
  

 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

 

A Mãe que Entrega um Filho em Adoção: desvelando dores, preconceitos e possibilidades 

de ressignificações. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Laura Cristina Santos Damásio de Oliveira 

 

 

Natal 

2016



  

ii 
  

Laura Cristina Santos Damásio de Oliveira 

 

 

 

 

A Mãe que Entrega um Filho em Adoção: desvelando dores, preconceitos e 

possibilidades de ressignificações. 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado sob a orientação da 

Profa. Dra. Geórgia Sibele Nogueira da Silva e 

apresentada ao Programa de Pós- Graduação 

da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, como requisito parcial para obtenção do 

título de mestre em Psicologia. 

 

 

 

 

Natal 

2016 

 



  

iii 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). 

  

 

       Oliveira, Laura Cristina Santos Damásio de.          

             A mãe que entrega um filho em adoção: desvelando dores, preconceitos e 

possibilidades de ressignificações /  Laura Cristina Santos Damásio de 

Oliveira. – 2016.           

             179 f. 

               

             Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação 

em Psicologia, 2016. 

             Orientadora: Prof.ª. Dr.ª. Geórgia Sibele Nogueira da Silva. 

                             

             1. Adoção. 2. Maternidade. 3. Luto. 4. Mães. I. Silva, Geórgia Sibele 

Nogueira da. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título.  

   

 

        RN/BSE-CCHLA                                                            CDU 159.9-055.2 

 

     

 

 



  

iv 
  

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia – Mestrado 

 

 

A dissertação “A mãe que entrega um filho em adoção: desvelando dores, preconceitos 

e possibilidades de ressignificação”, elaborada por Laura Cristina Santos Damásio de 

Oliveira, foi considerada aprovada por todos os membros da Banca Examinadora e 

aceita pelo Departamento de Pós-Graduação em Psicologia, como requisito parcial à 

obtenção do título de MESTRE EM PSICOLOGIA.  

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

 

___________________________________________ 

Profª Drª Geórgia Sibele Nogueira da Silva (orientadora) 

 

 

 

 

Profª Drª Anne Chistine Damásio (UFRN) 

 

 

 

 

Profª Drª Ana Andréa Barbosa Maux (UniFACEX) 

 

 

 

 

 



  

v 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mas quem sente muito, cala; 

Quem quer dizer quanto sente 

Fica sem alma nem fala, 

Fica só, inteiramente! 

 

 

Fernando Pessoa 

 



  

vi 
  

Agradecimentos 

 

Primeiramente, agradeço a Deus por todas as bênçãos e conquistas permitidas ao 

longo da vida;  

Aos meus pais, pelo incentivo e apoio durante toda minha escolarização e na 

decisão em fazer mestrado. Obrigada pela confiança e amor incondicional; 

À minha família, especialmente meu irmão, minha avó, meu avô e padrinho, 

minha madrinha Maria da Glória, aos meus tios Jorginho, Mara, Dedê, Mauro, Ocimara, 

e minha querida prima Gabi, por serem parentes tão queridos e significativos em minha 

vida;  

A Tibério, por me aguentar nos momentos de maior estresse, por me dar apoio e 

incentivo nos momentos de dúvida, por me ajudar sempre que necessário e acreditar em 

mim quando eu mesma duvidava, e por trazer leveza sempre que possível. E, acima de 

tudo, pelo amor e carinho ofertados a mim, e por partilhar, dentre tantas outras coisas, 

esse mestrado comigo;  

Aos meus amados amigos que me acompanham desde os tempos de escola: 

Joaquim, Ana Clara, Luana, Cinthia, Camila, Bebel, Dayra, Louise, Sophia e Larissa. 

Obrigada por estarem ao meu lado e pelo amor que temos umas pelas outras (e um pelo 

outro), e por todos os momentos juntos que contribuíram para eu ser quem sou hoje;  

Às minhas queridas amigas que o mestrado me trouxe: Élida, Monique e Rafa. 

Obrigada por dividirem o mestrado comigo e tornarem esse percurso mais leve e doce. 

Vocês são exemplos para mim. Sem vocês não teria sido o mesmo;  

À Munique, Lila e Lalas, por terem, lá atrás, incentivado o caminho na pesquisa 

e por estarem presentes no início da vida de pesquisadora; e à Ana Andréa por ter sido a 



  

vii 
  

melhor supervisora, a que intensificou a vontade de pesquisar e que tanto ajudou na 

concretização do mestrado; 

À Alda, Aécio e Artur, por serem vizinhos tão carinhosos e acolhedores, e por 

permitirem momentos de leveza e brincadeiras com “Tutu”;  

Às amigas do Desvelar, Mariana, Zara e Élida, por partilharem sonhos e 

entenderem quando era necessário me ausentar; ao amigo Vinhu, por ser tão querido e 

divertido sempre, e pelo incentivo; e aos amigos da turma de mestrado, por terem 

dividido sonhos e angústias; 

À minha querida orientadora Sibele, com quem tanto aprendi, agradeço por ter 

me acolhido e abraçado essa ideia e pelo suporte durante todo o percurso. Ter você 

como orientadora fez toda a diferença e sei que seu carinho e olhar atento foram 

fundamentais para a concretização dessa pesquisa e dissertação; 

Às minhas colaboradoras, por aceitarem participar dessa pesquisa e por 

partilharem suas histórias comigo; 

À CAPES, pelo financiamento da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

viii 
  

Lista de Imagens 

 

 

Imagem 1. A Árvore da Vida, de Gustav Klimt. 

Imagem 2. As Três Idades da Mulher, de Gustav Klimt. 

Imagem 3. Recorte intitulado A Expectativa, do quadro “A Árvore da Vida”, de Gustav 

Klimt. 

Imagem 4. Recorte intitulado A Árvore, do quadro “A Árvore da Vida”, de Gustav 

Klimt. 

Imagem 5. Recorte intitulado O Cumprimento, do quadro “A Árvore da Vida”, de 

Gustav Klimt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ix 
  

Lista de Tabelas 

 

1. Perfil das colaboradoras  

2. Processo de Construção das Categorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

x 
  

Lista de Siglas 

 

AMB- Associação dos Magistrados Brasileiros 

CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 

FUNABEM - Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social 

ONG – Organização Não-Governamental 

PNCFC - Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária  

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

UNICEF – The United Children’s Fund 

VIJ – Vara da Infância e da Juventude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xi 
  

Resumo: 

A experiência de mulheres que entregaram o filho recém-nascido em adoção é tema 

permeado por preconcepções sobre essas genitoras, estigmatizadas como desalmadas. O 

abandono infantil sempre esteve presente na sociedade. Porém, com mudança na 

concepção de família e infância, a partir do século XV, esse ato tornou-se condenável. 

Com a construção da categoria Mulher, ao longo da História, e do Mito do Amor 

Materno, instaurou-se que o amor ao filho é natural às mulheres, e que a estas cabe o 

cuidado ao lar e à prole. Tal ideal feminino de maternidade perdura até hoje. Este estudo 

teve como objetivo compreender a vivência das mulheres que entregam seu filho em 

adoção, buscando subsídios ao acolhimento dirigido a elas. Realizou-se uma pesquisa 

qualitativa com 3 mulheres que entregaram o filho junto à VIJ de Natal/RN. O estudo 

foi ancorado na Hermenêutica Gadameriana, e teve como instrumentos a Entrevista 

Narrativa com uso de cenas. Nos diálogos com as narrativas chegamos aos seguintes 

capítulos: 1) Ser Mulher E Ser Mãe: É Padecer No Paraíso?, no qual dialogamos 

inicialmente com a construção do feminino e as concepções de ser mulher e ser mãe de 

nossas colaboradoras. Em seguida apresentamos dois eixos temáticos: Ser mulher: entre 

a perdição e a honra e Ser mãe é tudo de bom. No primeiro, as colaboradoras 

evidenciaram que ser mulher é não se perder, que implica em ser honrada, sendo do lar, 

e, se estiver na rua, a honra seria exercendo atividades laborais dignas. Sobre ser mãe é 

tudo de bom, elas narram que a boa não maltrata os filhos e se cuida. 2) O Antes Da 

Entrega: A Decisão. Este trata brevemente da história da infância e do abandono 

infantil, relacionando com as motivações de nossas colaboradoras para a entrega, as 

dificuldades para criar (financeiras, falta do apoio familiar e do genitor, o uso de 

drogas), além da possibilidade de ofertar um futuro melhor ao filho; 3) A Entrega e Seu 

Depois. Neste identificamos a distinção que as mães fazem entre abandono e entrega; a 

esperança que possuem de reencontrar o filho no futuro; o conforto que encontraram em 

outros filhos; o medo das condenações; as dores que carregam pela entrega, e a 

invisibilidade destas promovendo o luto prolongado e não autorizado. Espera-se que 

esse estudo possa trazer luz ao tema, possibilitando reflexões aos estereótipos em torno 

delas e possíveis ressignificações, contribuindo para qualidade da assistência às mães 

nas instituições que a atendem, tornando-se relevante para tais profissionais e para 

ampliação do saber em Psicologia.  

 

Palavras-chave: Adoção; Maternidade; Entrega; Abandono; Luto. 
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Abstract: 

The experience of women who delivered the newborn child in adoption is a theme 

permeated with preconceptions about these progenitors, stigmatized as soulless. Child 

abandonment has always been present in society. But as the concept of family and 

childhood changed, in the fifteenth century, this act became reprehensible. With the 

construction of the category Women, throughout history, and the Myth of Mother Love, 

it has been established that the love to the child is natural to women, and that they must 

care of home and children. This feminine ideal related to motherhood exists until today. 

This study aimed to understand the experience of women who give their child in 

adoption, seeking aids to the refuge directed to them. A qualitative research was 

conducted, with 3 women who delivered the child by a legal institution of Natal/RN. 

The study was anchored on Gadamerian Hermeneutics, and the instruments were 

Narrative Interviews with the use of scenes. In dialogues with the narrative, we reached 

the following theoretical chapters: 1) Being Woman and Being Mother: is to suffer in 

paradise?, we dialogue with the construction of the feminine and the conceptions of 

being a woman and being a mother to our collaborators and then we presented two 

themes: Being woman: between perdition and honor, and Being a mother is good. In the 

first the collaborators showed that being a woman is not to be lost, that implies being 

honored, and, in case you are on the street, the honor would be by exercising labor 

activities. About being a mother, they narrate that the good ones does not mistreat the 

children and cares about themselves; 2) Before The Delivery: Decision brings the 

history of childhood and child abandonment, relating to the motivations of our 

collaborators to deliver; their difficulties to create (financial difficulties, lack of family 

support and parent, drug abuse), and the possibility to offer a better future to the child; 

3) Delivery and Its After we identified the distinction that the mothers make between 

abandonment and delivery, the hope they have to meet the child in the future, the 

comfort they found in other children, the fear of convictions, the pains in  the delivery, 

and the invisibility of these pains and how they promote prolonged and unauthorized 

grief. It is hoped that this study will shed light on this issue, enabling reflections about 

the stereotypes around them and possible reinterpretation, contributing to quality of care 

to mothers in the institutions that serve them, making it relevant to such professionals 

and expansion of knowledge in psychology. 

 

Keywords: Adoption; Maternity; Delivery; Abandonment; Grief. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Durante o ano de 2012, a partir de prática de estágio curricular na equipe técnica da 

2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Natal, a situação das mães que 

entregam os filhos, de maneira voluntária e expressa, encaminhando-se ao Fórum para 

fazê-lo, tornou-se questão inquietante para a autora deste escrito. Em muitas ocasiões 

era possível observar que aquelas que tomavam tal atitude, ao contrário do que é 

pensado no imaginário popular, sofriam com a decisão, e o faziam acreditando que 

estavam dando a seus filhos melhores oportunidades. Ainda, a partir de tal prática de 

estágio, foi possível constatar que tais genitoras ficam receosas de que, no ato de 

entrega do filho, sejam punidas. Isso se dá, também, pela falta de informação que a 

Justiça dá a essas pessoas, dificultando, assim, o acesso e a concretização da decisão 

deliberada.  

Cotidianamente, o fenômeno do abandono está presente, sendo percebido, na maior 

parte das vezes, em matérias jornalísticas de mães que deixam seus filhos na rua, às 

vezes recém-nascidos, dentro de sacolas, latas de lixo, etc. É, também, um 

acontecimento existente na sociedade desde a Antiguidade, mas apenas tornou-se ato 

condenável a partir da Idade Média, quando a Igreja passou a reprimir os abandonos e 

criou estratégias para receber as crianças entregues, tentando conter o número de 

abandonos e mortalidade infantil (Bessa, 2010; Marcílio 2010; Menezes, 2007; Motta, 

2006; Soejima & Weber, 2008).  

Ressalta-se que, a partir de 2009, com a promulgação do decreto de lei nº 

12.010/2009, conhecida como Nova Lei da Adoção, houve acréscimos ao Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA), no que tange, dentre outros pontos, a entrega do filho em 

adoção. O art. 2º dessa lei acresce o art. 13 do ECA, dispondo, em seu parágrafo único, 

que toda mulher que expresse o desejo de entregar o filho em adoção deve, 
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obrigatoriamente, ser encaminhada à justiça da infância e da juventude. O mesmo artigo 

2º acresce o art. 8 do ECA, com os § 4º e 5º, dispondo que toda gestante e mãe têm 

direito à assistência psicológica, mesmo as que manifestem o interesse na entrega do 

filho.  Além disso, em 2016 promulgou-se o decreto de lei nº 13.257/2016, que dispõe 

sobre as políticas públicas para a primeira infância e, novamente, acresce o ECA. Essa 

lei fez um pequeno acréscimo, mas que carrega muito significado devido ao estigma 

social que essas mulheres têm. A partir dessa lei de 2016, no referido art. 13 do ECA (já 

acrescido pela Nova Lei da Adoção), mantem-se a obrigatoriedade no encaminhamento 

à justiça de mulheres que manifestem a vontade em entregar o filho em adoção, porém 

isso deve ser feito sem constrangimento.  

Contudo, ainda é mais frequente, na realidade brasileira, a mãe entregar o filho 

diretamente a uma família ou abandoná-lo na maternidade (Weber, 2000). Além disso, é 

comum ouvir histórias de profissionais que trabalham em maternidades relatarem que 

muitas vezes as genitoras expressam tal intenção antes mesmo de dar à luz, ou após este 

momento, ainda na maternidade, mas são repudiadas tanto pelas demais genitoras ali 

presentes quanto por alguns profissionais. Ou seja, elas são alvo de comentários 

pejorativos, embasados pelo ideal de mulher-mãe que compõe o imaginário social 

(Faraj, Martins, Santos, Arpini & Siqueira, 2016). Isso prejudica que a entrega ocorra da 

forma preconizada pela lei além de, possivelmente, tornar a decisão mais difícil.  

Outros fatores podem vulnerabilizar as mães em direção à decisão da entrega do 

filho e estes não são discutidos. A mãe que entrega o filho, muitas vezes, é abandonada 

pelo pai da criança, que não se responsabiliza pela procriação, e também não tem 

suporte familiar. Além disso, são, em sua maioria, mulheres que vivem em contexto de 

pobreza, que se torna condição de vulnerabilidade, aliada ao não apoio do homem – pai 

da criança – e da família (Costa, 2006; Fonseca, 2012; Menezes, 2007; Menezes & 
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Dias, 2011; Motta, 2001; Soejima & Weber, 2008; Weber, 2000). Nessas situações, não 

conseguem sustentação emocional e social para levar adiante o projeto de educação de 

um filho, sendo estes, então, fatores que influenciam a decisão da entrega. É necessário 

perceber que a mãe que abandona sua cria é também um ser em desamparo (Associação 

dos Magistrados Brasileiros [AMB], 2008). Temos nesse contexto vulnerabilidades 

diversas, das emocionais às sociais, que precisam de um olhar atento.        

Ainda, do ponto de vista psicológico e social, que discute a construção da 

maternidade e família, assim como do desenvolvimento infantil, é necessário entender 

como é para essas genitoras tal decisão, suas motivações, condições de vulnerabilidades 

e repercussões em suas vidas, de modo que o papel tradicionalmente atribuído às 

mulheres, enquanto biológica e socialmente nascidas para serem mães, possa ser 

refletido; papel este reforçado pelas teorias psicológicas e pela construção do ser mulher 

ao longo da história (Beauvoir, 1949/2009; Corsaro, 2011). Assim como é 

imprescindível dar visibilidade as possíveis dores em relação às suas escolhas, para que 

possam ser acolhidas.  A ausência de acompanhamento e de escuta para o possível luto 

a ser vivenciado pela mãe, nos casos em que a entrega se comprova necessária e/ou 

efetivamente desejada, geram graves dificuldades para ela, do ponto de vista psíquico 

(AMB, 2008).   

A literatura aponta que tais genitoras comumente são vistas como desalmadas, 

desnaturadas, loucas, que são demonizadas e marginalizadas, excluídas (Abrão, 2014; 

Bessa, 2010; Costa, 2006; Fonseca, 2009; Leão & Araújo, 2007; Leão, Martins, Faraj, 

Siqueira & Santos, 2014; Menezes, 2007; Menezes & Dias, 2011; Motta, 2001; Porto, 

2011), gerando o “tabu do abandono” por conta da reprovação social de tal ato 

(Fonseca, 2009). No Brasil, o que impera é o caráter punitivo, contrariamente a países 

como a Inglaterra, onde a abordagem a essas genitoras é feita de modo assistencialista, 
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até “idílica”, idealizada, acerca da maternidade, exigindo que ela se reúna com o filho 

abandonado para, então, uma decisão ser tomada (Fonseca, 2009). 

Há de se ressaltar, ainda, que mesmo com essa busca pela punição, há iniciativas, 

comumente ligadas a grupos de adoção, que muitas vezes acolhem essas mulheres. Por 

exemplo, em Natal, há uma Organização Não-Governamental, o Projeto Acalanto, que é 

um grupo de adoção que desenvolve trabalho no sentido de receber mulheres que 

expressam o desejo de entregar o filho em adoção; assim como elas podem buscar a 

Vara da Infância e da Juventude local para expressar o desejo, motivações e angústias, 

sendo acolhidas, sem que necessariamente tenham que concretizar o ato. Iniciativas que 

acolham essas mulheres, seja via judicial, institucional ou não-governamental, e que 

possam ofertar uma escuta e fazer os encaminhamentos necessários a essas mulheres, é 

de extrema valia e importância.  

 Mas o fato é que o estereótipo que se cria dessa mulher se relaciona com a 

construção do feminino na história, que sempre atribuiu à mulher a responsabilidade de 

gerar e maternar o filho, sendo responsável por ele, por ter, nessa visão, o instinto 

natural de ser mãe (Badinter, 2010; Beauvoir, 1949/2009; Maux, 2008). 

 O próprio termo “abandono” traz muitas conotações negativas, pejorativas 

(Fonseca, 2012; Menezes 2007; Menezes & Dias, 2011; Motta, 2001), enquadrando 

todas as histórias de abandono e doação em um mesmo contexto, que carrega, por trás, o 

peso da história da construção social do feminino, da família e da infância, assim como 

deixa de lado o contexto e história dessas mulheres e as razões que a levaram a 

abandonar ou doar seus filhos.  

