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Resumo: A maternidade e a maternagem são fantasmas históricos que assombram as 
mulheres desde os tempos remotos. Com a construção do sistema capitalista, a geração de 
um filho tornou-se quase obrigatória, afinal o sistema exige um exército de reserva. 
Contudo, a decisão da mulher de gerar ou não, criar ou não um filho, vem sendo imposta 
pela sociedade que desconsidera a opinião e desejo individual de cada mulher. Desta forma, 
a discussão em torno do tema tão é emergente quanto a necessidade de se compreender e 
respeitar em sociedade os desejos, medos, e demais sentimentos de cada uma. 
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Abstract: The maternity and the mothering are historical ghosts that haunt the women since 
remote times. With the construction of the capitalist system, the generation of a child became 
almost mandatory, because the system require a reserve army. Yet, the woman decision 
about to generate or not, to raise or not a child, has been imposed for the society that 
disregard the opinion and the individual wishes of each woman. The discussion about this 
theme is as emerging as the necessity of the society understand and respect the wishes, 
fears and others feelings of each woman.  
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1. Um pouco de história 

Se optarmos pelo censo comum e “jogarmos” num site de pesquisa da internet, logo 

encontraremos diversos “blogs” abordando o assunto, em geral, explicam que a 

maternidade é o processo biológico pelo qual a mulher passa para geração de um filho, 

encontraremos também a definição para o termo maternagem, que vem explicar o vínculo 

desta mulher com o filho, a dedicação que ela dispensará a ele. Os esforços para significar 

as duas palavras vêm de mães, acadêmicos e diversos profissionais. 

Porém, antes de tentarmos entender o que é a maternidade para as mulheres, 

precisamos conhecer brevemente o histórico que constrói este significado. Para tal, 

discorreremos sobre o abandono de crianças, aceito desde os tempos imemoriais 

(SOEJIMA; WEBER, 2008), variando conforme circunstâncias. 

A criança, até segunda metade do século XVIII era considerada um estorvo, “as 

mulheres não obtinham, pois, nenhuma glória sendo mães. ” (VALENTIM; CORTEZ, 2014), 

ao nascer, os bebês da cidade eram enviados às casas das amas-de-leites, retornavam aos 

seus genitores por volta dos 4 anos e já eram encaminhamos a colégios internos, de onde 

saíam quando adultos. Já os bebês do campo eram criados com fins de futuramente 

auxiliarem na lavroura. 

Em meados do mesmo século, considerando a alta taxa de mortalidade infantil e o 

nascimento do capitalismo com sua demanda de mão de obra, a criança passa a ser vista 

como importante para o futuro e, uma das estratégias para que fosse melhor cuidada, foi dar 

este papel à mulher, pois, de acordo com higienistas, ela possuía capacidade biológica e 

natural para amar e maternar (MOURA; ARAÚJO, 2004). 

Focando em nosso país, observamos que até então, os índios não abandonavam 

seus filhos, esta prática foi introduzida no Brasil pelos brancos europeus. (SOEJIMA; 

WEBER, 2008). 

Com a proibição da escravidão dos índios, em 1755, se dá início, no Brasil, a 

importação de escravos negros como força de trabalho viável na exploração da terra. Os 

filhos das mulheres negras já nasciam escravos e encontravam diversas dificuldades quanto 

à sobrevivência, pois além das condições precárias das senzalas, as mulheres ainda eram 

alugadas como amas-de-leite e amamentavam diversas outras crianças. 

Em 1871, criou-se a lei do Ventre Livre, mantendo as crianças filhas de escravos na 

mão dos senhores, que poderiam optar em criá-las até os quatorze anos, e então cobrar 

seus gastos com trabalho não remunerado até os vinte e um anos ou ainda entregá-los ao 

Estado, recebendo indenização pelo feito. 
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Segundo Rizzini (2009, p.18) “o abandono de crianças, escravas ou não, era uma 

prática bastante frequente até meados do século XIX [...].” A forte influência da Igreja fazia 

com que filhos nascidos fora do casamento não fossem aceitos e, desta forma, 

abandonados; as condições materiais também eram motivo de abandono. As crianças eram 

deixadas em igrejas ou em portas de casas, podendo ser recolhidas ou devoradas por 

animais. 

