralelos de 

auto-organização do Self. Nessa dinâmica, enquanto partes do Self estão envolvidas em 

instabilidade (mudanças), outras partes estão mais estáveis, o que garante o sentido de Self, ou 

o conhecimento de si mesmo. Como destacam Diriwächter & Valsiner (2006), ao se referirem 

à noção de instabilidade na estabilidade do Self, os eventos microgenéticos (momento a 

momento no cotidiano da vida) podem provocar certa instabilidade no campo semiótico 

através de re-configurações gradativas (mesogeneticamente apoiadas nos enquadres 

sociocultrurais) até que uma nova estabilidade em relação aos signos e posições do Self seja 

estabelecida, configurando-se uma mudança desenvolvimental (ontogênese).  

        Através das análises pudemos perceber que as mudanças e continuidades nos signos de 

maternidade identificadas na experiência das mães ao longo da transição dos seus filhos estão 

intrinsecamente relacionadas com as tensões entre o tradicional conhecido e a novidade. Os 

signos hipergeneralizados (felicidade, cuidado, proteção, amor etc.), vinculados aos padrões 

normativos da maternidade (padrões de cuidados com os filhos, naturalização da maternidade 

como inerente ao feminino, etc.), bem como a padrões normativos rígidos das relações em 

família (poder, gênero) dominantes no campo semiótico são inibidores de mudanças. 

Pudemos ver isso nas análises dos casos: em Vilma (com os signos envolvimento, cuidado, 

prazer, felicidade), em Adelaide (carinho, segurança), em Flávia (mãezona, presença, 

disponibilidade), em Rita (exemplo, sucesso e conforto). Alguns signos que passaram por 

mudanças de significado ou de nível na hierarquia semiótica estão envolvidos com novos 

modelos de maternidade e relações em família (elaborações mais subjetivas, responsabilidade 

parental mais igualitária, flexibilidade nas relações e dinâmica em família). Pudemos ver isso 

nas análises dos casos: em Vilma (com o emergir do signo alívio, com a flexibilização na 

dinâmica da família), em Adelaide (com um novo significado para a mãe bacana, com a 

mudança da força do signo felicidade em relação à maternidade), em Flávia (com as 

mudanças nos signos felicidade e tranquilidade, na medida em que se mostra flexível para 



110 

 

adaptar-se às mudanças de contexto na vida dos filhos), em Rita (ressignificação do signo 

amor, distanciando do mito do amor materno e sendo construído na relação com as filhas).  

     Pudemos ver como as novidades trazidas pelos filhos (maior autonomia, preparação para a 

atividade profissional, saída de casa, casamento, etc.) são provocadoras de tensões e rupturas, 

trazendo mudanças para as mães: em Vilma, através dos signos preocupação, chateação, 

sofrimento, solidão, alívio; em Adelaide, através dos signos susto, complicação, decepção, 

responsabilidade; em Flávia, através dos signos tristeza, alegria, perda, medo, preocupação; 

em Rita, através dos signos preocupação, orientação, obrigação, comparação. Entretanto, 

algumas mudanças podem ocorrer sem tensões perceptíveis ou rupturas, como salienta 

Zittoun (2012). Vimos no caso de Vilma, como os significados de cuidado e trabalho mudam 

em função do amadurecimento dos filhos e expectativa de futuro, com a presença de novos 

contextos que levam a novas práticas. Ainda no caso de Flávia, como os signos felicidade e 

tranquilidade passam por mudanças de significado em função dos novos contextos, com o 

amadurecimento e realização dos filhos, sem a presença de tensões geradoras de rupturas. 

       Em relação às mudanças nas práticas socioculturais, percebemos mudanças nas práticas 

das mães relacionadas com mudanças no campo semiótico a partir de processos reflexivos e 

rupturas no Self nos quatro casos do estudo. Foram percebidos também indícios de mudanças 

nas práticas a partir de um processo gradativo da ação no cotidiano das mães (Vilma e Flávia), 

sem vinculação com mudanças no campo semiótico a partir de processos reflexivos ou 

tensões. Ao compreendermos que é no contexto das práticas diárias de interação social que o 

indivíduo se constitui em sua condição de polifonia e multidimensionalidade (Hermans, 

2001b; Madureira & Branco, 2005; Valsiner, 2007a), concordamos com Branco (2006) em 

relação à necessidade de maiores investigações sobre a influência das práticas socioculturais 

nos processos de significação e auto-organização do Self. 

   
          Quanto aos processos de mudanças e continuidades na auto-organização do Self, 

encontramos congruências com os pressupostos teóricos apresentados na fundamentação do 

estudo e discutimos alguns aspectos que podem vir a ser esclarecidos em outros estudos com 

métodos e delineamentos mais específicos, conforme apresentamos a seguir. 

         Pudemos ver em todos os casos estudados o movimento do Self para o passado (ativação 

de signos e significados pré-existentes no campo semiótico) e futuro (construções que 

antecipam novos signos ou novas configurações para os signos pré-existentes), como 

destacam alguns autores (Abbey, 2006; Abbey e Valsiner, 2005); Valsiner, 2004a, 2007a, 
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2009b): em Vilma, através dos signos cuidado, compensação e preocupação; em Adelaide, 

com o signos  bacana, carinho e responsabilidade; em Flávia, com os signos felicidade, 

tranquilidade, perda, medo e preocupação; e em Rita, com os signos preocupação, amor, 

obrigação e orientação. Destaca-se no caso Adelaide, na reconstrução do significado de ser 

uma mãe bacana, a ativação de processos reflexivos com recorrência a eventos do passado 

que favorecem o fortalecimento dos signos bacana e direito de errar, e enfraquecimento da 

força de signos vinculados a padrões normativos (felicidade, disponibilidade, proteção) 

possibilitando reconfigurações mais subjetivas, baseadas na valorização da própria 

experiência de vida (agentividade). Essa recorrência a experiências passadas, através de 

processos reflexivos que possibilitam o distanciamento do momento presente e a ativação de 

lembranças de experiências com fraca dominância no campo semiótico, e que fortalecem 

signos valorizadores da experiência singular, tem sido utilizados em processos 

psicoterapêuticos (White, 2011; White & Epston, 1993) e estudos com foco em processos de 

inovação semiótica no Self (Cunha, 2007; Duarte & Gonçalves, 2007), merecendo maiores 

investimentos em pesquisa no campo da psicologia do desenvolvimento.   

         As análises mostraram como os signos ativados a partir das novas experiências (relações 

intersubjetivas do Self da mãe com outros Selves ou recursos simbólicos) ou processos 

reflexivos são trazidos para o campo semiótico e mantidos num estado provisório de tensão 

até uma nova reconfiguração. Pudemos ver, através do encadeamento narrativo, que se 

estabelece uma relação de vinculação entre os signos, como no encadeamento hierárquico de 

forças de proximidade e distância que ocorre no campo semiótico. Como já visto, os 

processos de auto-organização semiótica integrados com o processo dialógico do Self utilizam 

os signos dentro de uma hierarquia semiótica para auto-organizar uma nova reconfiguração no 

campo (Valsiner, 2002a, 2004b, 2006b, 2009b). 