Além disso, percebe-se, não só na literatura, mas também na mídia (através de 

reportagens, novelas, etc.), que a temática da adoção tem ganhado espaço e sido 

discutida. Mas, em sua maioria, tal discussão volta-se para a criança, seu processo de 
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institucionalização e para as famílias adotivas, deixando de lado a família biológica e, 

principalmente, a mãe que gerou (Fonseca, 2012; Freitas, 2014; Leão, Silva & Serrano, 

2012; Mariano & Rossetti-Ferreira, 2008; Valentim & Cortez, 2014; Wille & Maffei, 

2014), sendo o número de publicações que envolvem a perspectiva das doadoras 

bastante escasso (Fernandes, Lamy, Morsch, Filho & Coelho, 2011; Soejima & Weber, 

2008).  

Quais razões levam uma mãe a abandoná-los? Será que tal ato determina que elas 

sejam mães desnaturadas, incapazes de amar, e que devem ser execradas a todo custo? 

Será que esta é a única explicação capaz de dar conta da complexidade dessa realidade? 

Assim, questiona-se o estereótipo que se cria acerca delas. Será que elas realmente 

abandonam seus filhos de maneira cruel, como se estigmatiza, e como se dá esse 

processo de decisão e que repercussões são geradas em sua vida? Ainda, é possível 

colocar toda a responsabilidade de tal decisão apenas nelas, quando vivemos em um 

contexto relacional, onde somos influenciados por diversas variáveis? As pressões as 

quais tais mulheres sofrem são tão intensas que as impede de trabalhar seus sentimentos 

ambivalentes, tornando sua decisão mais difícil e passível de maiores repercussões 

posteriores (Leão, Silva e Serrano, 2012; Motta, 2001).  São muitos os questionamentos 

e muitas as vivências de vulnerabilidades. 

São questões como essas que estimulam e permeiam essa pesquisa. Dessa forma, 

justifica-se um estudo acerca do tema, partindo da escuta dessas mães, e mostra-se 

relevante tanto para a psicologia quanto para os profissionais que trabalham com tais 

situações, podendo gerar subsídios para a prática profissional e acadêmica. E pode, 

ainda, prover compreensões acerca do ato da entrega, que se torna cada vez mais uma 

questão social complexa que carece de entendimentos, que, por sua vez, podem gerar 

políticas de assistência a todos os envolvidos em tal situação. 
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Devido à escassez de publicações e discussões sobre o tema envolvendo as 

genitoras, esse estudo, ao dar voz a essas mães, pode auxiliar na prática dos 

profissionais que lidam diretamente com esse público, como por exemplo, aqueles que 

trabalham no sistema judiciário, nas Varas de Infância e Juventude que recebem essa 

demanda, ou nas maternidades.  

Após introduzir o leitor na temática, apresentamos os objetivos desse estudo, que 

buscou compreender a vivência de mães que entregaram o filho em adoção. Em seguida 

teremos o percurso metodológico do nosso estudo. Continuamos trazendo o capítulo 

intitulado Ser Mulher E Ser Mãe: É Padecer No Paraíso?, no qual apresentamos nossas 

colaboradoras e dialogamos com as suas concepções de ser mulher e de ser mãe. O 

segundo capítulo, O Antes Da Entrega: A Decisão, apresenta o que levou à essa escolha, 

seus motivos e contextos. Seguindo, A Entrega e seu Depois, abordamos as 

repercussões posteriores à entrega. Após essa trajetória, trazemos as considerações 

finais, seguida das referências bibliográficas e apêndices.  

Convidamos o leitor a entrar conosco no universo dessas mulheres, ao se aproximar 

de suas narrativas e discussão suscitadas a partir delas, para que ele possa, assim, olhar 

para suas próprias concepções acerca da entrega de filhos em adoção sob a perspectiva 

de quem vivencia uma realidade tão estigmatizadora.  
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2. OBJETIVOS 

 2.1 Objetivo Geral 

Compreender a vivência das mulheres que entregam seu filho em adoção, a fim de 

encontrar subsídios para o acolhimento dirigido a elas.  

 

 2.2 Objetivos Específicos 

 

 Investigar qual a concepção de ser mulher e de ser mãe para essas mulheres. 

 Identificar as motivações que levam à decisão do ato da entrega do filho 

para adoção; 

 Investigar a repercussão de tal deliberação para a sua vida após o ato de 

entrega; 

 Identificar os sentimentos envolvidos na decisão e no ato da entrega; 

 Investigar existência ou não da vivência de um processo de luto. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, onde o número de colaboradoras não precisa 

ser extenso, já que seu objetivo é se aprofundar no mundo dos significados de 

determinado fenômeno para os sujeitos que o vivem, sem buscar regularidades e/ou 

generalizações (Minayo, 2008). E para tal, ninguém melhor que os próprios sujeitos 

para falarem de suas vivências e os sentidos que atribuem a estas, de forma a dar luz 

sobre a temática.  

Portanto, um número menor de colaboradores não minimiza os ganhos possíveis em 

uma pesquisa desta natureza, já que o intuito é compreender o vivido pelos sujeitos, os 

sentidos e significados que eles constroem, no mundo e nas suas relações, sobre essa 

experiência, sendo esse o interesse do pesquisador, na relação estabelecida com o 

colaborador (Azevedo, 2013; Maux, 2008). Sendo assim, ao considerar o fenômeno 

(aqui, a entrega do filho em adoção) como inseparável do mundo no qual se encontra e 

das relações que o sujeito estabelece, portanto, considerando sujeito-objeto como uma 

distinção impossível para as pesquisas que buscam compreender a experiência vivida 

(Roehe, 2006), justifica um estudo qualitativo com poucos participantes.  

As pesquisas qualitativas possuem uma gama extensa de métodos e metodologias. E 

estas são utilizáveis em contextos diversos de questões de pesquisas, sendo comumente 

aplicáveis aos ditos “fenômenos humanos” (Holanda, 2006).  

Na presente pesquisa, utilizou-se a Fenomenologia Existencial e a Hermenêutica 

como referencial teórico-metodológico. A Fenomenologia Existencial, tal como 

proposta por Martin Heidegger e sua ontologia do ser, ancoram a visão de mundo e de 

homem que permeia a pesquisadora e a pesquisa, mas é a partir da Hermenêutica de 

Hans-Georg Gadamer que realizaremos a análise interpretativa. Ambas têm seu 

surgimento dado em um mesmo contexto: o do romantismo alemão.  
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3.1 Quadro Teórico  

3.1.1 Da Fenomenologia à Hermenêutica: buscando o caminho para 

a compreensão  

 

Em um contexto pós-revoluções sociais e econômicas (Industrial e Francesa), a 

Alemanha teve suas revoluções tardiamente (ocorrida somente na segunda metade do 

século XIX), mas se torna rapidamente uma potência cultural, intelectual e econômica 

(Pereira & Gioai, 2007). 

O Romantismo alemão surge, então, como resposta ao iluminismo francês, ao 

buscar a retomada do homem, buscando, também, o ser e as demais relações que ele 

estabelece com os outros e com o mundo físico ao seu redor. Dessa maneira, criou-se 

um “projeto de restauração” que deu origem a um novo conceito de individualidade 

(Figueiredo, 1999), diferente do conceito liberal, já que é um individualismo que busca 

maior autenticidade das relações, “não mais definido pelo isolamento e pela privacidade 

nem pela identidade social, mas pela capacidade de se autopropulsionar, 

autodesenvolver, de criar e, na própria criação, transcender-se e integrar-se às 

coletividades e tradições” (Figueiredo, 1999, p. 141). Ou seja, esse movimento colocou 

em pauta que o ser retornasse a atenção para si mesmo, entrando em contato consigo 

para se descobrir e, assim, se desenvolver, dando origem aos conceitos coletivos, 

opondo-se, também, aos regimes disciplinares vigentes que enclausuravam o homem. 

Foi nesse terreno que a Fenomenologia nasceu, surgindo como linha de pensamento 

contrária ao positivismo que imperava na época, tomando os ideais da individualidade 

romântica e os questionamentos e proposições de Wilheim Dilthey, “que oficializa a 

separação antagônica da concepção de explicativa-científica da concepção 

compreensiva-hermenêutica” (Cornejo, 2005, p.195), na segunda metade do século 

XIX. A partir desse pensador, surge a concepção de que a visão que as ciências 
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humanas tinham sobre determinadas temáticas eram diferentes da visão das ciências 

naturais e, portanto, ambas deveriam ter métodos diferentes para acessar aquilo que lhes 

era de interesse.  

“Para Dilthey, as ciências sociais se interessam pelas singularidades enquanto as 

ciências naturais se interessam pela generalidade” (Scocuglia, 2002), justificando-se, 

assim, a necessidade de um método de apreensão e análise diferenciado, assim como 

uma epistemologia distinta daquela das ciências naturais. Dilthey acreditava que para se 

entender determinado fenômeno humano, logo a experiência humana, era preciso, para 

além de descrever tal fenômeno, estudar a história dele, sendo o fenômeno da 

experiência humana uma junção entre sua descrição e o contexto histórico no qual está 

inserido (Holanda, 2006).  

A Fenomenologia, por sua vez, se ramifica em diferentes filosofias de acordo com 

os pensadores que as propuseram. Porém todas possuem essa base do romantismo 

alemão e o pensamento de Dilthey em comum, além de raízes no pensamento de 

Heráclito, ainda na Idade Antiga. Ela se consolida, então, como epistemologia, método 

e filosofia. Enquanto método, adota o modelo compreensivo em relação ao fenômeno.  

E para se entender a razão da escolha desse referencial teórico-metodológico, 

precisa-se compreender do que se trata. Então, para tal, a seguir discorrer-se-á sobre a 

Fenomenologia Existencial, tal como proposta por Heidegger, e a Hermenêutica, tal 

como Gadamer a concebeu.  

 

3.1.1.1 A Fenomenologia-Existencial de Heidegger 

 

A Fenomenologia surge com Edmund Husserl como uma crítica à forma como as 

ciências humanas, e a Psicologia, usam o método das ciências da natureza sem 
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distinguir que seu objetivo é diferente, através do pensamento de Dilthey, citado 

anteriormente. Logo, a fenomenologia nasce de uma reflexão sobre a crise das ciências, 

apresentando-se como uma crítica ao positivismo e ao método experimental que 

almejava o conhecimento absoluto ignorando a subjetividade.  

Além do pensamento de Dilthey, outro filósofo foi fundamental para a 

fenomenologia e Husserl: Franz Brentano.  Brentano voltou seus objetos de estudo para 

os atos e processos psíquicos. Para ele, os fenômenos psíquicos eram diferentes dos 

físicos, já que aqueles possuem um componente fundamental – a intencionalidade (que 

ele denominava in-existência intencional), ou seja, há uma consciência intencional que 

direciona o fenômeno a um objeto (Boris, 2011). Essa intencionalidade era, para 

Brentano, “a propriedade essencial da vida consciente” (Boris, 2011).  

Logo, a partir do pensamento de Dilthey e Brentano, que distinguem os objetos das 

ciências humanas/psíquicos dos físicos, o terreno para a emergência da fenomenologia é 

ainda mais fértil.  

O homem, para Husserl, não é mais uma coisa entre os objetos do mundo, já que 

essa visão seria limitante. Para ele, o mundo é um objeto intencional, no qual o homem 

se encontra inserido e é um ser pensante, que reflete o mundo ao seu redor. A 

fenomenologia husserliana também se opõe ao naturalismo, isto é, rejeita a relação 

causa-efeito; assim como se opõe ao idealismo de Kant e Hegel (Holanda, 2010). 

De acordo com Husserl, as vivências do sujeito “formam a textura imanente de sua 

consciência, pela qual é capaz de se apropriar dos objetos do mundo, recebendo-os a 

princípio em sua qualidade sensorial, material e sensível” (Depraz, 2008, p.21). A 

fenomenologia surge, então, para tematizar o sujeito (Ziles, 2007). Tal pensamento 

husserliano teve grande influência em outro filósofo alemão: Martin Heidegger. 
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Heidegger propõe uma analítica existencial, que não busca responder o que é o Ser, 

mas sim o que significa ele dentro do mundo no qual está inserido, e quais significações 

ele atribui a este mundo e aos demais seres com que se relaciona. Logo, ele propôs uma 

Ontologia do Ser (Penha, 1982/2004). Ou seja, Heidegger não colocava o ser e o mundo 

em lados dicotômicos, como era comum em outras ciências ou outras filosofias. Ao 

contrário, os unia, colocando que um não pode ser sem o outro.  

Heidegger, então, imprimiu o termo Dasein (ser-aí), sendo este o modo de ser do 

ente humano, que se relaciona consigo e com os demais seres. A essência do Dasein é 

sua própria existência, pois ele “compreende a si mesmo a partir de sua existência, de 

uma possibilidade própria de ser ou não ser ele mesmo” (Heidegger, 1927/2013, p. 48). 

Ou seja, o Dasein, na existência, possui uma essência que é sua e assim ele é “pura 

expressão de ser” (Heidegger, 1927/2013, p.48), mas é na existência que ele se 

compreende e compreende as suas possibilidades, inclusive de assumir-se ou perder-se.  

A fenomenologia heideggeriana recoloca o homem na sua condição existencial, 

buscando compreendê-lo na sua “facticidade”, aceitando como modo constitutivo de seu 

ser-no-mundo, o caráter de mutabilidade e relatividade – enfim a fluidez do seu existir. 

Neste sentido, mostra-se a necessidade de as ciências da saúde ampliarem o modo de 

conceber seus estudos sobre o homem, passando a considerá-lo na sua vivência, na sua 

totalidade e no seu fluxo no tempo, com seus entrelaçamentos existenciais, 

incorporando sua historicidade (Nogueira da Silva, 2006). 

 

 3.1.1.2 A Hermenêutica de Gadamer 

 

O termo “hermenêutica” advém do grego e significa “interpretar” (Holanda, 2006; 

Nogueira da Silva, 2006). Deriva do pensamento de Dilthey (Holanda, 2006) e se ocupa 
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da interpretação de discursos e ações, se valendo, para isso, de diferentes fontes, como 

textos, documentos, entrevistas, narrativas, livros, etc. (Minayo, 2000; Nogueira da 

Silva, 2006). Assim, para a hermenêutica, ao entender-se a experiência, através dessa 

interpretação, é possível compreender o mundo externo no qual a experiência está 

inserida, através do método do Círculo Hermenêutico (Holanda, 2006). Logo, ela 

perpassa a Fenomenologia em todas as suas raízes, sendo esta filosofia, uma 

epistemologia de base hermenêutica.  

O termo está associado, ainda, no período da Antiguidade, ao deus Hermes, “a quem 

os gregos atribuíam a origem da linguagem e da escrita” (Brito, Santos, Braga, Printes, 

Chaves & Silva, 2007). No período Renascentista, surge associada à teologia (Holanda, 

2006; Brito et al., 2007), mas se consolida como filosofia após o surgimento da 

Fenomenologia, tendo seu início em Heidegger e seu desenvolvimento com Gadamer 

(Brito et al., 2007). Ambos a ampliam de simplesmente uma metodologia, para algo 

passível de aplicação filosófica na questão humana, onde Gadamer aprofunda para a 

arte de “articular o sentido e a compreensão da verdade” (Brito et al., 2007).   

Gadamer apontou o movimento da “hermenêutica romântica”, da qual Dilthey fez 

parte, como “o começo da virada em direção à consciência histórica” (Scocuglia, 2002). 

Para ele, tal virada simbolizou “o desvencilhar-se de todos os enquadramentos 

dogmáticos e liberar-se a si mesma para elevar-se ao significado universal de 

um organon histórico" (Gadamer, 1998, p. 277, citado por Scocuglia, 2002).  

Hans-Georg Gadamer propõe, então, que a hermenêutica tenha como tarefa o 

milagre da compreensão, desvelando, assim, o sentido das ações humanas. Ele defende 

o mundo, e o conhecimento, como mediados pela linguagem, sendo através do discurso 

que se compreende o viver humano e seus sentidos; compreender, este, que se dá na 

relação entre os seres (Gadamer, 1986/2002; Nogueira da Silva, 2006). Como o 
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compreender se dá na relação, entende-se que ele está condicionado a um tempo e 

espaço, levando em consideração, dessa forma, a historicidade humana (Nogueira da 

Silva, 2006). A linguagem, para Gadamer, aparece, portanto, como ponto central, pois é 

nela que está inserido não somente a pergunta, mas também a própria resposta 

(Holanda, 2006).  

Para tal, é preciso que o sujeito que deseja interpretar e compreender (nesse caso, o 

pesquisador) esteja aberto para se colocar no lugar do outro, e assim, aceitar sua 

alteridade, de forma a poder lhe questionar aquilo que é preciso, assim como estar 

aberto para que o outro lhe diga algo, lhe diga aquilo que precisa ser desvelado; para tal, 

é preciso que o sujeito (pesquisador) esteja despido de suas pré-concepções sobre o 

fenômeno (Brito et al., 2007). Porém, o que Gadamer aponta é que, com isso, não se 

gera um auto-anulamento, mas sim o confronto com as projeções que fazemos quando 

nos deparamos com o fenômeno e com as concepções prévias que já carregamos; 

confronto este que ocorre na relação, no encontro com o fenômeno (Missagia, 2012). 

Porém, nesse encontro entre intérprete e interpretado, não somente deve-se 

reproduzir aquilo que foi dito ou lido; é uma relação dialética que faz com que, a partir 

do encontro, a interpretação apareça (Nogueira da Silva, 2006; Brito et al., 2007), 

sendo, então, não somente um “resgate de horizontes” do outro, mas também uma 

“fusão de horizontes” (Nogueira da Silva, 2006).  

Gadamer faz, ainda, uma crítica à busca da verdade absoluta, ao apontar a 

intolerância que há nessa busca feita pela ciência, na medida em que, principalmente, 

busca-se a validação do seu enunciado, já que “todo enunciado tem uma motivação” 

(Gadamer, 1986/2002, p. 53). Para ele, a verdade surge do desocultamento, do 

desvelamento do fenômeno a partir do confronto com ele, na relação, já que esse 

movimento (de ocultar e velar) é o modo natural do fenômeno (Gadamer, 1986/2002). 
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Ou, como dito por Heráclito (citado por Gadamer, 1986/2002, p. 47), “a natureza ama 

esconder-se”. Logo, a hermenêutica gadameriana ocupa-se, através da linguagem e do 

desvelamento de sentidos, do fenômeno humano, levando em consideração a sua 

multiplicidade, alteridade e temporalidade.  

Resumidamente podemos dizer que esses quadros teóricos fundam o trabalho de 

interpretação na intersubjetividade. A linguagem é tomada como o terreno comum da 

realização da intersubjetividade e da busca de entendimento. É considerada a esfera, a 

instância onde o sentido dos discursos se des-vela, ao se re-construir como diálogo. 

Partem de pressupostos que advogam sensivelmente a superação da dicotomia sujeito-

objeto na compreensão dos fatos e obras humanas (Nogueira da Silva, 2006). 

 

3.2 Estratégias Operacionais da Pesquisa 

3.2.1 Colaboradoras e Local do Estudo 

 

Este estudo entrevistou três mulheres, e tinha como critério de inclusão ter 

entregado o filho recém-nascido para adoção e ter idade mínima de 18 anos, não 

havendo idade máxima limite para a participação. Duas dessas mulheres entregaram o 

filho junto a Vara da Infância e da Juventude (VIJ) da cidade do Natal. O contato da 

primeira foi passado por uma pessoa que mediou a entrega de seu filho com o casal que 

o recebeu. Já a segunda buscou a VIJ e a psicóloga da equipe técnica, sabendo da 

pesquisa, informou a pesquisadora. A terceira também havia entregado junto a essa 

mesma instituição, mas foi participante da pesquisa mediante indicação de uma 

funcionária de um Hospital onde se encontrava acompanhando o neto. Uma segunda 

instituição, a Organização Não-Governamental chamada Projeto Acalanto Natal, 

também foi contatada.  
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A primeira instituição supracitada, a Segunda Vara da Infância e da Juventude (VIJ) 

da Comarca de Natal, é pública e deve ser o local procurado pelas mulheres que querem 

entregar o filho, de acordo com a Lei 12.010/2009, que coloca como obrigatório que 

mulheres que queiram entregar o filho devam ser encaminhadas à Justiça. A segunda é a 

Organização Não-Governamental Projeto Acalanto Natal, tendo sido fundado na cidade 

de Natal em 1996, sendo um grupo de apoio à adoção.  

