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ONDE ESTÃO AS MULHERES? UMA VISÃO PSICANALÍTICA DO PAPEL DA 

MULHER/MÃE NO MERCADO DE TRABALHO NA ATUALIDADE

Apresentação:

Este trabalho está sendo

realizado para a pesquisa do

Trabalho Final de Graduação (TFG)

do curso de Psicologia da UNIFRA de

Santa Maria/RS.

Objetivos:

Analisar o papel da

mulher/mãe no mercado de trabalho,

a partir de uma visão psicanalítica;

verificar as mudanças psicológicas

decorrentes da evolução do lugar

social da mulher; explorar o

sentimento das mulheres/mães no

mercado de trabalho.

Metodologia:

Pesquisa qualitativa, tendo

como instrumento uma entrevista

semi-estruturada realizada com 4

mulheres (até o momento), sendo

elas: 1 auxiliar de serviços gerais (43

anos), 1 psicóloga (32 anos), 1

médica (57 anos) e 1 gerente geral

(42 anos). A análise dos dados está

sendo realizada a partir da analise de

discurso (Orlandi, 2007).

Considerações:

A mulher tem dificuldade

em se separar da família para

seguir a carreira profissional, pois

abre mão de algumas coisas, tem

dificuldade em levar a dupla

jornada de trabalho. Segundo

Chodorow (2002), a mulher é

predisposta psicologicamente para

a maternação, pois cresceram

sendo maternadas por outras

mulheres. A mulher sempre foi

reconhecida por se diferenciar do

homem no que diz respeito à

maternidade, sendo que assim ela

se reconhece como sujeito. A

gestação aparece como lugar de

poder (plenitude). Para Kehl

(1998) atribui-se às mulheres um

único lugar social – a família e o

espaço social - , onde é traçado

um único destino para todas, a

maternidade. Porém, percebe-se

que não se considera o pós-

gestação. Nota-se também que a

mulher freudiana ainda persiste ao

longo e através dos séculos.
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