         No movimento dialógico do Self há negociações das Posições-de-Eu entre si (no nível 

interno do self) e com outros Selves (no nível externo do Self) (Hermans, 2001a, 2001b; 

Valsiner, 2002a, 2004b) a partir das diversas vozes que se modificam em função do contexto 

no tempo e espaço (Cunha, 2007; Duarte & Gonçalves, 2007). Nas análises dos casos Vilma 

(com mudança no signo compensação e emergência dos signos sofrimento, solidão e sossego) 

e Adelaide (com ambivalência no signo cuidado e emergência do signo tranquilidade) foram 

vistas essas negociações entre a Posição-de-Eu-mãe e a Posição-de-Eu-mulher. Nessas 

negociações estão presentes as forças dos signos (Abbey e Valsiner, 2004) nos níveis 

diferenciados de dominância no âmbito do Self, como propõe Valsiner (2002a, 2002b 2004b). 
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Contudo, as análises mostram indícios de que há também uma força nas posições dos Selves 

envolvidos nas relações dialógicas nos processos de auto-regulação do Self e reconfiguração 

dos signos no campo semiótico, como pudemos ver nos casos de Vilma (com o signo 

sofrimento) e Adelaide (com o signo carinho).  

       Com base nas considerações acima, nas concepções de estrutura triádica da comunicação 

(Salgado & Hermans, 2005) e na noção de alteridade que traz tensões constituintes do Self no 

âmbito da díade Eu-Outro (Marcová, 2003; Simão & Valsiner, 2007; Cunha, 2007), supomos 

existência de uma hierarquia de Posições-de-Eu de uma pessoa em relação às Posições-de-Eu 

da Outra, no encontro dialógico Eu < > Outro. Essa hierarquia de posições da relação Eu < > 

Outro parece ser construída concomitantemente com as demais construções no campo 

semiótico ao longo do curso de vida. Investigações mais profundas no nível microgenético, 

além do escopo desse estudo, sobre o processo dialógico na auto-regulação do Self e 

emergência semiótica poderão trazer maiores esclarecimentos sobre tais questões. 

           Pudemos ver esses processos ao longo das análises apresentadas nas seções anteriores 

envolvendo os processos de ressignificação, mudança no nível hierárquico semiótico 

(emergência e submersão) e continuidades com presença de ambivalência (conforme quadros 

2 e 3). Importante lembrar que as novas reconfigurações no campo vão ocorrendo 

gradativamente à medida que vão surgindo novos eventos que envolvam os signos, como já 

discutido. Nesse processo, as experiências no nível microgenético (apoiadas nos enquadres 

mesogenéticos) geram instabilidades que vão sendo organizadas e estabilizadas no nível 

ontogenético. Esse processo gradativo aparece mais claramente nas análises do caso de Vilma 

(signos preocupação, sofrimento, solidão e sossego) e no caso de Rita (signo amor).  

         A presença dos signos promotores de mudança foi identificada em todos os casos desse 

estudo: no caso de Vilma, o signo felicidade, quando da ressignificação do signo 

compensação; o signo envolvimento, quando da emergência do signo chateação; o signo 

sossego, quando da emergência dos signos sofrimento e solidão; no caso de Adelaide, o signo 

direito de errar, quando da ressignificação do signo bacana; o signo coisas boas, que emerge 

para reduzir a força dos signos indignação, dor e disponibilidade; no caso Flávia, o signo 

‘filho para o mundo’ que emerge para reduzir a força do signo perda e fortalecer o signo 

felicidade; no caso de Rita, o signo cobrança que interfere na mudança do signo obrigação, o 

signo perfeição que emerge para construir uma saída para a tensão nos signos obrigação e 

preocupação. A presença de signos inibidores dos processos de mudança também foi 
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percebida, embora não tenha sido feitas considerações teóricas acerca desse aspecto. 

Entretanto, supomos que signos inibidores estão vinculados à teorizações quanto a força do 

signo (Abbey e Valsiner, 2004) e a estruturação hierárquica semiótica no campo (Valsiner, 

2007a). No caso de Adelaide, o signo decepção, quando da auto-regulação do signo carinho; 

no caso de Rita, o signo comparação que reforça o signo preocupação.  

        Em concordância com Zittoun (2009), buscamos ainda identificar, com base nas análises 

dos dados da segunda entrevista narrativa, se as rupturas que levaram a mudanças de 

significados e práticas na vida das mães-participantes foram percebidas por elas, embora 

cientes de que nem todos esses desenvolvimentos são percebidos pelas pessoas ou expressos 

nas suas narrativas. Algumas congruências foram identificadas entre a percepção das mães 

quanto às mudanças (indícios de adultez nos filhos, mudanças em si mesmas e nas suas 

práticas sociais) e os resultados encontrados nesse estudo, como apresentamos a seguir.   

         A participante Vilma considera que alguns eventos mais marcantes na vida dos seus 

filhos nessa fase de passagem para a vida adulta (maior amadurecimento dos filhos, o 

casamento da filha com sua saída de casa, o casamento do filho com a presença da nora) 

trouxeram mudanças no modo dela ser enquanto mãe. Percebe que o amadurecimento dos 

filhos, com maior participação nas tarefas da família, têm lhe trazido mais tranquilidade e 

tempo livre para cuidar mais de si mesma. Seu envolvimento em novas atividades vem lhe 

ajudando a reduzir o sentimento de solidão e construir mais independência para resolver seus 

próprios problemas. Destaca que têm voltado mais sua atenção para a presença dos agregados 

da família (nora e cunhado) no sentido de preservar a harmonia entre os filhos. Essas 

percepções são congruentes com os resultados deste estudo, notadamente em relação aos 

signos preocupação, alívio e sossego. 

        A participante Adelaide não percebe indícios de adultez nos seus filhos, sente que está 

em construção. Embora ainda se mantenha atenta à tarefa de preparação dos filhos para a 

vida, diante da sua preocupação com a incerteza do futuro e do receio de que venha a ser 

cobrada no futuro, percebe seu maior amadurecimento como mãe, com mais calma e 

paciência para lidar com os filhos, pondo em prática o delegar de tarefas para os filhos e 

marido.  Sente que essas mudanças vêm trazendo tranquilidade e maior segurança para ela. 

Como vimos nas discussões, embora tenha havido mudanças no nível semiótico, notadamente 

envolvendo os signos carinho e disponibilidade, não foram percebidas mudanças a nível das 

práticas maternas.  
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          Já a participante Flávia, também no início da transição, percebe mudanças nos filhos em 

termos de responsabilidade e autonomia. Atribui o maior amadurecimento do mais velho à 

saída de casa e ao morar sozinho em outra cidade. Embora sofra com a distância do filho 

(sensação de estar perdendo ele para o mundo), sente que é importante para o 

desenvolvimento dele. Procura não pensar muito nisso, o que ajuda a ficar mais tranquila. 

Tem olhado mais para si mesma, buscando seu desenvolvimento e dando ênfase à mulher que 

existe nela.  Esse aspecto do “não pensar” não apareceu nos dados da 1ª entrevista , o que 

poderia ter trazido novos indícios em relação aos processos de mudanças no signos perda, 

preocupação e tranquilidade.  Percebe que o recente envolvimento dos filhos com o namoro 

tem trazido novas preocupações para ela, no sentido da orientação sexual dos filhos, 

principalmente em relação à filha. Essas percepções são congruentes com as análises De 

encontro com os resultados das análises, as mudanças vêm ocorrendo de modo gradativo no 

campo semiótico, sem grandes rupturas e com mudanças em algumas práticas maternas: 

maior liberdade para envolver-se em outras atividades de interesse pessoal, maior 

proximidade da filha, podendo orientá-la quanto à sexualidade.   