Ressaltamos a dificuldade em acessar essas mulheres. Após o levantamento 

realizado na VIJ, feito pela pesquisadora juntamente com a psicóloga da equipe técnica 

em 2014 e 2015, foi percebido que poucas vão à instituição jurídica, sendo mais 

comum, como aponta a literatura, entregar diretamente a uma família (Weber, 2000). 

Das que foram à justiça, a maioria não deixou contatos ou tinham informações escassas 

sobre suas situações de moradia e localização. Já na ONG Projeto Acalanto, o contato 

de 3 mulheres foi passado, mas não obtivemos êxito em conseguir marcar as entrevistas 

com as mulheres indicadas pela equipe, que justificaram a não participação pela 

dificuldade em falar sobre a experiência e o sofrimento que isso ainda lhes trazia. As 

três mostraram-se indisponíveis para conversar sobre a experiência.  

Nesse sentido, entendemos o quão doloroso pode ser para algumas mulheres 

conversar abertamente sobre a entrega do filho, sendo comum, então, que elas se calem 

diante disso, escondendo, por várias razões, o ato. Como a participação na pesquisa é 

voluntária, mesmo que tenha sido explicado a elas questões como sigilo e a 

possibilidade de acolhimento que conversar sobre o tema poderia trazer, foi respeitado 

suas decisões.  

A data e o local de entrevista foram combinados com as colaboradoras, levando em 

consideração a melhor opção para elas. Assim, duas entrevistas foram realizadas em 

uma sala disponibilizada no Fórum pela equipe da 2ª VIJ de Natal, e a terceira foi 
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realizada em uma sala no hospital onde a terceira colaborada se encontrava e, como não 

podia deixar o neto sozinho nas dependências da instituição, a entrevista ocorreu dentro 

desta.  

Neste momento trazemos um quadro sintético sobre as nossas colaboradoras. Elas 

são mais detalhadamente apresentadas no primeiro capítulo de diálogo com suas 

narrativas. Seus nomes fictícios foram escolhidos a partir de mulheres que, de alguma 

forma, se destacaram em suas épocas: 

Nome Idade Estado Civil Profissão Religião Escolaridade 

Pagu 23 União 

Estável 

Dona de Casa Católica 3º ano do 

Ensino 

Fundamental 

Frida Kahlo 32 Solteira Profissional 

do Sexo 

Católica 4º ano do 

Ensino 

Fundamental 

Simone de 

Beauvoir 

49 Separada Empregada 

Doméstica 

Católica 7º ano do 

Ensino 

Fundamental 

Tabela 1. – Perfil das colaboradoras  

 

3.2.2 Instrumento de Acesso às Narrativas 

 

Adotamos como instrumento metodológico Entrevista Narrativa com uso de Cena 

Projetiva. A utilização combinada de mais de um recurso metodológico, objetiva uma 

compreensão em profundidade e oportuniza uma maior segurança na análise 

interpretativa (Spink, 1993). Ressalta-se, ainda, que ao final de todas as entrevistas, a 

pesquisadora elaborou um Diário de Campo, na qual foram descritas suas impressões e 

afetações sobre cada encontro com as colaboradoras. 
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3.2.2.1 A Entrevista Narrativa 

 

A entrevista, por si só, é uma estratégia amplamente utilizada em pesquisa que 

permite a reflexão e expressão do sujeito sobre sua realidade, explicitando todas as 

esferas que o cercam, como sentimentos, ideias, crenças, projeções para o futuro, etc. 

(Minayo, 2008) e só é possível na inter-relação com o entrevistador, que dialoga com o 

entrevistado constantemente, permitindo, assim, a contemplação dos âmbitos “afetivo, o 

existencial, o contexto do dia-a-dia, as experiências e a linguagem do senso comum” 

(Minayo, 2008, p. 68).   

A entrevista narrativa, mais especificamente, visa o aprofundamento da fala do 

sujeito sobre o assunto. “O informante é convidado a falar livremente sobre um tema e 

as perguntas do investigador, quando são feitas, buscam dar mais profundidade às 

reflexões” (Minayo, 2008, p. 64). Nesta entrevista, o colaborador discorre livremente 

sobre o tema, e as perguntas do entrevistador visam aprofundar as reflexões, ou seja, é 

na dinâmica da relação entre o entrevistador e entrevistado que os questionamentos são 

feitos visando maior riqueza de detalhes sobre o tema e aprofundamento de expressões, 

verbais ou não, pertinentes à pesquisa (Minayo, 2008). 

Dessa forma, a entrevista teve como ponto inicial abordar a entrevistada a partir de 

um esclarecimento pedindo que se contasse a história da doação com a maior riqueza de 

detalhes possível. Assim, partiu-se de uma questão inicial, disparadora, que solicitava 

que ela narrasse o processo vivenciado na entrega de seu filho em adoção.   

Como foi para você doar seu filho? 

Pedimos a sua colaboração, para nos contar com detalhes como foram esses meses, 

desde a descoberta da gravidez, assim como quando você decidiu por entregar o filho 

em adoção, e o que aconteceu após isso, até o momento da entrega, e outros aspectos 

que você julgue importante destacar. 



  

33 
 

Perguntas complementares foram feitas para se chegar aos objetivos da pesquisa e 

também para aprofundar pontos que já tenham sido abordados na fala da entrevistada, 

gerando maior compreensão sobre o tema. Elas constam nos Apêndices, ao final da 

dissertação. 

O contar a sua história, por meio de suas palavras, é “uma forma artesanal de 

comunicação” (Benjamin, 1985, p. 205), que carrega toda a existência vivida do sujeito; 

e essa existência é composta das experiências vivenciadas pelo ser e que se tornam a 

fonte dos narradores (Benjamin, 1985).  

Trata-se, também, de um ato transformador, que enriquece o encontro entre narrador 

e ouvinte e que não procura explicações, mas sim transmissões: transmissões das 

experiências, da existência, de significados. Segundo Benjamin (1985, p. 203), “metade 

da arte da narrativa está em evitar explicações”. Para Dutra (2002, p. 374), tal evitação é 

uma forma de ampliar o fenômeno narrado, a gerar entendimentos sobre ele e 

suscitando sobre os ouvintes “os mais diversos conteúdos e estados emocionais”.  

Sendo, assim, o que Gadamer aborda como fusão de horizontes está presente aqui 

entre pesquisado e pesquisador, e no encontro entre eles podemos ter que não são 

somente dois sujeitos que perguntam e respondem, mas que se entrelaçam e desta trama 

surge o desvelamento do fenômeno em seus sentidos mais próprios.   

 

3.2.2.2 A Cena Projetiva  

 

No momento final das entrevistas, utilizamos a Cena Projetiva. Paiva (2005) afirma 

que são ferramentas para conscientização, ação, invenção e circulação de repertórios 

discursivos (e não-discursivos) de grupos e indivíduos, que podem resultar em 

mobilização individual e social.  
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No âmbito de uma pesquisa, sua importância se dá por ser um instrumento que 

oferece “testemunho da experiência nas palavras do próprio sujeito, (...) sem grandes 

elaborações racionais” (Paiva, 2005, p.5), auxiliando, assim, a aproximação de temas 

delicados e de difícil expressão (Minayo, 2008). Assim, por vezes possibilitam uma 

ressignificação e elaboração simbólica de vivências que possam ter grande carga 

emocional.  

É um recurso metodológico coconstrutivista que possibilita insights de novos 

repertórios, a partir de uma experiência antecipada, por meio de visualizações, com 

relato verbal e escrito posterior (Paiva, 2005, Nogueira da Silva, 2006). Por conta disso, 

permite à entrevistada entrar em contato com sentimentos que não estejam aparentes no 

discurso verbal, dando indícios sobre suas vivências e seus significados, a partir, 

especialmente, dos sentimentos e afetos que estavam latentes.  

O objetivo da cena foi permitir que as mulheres imaginassem uma situação na qual 

uma mulher, grávida, em algum momento da gravidez, opta por entregar o filho em 

adoção Assim, pediu-se que ela pensasse em como foi a decisão da entrega, e em como 

esta foi recebida por seus familiares e por profissionais que a atenderam, pensando, 

também, em todos os sentimentos que a afetaram durante esse período e após a entrega.  

Por conta da característica da cena e do seu objetivo, é, então, um momento que 

pode, também, gerar ressignificação de possíveis situações vivenciadas de forma 

traumática.  

As entrevistas foram gravadas com gravador de áudio e posteriormente transcritas e, 

para que fosse feita análise ancorada na hermenêutica gadameriana. A transcrição 

consiste em transpor a gravação para texto da maneira como ela ocorreu, enquanto a 

literalização é uma organização do texto de forma a deixá-lo mais literário, retirando, 

por exemplo, vícios de linguagem que ocorrem durante a narrativa. 
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Ao longo dos capítulos teóricos, as narrativas a partir das entrevistas serão 

referenciadas apenas com o nome da colaboradora, enquanto as narrativas referentes à 

construção das cenas, serão referenciadas com o termo “fragmento de cena”.  

 

3.2.3 Tratamento e Análise das Narrativas 

 

Para analisar as narrativas obtidas através da entrevista narrativa, a interpretação 

foi feita a partir da Hermenêutica gadameriana e balizada por alguns critérios, tais quais: 

autonomia do discurso, levando em consideração a entrevista, ou seja, a interpretação 

deverá estar alinhada com o conteúdo do que é dito e tentativa de compreender o que 

eles expressam sobre a vida do sujeito; o intérprete deve estar atento às suas opiniões 

prévias, estando consciente de seus próprios pressupostos; a interpretação envolve 

criatividade e inovação e conhecimento sobre o tema abordado (Kvale, 1996; Nogueira 

da Silva, 2006). 

Resumidamente podemos dizer que percorreremos os seguintes passos:  

(a) leitura compreensiva, visando impregnação, visão de conjunto e apreensão das 

particularidades do material da pesquisa;  

(b) identificação e recorte temático que emergem dos depoimentos;  

(c) identificação e problematização das ideias explícitas e implícitas nos depoimentos;  

(d) busca de sentidos mais amplos (sócio-político-culturais), subjacentes às falas dos 

sujeitos da pesquisa;  

(e) diálogo entre as ideias problematizadas, informações provenientes de outros estudos 

acerca do assunto e o referencial teórico do estudo;  

(f) elaboração de síntese interpretativa, procurando articular objetivo do estudo, base 

teórica adotada e dados empíricos. 



  

36 
 

A “fusão de horizontes” entre pesquisadora-colaboradoras possibilitou que suas 

falas e reflexões, mediadas pela entrevista narrativa com o uso de cenas, gerassem a 

descoberta de unidades de sentido, que deram origem aos eixos temáticos ou categorias 

temáticas que compuseram a construção dos capítulos que veremos mais adiante. 

3.2.3.1 A Construção de Categorias Temáticas 

 

Apresentamos neste momento uma síntese ilustrativa dos resultados obtidos no 

processo de construção das categorias (ou eixos temáticos). Essas categorias foram 

compostas a partir narrativas provocadas por meio da entrevista narrativa e do uso das 

cenas. 

Objetivos 

Específicos  

Questões 

Complementares do 

Roteiro 

Unidade de 

Sentido 

Eixos e Categorias 

Temáticas 

Estrutura dos 

Capítulos 

Investigar 

qual a 

concepção de 

ser mulher e 

de ser mãe 

para essas 

mulheres. 

 

- O que, para você, 

significa ser mulher? 

Acha que se encaixa 

nessa definição? 

- Como imagina que 

uma mãe deve ser? 

Acha que se encaixa 

nisso? Como se vê 

como mãe? 

- Qual exemplo de mãe 

você vem a sua mente 

quando pensa no 

assunto? 

- Entre se perder e 

ser do lar 

-Não se perder e 

trabalhar: ter 

valor 

-O se perder e a 

negatividade em 

ser mulher.  

-Ser mãe e não 

maltratar 

-Ser mãe é se 

cuidar 

 

- Ser mulher é não se 

perder: ser do lar, 

não ser Lilith 

 

- Ser mulher e não se 

perder na rua: ter 

trabalho honrado 

 

- Ser mãe é cuidar 

direito: não maltratar 

 

- Ser mãe é também 

se cuidar 

 

4. SER MULHER 

E SER MÃE: É 

PADECER NO 

PARAÍSO? 

  

4.3. Ser Mulher: 

entre a perdição e 

a honra 

  

4.4. Ser mãe é 

tudo de bom 
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Identificar as 

motivações 

que levam à 

decisão do 

ato da 

entrega do 

filho para 

adoção; 

 

O que a levou a tomar 

tal decisão? 

- Que sentimentos e 

pensamentos te 

acometeram durante a 

gestação? E o que 

sentiu quando decidiu? 

-Como foi o parto? 

Sentiu o que quando o 

filho nasceu (sentiu 

alguma ligação?)?  

- Os profissionais 

sabiam que queria 

entregar? Como te 

trataram após saberem? 

- Como é a sua história? 

Como foi sua infância e 

adolescência? Como era 

a sua família? E hoje? 

- Tem outros filhos? (Se 

sim, entregou algum? 

Como foi?) 

- Como engravidou 

deste que entregou para 

adoção? O pai 

concordou com a 

decisão? 

-Motivação 

 

-Falta de Apoio 

Familiar 

 

-Falta do 

companheiro 

 

-Uso de drogas 

 

-Futuro da 

Criança 

 

-Esperança de um 

Futuro para o 

Filho 

 

 

As dificuldades do 

criar: 

 -Sem apoio 

financeiro 

 -Sem apoio do 

companheiro 

 -Sem apoio familiar 

 -Com uso de drogas 

 

 

- Dando um futuro 

ao filho 

 

5. O ANTES DA 

ENTREGA: A 

DECISÃO 

 

5.2. A decisão: 

Quando querer 

não é poder 

 

   

Investigar a 

repercussão 

de tal 

deliberação 

para a sua 

vida após o 

ato de 

entrega; 

 

- Como está sua vida 

após a entrega? 

- Sua família a apoiou? 

- Pensa no seu filho? O 

que sente? 

- Você pensa no futuro 

dele? O que imagina 

que acontecerá com 

ele?  

- Em algum momento, 

já fantasiou sobre o 

futuro, se o filho 

gostaria de saber quem 

a mãe biológica é e se a 

procuraria? Gostaria 

que acontecesse? Como 

seria? 

 

-Distinção entre 

Abandono e 

Entrega 

 

-Dor 

 

-Conforto no 

outro filho 

 

-Esperança do 

Reencontro 

 

-Não Ligação 

com o filho 

 

-Rejeição e 

Vulnerabilidade 

Pós-Parto 

 

- A Distinção que 

Carrega o Afeto: 

Não abandonei, 

entreguei  

 

- O conforto em 

outros filhos 

 

- A Esperança do 

reencontro 

 

- Quando o 

reencontro não é 

desejado 

6. A ENTREGA 

E SEU DEPOIS 

 

6.1.  A Distinção 

que Carrega o 

Afeto: Não 

abandonei, 

entreguei  

 

6.2. O conforto 

em outros filhos 

 

6.3. A Esperança 

do reencontro 

 

6.4. Quando o 

reencontro não é 

desejado 

 

Identificar os 

sentimentos 

envolvidos na 

decisão e no 

- Ao ter certeza que 

entregaria, como 

chegou até essa 

instituição? Como te 

-Conforto e apoio 

no outro filho 

 

-Dor 

- O conforto em 

outros filhos 

 

- Quando o 

6. A ENTREGA 

E SEU DEPOIS 

 

6.2. O conforto 
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ato da 

entrega; 

 

receberam?  

- Em algum momento 

se questionou se estava 

tomando a melhor 

decisão? 

- O que sentiu ao 

oficializar a entrega e 

saber que nunca mais 

veria seu filho? 

 

-Dor e 

Arrependimento 

 

reencontro não é 

desejado 

em outros filhos 

 

6.4. Quando o 

reencontro não é 

desejado 

 

 

Investigar 

existência ou 

não da 

vivência de 

um processo 

de luto. 

 

 

- Como você se enxerga 

hoje, depois de tudo que 

viveu e da decisão que 

tomou? 

- Como enxerga o ato de 

entregar o filho? Acha 

certo? Te causa algum 

sentimento? 

- Como você vê sua vida 

atualmente? 

- Pensa no filho? Como 

é? O que sente em 

relação a ele? 

 

-Julgamento 

 

- Fuga de 

Sentimentos 

 

-Dor e 

Arrependimento 

 

 - Pedras em nossas 

Genis: a condenação 

 

- As perdas 

silenciadas e a 

invisibilidade do luto  

6. A ENTREGA E 

SEU DEPOIS 

 

6.5. A 

Invisibilidade da 

Dor que Não 

Permanece 

   

 

Tabela 2. - Processo de Construção das Categorias 
   

 

3.2.4 Análise de Riscos e Medidas de Proteção 

 

Durante a operacionalização metodológica da pesquisa, caso ocorresse algum 

risco de desencadeamento de processo de ordem emocional que já estava latente, foi 

garantido a possibilidade de encaminhamento a algum Serviço de Psicologia adequado, 

bem como a própria pesquisadora, por ser psicóloga clínica, tinha condições de oferecer 

acolhimento e suporte terapêutico inicial. Porém, todas as colaboradoras afirmaram, ao 

final da entrevista, o quanto foi bom ter tido oportunidade de relatar suas histórias e 

conversar sobre a entrega e não aparentaram ter desencadeado nenhum processo que 

necessitasse de acompanhamento posterior. Ainda, o contato da pesquisadora foi 

repassado para que pudessem entrar em contato caso isso ocorresse, além de ter sido 
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informado a elas que podiam buscar, e em quais lugares, serviços psicológicos abertos à 

comunidade.  

3.2.5 Procedimentos no Acesso às Informações e Aspectos Éticos 

 

Foram tomadas as precauções necessárias para garantir e respeitar os direitos e a 

liberdade dos sujeitos pesquisados. As colaboradoras foram informadas sobre os 

objetivos e o desenvolvimento da pesquisa, dando a elas a escolha em participar da 

pesquisa, garantindo-lhes, ainda, o direito de, após consentirem em participar, se retirar 

do estudo a qualquer momento. Foi respeitado o tempo necessário à reflexão individual. 

E foi assegurado o anonimato das informações e depoimentos dos indivíduos. Houve o 

compromisso de seguir as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de pesquisa 

envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde 466/2012 em todos os seus 

aspectos e garantidos, incondicionalmente, a publicação dos resultados e o uso 

exclusivo para finalidade desta pesquisa. 

No momento da entrevista, elas assinaram Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e Termo de Autorização para Gravação de Voz. 

O presente estudo foi submetido à comissão de ética para análise de projetos de 

pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tendo sido 

aprovado sob parecer de número 1.053.713.   

3.2.6 O Piloto da Pesquisa 

  

O roteiro da Entrevista Narrativa e da Cena projetiva foi submetido a uma 

averiguação da sua adaptação através de um trabalho piloto.  

