
"Hoje  em  dia  todo  mundo  sabe  que  as
pessoas "têm complexos". Mas o que não é bem
conhecido e, embora teoricamente seja de maior
importância, é que os complexos podem "ter-nos".

1. Introdução

 A partir da leitura do texto a Teoria dos Complexos da Obra A Natureza da Psique,

de Carl G. Jung, nos propomos a discorrer sobre o tema da violência doméstica contra a

mulher  e  apontar  possíveis  articulações  com  os  conceitos  da  Psicologia  Analítica,

especificamente com o Complexo Materno.

De acordo com a teoria Junguiana, a descoberta dos complexos e dos fenômenos

provocados por eles mostrou claramente que não há processos psíquicos isolados, como

também, não existem processos vitais isolados em um ser humano. 

Da mesma forma, "considera-se que, ao avaliar a mulher em situação de violência,

fala-se  de  um  processo  interacional  que  não  pode  ser  concebido  como  construção

individual,  mas como trama relacional,  na  qual  todas as  partes  envolvidas se  afetam

recursivamente, ou seja, nas relações conjugais, familiares e sociais, as ações entre seus

integrantes  tanto  podem gerar  atitudes de violência  como condições de submissão à

mesma." (Santos & Moré, 2011). 

Nesse contexto, buscamos delimitar a análise aqui descrita à posição da vítima e

sua relação com o Complexo Materno Originariamente Positivo e com a identificação com

a mãe.

"O que é, portanto, cientificamente falando, um "complexo afetivo"? É a imagem de

uma determinada situação psíquica de forte carga emocional e, além disso, incompatível

com  as  disposições  ou  atitude  habitual  da  consciência.  Esta  imagem  é  dotada  de

poderosa coerência interior e tem sua totalidade própria e goza de um grau relativamente

elevado de autonomia, vale dizer: está sujeita ao controle das disposições da consciência

até um certo limite e, por isto, se comporta, na esfera do consciente, como um corpus

alienum, corpo estranho, animado de vida própria. Com algum esforço de vontade, pode-

se, em geral, reprimir o complexo, mas é impossível negar sua existência, e na primeira

ocasião favorável ele volta à tona com toda a sua força original."

Jung se nega a definir o inconsciente apenas como uma esfera pessoal. O teórico

amplia a cosntituição do complexo para algo que está no inconsciente coletivo, ou seja,

que não é apenas referente à experiência vivida pelo indivíduo. 

Neste contexto, Jung descreve o Complexo Materno, que apresenta por núcleo o

arquétipo  da  Grande  Mãe.  Seus  atributos  são  o  "maternal":  simplesmente  a  mágica



autoridade do feminino; a sabedoria e a elevação espiritual além da razão; o bondoso, o

que cuida, o que sustenta, o que proporciona as condições de crescimento, fertilidade e

alimento;  o  lugar  da  transformação  mágica,  do  renascimento;  o  instinto  e  o  impulso

favoráveis; o secreto, o oculto, o obscuro, o abissal, o mundo dos mortos, o devorador,

sedutor e venenoso, o apavorante e fatal. Trata-se de três aspectos essenciais da mãe,

isto é, sua bondade nutritiva e dispensadora de cuidados, sua emocionalidade orgiástica e

a sua obscuridade subterrânea. 

2. O COMPLEXO MATERNO

O arquétipo materno é a base do chamado complexo materno. É uma questão em

aberto saber se tal complexo pode ocorrer sem uma participação causal da mãe passível

de  comprovação.  Jung  aponta  que  a  mãe  está  ativamente  presente  na  origem  de

perturbações, particularmente em neuroses infantis ou naquelas cuja etiologia recua até a

primeira  infância.  Em  todo  caso,  é  a  esfera  instintiva  da  criança  que  se  encontra

perturbada, constelando assim arquétipos que se interpõem entre a criança e a mãe como

um elemento estranho, muitas vezes causando angústia. 

Segundo o autor, nos primeiros anos de vida, o indivíduo se encontra quase que

inteiramente fundido com as condições do meio ambiente. A psique, na infância, é até

certo  ponto  apenas  parte  da  psique  materna  e,  logo  depois,  da  psique  paterna,  em

conseqüência da atuação comum dos pais. 