          A participante Rita, embora perceba a autonomia e maturidade dos filhos, se sente presa 

às preocupações quanto ao futuro da filha caçula e tolhida na sua liberdade. Embora 

reconheça que já fez o que tinha que fazer pelos filhos, ainda busca orientar essa filha 

(faculdade, trabalho, namoro etc.). Ao perceber que suas cobranças geram tensão e 

distanciamento entre elas, tem procurado ser mais amorosa com a filha. Essas percepções são 

congruentes com os achados desse estudo, notadamente quanto aos seus questionamentos em 

relação às suas obrigações de mãe nessa fase dos filhos no fim da transição. Embora perceba a 

adultez dos filhos e expresse questionamentos quanto às suas preocupações e crenças sobre 

obrigação e orientação, também percebe que precisa fazer mudanças em pró de novas práticas 

de maternidade e realização de desejos pessoais.  
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CONCLUSÃO 
 

 

        Duas grandes questões filosóficas estiveram presentes como fonte de inspiração no 

presente estudo: a necessidade humana de dar sentido à vida e como o ser humano produz 

esses sentidos. Na sua trajetória ao longo da história, a Psicologia tem criado conceitos e 

teorias voltadas para compreender os processos psicológicos envolvidos na produção de 

sentidos. Na contemporaneidade a partir da virada linguística, valoriza a noção de 

singularidade do Self e trabalha com discursos e narrativas (Brockmeier & Harré, 2003; 

Bruner, 1997; Hermans, 2001b, 2002; Valsiner, 2007a, 2009a). Destacamos nesse cenário de 

novos olhares a Psicologia Cultural e as Abordagens Narrativas, como campos que buscam 

compreender a relação entre o indivíduo e a cultura no processo de desenvolvimento humano 

e de construção de significados e sentidos.   

       Neste estudo, nos apoiamos fundamentalmente na ideia de que as experiências e histórias 

de vida são intrinsecamente interligadas numa contínua produção de significados e sentidos 

que, ao longo do curso de vida, culmina numa síntese: o Self. Assim, somos o que 

construímos através das nossas interações com as outras pessoas, nas trocas dialógicas com o 

Outro e através das nossas narrativas. As narrativas do Self são histórias que construímos 

sobre nós mesmos e o mundo em que vivemos, e ao mesmo tempo instrumentos de 

construção do Self (Brockemeier & Carbaugh, 2001; Brockmeier & Harré, 2003; Bruner, 

1997, 2004; Grandesso, 2006; White, 2011). Compartilhamos da concepção de que as 

narrativas são construções de signos e significados que se organizam no tempo e espaço 

vividos, evidenciando os diálogos negociados entre o Self da pessoa e os Outros-Selves do 

seu ambiente sociocultural (Hermans, 2001b, 2002; Salgado & Hermans, 2005).   

       Buscamos, ao longo do trabalho, fazer articulações entre o desenvolvimento do Self, na 

perspectiva da Psicologia Cultural Semiótica, e a construção de narrativas do Self, com o 

objetivo de compreender os processos dialógicos e semióticos envolvidos na reconstrução de 

significados e sentidos no contexto da maternidade na transição dos filhos para a vida adulta, 

uma fase específica da transição em família e do desenvolvimento humano. Isso implica 

estabelecer conexões entre a dinâmica intrasubjetiva de auto-organização semiótica do Self 
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(nível microgenético) e o desenvolvimento do Self ao longo da trajetória de vida das mães 

(nível ontogenético), através das narrativas de histórias de vida. Essa conexão pôde ser 

encontrada na medida em que: compreendemos as narrativas como uma construção ativa que 

se organiza no tempo e espaço vividos, evidenciando os encontros dialógicos do Self com 

outros Selves nos eventos cotidianos (nível microgenético), dentro dos cenários de atividades 

situadas em contextos socioculturais (nível mesogenético), e suas relações com os signos e 

significados que dão sentido às experiências vividas e ao Self (nível ontogenético) (Hermans, 

2001b, 2002; Salgado & Hermans, 2005; Valsiner, 2007a); exploramos a estrutura e o 

encadeamento da narrativa, mapeando relações entre os elementos que a organiza (eventos, 

signos, significados, tempo e espaço) para identificar mudanças e continuidades.  

          Desse modo, vimos como nas narrativas das mães estão expressos eventos 

significativos envolvendo a relação diádica mãe < > filho (questionamentos dos filhos à 

autoridade da mãe, saída dos filhos de casa etc.), e com outros Selves, que trazem novidades 

para o modelo de mãe (signos e significados de maternidade) construído e vivenciado pela 

mãe ao longo dos anos de prática da sua função materna. As mães são exigidas de lidar com a 

tensão entre permanência e mudança nos seus significados e sentidos de maternidade. Os 

eventos que geraram tensões e ambivalências entre o já conhecido e o novo, provocaram 

desequilíbrios (rupturas) no Self da mãe e mudanças para reestabelecimento de nova 

estabilidade (permanência temporal) (Abbey & Valsiner, 2004; Diriwächter & Valsiner, 2006; 

Zittoun, 2009, 2012).   

         Para que se reestabeleça certa estabilidade no Self, vimos como são ativados processos 

de auto-organização semiótica envolvendo a estrutura de hierarquia semiótica que integra 

signos e Posições-de-Eu no Self. Nesse processo de auto-organização, os signos promotores, 

mediadores na construção de novos significados, orientam a experiência do momento presente 

para um futuro imediato, vinculados com a experiência do passado (mecanismos de 

distanciamento psicológico) (Valsiner, 2002b, 2004b).  Pudemos ver através das análises dos 

resultados a presença de múltiplas Posições-de-Eu (Eu-mãe, Eu-mulher, Eu-esposa, Eu-mãe-

decepcionada etc.) nas narrativas das mães e a presença de outros Selves (filhos, marido etc.), 

através dos diálogos Eu < > Outro expressos narrativamente (Hermans, 2001b, 2002; 

Hermans & Kempen, 1993).  

         Assim, exploramos como as mães vivenciam, ao longo da transição dos filhos, 

momentos de rupturas no Self que levam a transições desenvolvimentais envolvendo 
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processos de auto-organização semiótica que possibilitam novos posicionamentos, mudanças 

de significados e sentido de Self (Valsiner, 2007a; Zittoun, 2009, 2012).   Pudemos perceber 

como o processo de desenvolvimento da mãe está entrelaçado com o desenvolvimento dos 

filhos; como as construções que os filhos estão fazendo nessa fase de transição provocam 

reconstruções no Self das mães, nos seus posicionamentos, nos significados de maternidade e 

práticas socioculturais. A partir da concepção sistêmica do desenvolvimento no ciclo de vida 

da família (Bowen, 1991; Minuchin, 1990), pudemos ver como as mudanças na dinâmica e 

relações familiares, inicialmente provocadas pelo desenvolvimento de um dos membros da 

família (no presente estudo, os filhos), trazem tensões e ambivalências para outros membros 

da família (no presente estudo, as mães), podendo levar a transições e reconstrução de 

sentidos, significados, posicionamentos e práticas socioculturais.  

      Nesse processo de reconstrução de significados e reposicionamento do Self, as mães criam 

versões singulares dos significados da cultura com possibilidade de superar os limites e 

padrões socioculturais, podendo direcionar o seu agir no mundo de acordo com objetivos e 

crenças mais subjetivos, mais diferenciados daqueles dominantes nos seus contextos 

socioculturais, exercendo desse modo a agentividade (Valsiner, 2007a; Abbey, 2006). Num 

movimento poético (Abbey, 2006, Bastos & Abbey, 2006), se libertam dos sentidos literais 

(aqui-e-agora) e através da imaginação (como-se, no futuro) constroem novos sentidos que 

lhes permite superar os limites e incertezas do cotidiano da vida. 