A entrevista utilizada nas pesquisas qualitativas pode ter seu roteiro modificado 

seguidas vezes em decorrência da aplicação da averiguação, ou seja, de entrevistas 
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preliminares. É comum que, nessas entrevistas, o pesquisador perceba se o roteiro 

proposto está incompleto, inadequado, retirando alguns itens do mesmo e/ou 

acrescentando outros (Nogueira-Martins, 1994). Para preservar a identidade das 

mulheres, utilizamos nomes fictícios. As mulheres aqui apresentadas, tanto no piloto, 

quanto nos capítulos seguintes, serão, então, nomeadas a partir de mulheres que 

transcenderam aquilo que era esperado de seus comportamentos em suas épocas, 

abrindo espaço para a expressão das mulheres nos mais diversos campos, dentro da 

sociedade, tempo e cultura em que viviam.  

O piloto foi realizado com uma mulher que entregou o filho junto a 2ª VIJ. Ela, a 

quem chamaremos de Pagu, residente de um município do interior do Rio Grande do 

Norte, havia entregado o filho para um casal. Este buscou a legalização da adoção junto 

à VIJ que, por sua vez, optou por escutar a mãe em audiência, dando, assim, mais 

celeridade ao processo de adoção. A pessoa que intermediou Pagu e o casal, sabendo da 

minha pesquisa, entrou em contato e intermediou, também, o meu contato telefônico 

com ela, que se voluntariou em participar. A entrevista foi marcada para o dia em que 

veio à capital em face da audiência judicial, ocorrendo após esta. Dessa forma, a 

entrevista ocorreu em sala utilizada pela equipe técnica da VIJ, que fora cedida para a 

pesquisa nesse momento. 

O piloto se mostrou fundamental para mostrar que as perguntas formuladas no 

roteiro estavam adequadas. A temática revelou-se, como já era esperado, algo delicado 

para a participante, e por isso, na cena houve certa dificuldade de se projetar como era 

proposto, mas ainda, houve respostas significativas e que suscitaram reflexões. Dessa 

forma, ambos os instrumentos se mostraram adequados e passíveis de serem utilizados 

nas futuras entrevistas.   
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3.2.7 Inserção no Campo 

 

Como exposto anteriormente, as entrevistas ocorreram com mulheres que 

entregaram o filho em adoção na Segunda Vara da Infância e da Juventude, em 

Natal/RN.  

Houve um levantamento quantitativo de quantas mulheres entregaram seu filho na 

referida VIJ a partir do ano de 2009 (ano de recorte por conta da vigência da Lei 

12.010/2009). Após reunião com o Juiz desta VIJ, para que a pesquisa pudesse ser 

explicada, buscando a anuência da instituição, foi acordado que esse levantamento seria 

realizado pela Equipe Técnica da VIJ juntamente com a pesquisadora, para que pudesse 

ser buscado, também, o contato telefônico das mulheres.  

Neste levantamento, constatou-se que, desde 2009, até o momento, houve 12 

processos de entrega de filho em adoção, sendo três no ano de 2010; dois em 2012; três 

em 2013; um em 2014; três em 2015. Em 2016, até o momento (junho) houve apenas 

um, mas a criança já tinha 2 anos.  

Para além da Lei 12.010/2009, houve ainda apenas dois processos anteriores à 

referida Lei: 1 em 2008 e 1 em 2007. Como eram poucos, quantitativamente, houve 

contato telefônico com todos os processos listados, porém o contato não foi bem 

sucedido. Com exceção de dois números de telefone, todos os outros não existiam mais.  

Já na ONG Projeto Acalanto, foi acordado que uma psicóloga da instituição passaria 

o contato de algumas mulheres que entregaram os filhos a uma família, no qual a ONG 

mediou o processo. Porém, como já exposto, o contato feito com 3 mulheres, repassadas 

pela instituição, não foi bem sucedido, pois elas optaram pela não participação, 

relatando não estarem prontas o suficiente para conversar sobre a entrega.  



  

42 
 

Surgem, então, alguns questionamentos. Para onde essas mulheres vão que não 

chegam à VIJ? Ou, ainda, qual o peso dessa decisão para essas mulheres, que não se 

sentem preparadas para conversar sobre isso?  

Em contato com a principal maternidade de Natal, a Maternidade Escola Januário 

Cicco, informou-se que todas as mulheres que expressam a vontade de entregar o filho 

são encaminhadas à Justiça. Mas, sem saber como isso é feito no cotidiano da 

instituição, por alguma, ou várias, razões essas mulheres se perdem. E mesmo após a 

entrega, junto à justiça ou não, o contato posterior ao ato é difícil, havendo aí um dado 

relevante que se relaciona ao tabu que a entrega tem na sociedade.  

Além disso, nos processos jurídicos, na maioria constava como motivo da entrega a 

dificuldade financeira, bem como a figura paterna era alegada como desconhecida e 

ausente. Assim, percebe-se o quanto, como descrito na introdução, a pobreza e a falta de 

apoio do pai da criança são fatores de extrema relevância para a decisão. Dessa forma, 

questiona-se, também, onde estão esses pais. Por que o peso da gravidez e da criação 

dos filhos recai, cultural e usualmente, nas mulheres/mães? Há de se ressaltar, contudo, 

que em apenas dois desses processos, o pai acompanhou a mãe na entrega, concordando 

e apoiando a decisão.  

Porém, nenhum contato através dos telefones deixados pelas mulheres, que 

constavam em seus processos, foi bem sucedido. Duas das entrevistas realizadas via 

Vara da Infância e da Juventude, ocorreram por entregas ocorridas no período de 2015. 

A primeira colaboradora, Pagu, como descrito no item anterior, entregou o filho 

para uma família e posteriormente oficializou o processo junto à VIJ, e a entrevista 

ocorreu em momento posterior à vinda dela à cidade do Natal para audiência judicial; a 

segunda entrevistada, a quem chamamos de Frida Kahlo, também ocorreu na VIJ, tendo 

ocorrido pouco tempo depois da audiência judicial. Ambas as entrevistas foram 
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realizadas em uma sala da VIJ. Já a terceira participante, a quem chamamos de Simone 

de Beauvoir, surgiu a partir da indicação de uma pessoa que a conhecia, que sabia dessa 

pesquisa, tendo apresentado esta à possível colaboradora, que sinalizou que participaria. 

Após isso, a pesquisadora entrou em contato com a colaboradora e a encontrou em um 

Hospital, onde ela se encontrava acompanhando o neto que estava doente, e após 

esclarecimento sobre o que se tratava a pesquisa e aceitação por parte da colaboradora, a 

entrevista ocorreu em um espaço reservado dentro do hospital. 

A seguir, apresentamos nossas colaboradoras mais detalhadamente, contando um 

pouco de suas histórias de vida, e, nos capítulos teóricos subsequentes, trazemos o 

aprofundamento das temáticas surgidas no diálogo com as narrativas delas. 
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As Três Idades da Mulher, de Gustav Klimt, com ênfase na mulher maternando a criança. 

 

 

 



  

45 
 

4. SER MULHER E SER MÃE: É PADECER NO PARAISO?   

 

De tudo que é nego torto 

Do mangue e do cais do porto 

Ela já foi namorada 

O seu corpo é dos errantes 

Dos cegos, dos retirantes 

É de quem não tem mais nada 

Dá-se assim desde menina 

Na garagem, na cantina 

Atrás do tanque, no mato 

É a rainha dos detentos 

Das loucas, dos lazarentos 

Dos moleques do internato 

E também vai amiúde 

Co'os velhinhos sem saúde 

E as viúvas sem porvir 

Ela é um poço de bondade 

E é por isso que a cidade 

Vive sempre a repetir 

Joga pedra na Geni 

Joga pedra na Geni 

Ela é feita pra apanhar 

Ela é boa de cuspir 

Ela dá pra qualquer um 

Maldita Geni 

 

(Chico Buarque) 

 

Ilustrada na letra de Chico Buarque, apresentamos Geni, mulher condenada por 

suas vivências sexuais. Logo, rompia com o pudor esperado da mulher. Sua 

condenação: a humilhação e violência. A música data de 1978, mas até hoje vemos o 

quanto a mulher é questionada ao romper com o ideal feminino de inocência e de 

alguém sem sexualidade. Além disso, vemos o quanto a maternidade também ainda é 

reforçada como ideal feminino e, ainda mais fortemente, o ideal da boa mãe, que, assim 

sendo, atinge o paraíso e, consequentemente, plenitude. Mas o que levou a tais 

concepções? E será que todas as mulheres respondem a tais ideais, ou são Genis? Ou 

somos nós mesmas um pouco ou um muito de cada, ou nenhuma, como diria Nogueira 

da Silva (Comunicação pessoal, Junho de 2016)? 
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Assim, a temática dessa pesquisa é perpassada por aquilo que se entende e se 

espera da mulher na nossa sociedade, sendo, portanto, um estudo que, embora não 

pretenda se aprofundar nas discussões de gênero, é tangenciado por elas.  

Neste capítulo, primeiramente apresentamos as colaboradoras do nosso estudo. 

Depois, fazemos uma primeira parada, realizando um passeio teórico abordando a 

construção do ser mulher na sociedade. Em seguida, dialogamos com nossas 

colaboradoras acerca de suas concepções de ser mulher e ser mãe, apresentadas nos 

eixos: SER MULHER: ENTRE A PERDIÇÃO E A HONRA e SER MÃE É TUDO DE 

BOM. 

 

4.1 Apresentando Nossas Genis 

 

É o momento de trazer as corajosas mulheres que deram voz a esse estudo, que 

emprestaram suas vivências e dores para que pudéssemos ter um vislumbre de como é 

escolher doar o filho e ter que viver com tal decisão.  

Seriam elas, também, semelhantes à Geni, cantada por Chico Buarque? 

Pensamos que, por vezes, elas são vistas, sim, como Genis. Elas rompem, em suas 

histórias, com o que é esperado socialmente da mulher, dentre algumas destas situações, 

a própria maternidade. E por tais razões, especialmente a entrega do filho em adoção, 

são questionadas e são alvo de condenação, como Geni. Por serem mulheres que 

questionaram e romperam com o que está posto, a escolha de seus codinomes foi feita a 

partir de mulheres que foram transgressoras ao seu tempo. 

Todos os nomes fictícios representam mulheres que romperam com o estereótipo 

e paradigma daquilo que era visto como o papel e função da mulher de suas épocas. E, 
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assim, contribuíram para a emancipação da mulher de alguma forma. Então, como 

protagonistas dessa dissertação, temos Pagu, Frida Kahlo e Simone de Beauvoir.  

Pagu, pseudônimo de Patrícia Galvão, foi uma escritora, jornalista e militante 

política que viveu no Brasil no período modernista, e que chocou a sociedade de sua 

época tanto pelas atividades laborais quanto por seu comportamento, que era contrário à 

sociedade patriarcal e conservadora. Frida Kahlo foi uma pintora mexicana que, 

através de suas obras, escancarou suas tragédias pessoais, trazendo à tona sua própria 

realidade, e que, além disso, também ousou pelo seu comportamento sexual à frente de 

seu tempo. Simone de Beauvoir, escritora e filósofa francesa, que, em seus estudos e 

obras, criticou os valores burgueses e o patriarcalismo, avançando no estudo e nas 

contribuições ao feminismo e existencialismo. Uma de suas obras mais famosas, O 

Segundo Sexo, discute a formação das mulheres nas sociedades.  

 

Pagu 

A primeira entrevistada foi Pagu. Na época da entrevista, ela tinha 23 anos, segue 

a religião católica, vive uma união estável, estudou até o 3º ano do Ensino Fundamental 

e é dona de casa. Pagu, apesar de jovem, já tinha outros filhos (ao todo, teve quatro, 

contando com o filho que entregou) e trazia em sua história, vivências e 

relacionamentos que ela acredita terem sido essenciais para a sua construção enquanto 

ser, como a relação com o pai, e com os companheiros com quem teve filhos. A 

literatura sobre o tema da entrega do filho em adoção nos aponta que a maioria das 

mulheres que o fazem são jovens, como Pagu.  

Na entrevista, Pagu demonstrava ser uma pessoa bastante tímida, porém 

afetuosa, especialmente com o filho que reside com ela, que estava em sua 

companhia (ainda que, durante o encontro, ele tenha ficado com o pai do lado de 
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fora da sala). Sua fuga em relação à dor da entrega era visível, no modo de 

relatar a decisão e ato, e em sua expressão corporal. Ambos mudavam quando 

seu discurso se tornava mais próprio e a dor surgia (fragmento do diário de 

campo da pesquisadora, Fevereiro de 2015).  

Pagu traz como um momento significativo em sua vida o falecimento do pai, que 

parece ter sido um marco transformador. 

 “Quando eu completei 12 anos, meu pai faleceu. Ficou só eu e minha mãe 

dentro de casa. Depois que ele faleceu, eu fiquei meio doida, comecei a andar 

no mundo. (…) Ai engravidei (da primeira filha)”.  

Após o falecimento do pai, sua vida tomou rumos que ela acredita terem sido 

ruins. O fato de sair e namorar são, posteriormente, vistos como negativos, para ela, o 

que nos leva a pensar o quanto o fato da mulher que exerce sua sexualidade é visto 

como errado, socialmente.  

 

Frida Kahlo 

Nossa Frida Kahlo tem 32 anos, é solteira, católica, estudou até o 5º ano do 

Ensino Fundamental e trabalha como profissional do sexo. Também tem outros filhos: 

uma menina de 11 anos que mora com seus pais; uma de 9, a quem também entregou 

em adoção; e o bebê que tem atualmente 4 meses, de quem foi a audiência na qual 

compareceu e sobre quem a entrevista girou em torno de maneira mais extensa, ainda 

que ela trouxesse a menina de 9 anos em alguns momentos. Sua história é marcada por 

tragédias e dores, o que nos leva a entender que as vulnerabilidades e falta de 

oportunidades são condições que pesam para a tomada da decisão de entrega.  

Apesar de ter apenas 32 anos, sua aparência não condiz com essa idade, 

parecendo bastante debilitada por suas vivências, especialmente o uso de drogas. 
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Na entrevista, parecia querer passar uma imagem de força, falando firmemente e 

olhando a pesquisadora nos olhos, por vezes de forma incisiva. Mas no decorrer 

do encontro, sua fortaleza foi dando espaço à dor, demonstrada no choro 

constante, ao falar de assuntos que lhe afetavam diretamente, e na posição que 

seu corpo foi tomando, ficando cada vez mais curvado, como se carregasse um 

peso (fragmento do diário de campo da pesquisadora, Março de 2015). 

Em Frida Kahlo, vemos vivências de abusos sexuais e uma criação onde ela se 

via presa e, após uma violência sexual, ela passou mais tempo frequentando a rua. Sua 

história dá indícios de um lar desestruturado. Tais situações parecem ter contribuído 

para sua formação e “escolha” de profissão, como opção possível para ela naquele 

momento.  

“Presa! Fui criada presa. Fui estuprada com 12 anos. E passei a virar mulher 

de programa. (…) Não arrumei nada na vida. (…). (Sobre sua família) Na rua 

era melhor…”.  

Aqui, é possível perceber o quanto o lar desorganizado foi significativo para as 

escolhas de Frida Kahlo, bem como a violência sexual sofrida. Nesse sentido, 

observamos como o corpo, e a relação que a mulher estabelece com ele a partir de suas 

vivências, podem a classificar como boa ou ruim.  

 

Simone de Beauvoir 

Tem 49 anos, é separada, católica, estudou até a 7ª série do Ensino Fundamental 

e trabalha como empregada doméstica. Sua entrevista nos trouxe, também, outro lado da 

entrega: a repercussão em suas vidas, não somente como é imaginada por elas, mas 

como de fato ocorreu, já que ela havia entregado a filha há 25 anos. Também tem outros 

filhos (cinco, ao todo, com a filha que entregou), com quem não têm bom 
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relacionamento, e durante anos guardou a dor da entrega da filha, esperando que um dia 

ela a perdoasse, o que ocorreu há alguns anos, quando a filha entrou em contato com 

Simone de Beauvoir.  

Durante sua entrevista, era visível o quanto sua vida foi marcada por dores, que 

ela ainda carregava. Apesar de ainda ter 49 anos, parece bastante debilitada 

fisicamente, demonstrando em sua aparência suas difíceis vivências, mas ainda 

sim, demonstra ser uma mulher de bastante força e empenho, aparentando ser 

bastante maternal também (fragmento do diário de campo da pesquisadora, 

Junho de 2015). 

Já em Simone de Beauvoir, destacamos a infância pobre, marcada pelo trabalho 

e, posteriormente, dando continuidade à atividade laboral para ajudar no sustento da 

família, durante a adolescência, porém longe da família, até conhecer o primeiro 

marido, com quem teve uma filha (criada pela mãe) e, depois, conhecer o segundo 

esposo, a quem atribui o “desandar” de sua vida. Percebemos, assim, o quanto a 

distância, física e emocional, da família pode ter sido crucial para que ela tomasse 

decisões (como a de fugir com o segundo esposo) que culminaram no momento que ela 

vive hoje: 

“Não tive infância. Tive que trabalhar desde cedo, porque minha família era 

humilde. A gente morava no interior, trabalhava na roça, plantando. Com 8 

anos, já vivia dentro da roça. Depois vim pra Natal, já adolescente, trabalhar 

de doméstica. Quando estava com uns 18 anos, fui viver com meu primeiro 

marido. (…) Aí vieram os espinhos. (…) Um tempo depois, conheci meu 

segundo marido, que foi o que acabou com minha vida. Muito sofrimento. Muito 

sofrimento mesmo. E era só filho. Todo ano um. E sofrendo.”  
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Todas as vivências citadas por Simone de Beauvoir nos revelam como o trabalho 

é uma forma de possibilidade aceita socialmente e que a enquadra no ideal de mulher. 

As relações, especialmente as amorosas, surgem novamente, assim como em Pagu, 

como sinônimo de perdição.  

A literatura nos revela o perfil de mulheres com histórias semelhantes e diante 

dessa mesma decisão de entrega de um filho para adoção. Essas genitoras, em sua 

maioria, na realidade brasileira, vivem em um contexto de pobreza. Em suas histórias, 

encontram-se vivências de abandono, violências, privações de direitos. Além disso, 

percebe-se que a falta de apoio familiar e do pai da criança também são fatores 

fundamentais para a decisão. São, em sua maior parte, mulheres jovens e solteiras, com 

faixa etária variada, mas que, em sua maioria, oscila entre os 19 aos 27 anos, com baixo 

nível de escolaridade, salários inconstantes fruto de trabalhos manuais, e que possuem, 

em suas histórias de vida, marcas do abandono, gerando um ciclo vicioso; o filho, 

muitas vezes, é fruto de uma relação instável ou de encontros casuais, sem interesse do 

pai em assumir a criança (Ayres, 2012; Costa, 2006; Fernandes et al., 2011; Fonseca, 

2012; Gueiros, 2005; Leão et al., 2014; Mariano & Rossetti-Ferreira, 2008; Menezes, 

2007; Menezes & Dias, 2011; Motta, 2006; Motta, 2001; Soejima & Weber, 2008; 

Weber, 2000). Nossas colaboradoras não fogem à regra desse perfil. Possuem ciclos de 

violência em suas trajetórias, seus sustentos provêm de trabalhos com baixa 

remuneração e têm baixa escolaridade.  

Além disso, é preciso destacar, como ponto em comum na história de todas essas 

mulheres, suas infâncias e juventudes marcadas por sofrimentos e perdas, como abusos 

sexuais, violência doméstica e falecimento do pai, que, em alguns momentos, elas 

pontuam como sendo vivências significativas e que mudaram o curso de suas 

existências. Assim como, em outros momentos, mesmo não pontuando verbalmente, é 
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possível perceber que, provavelmente, tais vivências, de fato, trouxeram desestruturação 

pessoal.  