Kast (1997b), no estudo intitulado “Pais e filhas, mães e filhos”, presta uma valiosa

contribuição  para  o  entendimento  da atuação dos complexos  parentais  na  psique do

indivíduo. A depender da experiência que a pessoa teve no seio familiar desde sua tenra

infância,  podem  se  formar  complexos  parentais  que  Kast  (1997b)  classifica  como

“originalmente  positivos”  ou  “originalmente  negativos”.  Os  complexos  originalmente

positivos  têm uma influência  favorável  sobre  o  sentimento  de vida  e,  assim,  sobre  o

desenvolvimento da identidade do indivíduo, ao passo que os complexos originalmente

negativos não propiciam o estabelecimento de um sentimento de confiança básica no

mundo, nem favorecem o desenvolvimento de um senso de identidade adequado. 

Os complexos parentais exercem uma influência tão extensa que, a despeito de a

exposição posterior do indivíduo à cultura mais vasta reduzir a influência psicológica de

culturas  étnicas  e  familiares,  os  antigos  complexos  induzidos  pela  família  não

desaparecem jamais da psique. Os complexos materno e paterno continuam a prevalecer

no inconsciente pessoal. Portanto, não devemos menosprezar a importância do âmbito

familiar e, principalmente, dos pais, no estabelecimento de padrões comportamentais que,



na pior das hipóteses, acompanharão o indivíduo por toda a vida.

"Com relação aos efeitos do complexo materno na filha, Jung aponta que este pode

ou estimular efetivamente o instinto feminino ou inibi-lo na mesma proporção. Expõe as

seguintes  possibilidades  de  aspectos  negativos  do  complexo  materno  na  mulher:

hipertrofia do aspecto maternal, exacerbação do eros, identificação com a mãe e defesa

contra a mãe" (Aquino, 2007).

3. Existe um perfil para a Mulher Vitima de Violência Doméstica?

Um  dos  pontos  mais  importantes  para  compreender  a  violência  doméstica  e

familiar  é reconhecer que  não existem perfis de vítimas e agressores e nem padrões

absolutos de comportamento. 

No  entanto,  o  estudo  "Impacto  da  Violência  no  Sistema  Familiar  de  Mulheres

Vítimas de Agressão (Santos & Moré, 2011),  escolhido como base para essa análise,

apresenta o discurso de oito das dez entrevistadas  e descreve o perfil  das mulheres

entrevistadas. 

De acordo com o citado estudo,  fatores listados pelas pesquisas (Ministério  da

Saúde, 2002; Silva, Coelho, & Caponi, 2007) como possíveis motivos para as mulheres

continuarem em uma relação em que há violência são:  história familiar  na qual  havia

agressão  entre  os  pais  ou  pessoas  próximas  a  elas,  ela  mesma  ter  sido  vítima  de

violência  física,  negligência  ou  abuso  sexual,  entre  outros,  quando  criança  ou

adolescente, o uso do casamento como forma de sair de casa, o desejo de proteção, a

dependência e a estabilidade no casamento, a crença na mudança de atitude do marido/

companheiro, a crença na incapacidade de viver sem o marido/companheiro e sem um

pai para os filhos, a desresponsabilização do marido/companheiro ao atribuir a fatores

externos (como desemprego, uso de drogas, etc.) o comportamento agressivo exibido por

ele, a exagerada valorização de atributos apresentados pelo marido/companheiro, como o

fato de ser trabalhador e bom pai, como forma de amenizar a violência exercida contra

ela, o medo de, com a separação, perder a guarda dos filhos ou ter que sair de casa e a

falta de apoio da família e de uma rede social .

Outra situação que caracteriza a violência exercida contra a mulher por seu marido/

companheiro é que esta transcende os limites da relação existente entre os dois e afeta

também crianças e adolescentes. Pesquisas (Aldrighi, 2006; Carneiro & Oliveira, 2008;

Cecconello, De Antoni, & Koller, 2003; Ferrari & Vecina, 2002; Silva, Coelho & Caponi,

2007; Tiwari, Chan, Fong, Leung, Brownridge, Lam, Wong, Lam, Chau, Chan, Cheung, &

Ho, 2008) evidenciam que a violência ocorrida entre os pais pode gerar filhos agressivos



e delinquentes, uma vez que a agressão é aprendida pelas crianças como forma normal

de interação entre as pessoas, o que aumenta a probabilidade de esse comportamento

ser repetido em suas relações presentes e futuras. 