        De um modo geral, percebemos que os significados associados à maternidade pelas mães 

apresentam algumas similaridades, assim como suas preocupações e dilemas em relação aos 

filhos, embora cada mãe tenha um modo singular de lidar com a relação entre a experiência 

subjetiva e os modelos normativos da cultura, estes últimos motivadores de expectativas 

quanto ao realizar das fases do curso de vida, notadamente quanto às expectativas de sucesso 

na preparação dos filhos para a vida adulta. Destacamos aqui os signos hipergeneralizados 

(felicidade, cuidado, proteção, amor etc.), com maior proximidade em relação aos padrões 

canônicos de maternidade, que se mostram presentes de algum modo no campo semiótico de 

todas as mães (com maior ou menor força na hierarquia semiótica), independentemente da 

fase no curso de vida, seja no início, ao tornar-se mãe (como vimos a partir da revisão de 

literatura), ou na transição dos filhos para a vida adulta.  

        Contudo, vimos que a maternidade tem significados múltiplos que sofrem variações em 

função da diversidade de experiências vividas e da agentividade construída pelas mulheres ao 
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longo da vida, com maior ou menor enquadre nos modelos socioculturais dominantes. Os 

eventos do cotidiano que trazem novidades são oportunidades para construção de pequenas 

mudanças (instabilidades no nível microgenético) que ao longo da trajetória da vida podem se 

configurar como significativas mudanças (maior estabilidade no nível ontogenético), com 

reconstruções de significados e reposicionamentos do Self, podendo ser expressos em novas 

histórias mais diversificadas, menos repetitivas, mais diferenciadas das histórias de Outros 

relevantes, menos ‘enquadradas’ nos padrões normativos presentes nas atividades situadas 

socioculturalmente (mesogênese) (Abbey, 2006; Valsiner, 2007a; White, 2011; White & 

Epston, 1993).             

        A partir das análises e discussões que o presente estudo fomentou, aproximamos-nos 

mais da complexidade da experiência feminina no desempenho da função materna e 

ampliamos nossa compreensão quanto aos processos de reconstrução semiótica do Self 

envolvidos no desenvolvimento individual ao longo da transição em família.  Podemos dizer 

que, ao assumir essa função, ao tornar-se mãe, a mulher se envolve em um processo de 

mudanças significativas ao longo de toda a vida, com maior ou menor enquadramento nos 

padrões normativos da cultura, em função da sua agentividade e trajetória singular, assim 

como da trajetória dos demais membros da família, mais especificamente os filhos.      

         Na transição para a maternidade (início do ciclo da família), há uma intensificação de 

rupturas e mudanças na vida cotidiana das mulheres com as novidades trazidas pela presença 

dos filhos, que exige reconstruções diante das exigências da função materna e construção de 

uma nova Posição-de-Eu, Eu-mãe. Na transição dos filhos para a vida adulta (fim do ciclo da 

família), as mulheres lidam cotidianamente com outras rupturas e mudanças, que exigem 

reconstruções diante da ausência dos filhos, a não mais exigir tanto da sua função materna, 

com a desconstrução da Posição-de-Eu-mãe. Tomamos emprestado o signo renúncia presente 

na narrativa da participante Vilma para ilustrar esse aspecto.  Parece haver um movimento de 

renúncia da presença dominante da Posição-de-Eu-mãe, não tão diferente do que vimos na 

revisão de literatura quanto ao movimento de renúncia da Posição-de-Eu-mulher. Ao se 

tornarem mães, as mulheres ‘renunciam a tantas coisas’ na sua posição-de-Eu-mulher 

(independência, liberdade etc.), e reconstroem significados de maternidade para uma nova 

posição de Self, Eu-mãe. Com a transição dos filhos para a vida adulta, com mudanças na 

função materna, as mães têm que ‘renunciar a tantas coisas’ na dominante Posição-de-Eu-mãe 

(a presença do carinho dos filhos, a valorização do seu esforço etc.) e reconstruir significados 

de vida para fortalecer sua Posição-de-Eu-mulher, que se manteve num nível secundário na 
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hierarquia semiótica do Self por muitos anos. Com as análises dos processos dialógicos do 

Self, pudemos ver a tensão entre essas posições Eu-mãe e Eu-mulher.   

        Embora este estudo tenha atingido seus objetivos, como já apresentamos, outras 

discussões e considerações poderiam ser elaboradas diante da riqueza dos dados aos quais 

tivemos acesso, porém restrições metodológicas e operacionais limitaram o aprofundamento 

das análises e a compreensão de alguns aspectos apontados nas discussões: 1. Indícios da 

existência de forças entre as posições dos Selves envolvidos nas relações dialógicas, 

constituindo uma hierarquia de Posições-de-Eu de uma pessoa em relação às Posições-de-Eu 

da Outra, no encontro dialógico Eu < > Outro, envolvida nos processos de auto-regulação do 

Self e reconfiguração dos signos no campo semiótico; 2. A presença de signos inibidores nos 

processos de mudança, tomando como ponto de partida as teorizações sobre a estrutura 

hierárquica semiótica (Valsiner, 2007a) e a força do signo (Abbey e Valsiner, 2004).  

       Estudos com métodos microgenéticos com acesso aos momentos de inovação semiótica, 

como proposto por Cunha (2007) e Duarte e Gonçalves (2007), com delineamentos que 

incluam outros Selves relevantes nos diálogos do Self como participantes (filhos, maridos 

etc.) e que levem em maior consideração as ações humanas nas práticas sociais poderão trazer 

esclarecimentos sobre essas questões. Sugerimos, ainda, investimentos em estudos com 

objetivos metodológicos voltados para análise de narrativas de histórias de vida, com ênfase 

sobre o encadeamento narrativo, de modo a ampliar conhecimentos além do que este estudo 

pôde contribuir nesse sentido.  

       Ao identificar indícios que confirmam as teorizações sobre o envolvimento de processos 

dialógicos e reflexivos na emergência de novidade e auto-regulação semiótica, promovedores 

do desenvolvimento e agentividade do Self, destacamos ainda a contribuição deste estudo no 

sentido de vir a estimular práticas de fomento do desenvolvimento humano, com ênfase em 

processos reflexivos e valorização da singularidade das experiências na reconstrução de 

significados e sentidos de Self ao longo do curso de vida. Essas práticas podem auxiliar as 

pessoas a direcionarem o seu agir no mundo de acordo com objetivos e crenças mais pessoais, 

mais diferenciados dos discursos e modelos dominantes.   
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APÊNDICE A  - Termo de consentimento informado 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
  

Projeto de pesquisa: A reconstrução da maternidade por mães na transição dos  
                                   filhos para a vida adulta 
 
 TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO  
 
      Declaro saber que a pesquisa acima nomeada tem por objetivo oferecer contribuições 
relevantes acerca dos significados da maternidade reconstruídos pelas mães ao longo da 
trajetória dos filhos para a vida adulta, possibilitando uma maior compreensão sobre o 
desenvolvimento humano nesta fase do ciclo de vida da família. A pesquisa será conduzida pela 
mestranda Sandra de Cassia Meneses Silva, sob a orientação das professoras Ana Cecília de 
Sousa Bastos e Denise Coutinho.  Esse projeto de pesquisa está de acordo com os parâmetros 
éticos estabelecidos no Código de Ética Profissional do Psicólogo, pela Resolução CFP N° 
011/97 de 20 de Outubro de 1997 e pela Resolução CFP N° 016/2000 de 20 de dezembro de 
2000, a qual dispõe sobre a realização de pesquisa em psicologia com seres humanos. 
 