No ano de 1726, o Rei, que se mostrava preocupado com as situações de abandono, 

autorizou a Santa Casa de Misericórdia da Bahia a criar, por meio de doações, a primeira 

Roda dos Expostos4, com objetivo de cuidar das crianças abandonadas até que 

completassem sete anos, quando um Juiz decidia seu futuro a partir de interesses de 

pessoas dispostas a manter a criança. O mais comum era o uso delas no trabalho. 

O município do Rio de Janeiro cria sua Roda em 1738, que nos anos de 1852 e 1853 

atinge uma taxa de mortalidade de 70% evidenciando assim as condições precárias em que 

viviam as crianças. 

Foram criadas tantas outras Rodas pelo Brasil até 1927, quando foram abolidas 

oficialmente. Contudo, as atividades da Roda do Rio de Janeiro datam até 1935 e a de São 

Paulo até 1948. 

Durante o século XIX, por muito tempo, o Estado recolhia crianças abandonadas e 

as colocava em asilos de órfãos. Lá as meninas aprendiam a realizar tarefas domésticas e 

os meninos recebiam educação industrial. O propósito era que ambos aprendessem a 

desenvolver seu papel na sociedade. 

Apenas a partir de 1980, esses asilos ou educandários começam a ser questionados 

por suas práticas de atendimento impessoal e uso de dormitórios coletivos, além da 

rotulação que geravam, “menor institucionalizado”, estigmatizando jovens e dificultando suas 

vidas em comunidade. 

Ainda na metade do século XIX surge a puericultura, uma especialidade médica com 

objetivos de formalizar os cuidados adequados à infância. Os médicos criam o movimento 

higienista e debatem sobre os cuidados com a infância. Um dos avanços do movimento foi o 

estabelecimento da “lei da higiene” que significou melhoras dentro da Casa dos Expostos. 

Os higienistas se identificavam como movimento filantrópico, diferenciando-se da 

caridade por adotar um método científico, contudo a preocupação maior era manter a ordem 

                                                 
4 Tratava-se de um cilindro giratório acoplado na parede que ligava a rua ao interior do estabelecimento. As 

crianças eram colocadas lá e um sino era acionado. Desta forma, se preservava a identidade quem deixou a 

criança ali e se prestava assistência aos enjeitados ou expostos. 
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social. Desta forma, os higienistas ofereciam consultas às crianças pobres e palestras para 

as mães, entre outros serviços. 

 Retomando a história global, percebemos um crescimento nas publicações que 

valorizam o cuidado maternal com os filhos a partir de 1760, a família passa a se organizar 

em torno da criança, a mãe é chamada a assumir tarefas e amamentar os próprios filhos, 

(BADINTER, 1985) a maternidade passa a ser vista como um conjunto universal de 

comportamentos e sentimentos, imagina-se assim, que toda mulher instintivamente deseja 

ser mãe e tenha que maternar (VALENTIM; CORTEZ, 2014). 

O conceito de supermãe ou mãe perfeita vem sendo alimentado desde então pela 

sociedade, que hoje não concebe uma mulher que não ame seus filhos, considerando tal 

possibilidade um crime imperdoável, passível de julgamento e punições, sem sequer avaliar 

o contexto. Afinal, “a maternidade é inata, fato natural para todas as mulheres.” 

Não! Não é. “O amor materno é um sentimento socialmente construído” (SOEJIMA; 

WEBER, 2008), é apenas um sentimento humano incerto, frágil e  imperfeito. (BADINTER, 

1985). 

1.2. O caso Sandra 

Após o discurso histórico, chegando na atualidade, tomaremos como exemplo o caso 

de Sandra, comentado em 2015 por um suposto “abandono5” da filha. 

Ocorre que Sandra, conforme noticiado na época,  fez o parto sozinha, cortou o 

cordão umbilical, amamentou a criança, embrulhou e colocou numa  sacola, deixando-a 

embaixo de uma árvore, certa de que alguém a acharia, inclusive, se escondeu e ficou 

aguardando. Acharam, assim, Sandra foi “transformada em vilã por ser vítima do mito da 

maternidade.” (BRUM, 2015). A sociedade juntou as palavras maternidade e maternagem 

em um único sentido, de forma a não aceitar sua separação e condenar quem o faz, nas 

palavras da escritora Elaine Brum, (2015): 

Tratar como “incapaz” ou como “louca” aquela que escolhe não ser mãe parece 
ser a única justificativa aceitável para a sociedade. É isso ou o linchamento moral 
– e às vezes físico. Como se a “safada” só pudesse ser parcialmente redimida ao 
ser convertida em “doida”. E como se de “safada” a “doida” houvesse uma 
melhora de status. 