Desse modo, a violência perpetrada contra a mulher dentro da família, ao repercutir

de tal maneira em crianças e adolescentes, pode formar um ciclo contínuo do problema,

ou o que se chama de transgeracionalidade da violência,  que nada mais é que uma

herança transmitida de uma geração a outra com o amparo social e cultural (Narvaz &

Koller, 2006). 

 Cabe destacar que, no campo do conhecimento sobre o tema da violência contra a

mulher, verifica-se a presença de correntes teóricas advindas de estudos feministas que

ora analisam a mulher como vítima e cúmplice da situação de agressão, ora como vítima,

mas também como um sujeito autônomo, às vezes exclusivamente como cúmplice, sendo

essas controvérsias problematizadas mais profundamente a partir  da década de 1990

(Cantera, 2007; Santos & Izumino, 2005). 

4. COMPLEXO MATERNO ORIGINALMENTE POSITIVO 

Considerando  que  o  complexo  materno  suscita  habilidades  ou  deficiências  na

maneira  de  a  mulher  experienciar o  mundo,  optamos  por  aprofundar  a  análise  do

complexo materno originariamente postivo na vítima e possíveis desdobramentos dessa

influencia no comportamento das mulheres que vivenciam a violência doméstica.

De acordo com Corneau (1999), se a criança sentiu-se acolhida e amada em seu

desenvolvimento,  provavelmente  desenvolverá  um  complexo  materno  originalmente

positivo. A marca deste complexo auxilia o indivíduo na afirmação do ego e na forma de

se relacionar com a vida. 

Kast (1997) ainda postula: O complexo materno originalmente positivo proporciona

a uma criança o sentimento de um incontestável direito à existência, o sentimento de ser

interessante e de ter parte em um mundo que oferece tudo de que alguém necessita – e

um  pouco  mais.  A partir  disso,  esse  eu  também  pode  entrar  em  contato,  de  modo

confiante, com um “outro”. O corpo é a base do complexo do eu (KAST, 1997, p.13). 

Jung  (2007)  menciona  um  aspecto  positivo  do  complexo  materno  como  a

exacerbação do instinto materno que está associado a um sentimento positivo com a

figura materna “[…] trata-se daquele amor materno que pertence às recordações mais

comoventes e inesquecíveis da idade adulta e representa a raiz secreta de todo vir a ser e

de todas as transformações” (JUNG, 2007 a, p.101). 

Não é somente a mãe pessoal mas como também a interação com a natureza, com



o meio  e  com as pessoas de relacionamento  –  pai,  avós,  irmãos e  outros  –  podem

influenciar no desenvolvimento de um complexo positivo. […] há também algo como um

espaço  materno,  um  espaço  de  vida  em  que  o  materno  acontece  e  se  torna

experienciável.  Disso fazem parte animais,  plantas,  o ambiente. De qualquer modo, o

espaço materno é transferido com muita facilidade para o espaço de vida como tal (KAST,

1997, p.72). 

Em  contrapartida,  “[...]  caso  o  complexo  do  eu  não  consiga  se  emancipar  do

complexo materno originalmente positivo, então essas pessoas desenvolverão limites do

eu inseguros (KAST, 1997, p.74).” Com isso temos que o complexo materno originalmente

positivo, proporciona ao “eu” do indivíduo: […] o sentimento de ser um eu suficientemente

bom em um mundo suficientemente  bom, o sentimento  de um incontestável  direito  à

existência. Mas, se por um lado o indivíduo carrega dentro de si todas as potencialidades

citadas acima, por outro ele apresenta alguns problemas e dificuldades relacionados aos

temas de separação e decisão. [...] em geral a necessidade de aceitar que existe a morte,

que há separação e recomeço, rompimentos e novas tentativas. Um outro problema em

conexão com a temática da separação é o da decisão em favor de algo – e portanto

também contra algo -, em geral a introdução da agressão da vida (KAST, 1997, p.75). 