      Os dados de pesquisa serão obtidos por meio de entrevistas individuais, que serão 
audiogravadas. Esses dados serão utilizados estritamente para os propósitos da pesquisa. Todas 
as informações individuais terão o caráter estritamente confidencial, e as participantes não terão 
seus nomes associados às suas declarações.  
 
     Estou informada de que, se houver qualquer dúvida a respeito dos procedimentos adotados 
durante a condução da pesquisa, terei total liberdade para questionar ou mesmo recusar-me a 
continuar participando desta investigação.  
 
     Ao assinar este termo, passo a concordar com a utilização das informações para os fins a que 
se destina, salvaguardando as diretrizes universalmente aceitas da ética na pesquisa científica 
acima mencionada. As dúvidas poderão ser respondidas pela pesquisadora Sandra de Cassia 
Meneses Silva, pelo telefone (71)8805-6944. 
 
    Pelo presente termo, declaro que fui informada, de forma clara e detalhada, dos objetivos e da 
justificativa da presente pesquisa.  
 
NOME: _____________________________________________ 
  
ASSINATURA: _______________________________________  
 
Salvador, ______ de __________________ de 2011.  
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APÊNDICE B  - Ficha de dados sociodemográficos 

 

 
      

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS  
 
Nome: ________________________________________________________  
 
Data de nascimento:___/___/___ Idade: _____        
 
Estado civil: _____________        Religião: ______________ 
 
Escolaridade:         1º grau                        incompleto            completo 
                               2º grau                        incompleto            completo 
                               3º grau                        incompleto            completo       
                               especialização            mestrado               doutorado _______________ 
    
Ocupação atual: __________________________________________ 
 
Renda familiar:  
                       
                         3 a 8 salários mínimos                     acima de 8 salários mínimos 
 
Filhos (as):       Nome                                         idade       sexo 
 
                    _________________________     _____     _____  
 
                    _________________________     _____     _____ 
 
                    _________________________     _____     _____ 
  
                    _________________________     _____     _____ 
 
Pessoas com as quais reside: 
 
 Nome                                                     Idade      sexo       Tipo de relacionamento  
 
_____________________________     ____       ___     _________________________ 
   
_____________________________     ____       ___     _________________________ 
   
_____________________________     ____       ___     _________________________ 
   
_____________________________     ____       ___     _________________________ 
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APÊNDICE C - Entrevista narrativa aberta 

 
 

Narrativa aberta: aproximadamente 1 hora. 
 
 
1. Iniciação: explicação sobre o contexto da pesquisa e assinatura do Termo de consentimento 
informado.  
 

2. Narrativa central com uso do esquema autogerador da narrativa, questões estimuladoras e 
audiogravação.  
 

a. Peço que você feche os olhos e lembre-se dos seus filhos por alguns instantes. 
Agora, peço que faça uma viagem no tempo regressiva, revendo suas experiências 
como mãe desses filhos até o momento no qual eles ainda eram adolescentes (pausa 
de 2 min). 

b. Abra os olhos, peço que você fale sobre “sua experiência como mãe desde os filhos 
adolescentes até os dias atuais com os filhos se tornando adultos”. 

c. Questões para estimular a narrativa: 
i. Como você tem percebido seus filhos se tornando adultos?  

ii.  Quais as suas expectativas em relação aos filhos se tornarem adultos?  Sobre 
eles, sobre a família e sobre si mesma. 

iii.  Como você relaciona esses dois momentos: você quando mãe de adolescentes e 
você mãe hoje?  
 

3. Avaliação e conversa informal (sem audiogravação) 
 

a. O que faltou na entrevista que você gostaria de acrescentar?  
b. Algo não a agradou ou gerou algum incomodo durante a entrevista? 
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APÊNDICE D - Entrevista narrativa episódica 
 

Narrativa episódica: 1 h 
 
1. Orientação para o entrevistado: explicação sobre o caráter das perguntas. 
2. Encaminhamento da entrevista: Uso de questões abertas que visam obter narrativas mais 

detalhadas e relacionadas à 1ª entrevista.  
 

Questões abertas:  com foco em 3 aspectos específicos 

1  Percepção sobre a transição dos filhos: da adolescência para a vida adulta: 

a. Como você relaciona as duas fases dos filhos: adolescente e adulto?   
b. Como você percebe a construção de maior autonomia e independência?  
c. O que ainda lhe preocupa muito em relação aos filhos? Seus filhos estão preparados 

para a vida adulta? 
d. Quais as suas expectativas quanto ao futuro dos filhos?  
 

2 Lidando com as mudanças nessa fase :  
a. O que vai mudando na sua vida à medida que os filhos vão ficando adultos?  

Trabalho, família, amigos, consigo mesma?  
b. O que você deixou ou vem deixando de fazer em relação aos filhos? 
c. O que ainda é preciso fazer pelos filhos ou para os filhos?  
d. Expectativas quanto ao seu próprio futuro? O que fazer agora, com os 

         filhos entrando na vida adulta?  
 

3 Quanto ao modo de ser mãe: 
a. O que lhe parece marcante no seu modo de ser mãe: ontem e hoje? 
b. O que lhe dá satisfação ao rever essa passagem dos filhos para vida adulta?  
c. Se pudesse mudar algo no seu modo de ser mãe, o que mudaria?  
d. O que esta mudança lhe traria?  

 
 
Avaliação e conversa informal (sem audiogravação): 
   
1. Como foi participar dessa pesquisa? 
2. Algo lhe incomodou nessa entrevista? 
3. O que faltou na entrevista que você gostaria de acrescentar?  
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APÊNDICE E  - Elementos organizadores da narrativa – Caso 1 

 

1ª etapa de análise – categorial por forma  

Unidade de análise: enunciados nos episódios temáticos                                     

SIGNO de  
MATERNIDADE 

SIGNIFICADO de 
MATERNIDADE  

TEMPO 
NARRATIVO 

ESPAÇO NARRATIVO 
 

Prazer 
 

Prazerosa a condição de mãe 
(E1) 

Presente: 
É, vivo,   vivencio 

T1. Condição de Mãe  

Carinho 
 

Modo como vivencia a 
maternidade (E2) 

Presente: É, vivo,  
vivencio 

T1. Condição de Mãe  

Cuidado 
 

Modo como vivencia a 
maternidade (E2) 

Presente: É, vivo,  
vivencio 

T1. Condição de Mãe 

Acompanhar o almoço dos 
filhos, estar junto 
(E7,E8,E10)  

Passado-Presente: 
sempre estou, 
sempre tive 

T3. Cuidados de mãe 

Estar sempre com os filhos, 
passando alguma coisa para 
eles (E7).  