 Os motivos que levam uma mulher a “abandonar” seu filho são variados, de acordo 

com Soejima e Weber (2008), “as experiências familiares […] são cruciais à futura 

maternagem. […] estilos parentais recebidos podem tecer a base na qual o abandono se 

encerra. ” 

                                                 
5 “o verbo “abandonar” já revela um julgamento – e não um fato. E de imediato produz um estigma, 

com grande repercussão no imaginário: o da mãe “abandonadora”. Se foi abandono ou não, só a 
história de Sandra poderá mostrar.” (BRUM, 2015) 
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 No Brasil, o perfil predominante da mulher que abandona é: solteira, mais de 20 

anos, educação primária incompleta, trabalho informal e gravidez provinda de uma relação 

eventual, sem compromisso estável (MELLO; DIAS, 2003). Estes dados corroboram com o 

perfil de Sandra, empregada doméstica, com outros dois filhos, um criado por parentes, 

outra morando com ela na casa dos patrões, motivos que só à ela cabem, fez com que 

deixasse sua terceira filha disponível para adoção. “Reconhecer a complexidade do ato de 

Sandra é reconhecer que a maternidade pode não ser a escolha de todas. E pelas mais 

variadas razões, que deveriam dizer respeito apenas àquelas que escolhem” (BRUM, 2015). 

 Como já mencionamos, o amor materno foi construído sócio-históricamente devido a 

necessidades econômicas, esta construção demandou séculos, assim, precisaremos insistir 

pelos séculos futuros que a maternagem não é inata, a “gravidez pode provocar pavor 

mesmo para aquelas mulheres que sonharam com ela e a planejaram e têm todas as 

condições materiais para criar seus filhos. ” (BRUM, 2015) 

  Vale destacar que em casos onde a maternidade foi inevitável, a mulher tem opção 

amparada em lei para entregar seu filho a adoção, talvez ela pense, conhecendo suas 

limitações, que a adoção é o melhor que poderá fazer por aquela criança, considerando que 

“o ato de engravidar e parir não torna uma mulher também uma mãe, nem torna a criança 

que nasce um filho, ” (BRUM, 2015) então, a entrega a adoção é um ato de amor. 

 De acordo com parágrafo único do artigo 13 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, “as gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para 

adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância 

e da Juventude. ” Esta mãe tem direito a acompanhamento com equipe multidisciplinar. 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça, “ao demonstrar sua limitação para exercer a 

maternidade […] a gestante não incorre em crime algum e demonstra respeito com a 

criança, evitando medidas mais drásticas como o aborto ou o abandono. ” 

  Talvez Sandra não soubesse disso, talvez a pressão da sociedade em busca de 

mães e a vergonha de “ir contra a moral” tenham a feito optar pelo “abandono”. A ideia era 

permanecer anônima. E quem pensou na mãe abandonada? Nos sentimentos misturados e 

angustiantes que Sandra sentiu? Não houve o acompanhamento garantido pela lei, mas 

sim, o julgamento de uma sociedade ignorante, insensível e alienada ao capital. Sequer ela 

teve o direito ao luto, a elaboração de tudo que estava acontecendo. 

 Ainda segundo notícias da época, O delegado da unidade, Eduardo Luís Ferreira, 

explica que [...] nunca tinha visto aquela delegacia tão cheia de repórteres, fotógrafos e 

cinegrafistas, que não aceitaram a proibição de fazer imagens e pegar declarações e 

“invadiram o espaço, deram e levaram cotoveladas” (MORAES, 2015). A notícia também 
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aponta que reportes tentavam entrevistar demais trabalhadores da região e ao perguntarem 

se conheciam Sandra, a resposta era: Aquela safada? (MORAES, 2015). 

 Mas, qual o embasamento de tanto julgamento? Sabemos, conforme Chauí, (2000) 

toda cultura e cada sociedade institui uma moral, isto é, valores concernentes ao 
bem e ao mal, ao permitido e ao proibido, e à conduta correta, válidos para todos 
os seus membros. Culturas e sociedades fortemente hierarquizadas e com 
diferenças muito profundas de castas ou de classes podem até mesmo possuir 
várias morais, cada uma delas referida aos valores de uma casta ou de uma 
classe social. 