Este tipo de complexo também pode ser altamente bloqueador e reunir aspectos

narcisistas. Além disso, o complexo materno positivo pode ser a causa de uma posição

depressiva e de diversas doenças do medo. Estas por sua vez podem estar associadas à

falta  de  atenção  com  ele  próprio.  A individualidade  é  experienciada  de  forma  pouco

responsável. Adicionalmente, caso o complexo do eu não se desenvolva, de acordo com

a idade, o complexo anteriormente positivo pode não permanecer nesta condição. 

Ainda  segundo  Kast,  (1997):  Vindas  de  um  complexo  materno  originalmente

positivo, as pessoas trazem consigo, é verdade, a lembrança de um direito incontestável à

vida, mas também a sensação de precisarem sacrificar muito da indistinção prazenteira

para atingir a individuação (p.79). O complexo materno originalmente positivo na mulher

prejudica  seu  descobrimento  da  identidade  como  mulher,  mas  em  contrapartida  o

desligamento  é  encarado  de  forma  menos  dramática  (p.  110).  Vale  ressaltar  que

problemas de identidade relacionados com a identificação do papel da mãe no complexo

materno  positivo  são  mais  sutis  e  geralmente  nota-se  um  comportamento  de  filha

permanente.  Consequentemente,  o  desligamento torna-se mais difícil,  uma vez que é

visto como algo ruim. Além disso, o desligamento vem acompanhado pelo sentimento de

culpa. 

 De acordo com Werres, se houver uma fixação em algum aspecto da experiência



de vida, onde o indivíduo fique preso, terá maior dificuldade em afastar-se da condição

original e, por conseguinte, de transformar-se. Conseqüentemente , é necessário que haja

uma separação da grande mãe,  para que seja construída uma identidade feminina na

mulher. Esse afastamento da grande raiz materna dá origem a uma personalidade almada

e com uma permeabilidade maior entre o inconsciente coletivo e a subjetividade individual

(Neumann, 2001). 

5. A Identificação com a Mãe

A identificação com a mãe é outra possibilidade do complexo materno. Nesse caso,

devido a um bloqueio da própria iniciativa do feminino, a filha projeta sua personalidade

sobre a mãe em razão de estar inconsciente de seu mundo instintivo materno e de seu

eros. A filha tende a supervalorizar e a idealizar a mãe como modelo e, inevitavelmente,

passa a  experimentar  sentimentos de inferioridade. Na vida adulta,  são mulheres que

vivem uma existência à sombra de alguém, inconscientes de si; no casamento captam as

projeções  masculinas  para  a  total  satisfação  do  homem  em  detrimento  de  suas

necessidades pessoais (1934/2000a). 

6. A História Familiar da Vítima

Em relação  ás  vítimas  aqui  apresentadas,  com respeito  às  famílias  de  origem

paterna, as relações de maior violência e abuso foram as estabelecidas pelo próprio pai

contra a mãe ou madrasta das entrevistadas, que exerciam agressões verbais e físicas

contra elas, conforme destacam os relatos a seguir: 

“A minha mãe, ela apanhou muitos anos do meu pai. (...) Dentro de um quarto, ele

agredia muito ela, batia muito nela”. (Margarida). “O meu pai e a minha mãe tinham muito

disso (agressão). (...)  Eu me metia no meio quando era pequena. (...)  Via, eu roía as

unha, eu não ia no colégio”. (Magnólia)"

Alguns  aspectos  que  se  evidenciam  nesses  depoimentos  são  aqueles  que

possuem semelhanças com a própria  história  conjugal  das entrevistadas.  Um desses

aspectos diz respeito ao fato de ser comum o pai agredir fisica e verbalmente a mãe

dessas participantes, mas nenhuma delas relatou a situação de a mãe ter procurado a

polícia ou qualquer outro meio legal para resolver tal problema. A única alternativa legal

citada para acabar com as agressões padecidas foi se valerem da separação judicial do

marido, mas depois de suportarem por anos a violência provocada por ele. 