Passado-Presente: 
tenho isso, estar 
sempre 

T4. Convivência diária com 
os filhos 

Rezar pela harmonia, pela 
união entre os filhos (E2) 

Presente: rezo, peço  T5. União na família 

Ser exigente, não deixar o 
barco rolar, jogar duro (E1, 
E2,E3) 
Função de dar limites (E5)  

Passado-Presente: 
sou, sempre foi 

T9. Funções na família 

Renúncia Coisas que deixou de fazer 
(E3) 

Passado: 
deixei 

T1. Condição de Mãe 

Deixava o trabalho para 
acompanhar almoço dos 
filhos (E8, E9) 

Passado-Presente: 
nunca fico, deixava 

T3. Cuidados de mãe 

Compensação Apesar de esperar por 
melhoria, por liberdade, e 
ainda não ter visto nada 
(E4,E5, E6) 

Passado-Presente: 
é, sempre foi, sendo  
E futuro: vai ser 

T1. Condição de Mãe  

Felicidade com a união dos 
filhos, o retorno de tudo que 
deixou de fazer (E8,E9) 

Presente:  
fico  

T14. União na família 

Envolvimento 
 

Se envolver na rotina diária 
dos filhos em casa (E1, 
E3,E4) 

Presente: 
me envolvo  

T2. Convivência diária com 
os filhos 

Contato diário entre todos, a 
possibilidade do afeto, de 
estar se comunicando 
(E3,E4,E5)   

Passado- 
Presente: sempre 
tem, estamos 
sempre  

T4. Convivência diária com 
os filhos 

Felicidade Felicidade de almoçarem 
todos juntos de segunda a 
sexta (E4) 

Presente: temos T2. Convivência diária com 
os filhos  

união dos filhos nas decisões 
e atividades  
(E2 ) 

Presente: 
fico  
 

T14. União na família 
 



135 

 

Limite Ser a brigadeira (E2,E3, E4) 
Função de regular  (E6)  

Passado-Presente: 
sou, tenho que, 
sempre foi, fazia 

T7. Funções na família 

Chateação Lidar com a conversa sobre 
trabalho na hora da refeição 
(E1,E4) 

Passado-Presente: 
chateou, prefiro, 
consegui 

T3. Cuidados de mãe 

Orientação Dar orientação aos filhos 
quanto ao funcionamento do 
pai (E8)  

Presente: ouvem, 
buscam 

T9. Funções na família 

Sofrimento Com a falta dos filhos (E1, 
E5,E7,E11) 

Presente-passado: 
sente, sofre, sentí 

T13. Saída dos filhos de 
casa 

Solidão Sentiu muita falta da filha 
quando saiu de casa 
(E7,E8,E10,E16) Ficava 
muito sozinha em casa (E9) 

Passado: sentia, 
ficava 
 

T13. Saída dos filhos de 
casa 

Sossego À noite, fica querendo que os 
filhos fossem embora (E19, 
E20) 

Presente: 
agora,  fico 
 

T13. Saída dos filhos de 
casa 

Alívio Com os filhos assumindo o 
problema do pai (E8, E9) 

Presente: 
 buscam, já sinto 

T9. Funções na família 

Os filhos tomam 
providencias sobre tudo 
(E10) 

Presente: 
Já tomam 

Controle Controle dos filhos sobre a 
mãe quanto ao lidar com o 
pai (E6,E7) 

Presente: 
controlam 

T9. Funções na família 
 
 

Preocupação Apreensão com a 
desorganização da filha, com 
o transtorno TDAH (E1,E3)  

Passado-presente: 
acho, é, fez 

T12. Preocupação com a 
filha 

Apreensão com a relação da 
filha com o marido (E4) 

Presente: 
preocupo 

Com a maternidade da filha, 
que fosse dar trabalho 
(E5) 

Presente:  tem, esta 
Futuro: 
Achei que  

Trabalho De orientar a conversa na 
hora da refeição (E1,E2,E4)  

Presente: falam, 
prefiro 

T3. Cuidados de mãe 

O trabalho de lidar com o 
TDHA do pai ( E1 ) 

Presente: dá, é T6: Dificuldades com o pai 

O  trabalho  de  arrumar, 
limpar (E1, E4)       

Passado-Presente: 
arrumo, fazem  

T15. Cuidados de mãe 

Que também ensina aos 
filhos para o futuro  deles 
(E2, E5) 

Futuro: 
vão levar 
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APÊNDICE F - Elementos organizadores da narrativa – Caso 2 

 

1ª etapa de análise – categorial por forma  

Unidade de análise: enunciados nos episódios temáticos                                     

SIGNO de  
MATERNIDADE 

SIGNIFICADO de 
MATERNIDADE  

TEMPO 
NARRATIVO 

ESPAÇO NARRATIVO  
 

Susto  Lidar com o enfrentamento 
dos filhos à autoridade dos 
pais E1, E2 

Passado: Foi T1. Enfrentamento da 
autoridade dos pais 

Correria Correr atrás da recuperação 
do filho para ele entrar na 
Faculdade  E3 

Passado: Foi T2. Lidando com 
dificuldades nos estudos 

Responsabilidade Responsável financeira pela 
faculdade do filho E6  

Presente: sou T2. Lidando com 
dificuldades nos estudos 

Usar ameaça para o filho 
assumir responsabilidade 
com a faculdade 
E4,E5,E7,E8 

Presente: E agora, 
estou achando  
Futuro: estiver, vai  

T2. Lidando com 
dificuldades nos estudos 

Tranquilidade  Colocar regras de 
responsabilidade pro filho   
E1  

Presente: Agora 
está 

T3. Reflexões sobre ser 
mãe 

Se proteger da decepção com 
os filhos, se valorizar, se 
reconhecer E1 E2 E5 

Presente: hoje, não 
quero, não deixo 

T8. Reflexões sobre ser 
mãe (2) 

Sentimento diante da 
expectativa sobre o futuro 
dos filhos, de calma, 
equilíbrio, felicidade e  
missão cumprida. E1 E3 E4 
E5 E8 E10 

Presente/Futuro: 
vejo fazendo,  que 
possam, procurem 

T16. Expectativas sobre os 
filhos 

Complicação  
 

Colocar limites e regras de 
disciplina para os filhos E2, 
E3, E5 

Presente: é, 
comecei 

T6. Lidando com 
indisciplina 

Felicidade Ver os filhos na faculdade, 
com amigos, namorando, 
procurando a felicidade deles 
E3, E8 

futuro: quero, 
procurem 

T16. Expectativas sobre os 
filhos 

Poder  Não ter o poder sobre a 
felicidade do filho E2  

Presente: Não 
tenho 
 

T3. Reflexões sobre ser 
mãe 

Proteção  
 

Super proteção dos  filhos, 
ser muito presente   E3,E4    

Passado: protegi,  
Chegou 

T3. Reflexões sobre ser 
mãe 

Presença Acompanhar todas as 
atividades de perto E4 

Passado: levar,  
participar, chegou 

T3. Reflexões sobre ser 
mãe 

A realidade da faculdade não 
exige presença E5 

Presente: é, não 
exige  

T3. Reflexões sobre ser 
mãe 

Segurança 
 
 
 

Não querer ficar com mais 
um homem dando ordem em 
casa E6, E7, E8 

Passado-presente: 
sempre tive, digo 
 

T3. Reflexões sobre ser 
mãe 
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Carinho Tem a hora de deixar o 
carinho e ser firme na 
autoridade E9 

Presente: tem que 
deixar, sou 

T3. Reflexões sobre ser 
mãe 

Rejeição dos filhos ao 
carinho E4 , E5    

Presente: hoje, tá T5. Lidando com 
proximidade e 
distanciamento 

Constatação da falta de 
carinho dos filhos (E5)  

Presente: hoje, não 
faz 

T7. Decepção com os filhos  

Trabalho Trabalho com indisciplina do 
filho na escola E1  
Em casa se vira, tem regras 
E2  