Dessa forma, percebemos que, na vivência dessas mulheres, essas experiências 

apresentadas anteriormente tornaram-se significativamente negativas e que aponta para 

vulnerabilidades, sofrimentos, que desde cedo em suas vidas carecem de cuidados.  

Também, ressalta-se que as três colaboradoras, ao final da entrevista, 

verbalizaram o quanto foi bom conversar sobre a experiência da entrega do filho em 

adoção, por ser algo que elas evitam conversar.  

“Foi bom [conversar]. Eu sou muito calada e não falo sobre isso com 

ninguém.” (Pagu). 

 

“Foi bom para externar minha dor. Eu não falo sobre isso com ninguém, 

prefiro manter para mim” (Frida Kahlo). 

 

“Foi muito bom conversar sobre isso, desabafar, apesar de doer um pouco 

conversar sobre isso... Mas foi uma conversa que, mesmo dolorosa, doída, me 

fez me sentir acolhida” (Simone de Beauvoir).  

 

Nas falas de nossas colaboradoras, é possível compreender o quanto elas 

guardam a questão da entrega para elas, não desabafando, expressando suas dores, com 

outras pessoas. Esconder a entrega parece dar indícios sobre algo que elas preferem 

esconder, seja dor, culpa ou vergonha. Frida Kahlo e Simone de Beauvoir destacam a 

dor que sentem, e esta última, ainda, ressalta que falar sobre, mesmo sendo algo 

doloroso, a fez se sentir acolhida. 
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4.2 A Construção do Ser Mulher na História 

 

Antes de dialogarmos com nossas Genis sobre os significados atribuídos ao ser 

mulher e ser mãe para elas, é preciso nos debruçar sobre a construção do que é ser 

mulher na sociedade ocidental atual. Para tal, faremos um breve passeio que almeja 

resgatar como se deu tal processo, desde as sociedades primitivas, a fim de compreender 

como a mulher foi colocada no lugar subalterno ao homem, passando ao papel de 

esposa e mãe suficientemente boas. 

À mulher, desde as sociedades primitivas, sempre foi deixado o lugar de um ventre 

para procriação. Ao homem, coube o lugar de chefe da família e “seu poderio exprime-

se, portanto, em primeiro lugar, por um direito absoluto de julgar e punir” (Badinter, 

1985, p.29). Ou seja, o lugar do feminino demonstra um lugar de conformidade: sempre 

foi assim, desde que “o mundo é mundo”. Desde quando esse pensamento vigora? Onde 

surgiu? Onde estão suas raízes? Quem colocou a mulher ali, numa posição tão arraigada 

de submissão e o homem, ao contrário, tão poderoso, que nós, mulheres, não 

questionamos? É difícil questionar algo quando não entendemos de onde vem e por qual 

razão.  

A definição da palavra “mulher” no Dicionário Aurélio é um exemplo dessa 

condição: Pessoa adulta do sexo feminino; cônjuge ou pessoa do sexo feminino com 

quem se mantém uma relação sentimental e/ou sexual; mulher pública: meretriz 

(Ferreira, 2010). Definição esta mais atual, porém ainda nos anos 80, no Brasil, ainda 

era: aquela que atingiu a puberdade; esposa; amásia, concubina; mulher-a-toa, mulher 

da vida, mulher pública, meretriz (Ferreira, 1988).  

Logo, é perceptível que até muito recentemente, o ser mulher estava ligado às 

funções que comumente se espera dela: que seja esposa. Àquelas que não atingem essa 

função, ou não desempenham de maneira correta, são o oposto, são marginalizadas e 
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inferiorizadas. Na definição mais atual, a mulher ainda é vista ligada ao outro, a quem 

ela mantém uma relação, não sendo um ser individual. Isso está ligado tanto à 

construção do feminino quanto à construção do masculino, onde impera a noção, por 

vezes até opressora, de que para ser homem é preciso ser forte, viril, ativo e 

heterossexual, imposta para o homem desde os seus primeiros anos de vida, exigindo-se 

dele provas de masculinidade constantes e diariamente (Nogueira da Silva, 2013). A 

identidade de gênero que se cria a partir da cultura, assim como com as imposições 

sociais a partir do sexo (do biológico), são também uma construção e carregam consigo 

atitudes, sentimentos, papéis e condutas esperadas de cada sexo (feminino e masculino) 

(Paiva, 1989). Não é possível pensarmos a construção da categoria Mulher à parte da 

construção da categoria Homem, desconsiderando, assim, as relações de poder 

existentes (Butler, 2003).  

Assim, percebe-se a dualidade imposta entre homem e mulher. Para entender a 

razão de, até na contemporaneidade, ser assim, é necessário entender suas raízes 

históricas.  

O que garantiu ao homem o privilégio de ser o dominador, desde as sociedades 

antigas? É conhecido o fato de que as mulheres, nas sociedades primitivas, também 

exerciam trabalhos pesados como os homens, participando, inclusive, de guerras e 

batalhas (Patias & Buaes, 2012), então por que razão desde essa época das sociedades 

primitivas os homens dominavam? A mulher, pelo seu aparato fisiológico, é aquela que 

dá a vida, que gera e nutre o filho, seja ele menino ou menina, então por que ela não 

teve, desde sempre, o privilégio sobre o homem, ou, melhor ainda, ambos terem sido 

colocados em igualdade, respeitando as diferenças sem julgamento de valor sobres 

estas?  
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Possuir tal aparato que lhe permite gerar a vida, ao invés de lhe prover 

vantagem, tornou-se fardo. Num período em que ter filhos era complicado, já que além 

de impedirem que a mulher contribuísse no trabalho mais árduo, era difícil ter muitos 

filhos, tanto pelo fato de assegurar a vida destes (devido às condições em que viviam – a 

morte da prole era bastante elevada), quanto pelo fato de que, em povos nômades que 

viviam em condições bastante extremas e com poucos recursos, os filhos eram 

praticamente um problema. O homem, então, era visto como aquele que tinha o controle 

sobre a reprodução (Azevedo, 2013; Beauvoir, 1949/2009).  

Ocorre que o aparelho biológico que lhes permite a maternidade lhe fez ter de 

gerar, suportar a gravidez, o parto, a menstruação, e, consequentemente, assumir os 

trabalhos domésticos, conciliáveis com a maternidade (Azevedo, 2013; Barbalho, 

2015). Aliado a isso, havia a valorização da atividade desempenhada pelo homem: a 

caça. Amplamente valorizada nas sociedades primitivas, por garantir a sobrevivência 

das tribos, em uma civilização que, antes de pensar em se perpetuar, precisava 

sobreviver, a atividade masculina era vista como superior, enquanto à mulher coube um 

lugar mais passivo, e considerado inferior (Azevedo, 2013; Beauvoir, 1949/2009).  

Quando os povos nômades, da sociedade primitiva, se fixaram ao território, 

houve uma aparente maior valorização da mulher, devido ao início da concepção de 

linhagem familiar, pois agora os filhos tinham mais chances de sobreviver, e com as 

melhores condições no mundo ao seu redor, era possível criar os filhos e perdurar 

através deles. A mulher torna-se, evidentemente, essencial para a procriação, assim 

como a terra que provém a colheita. Dessa maneira, a mulher é associada à terra, à 

natureza, cabendo à ela plantar e colher; e ao homem, pescar e caçar. Surgiu, também, a 

mulher como figura sagrada e mágica, mas que também lhe trouxeram a imagem de 

feiticeira, portanto, divindades que deveriam ser temidas (Beauvoir, 1949/2009). Ela 
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assumiu um papel de Deusa, que representava a fecundidade e o poder feminino, 

associado à fertilidade da terra. A mulher, então, era ao mesmo tempo sagrada e 

perigosa, já que a fertilidade da terra e a sua própria são cíclicas, podendo tudo 

transcorrer bem ou ruim, a depender da mulher (Barbalho, 2015). Isso é perceptível 

através do arquétipo da Grande Mãe, demonstrado em mitos e criações artísticas 

presentes em diferentes culturas, onde coexistem a Mãe Bondosa e a Mãe Terrível 

(Neumann, 2006). Essa visão da mulher sagrada perpetuaria, ainda, na Antiguidade, 

com as Deusas femininas que eram enaltecidas.   

Foram poucas, mas existentes, as sociedades matriarcais, nas quais havia 

destaque no lugar dado à mulher. Creta e Esparta foram alguns exemplos dessas 

sociedades, onde a mulher tinha maior liberdade, não sendo vista como “propriedade do 

homem, mas sim como propriedade do seu clã” (Azevedo, 2013, p.28). Nessas 

sociedades, também, era comum o culto às deusas, exemplificado na tradição egípcia, 

onde havia respeito à terra e à mulher, e à devoção às deusas femininas era bastante 

ligado ao cultivo e plantio (Barbalho, 2015). A figura da mulher era reverenciada.  

Porém, ainda que com pesos diferentes a depender da cultura e do povo, esse 

enaltecimento da mulher só foi aparente, pois o poder político sempre continuou com o 

homem; o semelhante, para ele, era outro homem, e não a mulher; logo, ela não passou 

a ter um lugar de igualdade, bem como a organização social gerada a partir do trabalho 

do homem deu lugar ao patriarcado (Azevedo, 2013; Beauvoir, 1949/2009). Reforçando 

a submissão da mulher, o homem, com o passar dos anos, sempre buscou se 

desvencilhar da dependência da terra, e consequentemente da mulher, enquanto esta 

reforçou seu lugar de estar ligada à terra, às tarefas e frutos que ela lhe provia, assim 

como ao exercício da maternidade. Assim, pouco a pouco, a sabedoria feminina 
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existente nas sociedades matriarcais foi sendo oculta ou extinta, especialmente pela 

força da religião crescente (Barbalho, 2015; Beauvoir, 1949/2009).  

Avançando para a Antiguidade, a mulher continuou sendo tida como inferior ao 

homem. Como exemplo disso, há o pensamento aristotélico (amplamente utilizado na 

sociedade medieval para fundamentar a submissão da mulher). Neste, o homem tem 

uma superioridade legítima e à mulher resta o papel de obedecer, assumir seu lugar de 

inferior, respondendo com um “modesto silêncio” (Badinter, 1985, p. 32). Pitágoras 

(citado por Beauvoir, 1949/2009), filósofo pré-socrático, afirmou: “Há um princípio 

bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau que criou o caos, as 

trevas e a mulher”.  

Com o cristianismo, anunciado por Jesus Cristo, colocou-se os dois, homem e 

mulher, em igualdade, em posições de semelhantes, iniciando, aí, a concepção do 

casamento como instituição divina (Badinter, 1985). Porém, logo em seguida, no mais 

famoso escrito cristão, a Bíblia, e com o advento do cristianismo enquanto religião, 

novamente a mulher foi colocada como passiva e submissa. Isso se fundamenta na 

própria explicação que o livro cristão dá ao surgimento do homem e da mulher: aquele é 

o ser perfeito, criado à semelhança de Deus, enquanto esta advém da costela do homem 

para ser “uma companheira que lhe servisse” (Badinter, 1985, p.33). 

Ainda no Antigo Testamento, a mulher, Eva, foi colocada no lugar de Mal; o 

homem, o Bem, superior. A punição dada a ela por ter comido o fruto proibido e ainda o 

ter oferecido a Adão, foi a de que lhe fosse impostas as maldições da dor e dominação 

(Porto, 2011). Seguinte aos escritos bíblicos, já no século IV, Santo Agostinho 

reafirmou a posição maligna da mulher, equiparando-a a animais que podem ser usados 

como o homem quiser (Badinter, 1985). 
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Os pensamentos aristotélico, cristão-bíblico e de S. Agostinho, assim como a 

divinização do casamento, fundamentaram a submissão da mulher nos séculos seguintes 

e alicerçaram a Idade Média, marcada pelo domínio da Igreja sobre a política e sobre o 

comportamento humano, com influências até os dias atuais, principalmente 

considerando a força da religião cristã no ocidente. No último Censo Demográfico 

brasileiro, 64,6% da população se considerou cristã (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística [IBGE], 2012).  

Dessa forma, percebe-se que a regra imposta ao comportamento feminino era de 

que a mulher deveria obedecer silenciosamente e, se não o fizesse, ela estaria pecando. 

No caso das mulheres casadas, elas eram duplamente culpadas, pois não eram 

responsabilizadas somente pelos seus pecados, mas também por aqueles cometidos pelo 

marido, pois se ele os cometia, era por desobediência da esposa (Badinter, 1985). Paiva 

(1989, p. 56) denuncia que o casamento, para a lei judaico-cristã, era importante para 

separar as coisas impuras, e “evitar a degeneração da união dos sexos em mero desejo 

sexual”.  

 Já a partir do século XVI, com a concepção de família e de infância, dadas a 

partir da aproximação entre pais e filhos e a criação destes dentro do lar, de modo 

semelhante ao que vemos atualmente (Ariès, 1981), vê-se que o lugar da mulher, dentro 

do ambiente privado familiar, delineia-se da mesma forma como a história anterior da 

mulher foi se interpondo. Nas palavras de Pelot (1955, citado por Ariès, 1981, p. 145), 

A partir do século XVI, assistimos a uma degradação progressiva e lenta da 

situação da mulher no lar. (...) A mulher casada torna-se uma incapaz, e todos os 

atos que faz sem ser autorizada pelo marido ou pela justiça tornam-se 

radicalmente nulos. (...) Reforça os poderes do marido, que acaba por 

estabelecer uma monarquia doméstica.  

 

A condição da mulher tornou-se, então, a função que ela exercia através da 

maternidade e no cuidado ao lar. E a religião tornou-se forma de controle da mulher, 
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sobrepondo o domínio dos homens sobre as mulheres, encaixando-as em um padrão 

comportamental (Azevedo, 2013).  

A influência religiosa também serviu para reforçar essa posição na condição de 

mulher. Maux (2008, p. 14) aponta que “a mulher, desde a criação do mundo, quando 

Eva leva Adão a comer o fruto proibido, é a responsável pelos males da humanidade”. 

No entanto, a sua possibilidade de ser mãe e exercer tal maternidade é, também, sua 

salvação: “a redenção feminina veio com Maria, mãe de Jesus, exemplo de boa esposa e 

mãe dedicada” (Maux, 2008, p.14). Nesse sentido, vê-se que houve maior valorização 

da figura de Maria em detrimento de Eva, pois a primeira era o exemplo que a Igreja 

queria transmitir às mulheres, por ser tida como boa mãe e esposa, que se sacrificava em 

prol da família (Patias & Buaes, 2012; Porto, 2011).  

Há, ainda, a figura de Lilith no Antigo Testamento, que teria sido a primeira esposa 

de Adão, mas por não aceitar ser subserviente a ele e reivindicar igualdade entre ambos, 

questionando, assim, sua superioridade, foi expulsa do paraíso e demonizada. Sua figura 

foi associada à serpente e, dessa forma, sua transgressão não foi bem vista, sendo 

associada a comportamentos que não deveriam ser assumidos pelas mulheres (Paiva, 

1989). Com isso, vê-se a construção do casamento como importante para a pureza, 

principalmente da mulher, e o peso da representação que a Igreja tem sobre a 

subserviência das mulheres ao longo da História. 

 Na Idade Moderna, com as Revoluções Industrial e Francesa, percebe-se que a 

opressão ao feminino manteve-se. Nas classes trabalhadoras, as mulheres atingiram 

avanço em relação ao trabalho, à questão sexual, e direitos como divórcio e igualdade 

na sucessão. Mas no nível econômico, continuavam submetidas aos homens. Já as 

mulheres burguesas ainda eram dependentes, já que se continuava a esperar delas 

somente atividades relacionadas ao lar e ao cuidado dos filhos (Beauvoir, 1949/2009). 
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Porém, a emancipação da mulher, que ganhava mais força durante esse período, foi 

desacelerada com a reorganização do Estado pós-revolução, fazendo com que ela 

continuasse devendo obediência ao marido, estando à mercê de suas punições e ordens, 

bem como lhes foi vedada a cidadania (Barbosa & Rocha-Coutinho, 2012; Patias & 

Buaes, 2012). 

 É inegável, ainda, que a mulher, durante muito tempo, vivera tudo isso 

passivamente. A mulher burguesa, nessa época, aceitava essa condição por entender 

que, com a emancipação, teria que enfrentar o trabalho assim como enfraqueceria a 

burguesia, trazendo-lhe prejuízos financeiros; dessa forma, a mulher burguesa não tinha 

nenhum, ou pouco, apreço pelas mulheres trabalhadoras (Beauvoir, 1949/2009). Assim, 

entendem-se as raízes históricas do enfraquecimento da categoria Mulher, perceptíveis 

atualmente no desprezo de algumas sobre o movimento feminista. As reivindicações das 

mulheres por direitos são, ainda hoje, difíceis de serem atingidas por conta, também, da 

falta de apoio das outras mulheres, que ainda possuem o pensamento patriarcal, passado 

social e culturalmente.  

 É fato que, com o largo avanço industrial, decorrente das mudanças geradas pela 

Revolução Industrial, e a necessidade de maior mão-de-obra, as mulheres adentram esse 

espaço, antes puramente masculino, permitindo-lhes novas formas de ser. Porém, ela é 

absorvida como mão-de-obra inferior ao homem, com salários mais baixos e 

vulneráveis a abusos dos empregadores (Azevedo, 2013). 

 Mas, ainda que trabalhadora, a mulher ainda se via presa à sua função histórica, 

imposta pelo biológico: a de gerar, detentora da reprodução (Barbalho, 2015). Ainda 

que presa à possibilidade de gerar e reproduzir, a inserção no trabalho se tornou forma 

de atingir a emancipação. “É pela convergência destes dois fatores: participação na 

produção, libertação da escravidão da reprodução, que se explica a evolução da 
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condição da mulher” (Beauvoir, 1949/2009, p. 182). O movimento feminista inicia-se 

timidamente, no final do século XIX, e volta-se para a reivindicação de direitos civis, 

como o voto feminino, e aos poucos foi conquistando direitos, como voto, utilização de 

métodos anticoncepcionais e divórcio, bem como igualdade legal entre os sexos. O 

feminismo é, portanto, uma luta contra a opressão histórica da mulher, questionando os 

modelos tradicionais relegados ao feminino, assim como a estrutura de poder e 

dominação sobre a mulher, buscando sua emancipação. Além disso, o próprio 

movimento posicionou-se criticamente acerca da vitimização ao qual a mulher se 

submete e assume muitas vezes, realizando uma compreensão psicológica e sociológica 

da questão (Barbalho, 2015; Butler, 2003; Paiva, 1989; Pinto, 2010). 

 A partir de todas essas mudanças, que duraram anos, foi-se alterando a condição 

do feminino, gerando novos delineamentos e possibilidades às mulheres, que perduram 

até os dias atuais. Um exemplo disso é a postergação da maternidade, frente à escolha 

de estabelecer uma carreira profissional (Azevedo, 2013; Barbosa & Rocha-Coutinho, 

2012; Maux, 2008; Moura & Araújo, 2004; Negreiros & Féres-Carneiro, 2004; Patias & 

Buaes, 2012). Porém, ainda há a imposição da mulher em exercer a maternidade, muito 

por conta tanto dessa construção histórica do feminino, quanto pelo mito que se constrói 

acerca da mulher suficientemente boa, que deve ser mãe para assim ser considerada e 

que foi assim criado por essas raízes históricas e sociais que envolvem o feminino 

(Barbosa & Rocha-Coutinho, 2012; Moura & Araújo, 2004). 