Outro ponto de conexão entre a história conjugal dos pais das entrevistadas com a

história conjugal destas foi  que algumas delas admitiram terem visto certas agressões



perpetradas pelo pai contra a mãe, e que sofriam com isso. 

Pode-se dizer, assim, que houve um padrão de relacionamento familiar de violência

que afetou as participantes, e que, em consequência, ressoou no desenvolvimento dos

próprios filhos.

Compreendeu-se que a violência física era utilizada como uma forma de resolver

conflitos, especialmente entre o casal, e que cabia às mulheres tolerarem as agressões

sofridas ou, em alguns casos, revidá-las. Contudo, o pai não batia apenas na mãe das

entrevistadas.  Em  pelo  menos  um caso,  ele  igualmente  exerceu  violência  física  nos

próprios filhos.

7. Considerações:

Na filha, a dificuldade de se desligar de um complexo materno positivo pode gerar

dificuldades  relacionados  aos  temas  de  separação,  recomeço,  rompimentos  e  novas

tentativas, uma vez que, se o complexo do eu não estiver separado do materno, esse eu

agirá de forma insegura em suas relações, podendo tender a se sentir inferior.

A Identificação com a mãe, em uma outra instância, também pode influenciar a

mulher  a  supervalorizar  e  a  idealizar  a  mãe  como  modelo  e  a  uma  repetição  de

comportamentos aprendidos.

Considerando que um aspecto da fala das entrevistadas diz respeito ao fato de ser

comum o pai agredir fisica e verbalmente a mãe dessas participantes, sem que nenhuma

delas tenha relatado a situação de a mãe ter procurado a polícia ou qualquer outro meio

legal para resolver tal problema, levantamos a hipótese de algumas mulheres sofrerem a

influencia  deste  complexo  ao  não reunirem condições  para  romper  com os ciclos  de

violência que vivenciam. Ou seja, é possível que ciclos de violência doméstica se repitam

em diversas gerações também em função da influencia do Complexo Materno nas filhas,

tendo em vista às dificuldades em relação à separações e o decorrente sentimento de

inferioridade, e da identificação com a mãe.

Não  podemos  deixar  de  citar  e  validar  a  influencia  dos  demais  complexos  na

consituição  de  todo  ser  humano  e  de  ressaltar  a  importância  do  Complexo  Paterno

Negativo (o Animus) na Mulher também como fortes fatores de infuencia inconsciente na

vivencia  da  violência.  Além  disso,  em  uma  sociedade  patriarcal,  onde  sistemas  de

desigualdade prevalecem no tocante aos papeis sociais de homens e mulheres, múltiplos

aspectos precisam ser estudados para dar conta dessa questão.

Acreditamos que, em uma abordagem clínica, para o  tipo de mulher identificada

com a mãe, há a probabilidade de que, extrapolando seu limite, ela consiga descobrir



quem realmente é. Jung afirma que um complexo é superado quando a vida o esgota até

o fim (1934/2000a, p. 107). 

A influência  do  complexo  materno  deverá  ser  examinada,  em  seus  aspectos

positivos  ou  negativos,  assim  como  ou  principalmente  sob  o  ponto  de  vista  da

predisposição daquela pessoa. A psicologia analítica de Jung compreende que ao nascer,

o  ser  humano traz consigo uma  predisposição  pessoal, indicando que há uma  direção

específica e individual para cada pessoa. O Self indica a direção e cabe ao ego realizá-lo;

a família é a mola propulsora, que  favorável  ou não, auxilia o indivíduo a  buscar  sua

individuação. 

Seria relevante aprofundar cada vez mais o estudo sobre os elementos que levam

certas mulheres a se submeterem a uma relação conjugal e/ou familiar violenta e os que

levam alguns homens a tentarem resolver seus conflitos por meio da agressão, assim

como pesquisar o papel das redes de suporte social  quanto à sua efetividade junto a

mulheres  em  situação  de  violência  e  as  formas  possíveis  de  interrupção  da

transgeracionalidade desta última, para aumentar o conhecimento sobre o tema e para

possibilidades de transformação desse fenômeno. 
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