Passado-presente: 
sempre deu, estou  
 

T4. Lidando com 
indisciplina 

Decepcão Ouvir o não reconhecimento 
dos filhos à sua pessoa E1  

Presente: é, ouvir  
 

T7. Decepção com os filhos 

Não ter o retorno de carinho 
apesar de tanta dedicação e 
renuncia  E3 ,E4 

Presente: é, doi  
 

Dor  Ao ouvir o não 
reconhecimento dos filhos à 
sua pessoa E1 

Presente: é, doi 
 

T7. Decepção com os filhos 

O esforço dedicado aos filhos 
não ter adiantado nada E2 

Presente: doi T7. Decepção com os filhos 

Perguntar-se aonde errou, o 
que faltou E2,E4 

Presente: é  T8. Reflexões sobre ser 
mãe (2) 

Firmeza Para lidar com as 
dificuldades, sem deixar de 
dar amor e carinho E6 

Futuro  cabe ter T8. Reflexões sobre ser 
mãe (2) 

Indignação  Sentimento em relação a ser 
desqualificada pelos filhos 
E1 

Presente: colocam T9.  Decepção com os 
filhos (2) 

Coisas boas Estar com os filhos em casa, 
,ficar junto , trocar ideias E1   

Passado-presente: 
tem, sempre gostei 

T10. Lidando com 
proximidade e 
distanciamento 

Também não querem mais 
sair com agente E2  

Presente:  não 
querem  

Disponibilidade Ser tão disponível para os 
filhos   E1, E2 

Passado: 
deixei, fui deixando 

T11. Reflexões sobre ser 
mãe (3) 

Cansaço Cansaço de fazer pelos filhos 
E1, E2  

Passado-presente: 
estou fazendo 

T12. Lidando com 
dificuldades nos estudos 

Amadurecimento  Entregando mais o controle 
pro pai, com autonomia, mais 
segurança, mais feliz  E1, E2, 
E3 ,E4 ,E5 

Presente: Agora, 
acho, estou 

T13. Reflexões sobre ser 
mãe (4) 

Cooperação Contar com a cooperação dos 
filhos nas atividades da casa 
E1  
Trazer mais leveza pra dentro 
de casa E2 

Futuro: podiam, 
trazer  

T15. Reflexões sobre ser 
mãe (5) 
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Bacana  Ter proporcionado bons 
momentos aos filhos, 
alegrias, cuidados E5 E6 E7 

Passado-presente: 
fui, comecei, 
preciso 

T15. Reflexões sobre ser 
mãe (5) 

Não ter sido bacana, não ter 
paciência, grudar, bater E4 

Passado: tive, não 
foi 

T15. Reflexões sobre ser 
mãe 

Construir o diálogo com os 
filhos E1 E2 

Presente: vai 
construindo 

T17. Reflexões sobre ser 
mãe (6) 

Obrigação  Não ter obrigação sobre a 
felicidade dos filhos E8 E9  

Presente: não 
preciso, não tenho,  

T15. Reflexões sobre ser 
mãe (5) 

Direito de errar  Direito de mãe, que não 
nasceu sabendo como ser 
mãe E3 E4 E5 

Presente: coloco, 
estou  

T17: Reflexões sobre ser 
mãe (6) 
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APÊNDICE G - Elementos organizadores da narrativa – Caso 3 

 

1ª etapa de análise – categorial por forma  

Unidade de análise: enunciados nos episódios temáticos                                     

SIGNO de  
MATERNIDADE 

SIGNIFICADO de 
MATERNIDADE  

TEMPO 
NARRATIVO 

ESPAÇO NARRATIVO  
 

Felicidade  Poder participar da vida dos 
filhos E1 

Passado-presente: 
tive, está desde 

T1. Envolvimento com os 
filhos 

Ver o filho realizando o 
sonho dele E3 

Presente: esta  T6. Saída do filho de casa 

Vê o filho se 
desenvolvendo E5 

Presente: fico T8. Saída do filho de casa 
(2) 

Tranquilidade 
 

Participar da vida dos filhos 
desde pequenos até a 
adolescência  E2 

Passado: foi T1. Envolvimento com os 
filhos 

Ver o filho realizando o 
sonho de morar em outra 
cidade E3 

Passado-presente: 
deixou 

T6. Saída do filho de casa 

Mãezona Pegar, levar, participar das 
atividades da escola dos 
filhos E3  

Passado: 
participava 

T1. Envolvimento com os 
filhos 

Ser mãe por inteiro, vibrar 
com cada momento dos 
filhos, sentir nas entranhas 
E2 

Presente: considero T4. Reflexões sobre ser 
mãe  

Presença  Participar de todas as 
atividades dos filhos E4 
Acompanhar os filhos nas 
suas atividades E1 

Passado: 
participava, estava 

T1. Envolvimento com os 
filhos  

Estar sempre por perto dos 
filhos, cobrindo até a falta 
do pai  E2  

Passado: tinham, 
não ficou 

T3: Lidando com 
distanciamento dos filhos 

Olhar pelos filhos, estar 
junto. Fazer o que os pais 
não fizeram por ela.  E2 

Presente: quero, 
junto 
Futuro: até aonde 
possa 

T12. A própria experiência 
de vida 

Disponibilidade Os filhos sabem que podem 
contar com ela em qualquer 
situação E5.  
 

Passado-presente: 
foi, podem  

T1. Envolvimento com os 
filhos 

Esforço Incentivar os filhos a 
participação das atividades 
sociais e participar com 
eles E1 

Passado: procurei, 
ia participar 

T2. Orientação dos filhos 

Importância A importância da 
maternidade na vida dela. 
E1 

Passado-presente: 
foi, esta sendo 

T4.  Reflexões sobre ser 
mãe 



140 

 

Tristeza Tristeza profunda pelo filho 
não ter passado na UFBA e 
ter passado na UFSE E1, 
E4 

Passado: veio T6. Saída do filho de casa 

Alegria Alegria pelo filho ter 
passado na UFSE   E2 

Passado: tinha T6. Saída do filho de casa 

Dor  Sentir um vazio, uma dor 
na alma ao ver que o filho 
não tinha passado na UFBA 
E4 

Passado: senti, viu T6. Saída do filho de casa 

Orientação 
 

Dialogar com o filho para 
ser mais atento, cuidadoso 
com os objetos E4 

Passado: foi T8. Saída do filho de casa 
(2) 

Conversar com a filha 
sobre namoros, sexualidade 
E1 
Tem dúvidas se esta agindo 
correto E2.  

Presente: gosto, 
faço, estou  

T11. Orientação dos filhos 
(2) 

Perda 
 

O filho indo para o mundo 
E5  

Presente: estou T8.  Saída do filho de casa 
(2) 

Sentindo o filho tão longe. 
Reza pra Deus  E7  

Presente: fico 
Futuro: será 

T8. Saída do filho de casa 
(2) 

Preocupação  
       
 

Por não saber o que o filho 
anda fazendo  E9 

Presente: sinto 
Futuro: será?  