 Especificamente no Brasil, a história da mulher se assemelha à história mundial. 

A mulher, no período colonial, também foi perseguida pela Igreja, como aconteceu 

durante a Inquisição. Em ambos os casos, a mulher era uma figura demonizada ou 

extremamente boa/pura, a depender de seus comportamentos. Aquelas que detinham 

algum conhecimento medicinal eram associadas a feiticeiras e perseguidas (Del Priore, 
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1997). As mulheres brasileiras eram compostas pelas índias, que casavam com algum 

índio ou eram vendidas aos portugueses; as escravas africanas, que ficavam a serviço do 

senhor, e exerciam atividades que ele ordenasse; e as portuguesas que vinham 

acompanhar o marido ou, oriundas de classes mais baixas, exerciam tarefas no comércio 

ou na prostituição (Del Priore, 2000; Rebouças, 2010). Qualquer expressão de 

sensualidade e sexualidade foi logo reprimida pela Igreja (Araújo, 1997; Rebouças, 

2010). A família brasileira cresceu e se desenvolveu sob o modelo de escravidão e o 

patriarcalismo, reforçando a desigualdade de gênero, ainda que as mulheres tivessem 

uma aparente liberdade (principalmente as mais pobres) em relação ao seu corpo e ao 

trabalho, não sendo valorizada na ordem política e econômica (Araújo, 1997; Azevedo, 

2013; Del Priore, 2000; Rebouças, 2010). 

 Avançando para o Império, já no século XIX, a sociedade brasileira seguiu as 

mudanças ocorridas no mundo, como o aumento da vida urbana e consolidação do 

capitalismo, e a mulher burguesa teve seu papel definido pelo exercício da maternidade 

e cuidado ao lar, semelhante à aristocracia portuguesa (D’Incao, 1997). Ainda que as 

mulheres tivessem mais liberdade em frequentar ambientes sociais, externos a casa, a 

autoridade paterna ainda era forte (D’Incao, 1997). O patriarcalismo, a desigualdade e 

inferiorização da mulher eram especialmente mais fortes no sertão nordestino; lá, as 

mulheres das classes ricas não exerciam atividades fora de casa e eram ensinadas 

somente a cumprir a função de esposa e mãe; já as mais pobres tinham que garantir seu 

sustento através de atividades masculinas para a época, como o trabalho na enxada, 

carvoaria, limpar a roça e/ou ser costureira, lavadeira, etc.; e as escravas continuavam a 

exercer todo tipo de atividade que seu senhor ordenava, sendo tratadas, também, como 

objeto sexual (Azevedo, 2013; Falci, 1997). 
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 Na República, o movimento feminista também chegou aqui, porém, mesmo com 

as mudanças ocorridas (presentes até os dias atuais), o modelo educacional das 

mulheres ainda é fortemente voltado para o patriarcalismo, onde o casamento e os filhos 

são supervalorizados (Maux, 2008; Souza & Ferreira, 2005). Um exemplo disso é que 

somente no final do século XIX a mulher passa a ter o direito de ler e escrever (Freyre, 

1933). No século XX, a família brasileira torna-se nuclear (mãe, pai e filhos) e, com a 

entrada da mulher no mercado de trabalho, ela passa a lutar por seus direitos igualitários 

(Rebouças, 2010). O feminismo enfraquece com o golpe de 1937, retomando forças 

somente na década de 70, durante a ditadura militar, unindo-se à luta pela 

redemocratização do país (Rebouças, 2010), com pautas voltadas para a causa da 

mulher, como a questão da liberação do aborto (Scavone, 2008).  

 Atualmente, a maternidade exercida tardiamente é uma realidade brasileira, 

assim como maior presença do pai na criação dos filhos, porém o modelo tradicional 

ainda é intenso e valorizado, principalmente no que concerne à maternidade feminina 

(Maux, 2008). Assim, vê-se a forte presença do modelo patriarcal na sociedade, que deu 

aos homens, ao longo da História, direitos quase absolutos sobre a família e a mulher. A 

mulher, nesse processo, viu suas capacidades serem cerceadas e restritas à condição de 

ser mãe e realizar trabalhos domésticos.  

Apesar das conquistas feministas e as mudanças na sociedade contemporânea, que 

lhe permitiu exercer outros papéis, a condição de ser mãe ainda é vista como um 

requisito para sua plenitude enquanto ser (Maux, 2008). 

Após essa parada que se voltou para o percurso do feminino, vamos dialogar com as 

concepções de ser mulher e ser mãe das nossas colaboradoras, a partir de suas vivências 

e histórias de vida.  
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4.3. Ser Mulher: Entre A Perdição E A Honra 

 

Simone de Beauvoir escreveu em seu livro O Segundo Sexo (obra que discorre 

sobre a questão do feminino e sua construção ao longo da humanidade): “Ninguém 

nasce mulher: torna-se mulher” (Beauvoir, 1949/2009, p. 361). Torna-se devido ao 

conjunto de historicidade e cultura na qual a mulher, e sua condição de feminino, 

encontram-se. Já nasce junto a ela, e a todas, um arcabouço de imposições, submissões e 

papéis que devem ser desempenhados para ser vista como uma boa, respeitosa e honrosa 

mulher.  

Corroboramos com a afirmação de Beauvoir e trazemos a perspectiva heideggeriana 

para justificar a expressão ser mulher que adotamos. Ser, em uma visão fenomenológica 

Heideggeriana, é uma construção, que tem como característica estar em eterno devir, 

pois são incompletos, indefinidos, não estão aprioristicamente dados; e são, também, 

seres de relação, por estar no mundo, com os outros ao nosso redor. Nesse sentido, todas 

essas relações estabelecidas trazem marcas que compõem, também, quem somos, 

nossos modos de ser, que não são pré-determinados (Heidegger, 1927/2013). Portanto, a 

expressão “ser mulher” que usamos diz respeito a estar sendo, a um processo que se dá 

na vivência e está em constante construção, logo, distante de qualquer perspectiva 

essencialista.  

Ser mulher para as mulheres de nosso estudo é a mulher que não é mal falada, 

honrada, representada pela dona de casa, que por estar no lar não está sujeita às 

tentações do mundo externo, podendo dedicar-se ao esposo e filhos; é não se perder!  

Não se perder, sendo do lar, afastada das negatividades de uma sexualidade fora das 

normatizações, e quando fora, estará no trabalho em atividades honradas. 

Em outras palavras, as concepções de ser mulher para elas apresentam um eixo 

temático evidenciando a polarização: mulher honrada e mulher perdida. A perdição está 
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marcada pela vivência sexual marginalizada, seja fora da instituição matrimonial ou 

quando exercida como fonte de sustento, labor. A rendição se daria pelo lar e pelo 

trabalho honrado. Temos, assim, dois eixos temáticos para dialogarmos com as 

concepções sobre o ser mulher: Ser mulher é não se perder: ser do lar, não ser 

Lilith; Ser mulher na rua sem se perder: ter trabalho honrado.  

 

4.3.1. Ser mulher é não se perder: ser do lar, não ser Lilith 

 

Uma das compreensões de nossas colaboradoras para ser uma mulher não perdida, 

consiste em não ser falada em relação aos seus comportamentos sexuais, 

principalmente, sendo representada pela dona de casa, que por estar no lar não está 

sujeita às tentações do mundo externo, podendo dedicar-se ao esposo e filhos; isto é ser 

honrada, é não se perder, é não ser Lilith!  

Historicamente, Eva, a mulher que fora condenada à dor da maternidade e, portanto, 

impura por comer o fruto proibido, teve sua figura substituída por Maria, a santa, 

exemplo de mãe e esposa que a Igreja queria transmitir às mulheres (Patias & Buaes, 

2012; Porto, 2011). Mesmo Eva tendo sido feita a partir da costela de Adão, logo, 

submissa a ele, ela teria sido fraca por ter comido o fruto proibido, causando a expulsão 

deles do Paraíso. Assim, com o surgimento da figura de Maria, houve a valorização 

desta em detrimento de Eva (Paiva, 1989).  

 O mito de Lilith revela que ela questionava a superioridade de Adão, indagando, 

inclusive, as relações sexuais entre eles, onde ela não queria ser submissa. Esse 

posicionamento questionador, tido como subversivo, causou, como punição, não ser 

mais esposa de Adão (Paiva, 1989). Instaura-se, assim, a representação feminina de 



  

66 
 

escuridão, vingança, impura, onde “poluída é a menstruação, a fragilidade cíclica do 

corpo, desvalorizada a fertilidade” (Paiva, 1989, p. 64). 

Em nossas colaboradoras, a mulher que se perde na rua é enquadrada no arquétipo 

da Lilith, diferente da Eva que terá que ficar submissa, depois do pecado, ou da Maria 

santificada. 

Por sua honra, não há motivos para comentários maldosos de pessoas próximas. O 

perder-se sexualmente esteve presente nas três colaboradoras, sendo destaque, bem 

como a rua como lugar da perdição, com suas drogas. 

 

 “Ser mulher... é complicado. (...) Porque tem dois lados, né. Ser mulher 

assim, né, se perder ou ser mulher de casa. Assim, ser dona de casa não é 

muito ruim não. Não é ruim muito não. Não acho ruim não. (...) Aí depois que 

ele (pai) faleceu, eu fiquei meia doida, daí, comecei a andar no mundo e foi aí 

que começou. (...) Porque naquele tempo que, eu assim, gostava de andar no 

meio do mundo, essas coisas, né. Coisa de quando a pessoa tá ficando moça, 

né, entrando na flor da idade, o que a pessoa quer fazer, né... Mas só que não é 

assim, né. Eu tinha 12 anos. Aí engravidei dela (primeira filha) (…). (Se perder) 

Aí achei ruim.” (Pagu)  

 

“Passei a virar mulher de programa e estou aqui. (…) Passo mais tempo na 

rua, fora.(…). (Ser mulher) É um negócio difícil.” (Frida Kahlo). 

 

“Ser mulher é se dar ao valor, é não vender suas carnes, não usar drogas, sou 

revoltada com esse tipo de gente. É trabalhar, zelar pelo que você tem.” 

(Simone de Beauvoir). 
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 Em Pagu, à mulher cabem duas opções: se perder ou ser dona de casa. O 

primeiro, valorado negativamente, e o segundo tido como ideal. A impureza surge no 

momento em que passa a sair, ir para festas e culmina com a gravidez precoce, que 

estampa a desonra de seus atos. O retorno ao lar, o ser dona de casa é pagamento pela 

perdição e, consequentemente, traz honra. Assujeita-se no lar, mas será que de fato o 

desejou? Ou será que o fez buscando boa reputação? Em Frida Kahlo e Simone de 

Beauvoir, vemos o quanto honradez/perdição está atrelada ao exercício da sexualidade. 

Estar na rua, ter profissão ligada ao sexo, é ser perdida, sendo difícil ser mulher. Para 

ser mulher honrada, há os critérios de não se prostituir, não usar drogas. Há a santa, 

honrada, que tem valor, e a arruinada, perdida. Portanto, a perdição da mulher é a 

perdição sexual.  

 O fato de a mulher exercer sua sexualidade, especialmente adolescentes, é um 

tabu com raízes históricas. A Igreja sempre condenou e trouxe o pecado da carne, 

estando a mulher salva das impurezas apenas pelo casamento (Rios et al., 2008), sendo 

este e o cuidado ao lar sinônimos de pureza e honra, de disciplina e controle. A 

sexualidade, mesmo sendo individual, é uma construção histórica e cultural (Ressel & 

Gualda, 2003).   

A sexualidade feminina só pode ser exercida com amor e parceiro fixo, e falar 

sobre ela traz possibilidade de julgamentos (Sevilla, Sanabria, Orcasita & Palma, 2016). 

Sem essas condições, é sinônimo de obscenidade, impureza, uso indecente do corpo 

(Ribeiro, 2006), especialmente do feminino. O estereótipo das mulheres solteiras e com 

filho influencia as concepções da perdição e da honradez. Essa mulher, não casada, com 

sexualidade possivelmente fora do padrão estabelecido pelo casamento não é 

reconhecida socialmente como mulher honrada. A construção da feminilidade, desde as 

concepções das meninas, vincula-se diretamente à negação do corpo e da sexualidade, e 
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à necessidade de apresentar performance de pureza (Ribeiro, 2006). 

É necessário ter em mente, também, que o espaço, seja ele privado (casa) ou 

público (rua), “não existe como uma dimensão social independente e individualizada” 

(Da Matta, 1997, p.30). Nesse sentido, um é reflexo do outro. Logo, o comportamento 

privado reflete o público e, assim, estar restrita ao lar é garantia de respeito social e 

pureza, bem como respeito dentro do lar, possivelmente. Assim como o contrário é 

válido. Ou seja, habitar espaços públicos seria, então, garantia de impureza. E por ser 

impura, se valida a possibilidade de se cometer violações com essa mulher, tanto em 

ambientes privados quanto públicos, o que nos leva a compreender o quanto mulheres 

que são consideradas “da rua” perdem, por vezes, o seu lugar de vítima.  

Além disso, o espaço público é diferente do privado no sentido deste permitir 

aos indivíduos maior liberdade, inclusive de expressão, enquanto no público, por ser 

coletivo, as normas éticas e sociais falam mais alto (Da Matta, 1997). Sendo assim, 

estar em um ambiente público, tendo comportamentos que rompem com a representação 

social daquilo que é esperado da mulher faz com que ela, possivelmente, torne-se alvo 

de indagações e julgamentos. Portanto, é mais seguro, para nossas colaboradoras, estar 

em casa, no lar, garantindo, dessa forma, que não sejam vistas como perdidas, mantendo 

sua pureza e honra, não rompendo com a representação do feminino que é valorizada.  

 “A casa é o domínio da mulher enquanto a ‘rua’ é o domínio do homem” 

(Woortmann, 1987 citado por Ribeiro, 2006, p. 158). A rua é o local dos vícios (sexo, 

drogas), e na casa estes estariam disciplinados.  

Nas falas das nossas mulheres, exercer atividades tidas como impuras, significa o 

“se perder na vida”, assim como sair, “andar no meio do mundo”, nas falas de Pagu, e 

ter comportamentos vistos socialmente como errados para uma mulher, como ter 

relacionamentos amorosos sem parceiros fixos, não sendo, portanto, correto para uma 
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mulher. Pelo contrário, é ruim para ela. Se perder é ser desonrada, viver na perdição por 

suas escolhas e, por isso, marginalizada e excluída. Desonrada pelo fato de ter tais 

comportamentos que não são socialmente aceitos nem pertencentes, culturalmente, à 

mulher.  

Seriam elas a representação da Lilith por sua desordem e desonra; enquanto ser 

mulher honrada é ser Maria, que na concepção judaico-cristã, representa a boa mãe e 

esposa, que se sacrifica pelos filhos, símbolo de pureza. Ou mesmo a Eva poderia 

ancorar essas mulheres, uma vez que apesar de desobedecer e ser expulsa do paraíso, ela 

deve obediência a Adão, sendo-lhe boa companheira e boa mãe. Nossas colaboradoras 

concebem o ser mulher a partir desses arquétipos. Seriam as Liliths perdidas, em busca 

de alguma rendição, ou as Marias, que carregam o passado de erro da Lilith e o pecado 

da Eva. Por isso, trazem o ser mulher como uma construção difícil, complicada, 

precisam lutar para não ficarem no lugar das perdidas, não gostam dessa marca, que por 

vezes carregam. 

“É um negócio difícil. (...) Não gosto não. Só isso. (…). Fui estuprada com 12 

anos. Passei a virar mulher de programa e estou aqui. Não arrumei nada na 

vida.” (Frida Kahlo) 

 

“Ser mulher... é complicado. (...) Porque tem dois lados, né. Ser mulher assim, 

né, se perder ou ser mulher de casa. Assim, ser dona de casa não é muito ruim 

não. Não é ruim muito não. Não acho ruim não. (...)”. (Pagu) 

 

 Em Frida Kahlo, assim como em Pagu (quando polariza se perder X ser 

honrada), a concepção de mulher ruim se atrela às vivências de uma sexualidade 

indecente. Frida Kahlo define o ser mulher como sendo ruim, trazendo sua concepção 
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quase como destinação, que deve suportar por, após sua perdição, não ter alcançado 

“nada na vida”. Suas vivências, por vezes tão dolorosas, marcadas por abusos físicos e 

sexuais, configuram uma autoimagem negativa quanto ao significado de ser mulher.  

 O trauma da violência sexual aparece como definidor, numa valoração negativa, 

de si e do feminino para Frida Kahlo. Historicamente, a masculinidade se dá, também, 

através da dominação e não subjugação em relação à mulher, para ser homem viril, 

masculino e forte (Nogueira da Silva, 2001; Ribeiro, 2006). A violência serve como 

instrumento de dominação do corpo feminino, compreendendo o fator de desonra que 

ela gera na nossa colaboradora. Ser vítima, aqui, também traz impureza.  

Atos desaprovados socialmente, como prostituição, uso de drogas e gravidez na 

adolescência, tornam-se definidores da perdição. As vivências falam mais alto e ajudam 

a entender a distinção entre perdição e honradez. Se perder é ser da rua, é ter vida sexual 

não normatizada, não ser do lar, se prostituir, usar drogas, ser abusada. Qualquer dessas 

expressões do corpo e sexualidade seria de perdição. 

Com o surgimento do movimento feminista, e as mudanças ocorridas 

principalmente entre os anos 60 e 80 do séc. XX como o advento da pílula 

anticoncepcional, maior liberdade sexual, maior expressividade da mulher no mercado 

de trabalho, a condição de planejar e decidir a maternidade (dentro ou fora do 

casamento), e consequentemente uma postergação da maternidade, ocorreram 

transformações na concepção de família e de ser mulher (Badinter, 2010; Barbosa & 

Rocha-Coutinho, 2012; Moura e Araújo, 2004; Porto, 2011; Rebouças, 2010). Mas, 

mesmo com tais mudanças, ainda é bastante presente o que se espera da mulher, em 

âmbito social, especialmente relacionado à maternidade.  

Quando elas rompem com a honradez, por suas profissões ou por ter entregado o 

filho em adoção, não enxergam que ser mulher é poder ser diferentes papéis, enraizadas 
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no que socialmente se espera do feminino. Não enxergam que ser mulher é poder ser 

diferentes mulheres, pois a própria construção do feminino acaba por criar uma 

identidade comum a todas, que deve ser obedecida (Butler, 2003). Ou seja, “ser mulher” 

denota, historicamente, essa “identidade comum” que faz com a palavra “mulher” seja 

um “termo problemático” para elas mesmas (Butler, 2003, p. 20).  

Mas, por outro lado, a entrega de um filho, muitas vezes é motivada pela 

possibilidade de futuro para o filho (Costa, 2006; Motta, 2001; Soejima & Weber, 

2008). Assim, se sacrificam pelo filho, o que as encaixaria na visão de mulher honrada 

que se doa à família. Ou seja, vivem no paradoxo da honradez dentro da perdição, mas 

não o enxergam.  

 Assim, nossas colaboradoras são nossas Liliths, pois rompem com os 

estereótipos femininos e com a maternidade, tão esperados da mulher, semelhante ao 

mito de Lilith que foi expulsa do paraíso por ter questionado a soberania de Adão, 

sendo marginalizada (Paiva, 1989). Tida como a imagem de impura por não exercer 

aquilo que lhe foi atribuído, que era a de ser boa esposa e servir Adão, sendo, assim, 

mãe de seus filhos. Por terem comportamentos tidos como impuros, pelas profissões 

que exercem, pelas gravidezes, e assim, romperem coma idealização de feminino, e 

também pela entrega do filho em adoção, são, assim como Lilith, condenadas, julgadas 

e demonizadas. E enquanto mulheres da casa, do lar, buscariam sair desse lugar 

designado da perdição buscando serem honradas. De Lilith até Maria, carregam no 

mínimo a marca da Eva pecadora. 