 Assim, percebemos que tanto Sandra, quanto os que a julgam, acreditam estar 

agindo com ética e moral. Para Sandra, deixar a criança às vistas de alguém que pudesse a 

acolher era o mais ético a se fazer, contudo, para a sociedade conservadora, ético seria a 

prisão da genitora, uma vez que ela não aceitou a própria cria. 

 Considerando que “é sujeito ético moral somente aquele que sabe o que faz, 

conhece as causas e os fins de sua ação, o significado de suas intenções e de suas atitudes 

e a essência dos valores morais” (CHAUÍ, 2000), podemos então reafirmar que Sandra 

estava agindo com toda sua ética e moral, pois, acreditava que alguém encontraria a criança 

e lhe proveria tudo o que ela não podia, tinha consciência da finalidade de sua ação, para 

ela, era o melhor a se fazer por aquela criança. 

 Tomando por ética a possibilidade de refletir a conduta humana, “um saber prático” 

(CHAUÍ, 2000), observamos que a sociedade em seus noticiários, comentários e 

discussões, abandou a ética por alguns momentos e se valeu apenas do juízo de valor, 

massacrando o que acreditavam ser inaceitável, sem asas à discussão.  

 Sandra virou estatística, não como vítima e sim como agressora. Nas palavras de 

Elaine Brum (2015), demonizada pelo mito da maternidade, reduzida a “safada”, apontada 

como criminosa. 

 Enquanto o mito da maternidade feliz permanecer na sociedade, mulheres que não 

têm filhos continuarão sendo vistas como seres pela metade, histéricas, frustradas e 

incompletas (BRUM, 2015). Para superá-lo, ansiamos como Valentim e Cortez (2014) que: 

reflexões em torno dessa temática não se restrinjam à academia, mas sejam 
levadas à população para que haja uma maior compreensão e aceitação da 
decisão das mulheres que optem por não ficarem com seus filhos. 

              Desta forma, conseguiremos desmistificar a maternidade e trabalhar com o real, 

com opções diferentes de mulheres diferentes, talvez, possamos até entender que uma 

família não necessita de uma criança para ser denominada como tal. 
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             O contexto de toda história deve ser considerado em qualquer análise, os motivos 

que levaram a pessoa a optar por atitude ou comportamento, deve ser englobado na 

discussão, e a decisão, antes de ser julgada, se é que nos cabe, tem de ser compreendida. 

             Libertar a mulher do mito da maternidade não se apresenta como tarefa fácil, da 

mesma forma, colocar o homem como também responsável pela geração e criação ou 

abandono da criança, parece encontrar empecilhos na sociedade machista, que insiste em 

uma cultura sexista, limitando a mulher em seus papéis e menosprezando sua tomada de 

decisões. 

1.3. O trabalho do assistente social 

    Sabemos que o profissional assistente social possui uma ampla gama de 

conhecimentos construída durante sua formação e prática profissional, segundo Iamamoto 

(2007) devemos compreender que “pensar a profissão é também pensá-la como fruto dos 

sujeitos que a constroem e a vivenciam. Sujeitos que acumulam saberes, efetuam 

sistematizações de sua “prática” e contribuem na criação de uma cultura profissional [...]”  

  Estes sujeitos também carregam seus históricos de vida, experiências próprias que 

devem ficar à margem dos atendimentos realizados, contudo, sabemos que não existe 

imparcialidade, mas, devemos  evitar juízos de valor sobre as situações apresentadas. 

  O profissional deve ter conhecimento das leis e normas vigentes, além da rede de 

proteção disponível em seu território ou em vizinhos,  para assim realizar orientações sobre 

os direitos e assegurar que as mulheres recebam acompanhamento nas decisões de não 

maternidade. 

Os assistentes sociais devem lutar pela efetivação de seus espaços ocupacionais, 

buscar inserção em conselhos como por exemplo conselho da mulher onde poderá 

juntamente a outros profissionais e sociedade civil fomentar as discussões de políticas para 

as mulheres.  Em sua atuação profissional estar antenado  na construção do Projeto Ético 