T8. Saída do filho de casa 
(2) 

No sentido de todas as 
coisas, para que nada 
aconteça aos filhos em 
qualquer idade. Como as da 
época: gravidez, os  
agregados da família (nora, 
genro)   E2 

Futuro: vejo isso, 
se vier 

 T15. Expectativas sobre os 
filhos (2)  

Medo  
    
 

Sentimento em relação ao 
que possa acontecer ao 
filho, sensação de 
impotência E10 

Presente: fico 
Futuro: a acontecer 

T8. Saída do filho de casa 
(2) 

Sofrimento  Ao ver a insegurança e não 
persistência do filho diante 
dos desafios. E1, E2 

Presente: sofro, 
vejo 

T9. Diferença entre os 
filhos 

Orgulho  Satisfação por ser uma mãe 
dedicada e amada  E2, E3 

Presente: tenho T10.  Reflexões sobre ser 
mãe (2) 

Prazer Sentimento em relação a 
sua dedicação à filha E3 

Presente: tenho T10. Reflexões sobre ser 
mãe (2) 
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APÊNDICE H  - Elementos organizadores da narrativa – Caso 4 

 

1ª etapa de análise – categorial por forma  

Unidade de análise: enunciados nos episódios temáticos                                     

SIGNOS de  
MATERNIDADE 

SIGNIFICADO de 
MATERNIDADE  

TEMPO 
NARRATIVO 

ESPAÇO NARRATIVO  
 

Confiança Adquirida com a base dada 
às filhas E1 

Passado: fui 
adquirindo 

T1. O desenvolvimento das 
filhas na adolescência 

Ao ver a independência da 
filha E9 

Passado: criei T3. O desenvolvimento das 
filhas na adolescência (2) 

Felicidade Com o progresso e sucesso 
das filhas E2 

Passado: fiquei T1. O desenvolvimento das 
filhas na adolescência 

Preocupação  Com a realização dos 
objetivos no tempo certo E3, 
E4 

Passado e Futuro: 
precisa ver 

T1. O desenvolvimento das 
filhas na adolescência 

Com o movimento das filhas 
no convívio social E6 

Passado: tinha 

Com quem as filhas 
convivem fora de casa E10 

Passado: fiquei  T3. O desenvolvimento das 
filhas na adolescência (2) 

Em ver a filha casada, 
formada, trabalhando E1 
Com a influencia dos 
agregados de família E5, E6 

Presente: tenho 
Futuro: ver 

T10. Preocupação com a 
filha caçula 

A filha não realizou  a vida 
dela: independencia, 
formatura, casamento, filhos 
E9, E11,E13 
Fica presa à filha E9, E11 

Presente: tenho 
Futuro: quero ver  

Responsabilidade 
 

Com o buscar/levar as filhas 
para os eventos sociais E6, 
E8  

Passado: tinha T1. O desenvolvimento das 
filhas na adolescência 

Extendida  aos filhos dos 
outros E8.  

Passado: tinha T1. O desenvolvimento das 
filhas na adolescência 

Firmeza  
 

Em estabelecer regras para as 
filhas saberem lidar com o 
mundo fora de casa.  E9, E10 

Passado: sentia T1. O desenvolvimento das 
filhas na adolescência 

Dificuldade  Deixar as filhas se saírem 
sozinhas  E1.  

Passado: sentia T3. O desenvolvimento das 
filhas na adolescência (2) 

Força Para vencer a dificuldade em 
deixar as filhas saírem 
szinhas E5  

Passado: fui 
criando 

T3. O desenvolvimento das 
filhas na adolescência (2) 

Amor 
 

Vínculo ampliado ao ser 
reconhecida pela filha E1  

Passado-presente: 
fui criando 

T4. Reflexões sobre ser 
mãe (2) 

Não querer que os filhos 
atendam seus desejos de 
mãe, mas escutar as 
aspirações deles E9 

Presente: tem T4. Reflexões sobre ser 
mãe (2) 
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O presente maior para um 
filho (E2), vinculado à 
convicção dada por Deus à 
mãe para colocar no mundo 
(E4).  
Amar do jeito que o outro é, 
reconhecendo-o (E5) 

Passado-presente: 
é, deu, procurando  

T9. Reflexões sobre ser 
mãe (3) 

Trabalho A batalha com as condições 
para criar as filhas, a luta   
E1,E2 

Passado: eram, 
trabalhava  

T4. Reflexões sobre ser 
mãe (2) 

Exemplo 
 
 
 

Esta voltada para a família, 
para os filhos apoiada em 
Deus e no marido E4, E5 

Passado-presente: 
sempre mostrando 

T4. Reflexões sobre ser 
mãe (2) 

Como família responsável, 
um ambiente acolhedor, com 
algumas regras E20 

Passado: demos 

Dom da criação  Instituído por Deus, mas que 
exige preparação E6, E7 

Presente: tem T4. Reflexões sobre ser 
mãe (2) 

Obrigação Colocar os filhos no mundo e 
não deixá-los em qualquer 
momento E8 

Presente: tem T4. Reflexões sobre ser 
mãe (2) 

Para a vida toda, sem 
interferir na vida familiar dos 
que já casaram. E8 Deixar 
que os filhos partam para 
assumir suas famílias  E20 

Presente: hoje vejo, 
tem. 

De ajudar o filho-enteado, de 
orientar todo o tempo  E1, E4 

Presente: sinto 

Orientação Dar uma direção, interferir, 
para os filhos não se 
desviarem de si mesmos E10, 
E11 

Passado-presente: 
ainda oriento 

T4. Reflexões sobre ser 
mãe (2) 

Quanto ao namoro, ao 
arranjar companheiros  
E21,E22,E23 

Passado: se tivesse,  
ia  

T4. Reflexões sobre ser 
mãe (2) 

Todo o tempo da vida para 
ajuda-los na construção do 
futuro E6  
 

Presente: hoje 
posso, sinto  
 
 

T4. Reflexões sobre ser 
mãe (2) 

Remorso Pela orientação que não deu 
ao primeiro filho-enteado 
E13 

Passado: levei T4. Reflexões sobre ser 
mãe (2) 

Não ter feito pelo filho, o que 
fez pelas filhas. 

Passado: tive  T4. Reflexões sobre ser 
mãe (2) 

Presença Antes deixava as filhas para 
ir pro trabalho E16 

Presente: sou mais  T4. Reflexões sobre ser 
mãe (2) 

Ir ver o que acontecia na 
faculdade E8 
Ajudar na hora certa E11 

Passado: fui, viram  T8. A trajetória da filha 
caçula 



143 

 

Cobrança 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cobrava das filhas o 
cumprimento de tarefas  E17, 
E18 

Passado: cobrava T4. Reflexões sobre ser 
mãe (2) 

Cobrar o fazer no tempo 
certo E4, 

Passado-presente: 
são, cobrei 

T8. A trajetória da filha 
caçula 

Ver a filha realizada, com um 
trabalho de carteira assinada, 
acompanhada E15 E17 E18 

Futuro: quer ver 

Compensação  Valeu a pena a educação 
dada às filhas, deu resultados  
 E24, E25 

Passado: foram, 
valeu 

T4. Reflexões sobre ser 
mãe (2) 

Sucesso Ao reconhecer, e ser 
reconhecida, que seu modo 
de criar suas filhas deu 
resultado, levou à 
independência e autonomia 
delas    E1 E3 E4 E6 E8 

Passado-presente:   
T5. Sucesso na criação dos 
filhos  

Comparação  Comparar as trajetórias das 
filhas em função das 
realizações no tempo E8, 
E11, E12 

Passado-presente: 
não vou, andei  

 
T6.  Reflexões sobre ser 
mãe (3) 

Oração Para resolver as coisas que 
estão fora do alcance da mãe 
E3 

Passado: passou, 
rezei 

T7. A trajetória da filha 
mais velha 

Educação Os ensinamentos que dá às 
filhas, igual para as duas, 
apesar do tempo diferente. 
E12, E15 

Passado-presente: 
foi, dá  

T8. A trajetória da filha 
caçula 

Conforto  O presente maior pros filhos, 
amor, porto seguro para 
retornar E2, E3 

Presente: é T9. Reflexões sobre ser 
mãe (4) 

Perfeição Reconhecimento de que 
procura ajudar e  orientar as 
filhas, embora falhe  
E1, E2, E3 

Presente: não sou T12. Reflexões sobre ser 
mãe (4) 

 

 