 Romper com a representação social do feminino idealizado é mobilizador para 

elas, logo, associável a algo errado, pois a representação é também um fator político, de 

controle social. E as representações, por si só, são ferramentas de dominação e, 

consequentemente, exclusão de tudo aquilo que lhe foge à regra (Butler, 2003). 
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Especialmente no caso de nossas colaboradoras, romper com a representação do ser 

mulher honrada, para elas, é romper com séculos de história que formou, consolidou, 

cristalizou e naturalizou o ser mulher, a forma como a mulher deve ser socialmente. 

 As imposições sociais aplicadas às mulheres, e também aos homens, desde sua 

infância, que condicionam seus comportamentos, polarizando-os em específicos para 

meninos e meninas, ligam-se diretamente à negatividade atribuída ao ser mulher 

(Nogueira da Silva, 2001). Ao impor, historicamente, que elas devem cuidar do lar e 

dos filhos, bem como ter comportamentos socialmente aceitos para mulheres, faz com 

que, aquelas que rompam com isso, se choquem diretamente com a concepção de ser 

mulher e, por não se enquadrarem nesta, se inferiorizem e valorizem negativamente. 

Logo, novamente, vemos o quanto a construção da identidade feminina serviu como 

instrumento de poder e exclusão para as que não se encaixam (Butler, 2003), tendo-se 

enraizado tanto em nível coletivo quanto individual.   

 

4.3.2. Ser mulher na rua sem se perder: ter trabalho honrado  

 

O trabalho passou a ser fonte de valorização da mulher e de sua honra, desde que ela 

adentrou esse espaço no século XIX. A mulher de classes menos favorecidas, na 

Modernidade, adentrou espaços de trabalho, com salários mais baixos e submetida a 

violências (Barbosa & Rocha-Coutinho, 2012; Beauvoir, 1949/2009; Patias & Buaes, 

2012). Já a de classe média adentrou por volta do século XX, em funções de secretária 

ou vendedora (Pinho, 2005). Aos poucos, a mulher tem conquistado mais lugar no 

mercado de trabalho, com posições de maior status, ainda que isso não tenha rompido 

com a atribuição dada a ela de cuidado ao lar e ao filho (Pinho, 2005).  
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 “Ser mulher é (…) trabalhar, zelar pelo que você tem, respeitar as pessoas.” 

(Simone de Beauvoir) 

 

 A mulher honrada e boa é a que exerce atividade laboral tida como digna. Por 

outro lado, há a impureza simbolizada por atividades impróprias, relacionadas ao sexo, 

como prostituição, e pelo uso de drogas. Assim, a mulher honrada trabalha, mas o faz 

em ambientes dignos, puros, “de família”, e não em atividades e comportamentos “da 

rua”. Ressalta-se que nossa Simone de Beauvoir trabalha como empregada doméstica, 

logo, sua atividade está diretamente ligada ao lar e, portanto, honradez, longe das 

impurezas da rua.  

As atividades laborais sempre estiveram ligadas ao homem. A ele coube o 

sustento familiar e a inserção no mundo do trabalho (Beauvoir, 1949/2009; Patias & 

Buaes, 2012), este considerado digno e enobrecedor da condição humana. O trabalho é 

socialmente valorizado, sendo, de início, predominantemente masculino.  

Mesmo com a inserção da mulher em atividades remuneradas, ainda existem 

estereótipos sobre atividades que ela deve exercer e descriminação salarial pelo gênero 

(Pinho, 2005). O trabalho em atividades dignas e aceitas socialmente torna-se status 

para sua dignidade. Logo, sua honra é também regida pelo trabalho. 

E, ainda, percebe-se que, historicamente, o trabalho feminino foi sempre mais 

permitido nas classes mais pobres, a sua inserção no mercado de trabalho se deu nessas 

classes, ainda que ela precisasse, e ainda precise, aliar o trabalho aos afazeres 

domésticos e cuidados aos filhos; já para as classes mais abastadas, à mulher era mais 

valorizado o trabalho no lar e a dedicação aos filhos, contribuindo diretamente para os 

estereótipos femininos relacionados ao trabalho (Barbosa & Rocha-Coutinho, 2012). 
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Nesse sentido, o trabalho surge como uma possibilidade da mulher em apropriar-

se da sua própria história, de tomar as rédeas de sua vida, logo, pode ser vista como uma 

estratégia de empoderamento feminino. Ao mesmo tempo, pode contribuir para a 

desigualdade de gênero, pelo fato da mulher ficar sobrecarregada com a continuação da 

obrigação dos trabalhos domésticos, sem que seja remunerada para tal, 

desconsiderando, assim, as diversidades sociais e culturais nas quais elas estão inseridas 

(Marinho & Gonçalves, 2016).  

A inserção da mulher no mercado de trabalho, então, é um ato também político, 

que faz com que ela rompa com o ambiente privado, que historicamente foi o espaço 

que lhe coube, e adentre o espaço público, predominantemente masculino, fazendo com 

que ela deixe de ser “apenas” mulher, mas se descubra, se torne e se mostre muito mais 

além da representação histórica e social que a mulher carrega (Butler, 2003; Pinto, 

2010).  

A mulher, nessa concepção de honradez, deve reger sua vida a partir do respeito. 

Assim, a mulher, para ser honrada deve trabalhar em atividades socialmente 

reconhecidas como dignas, para manter seu respeito. 

Então, mesmo o trabalho sendo possibilidade de empoderamento, para nossas 

colaboradoras ele deve ser feito exclusivamente em atividades dignas, o que pode dar 

indícios sobre o peso da representação social do feminino que elas, e tantas outras, ainda 

carregam. Portanto, tal representação influenciará diretamente quais trabalhos elas 

devem procurar, ou como elas se veem nas atividades que exercem, podendo 

influenciar, também, submissões nos espaços de trabalho, gerando vulnerabilidades 

sociais.  

Não se perder, sendo do lar, longe de uma sexualidade fora dos padrões sociais, 

e mesmo a que esteja fora do lar, mas que se mantenha trabalhando apenas em 



  

75 
 

atividades dignas, são as concepções de nossas colaboradoras, configuradas em suas 

vivências, marcadas por exigências de um padrão de ser mulher que ainda significa 

driblar a negatividade atribuída secularmente. Nossas colaboradoras tentam ser as 

Marias modernas, da tripla jornada de trabalho, e não a Eva, que uma vez pecadora, 

estará sempre em débito (G. S. Nogueira da Silva, comunicação pessoal, Julho, 2016), 

como parecem estar nossas Pagu, Simone de Beauvoir e Frida Kahlo, diante das 

imposições e julgamentos sociais. Elas mesmas rejeitam as Liliths e Genis para não 

serem apedrejadas e expulsas. Buscam tornarem-se Marias para serem bem vistas, 

aceitas socialmente. E ser mãe talvez represente mais uma rendição diante de tanta 

negatividade em torno do ser mulher.  

 

4.4. Ser Mãe É Tudo De Bom 

 

 Historicamente, a mulher foi definida pela maternidade e por sua habilidade de 

ser bondosa com os filhos, por possuir o instinto materno, natural e espontâneo a todas. 

Por conta disso, é responsável pela educação e pelo que possa acontecer ao filho 

(Badinter, 1985; Costa, 2006; Freitas, 2014; Peretto & Valente, 2013; Rebouças, 2010; 

Soejima & Weber, 2008).  

Neste eixo temático, observamos que O Mito do Amor Materno rege a 

concepção de boa mãe dessas mulheres, resumido na expressão: ser mãe é tudo de bom. 

     A origem desse mito possui algumas razões que o fundamentaram. Primeiramente, o 

contexto econômico em que surgiu, na ascensão do capitalismo, onde a criança “adquire 

um valor mercantil” (Badinter, 1985, p. 153) e deveria ser preservada, pois era mão-de-

obra futura para os meios de produção ou para o serviço militar (Badinter, 1985), assim 

como uma forma de diminuir o declínio populacional que afligia a Europa nesse período 
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(Moura & Araújo, 2004; Rebouças, 2010). Além disso, na mesma época, há a reiteração 

do discurso que naturaliza o lugar da mulher como mãe, fundamentado pela medicina, 

que afirmou ser da natureza da mulher tornar-se mãe e cuidar de seu filho desde o 

nascimento; se não o fizesse, ela corria risco de morte (Badinter, 1985; Maux, 2008; 

Rebouças, 2010). Assim sendo, a segunda razão é a influência dos discursos médico e 

filosófico que naturalizaram o lugar da mulher enquanto mãe e que buscavam recrutá-

las a assumir sua posição natural na maternidade (Valentim & Cortez, 2014).   

 A terceira razão que fundamentou o discurso da naturalização da mulher 

enquanto mãe foi o contexto da Revolução Francesa. A partir das noções de liberdade, 

igualdade e fraternidade (ideias da Revolução), surgiu, também, a noção da felicidade a 

qual todos os cidadãos tinham direito. Todos deveriam se casar com quem desejassem, 

de forma a conquistarem a almejada felicidade, que seria estendível aos filhos do casal e 

ao ambiente familiar, que seria, portanto, acolhedor e amoroso (Badinter, 1985; Moura 

& Araújo, 2004). Práticas de abandono não levariam o casal, e os filhos, à felicidade. 

A felicidade não é mais apenas uma questão individual. É a dois que se espera, 

em primeiro lugar, realizá-la, enquanto se aguarda a possibilidade de vivê-la 

com a coletividade. Para que as relações entre o casal e os filhos sejam felizes, é 

preciso (...) que sejam fundadas no amor (...) esse amor-amizade que chamamos 

hoje de ternura (Badinter, 1985, p. 175). 

 

Não à toa, as primeiras a adotarem tal posição de boa mãe foram as burguesas, já 

que a burguesia ansiava desvencilhar-se da aristocracia. Porém, ao longo das mudanças 

ocorridas no final do século XVIII, até a Modernidade (chegando aos dias atuais), as 

mulheres, sejam ricas ou pobres, aceitaram esse lugar de instinto maternal ideal 

(Badinter, 1985).  

A boa mãe era (e ainda é), portanto, aquela que se sente plena ao realizar o almejado 

sonho da maternidade, pois esta “é um atributo tão essencial da substância feminina 

quanto a conjugalidade” (Badinter, 1985, p. 244). Ela deveria não só ter esse instinto e 
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amar incondicionalmente, como também teria que se ocupar da educação dos filhos, 

sendo carinhosa em todas suas tarefas para com a prole (Badinter, 1985; Moura & 

Araújo, 2004).  

Portanto, com a maior responsabilidade da mãe no lar e na criação/educação dos 

filhos, a figura paterna torna-se mais ausente neste ambiente frente aos filhos (Badinter, 

1985; Moura & Araújo, 2004), refletindo a assimetria entre os gêneros feminino e 

masculino que existe historicamente (Porto, 2011). A mãe torna-se a rainha do lar, com 

poderes dentro deste, porém restritos a este ambiente doméstico (Barbosa & Rocha-

Coutinho, 2012; Moura & Araújo, 2004).  

A maternidade e dedicação aos filhos são inerentes às mulheres, segundo o Mito do 

Amor Materno. O percurso histórico da construção do feminino demonstra o quanto a 

maternidade e o matrimônio ainda são impostos como ideal, desde a infância, a partir 

das brincadeiras e comportamentos reforçados e estereotipados como de menina e de 

menino (Maux, 2008; Nogueira da Silva, 2001). Porém, o avanço social trouxe 

mudanças no papel da mulher, que passou a ter maiores possibilidades de modos de ser 

e tarefas para exercer, mas, ainda, a maternidade é tida como ideal.  

Nesse sentido, ser mãe é, para nossas colaboradoras, algo extremamente 

valorizado. É plenitude. É a possibilidade de purificação frente à perdição que suas 

histórias podem ter trazido. Vejamos em suas palavras: 

 “Tudo é bom, assim de ser mãe.” (Pagu). 

 

“Ser m ãe, para mim, é tudo.” (Frida Kahlo). 

 

 “É bom, eu gostei de ser mãe” (Simone de Beauvoir). 
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A concepção de ser mãe enaltece as delícias da maternidade, possibilitando um 

lugar digno: o de cuidadoras. “Ser mãe é tudo de bom” significa que ser mãe é cuidar 

direito, que por sua vez significa para elas dar carinho, não maltratar, e se cuidar para 

exercer bem esse papel. Cuidar direito, não maltratando e ter um autocuidado 

configuraram sub eixos ou subcategorias na compreensão do Ser Mãe. 

 

4.4.1. Ser mãe é cuidar direito: não maltratar 

 

 Assim, para nossas colaboradoras, existem mães que sabem exercer a maternidade 

direito e as que não sabem, e as que têm filhos mais trabalhosos, mas isso é tido como 

algo bom, que vai ensinar à mulher a ser mãe corretamente. Uma vez mãe, ela é tida 

como responsável pelo filho, sua educação, e pelas coisas ruins que ele possa vir a fazer 

ou possa ser acometido (Badinter, 1985; Menezes, 2007; Motta, 2006; Soejima & 

Weber, 2008), que demonstraria uma falha no seu exercício da maternidade.   

Ser mãe é visto através de uma concepção de completude e felicidade absoluta, 

possibilidade de ensinamento, redenção e resgate do status de honra, mesmo para as 

mais perdidas. 

A maternidade, além da plenitude, implica em também ser um bom exemplo para as 

demais mães, não batendo e maltratando os filhos. Afinal, ao possuir o lugar histórico 

de gestar, a mulher deve ser boa mãe, como nos explica Pagu: 

 

“Tem mãe que não sabe ser mãe direito. Porque tem muitos casos que eu vejo 

por aí, de mãe que tem filho e gosta de bater. Isso aí não é bom exemplo não. 

(...) Criança dá muito trabalho, né. Mas às vezes é até bom para a mãe saber 

criar um filho.” (Pagu) 
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Essa mulher maternal e exemplar não bate nos filhos e os tem sempre ao seu 

lado. Pagu tem outro filho que reside com ela e a quem ela afirma maternar bastante, 

não batendo nele.  

 “Eu sou (boa mãe) porque eu nunca espanquei meus filhos. Mãe que a mãe, 

quando está drogada, ela não chega nem perto dos filhos. Ela desintoxica o 

corpo para poder pegar no filho. Era o meu caso com ele.” (Frida Kahlo) 

 

 “Ser mãe é isso, é dar carinho aos filhos, dar uma palavra de conforto (…), 

ensinar o caminho certo, é ajudar os filhos. (...) Muitas mães têm filho só para 

maltratar. Coloca no mundo, deixa sofrendo.” (Simone de Beauvoir). 

 

Simone de Beauvoir afirma que a mãe quer sempre a companhia do filho, apesar 

dela não tem ao seu lado a filha que entregou, e tem outros filhos com quem não tem 

relação próxima.  

Já Frida Kahlo alega nunca ter batido no filho, agregando valor positivo para sua 

maternidade. Além disso, evidencia a desintoxicação do corpo no trato do infante, 

mostrando purificação na hora de maternar. Mesmo sendo impura, pelo uso de drogas, a 

maternidade, e seus cuidados, é momento de honra dentro da perdição. 

A mulher que tem os filhos ao seu redor, podendo maternar, não maltratar, ser 

afetuosa, educar e ajudar, não devendo estar sob efeito de drogas é, mais uma vez, uma 

idealização perpassada pelo que se espera da mãe. A boa mãe é responsável, pois está 

ciente do papel que tem para com o filho. 
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Frida Kahlo revela não se considerar boa mãe, pois esta não deve usar drogas na 

frente dos filhos e, como ela o fez, esse ato a desqualifica, não importando quaisquer 

outras atitudes ou afeto que possa ter tido com seu filho.   

 

“[Se acha boa mãe] Não. Quem usa droga não é boa mãe. (...). Mas eu usei 

demais (durante a gravidez). Usei muito… muito mesmo.” (Frida Kahlo). 

 

Aliada à concepção da boa mãe, surge, também, a concepção da mãe ruim. Já 

que toda tese possui sua antítese, a mãe boa também o tem. O mesmo esforço 

empreendido em “santificar a mãe admirável” fora também empregado em “fustigar a 

que fracassava em sua missão sagrada” (Badinter, 1985, p. 272). Essa é comparada a 

uma criminosa, pois “perdeu sua especificidade feminina” (Badinter, 1985, p. 275), 

aquilo que lhe torna única: a maternidade.  Assim, a mulher torna-se, única e 

exclusivamente, culpada por tudo de ruim que acomete o filho, assim como ao 

abandono e a negação da maternidade (Badinter, 1985; Freitas, 2014; Motta, 2001; 

Motta, 2006; Moura & Araújo, 2004; Porto, 2011). “Culpada, forçosamente culpada… 

o espectro da mãe má se impõe a ela tanto mais cruelmente quanto inconscientemente 

ela interiorizou o ideal da boa mãe” (Badinter, 2010, p. 160). 

A concepção da boa mãe é corroborada também pelas conquistas de proteção à 

infância por meio de instituições estatais e não governamentais como UNICEF (The 

United Children’s Fund), CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente), o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças 

e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC), bem como leis como a 

13.010, de 2014 (Lei do Menino Bernardo) e Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Faraj et al., 2016; Ferreira, 2012; Fonseca, 2009). Concordamos com o legítimo lugar 
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dado à proibição de castigos físicos e maus-tratos para com crianças, mas nosso intuito 

é gerar reflexão sobre o quanto isso também está ligado ao ideal de ser boa mãe, 

contribuindo para reforçar esse ideal nas mulheres.  

Assim, a partir da construção do feminino na sociedade, e com a introdução no 

imaginário social do Mito do Amor Materno, percebe-se o quanto ele “sempre foi eficaz 

aos costumes familiares e à distribuição de papéis” (Soejima e Weber, 2008, p. 3). O 

modelo de ser mãe também sempre foi enaltecido e defendido de acordo com os 

interesses do sistema econômico dominante (Faraj et al., 2016; Motta, 2001). Dessa 

maneira, entende-se, ainda, a condição de mulher ligada à maternidade como uma forma 

de dominação e controle social, assim como toda a história da construção do ser mulher 

e do que se espera dela.  

O discurso da santificação da mãe, reforçado historicamente, coloca a maternidade 

como paraíso a ser atingido (Patias & Buaes, 2012), mas, ao optar por não permanecer 

com os filhos, nossas colaboradoras rompem com esse lugar santo. Há o discurso, preso 

dentro dessas e de tantas mulheres, mas não necessariamente elas se encontram e se 

permitem tal santificação pela escolha feita. 

 

4.4.2. Ser mãe é também se cuidar 

 

A maternidade trouxe para elas a possibilidade de se cuidar. Frente o que foi 

exposto sobre a maternidade ser uma forma de se atingir a pureza, desejável para o ser 

mulher ideal, é preciso, que a mulher-mãe se cuide e seja reconhecida enquanto mãe boa 

e consequentemente mulher honrada.  