Político do Serviço Social visando, conforme Brites e Sales (2000) 

a superação do relativismo dos valores éticos não se coloca na perspectiva de 
negação da existência  de conflitos éticos,  face às situações cotidianas,  entre os 
valores pessoais dos sujeitos profissionais e os valores defendidos pelo Código. 
Ao contrário, o reconhecimento das situações de conflito exige aquela superação. 
Esta exigência, por sua vez, coloca-se no horizonte da efetivação dos direitos,  da 
superação de todas as formas de preconceito,opressão, violência e, 
discriminação. Nesta  direção,  os profissionais que se vêem diante dos impasses 
e dilemas do trabalho cotidiano  devem recorrer ao debate e à reflexão ética como 
recursos essenciais para a apreensão crítica do significado dos valores éticos e 
morais. 
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Toda ilustração acima nos serviu para introdução de um exemplo de desconstrução 

de padrões morais que regem a atualidade. Observamos conforme Gradvohl, Osis e 

Makuch (2005) que: 

as mudanças na maneira como as sociedades ocidentais lidam com as questões 
relativas à procriação e ao cuidado com os filhos aparecem como resultado da 
interação entre as condições materiais da existência e as transformações do 
pensamento e do imaginário social. Isto faz com que os significados atribuídos aos 
relacionamentos e aos papéis sociais se modifiquem e passem a demandar novas 
adaptações nos diversos contextos sociais. A reflexão sobre a construção social 
da maternidade e da maternagem ao longo do tempo pode favorecer a discussão 
sobre as demandas das novas configurações familiares frente a uma realidade 
que muitas vezes só atende aos tradicionais modelos familiares. 
 

Um tema amplo, como a maternidade, encontra desafios ao ser lançado em 

sociedade de maneira ainda não vista, que vai de encontro aos costumes e força toda uma 

população a repensar um padrão. Mesmo que os resultados sejam alcançados a passos 

lentos, e talvez não palpáveis, a insistência no debate traz luz à comunidade e pode auxiliar 

na melhoria da qualidade de vida das mulheres e os que as cercam. 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Gostaríamos de salientar que a proposta deste artigo é trazer à discussão os 

julgamentos pelos quais mulheres que decidem não ter ou não criar os filhos passam na 

sociedade. A questão da criança que é deixada para adoção e as implicações que podem 

ter em sua vida, são tema para outro trabalho. 

Cultura e socialmente, a mulher se firma como tal quando deixa de ser filha e passa 

a ser mãe. A gestação historicamente é imposta à mulher e a sociedade cobra sua resposta. 

Contudo, na ânsia de responder o grupo social ao qual pertence, algumas mulheres 

recorrem a gravidez como meio para atingir fins sem, no entanto, pensar melhor nas 

consequências. 

De acordo com Iaconelli (2005) “muitas adolescentes [...] acabam engravidando 

numa tentativa inconsciente de adquirir o status de adultas para escaparem do dilema 

criança-adulto.” Ainda no mesmo artigo, a autora afirma que mesmo atualmente, 

encontramos “o binômio casamento-gravidez, como símbolo de realização social o que nem 

sempre vem acompanhado de um desejo real de lidar com a abnegação necessária para se 

cuidar de um outro ser humano.” 

 Independente da classe socioeconômica, “o nascimento de um filho [...] vem 

acompanhado de todo status e toda a pressão social do papel de mãe.” (LOPES et al., 

2005). O bebê irá modificar não só o contexto familiar mas, toda a rotina daqueles que o 

cercam. Segundo Wenzel e Mardini (2012), “quando um casal recebe a notícia de gravidez, 
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ocorre um impacto considerável no ambiente familiar, e as experiências passadas do pai e 

da mãe são determinantes importantes nas relações entre pais e filhos.” 

 Frente a  todas as alterações biopsicosociais que a mulher passa, podemos concluir 

que não é nada fácil responder à cobrança da sociedade. Entre bebês planejados ou não, 

Maldonado e Dickstein (2010) afirmam:  

a pessoa passa por um processo de se imaginar tendo um filho: como ele seria, se 
gostaria de tê-lo já ou só mais tarde, o que espera de si própria como mãe ou 
como pai, o que um filho representaria para sua vida. Nem sempre tudo isso é tão 
claramente pensado e discutido pela própria pessoa ou entre o casal. [...]No 
entanto, seja pouco, seja muito pensado, o “filho da cabeça” existe antes do “filho 
da barriga”. Por isso, podemos dizer que o relacionamento entre os pais e o bebê 
começa muito antes do nascimento, até mesmo muito antes da fecundação. 

 

  Assim, reforçamos novamente que o ser mãe (principalmente) ou pai, está envolto 

de uma construção social e porque não dizer, de uma mística, que tenta transformar 

pessoas em mães e pais, exigindo o seu melhor e por vezes desconsiderando os ônus que 

tal transformação implica. 
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