“[Se acha boa mãe] Não. Quem usa droga não é boa mãe. (…). Ela (mãe) 

desintoxica o corpo para poder pegar no filho.” (Frida Kahlo) 
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“O sonho de uma mãe é ter o filho e saber que ele está ali ao seu lado. (…). Se 

tem um que não me respeita como mãe, mas tem outro que se preocupa, me 

respeita, me tem como mãe.” (Simone de Beauvoir) 

 

O sonho da presença do filho ao lado da mãe pode reforçar a maternidade 

enquanto possibilidade de redenção à perdição. A sua presença é o reconhecimento de 

que a maternidade foi exercida corretamente, pois ao permanecer ao lado dela, o filho 

legitima seu lugar de mãe e esta se sente valorizada enquanto tal.  A maternidade traz o 

autocuidado e induz à redução de danos frente ao uso de drogas, já que a boa mãe não 

usa entorpecentes na presença do filho, se desintoxica para estar com ele. Isso reforça o 

quanto somos seres sociais, de relação, e que o olhar do outro nos autoriza em nossos 

papéis.  

Assim, ao mesmo tempo em que são Liliths, elas buscam o lugar de Maria, 

símbolo de maternagem, cuidado e amor (Patias & Buaes, 2012; Porto, 2011), pelo 

lugar sublime que a maternidade evoca, o bom exercício dela pode significar mais uma 

possibilidade de redenção surgida. Mesmo que elas entreguem o filho em adoção, elas o 

fazem, muitas vezes, motivadas pela possibilidade de ofertar um futuro melhor ao filho 

(as motivações serão melhor discutidas no capítulo seguinte). Assim, suas motivações 

carregam, também, o sacrifício que a boa mãe, a Maria exemplar, faria para o bem de 

seu filho.  

Após as conquistas trabalhistas femininas, atualmente vê-se um retorno à 

maternidade como o diferencial entre homens e mulheres, gerando expectativas sobre 

como se deve ser mulher e quais são puras ou impuras, criando, entre as próprias 

mulheres, divergências, pois há diferentes formas de ser mulher e ser mãe (Badinter, 
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2010). Tais reflexões não tentam impor que a mulher não deva ser afetuosa com o filho, 

ou tenha que necessariamente trabalhar fora de casa. Mas, visa questionar os desejos 

pessoais e imposições que nossa sociedade traz. É preciso que, independente das 

escolhas, haja reflexão sobre os papéis desempenhados.  

“Nessas provações conflituosas, a mulher e a mãe sentem-se igualmente 

perdedoras” (Badinter, 2010, p. 160). Dentro de uma sociedade patriarcal, com raízes 

profundas baseados em dogmas religiosos, não importa o que a mulher/mãe faça: ela 

sempre sairá perdedora, culpada. Se casa-se, mas opta por não ter filhos, é questionada. 

Se engravida, mas não quer e resolve abortar, é condenada. Se engravida, não quer o 

filho, e decide entregá-lo em adoção, é julgada pelos outros e por ela mesma. Se não se 

casa, é questionada em sua sexualidade. E se fizer tudo aquilo que se espera da mulher, 

ou seja, casa, tem filhos e é uma “boa mãe”, mas algo acontece com o filho, ou este faz 

algo errado, é a mãe tida como culpada. Logo, à mulher e à mãe não há escapatória. 
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Recorte intitulado A Expectativa, do quadro “A Árvore da Vida”, de Gustav Klimt. 
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5. O ANTES DA ENTREGA: A DECISÃO 

O amor materno foi por tanto tempo concebido em termos de instinto que 

acreditamos facilmente que tal comportamento seja parte da natureza da mulher, 

seja qual for o tempo ou o meio que a cercam. Aos nossos olhos, toda mulher, 

ao se tornar mãe, encontra em si mesma todas as respostas à sua nova condição. 

(...) Sendo a procriação natural, imaginamos que ao fenômeno biológico e 

fisiológico da gravidez deve corresponder determinada atitude materna. 

(Badinter, 1985, p.20). 

 

Neste capítulo, dialogamos com as nossas colaboradoras sobre a decisão de entregar 

o filho em adoção, suas motivações e as circunstâncias que as levaram a tomar a 

decisão. Realizaremos mais uma breve parada teórica para auxiliar a nossa compreensão 

sobre os processos vivenciados por essas mulheres antes da decisão. Discorreremos 

sobre o lugar da infância e a história do abandono infantil, fazendo um delineamento 

dessa história tanto a nível histórico, quanto no contexto brasileiro e, especificamente, 

na cidade do Natal/RN, em seguida abordaremos a distinção entre maternidade e 

maternagem, para depois dialogarmos com as narrativas das mulheres. 

 

 5.1 O Lugar da Infância e o Abandono Infantil: Breve Percurso Histórico 

 

A entrega de crianças sempre esteve presente na sociedade (Bessa, 2010; Camargo, 

2006; Marcílio, 2010; Soejima & Weber, 2008). De acordo com Soejima & Weber 

(2008), o abandono de crianças é presente desde a Antiguidade e persistiu, 

informalmente, até a Idade Média. Sempre foi algo que ocorreu entre as mais diversas 

camadas sociais e somente passou a ser algo condenável com o surgimento do 

sentimento de família e infância (Ariès, 1981). Com a ascensão deste, o abandono 

passou a ser visto pelo viés afetivo, que culpava o indivíduo por este ato, isentando, 

assim, o Estado de sua parcela de culpa na sua função de proteção social de seus 

membros (Ayres, 2012).  



  

86 
 

Era uma prática encontrada desde as sociedades primitivas. Nesse período, era 

comum a mulher negar a maternidade, já que as condições do mundo em que os povos 

se encontravam eram inóspitas e a maternidade diminuía as forças da mulher guerreira, 

além de tirar seu tempo na caça e na batalha. Ainda, devido às condições ao seu redor, 

era difícil assegurar o viver do filho. O infanticídio, então, era bastante regular entre 

esses povos nômades e, quando não morriam dessa forma, a prole morria por falta de 

cuidados (Beauvoir, 1949/2009).  

Avançando na Antiguidade, o abandono também era comum. Eternizado nas 

histórias clássicas de Rômulo e Rêmo, na Roma Antiga, de Édipo, na tragédia grega, e 

de Hércules, na mitologia grega (Camargo, 2006; Lima, 2007; Marcílio, 2010; Pires & 

Miyazaki, 2005), assim como na Bíblia, através da história de Moisés, no Egito antigo 

(Bessa, 2010); todos têm em comum o abandono por suas famílias biológicas. Percebe-

se que o abandono permanecia como prática “tolerada e permitida” (Weber, 2000, p.30). 

Na Grécia, aqueles filhos que os pais não desejavam ficar, rejeitando-os, eram deixados 

em um lugar selvagem para que morressem (Weber, 2000). Já em Roma, o pai decidia o 

destino do filho em um ritual. Neste, o bebê recém-nascido era colocado aos pés do pai, 

que, então, decidia se o queria, tomando-o nos braços, estando a criança a salva, ou, se o 

pai decidisse que não queria o filho,  este era abandonado à sua sorte: podia morrer pela 

falta de cuidados essenciais à sua sobrevivência, ou podia ser resgatado por alguém, que 

geralmente o fazia para tornar a criança um escravo (Weber, 2000). Em ambos os 

Impérios (Grego e Romano), tais práticas eram corriqueiras principalmente aos filhos 

que nasciam com deficiências ou malformações (Pires & Miyazaki, 2005). Na tradição 

judaica o abandono também estava presente, em histórias como a de Moisés e de Ismael 

(Freitas, 2014; Maux & Dutra, 2010; Soejima & Weber, 2008). Destaca-se, também, o 

sacrifício de crianças como oferendas aos deuses, em rituais de colheita, realizado por 
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índios mexicanos (Fernandez, 2002, citado por Pires & Miyazaki, 2005). Até aqui, não 

havia a concepção de família e infância e na qual a construção dos laços familiares 

deveria ser mantida e levada para o resto da vida.  

Na Idade Média, principalmente a partir do século XII, percebe-se que era comum a 

prática de entregar os filhos aos cuidados de outros, através de contratos de 

aprendizagem, sendo este terceiro um mestre para a criança, que aprenderia dons de 

algumas profissões. Assim, logo que a criança ultrapassasse o estágio em que 

necessitava de cuidados básicos para sobreviver, ela era entregue a estes mestres, 

passando muitos anos em sua companhia (Ariès, 1981; Camargo, 2006). As famílias 

mais ricas enviavam seus filhos aos tutores para que aprendessem profissões ou sobre o 

casamento; já as famílias mais pobres simplesmente abandonavam seus filhos, pois não 

tinham condições de arcar com os custos de criá-los ou da tutoria com os mestres 

(Camargo, 2006). Assim, o abandono “não tarda para cristalizar-se como uma 

alternativa para as famílias”, porém nas famílias abastadas era “um abandono maquiado 

cujo objetivo fora elevado ao nível de privilégio”, e nas famílias pobres era “um 

abandono sem maquiagem, explícito” (Camargo, 2006, p.24).   

Nesse período, a influência da Igreja e seus dogmas religiosos, culminaram por 

iniciar uma mudança na família e na criação dos filhos. Para isso, houve transformações 

no sistema de reger o ambiente familiar: o espaço privado, restrito aos membros que a 

compunham, passou a ser mais valorizado; as famílias mais abastadas, que ainda faziam 

uso do serviço de amas-de-leite, agora se recusavam a se separar do bebê, tendo a ama 

que se deslocar até a casa; e às mulheres, ficou o cargo de manter o lar e cuidar dos 

filhos, restando ao pai o sustento e ordem familiar (Ariès, 1973; Maux, 2008). Por isso, 

o abandono começou a ser maquiado, pois passou a não ser tão tolerado como era 

anteriormente. Até o século XV, a criança só era alvo de preocupação enquanto 
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precisava dos cuidados básicos para sobreviver, ou seja, nos primeiros anos de sua vida, 

quando necessitava de amamentação e mais atenção (Frota, 2007; Moura & Araújo, 

2004). Esse movimento trouxe mudanças na concepção dos cuidados dirigidos à 

criança, a partir da influência religiosa sobre a família.  

Porém, já próximo ao fim do período medieval, o abandono aumentou ainda mais 

devido à peste negra que afligiu a população europeia (Lima, 2007). “Historicamente, a 

presença de uma gravidez não desejada passa a ser resolvida com o infanticídio, o 

abandono ou a ‘exposição’ da criança, e as mulheres que permaneciam com seus filhos 

eram marginalizadas nas sociedades urbanas ocidentais” (Motta, 2001, p. 51). Dessa 

forma, percebe-se que tais práticas estavam ligadas, também, à manutenção da honra 

familiar, e à pressão colocada sobre a mãe para manter tal honra.  

Para lidar com o infanticídio e o abandono na alta Idade Média, a Igreja precisou 

tomar ações de modo a controlá-lo (Lima, 2007). E, mesmo que a Igreja condenasse o 

abandono, ele foi tolerado, principalmente pelo Estado, como alternativa para o 

infanticídio (Wille & Maffei, 2014).  

Surgiu, então, na Itália, a Roda dos Expostos, durante o século XII (mais 

especificamente, no ano de 1198, em Roma), mecanismo vinculado às Santas Casas de 

Misericórdia, sendo uma ação de enfrentamento e combate ao fenômeno do abandono 

social a que eram submetidas às crianças (Lima, 2007; Pinheiro, 2006; Trindade, 1999; 

Weber, 2000). “Era um mal menor se comparado ao infanticídio” (Weber, 2000). As 

crianças eram vistas como menores desvalidos e enjeitados (Motta, 2001). Atualmente, 

vê-se essa modalidade de abandono feita através do Parto Anônimo, no qual, a mulher, 

após o parto, entrega a criança sem que sua identidade seja revelada, institucionalizado 

em países como França, Alemanha, Áustria e Itália (Barroso, 2015; Camilo & Cardin, 

2010). A Roda, então, era uma forma de defesa da honra, um ardor moralista que 
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defenderia os bons costumes e a família (Soeijima & Weber, 2008). A Roda, ainda que 

tivesse um caráter assistencialista, serviu, de forma segregacionista, como um 

dispositivo para esconder aquilo que se considerava errado e mau exemplo para as 

tradições patriarcais. A Roda era “os asilos dos enjeitados, emergiam na condição de 

reguladores dos possíveis ‘desvios’ familiares: um lugar para os filhos de uniões 

ilegítimas, os que não possuíam história, os sem família” (Gonçalves, 1987, citada por 

Motta, 2001, p. 53). Os enjeitados eram, então, crianças abandonadas por falta de 

condições dos pais em criá-los; por ilegitimidade do filho ou por este ser fruto de 

relação incestuosa; por falta de preparo dos pais ou por falta de vontade de exercer a 

maternidade/paternidade; por questões de cunho financeiro, em relação ao patrimônio 

deixado para outro(s) filho(s), caso uma nova criança prejudicasse isso; ou ainda por 

deficiências que a criança nascia (Marcílio, 2010). A criança enjeitada era 

responsabilidade do município e, mesmo após o surgimento das Santas Casas de 

Misericórdia, que prestavam caritativamente auxílio a essas crianças, isentando, em 

certos momentos, o Estado da responsabilidade (principalmente) financeira, o suporte 

financeiro final sempre recaia sobre a Câmara Municipal (Marcílio, 2010).   

A Roda, assim, era um mecanismo onde aqueles filhos indesejados podiam ser 

deixados para que fossem cuidados pelas Santas Casas de Misericórdia. Aqueles 

abandonados eram em sua maioria filhos ilegítimos, sendo as mães que abandonavam, 

principalmente, mães solteiras, viúvas e/ou extremamente pobres (Pires & Miyazaki, 

2005). Durante todo o tempo de existência da Roda dos Expostos percebe-se a 

importância que teve e faz-se imaginar a quantidade de crianças que tenham sido 

abandonadas durante esse extenso período.  

Já no século XVI, a concepção de família, que gira em torno do pai, com todos os 

membros juntos e compartilhando os momentos da vida, tornou-se vigente (Ariès, 
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1981). Mais fortemente no século XVII, a família passou a ser, não somente uma noção 

e um ambiente privado, mas uma categoria, uma instituição familiar que tinha na casa 

seu espaço, agora privado, de laços afetivos, que se equipara à instituição religiosa e 

monarca, por ser tão importante quanto às figuras de Deus e do Rei (Ariès, 1981).  

  Portanto, a concepção de família e infância sofreu uma transformação, gerando, 

então, maior aproximação dos pais com seus filhos e maior participação na educação 

destes, através, também, da inserção das crianças no ambiente escolar, devido à 

necessidade de “rigor moral” e “um desejo de treiná-la (a criança) para melhor resistir 

às tentações dos adultos (...), uma maior preocupação dos pais de vigiar seus filhos mais 

de perto” (Ariès, 1981, p. 159).  

A criança teve diferentes lugares na família, demonstrando que a própria infância 

também passou por mudanças desde que surgiu. Durante os séculos XVI e XVII, ela era 

tida como o anjo, um ser frágil e inocente, e, acima de tudo, que não possuía 

sexualidade. Iniciou-se, também, um sentimento que colocava a criança como um ser 

ingênuo, cheio de graça, que se tornara a distração dos pais, surgindo a “paparicação” 

(Ariès, 1981, p. 100), sendo essa feita por todos os membros da família. Logo, a 

infância surgiu, mas de forma idealizada (Morais, 2011). Essa primeira concepção de 

infância é tida como “sentimento de paparicação” (Ariès, 1981; Corsaro, 2011).  

Já na Idade Moderna, a partir do século XVIII, surgiu a concepção de infância, 

como ela é tida até os dias atuais, de uma criança autônoma, que não é pura e 

completamente boa (Ariès, 1981; Frota, 2007). Nessa época, a concepção de família 

moderna trouxe a “sacralização das crianças”, devendo estas ser retiradas “das 

influências profanas do trabalho infantil e de outros nexos da economia comercial” 

(Fonseca, 2009). Introduziu-se, aqui, a vida na escola, já que houve a concepção de 

aprendizagem escolar que a criança deveria vivenciar, não mais a aprendizagem passada 
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pelas gerações antigas (atrelado, claro, ao sentimento de família, que agora não mais 

havia várias gerações sobre o mesmo teto, mas sim a família nuclear) (Ariès, 1981).   

É importante pontuar o contexto histórico-econômico, na Idade Moderna, na qual a 

criança surgiu com essa concepção de sua sacralização: o surgimento do capitalismo, 

enquanto modelo econômico vigente, e a revolução francesa, marco da luta de direitos e 

da concepção de cidadania igualitária a todos (Pereira & Gioia, 2007; Rubano & Moroz, 

2007). Nesse contexto, as mudanças geradas pelas revoluções capitalista e francesa 

propiciaram o surgimento da infância e da criança como o ser objeto de afeto e atenção 

dos pais. Fatores como “a redução da taxa de mortalidade, bem como o aparecimento 

das famílias menos numerosas (ou nucleares)” aumentou a expectativa de vida das 

crianças e fez com que os pais tivessem menos filhos, “o que invariavelmente os leva a 

uma situação de maior apego à prole. Neste cenário, as crianças passam a ser vistas de 

forma idealizada, como as responsáveis por prover os pais de alegrias, afetos e 

motivações” (Morais, 2011, p.26). 

É preciso, contudo, compreender que atualmente, ainda que se considere a infância 

como uma construção social, existem várias infâncias, que surgem em contextos 

econômicos, culturais e históricos distintos (Frota, 2007). Por exemplo, a infância 

retratada acima é a ocidental, que tem particularidades que culminaram no sentimento 

de infância atual. Desde a Idade Média, passando pela Moderna, até a Contemporânea, 

percebe-se o quanto o contexto econômico-financeiro influencia no lugar que a criança 

ocupará dentro do seu ambiente familiar e comunitário, bem como na própria história do 

abandono infantil. 

No Brasil, a história do abandono infantil se mistura à própria história da 

infância e das crianças nesse país. As crianças foram trazidas para cá junto com os 

portugueses, nas embarcações destes durante os séculos XVI e XVIII, e vinham nas 



  

92 
 

condições de meninas órfãs, que eram reunidas em Portugal e enviadas à colônia para se 

casarem com colonos portugueses, grumetes e crianças que viajavam sob 

responsabilidade dos pais, e era comum que, as que viajavam desprotegidas e sozinhas, 

sofressem abusos físicos e sexuais, além de trabalhar nas embarcações (Dias, 2011; 

Freitas, 2014; Ramos, 2007). Em destaque, os grumetes, crianças órfãs ou oriundas de 

famílias de classe mais baixa, que eram recrutadas para serem aprendizes nos navios, 

pois, devido à alta taxa de mortalidade, era necessário mão-de-obra (Freitas, 2014; 

Ramos, 2007). Dessa forma, percebe-se o quanto a criança era também moeda de troca, 

servindo como sustento para suas famílias, que recebiam para que seus filhos se 

tornassem grumetes; mas isso não era visto como exploração infantil, já que o 

sentimento relacionado à infância, que condena práticas de trabalho infantil, só surgiu 

no Brasil ao longo dos séculos XIX e XX (Dias, 2011; Freitas, 2014; Ferreira, 2014; 

Ramos, 2007). Muitos morriam nas embarcações, expostos a trabalhos pesados e 

também aos abusos cometidos por outros marujos (Freitas, 2014; Ramos, 2007).  

Os portugueses que aqui chegaram, muitas vezes, se relacionaram com índias, 

constituindo famílias e tendo filhos, abandonando, posteriormente, as mulheres e filhos 

que constituíam aqui, com maior intensificação desse abandono quando as mulheres 

brancas começaram a ser levadas de Portugal e trazidas para cá, para que casassem, 

povoando, então, a colônia (Maux, 2008).  

Após o estabelecimento dos jesuítas aqui, as crianças indígenas passaram a ser 

ensinadas sobre os costumes e comportamentos que deveriam ter, tomando a 

evangelização como base (Ramos, 2007). Os jesuítas deveriam evangelizar e passar os 

costumes cristãos não só às crianças indígenas, mas também a todas as outras que aqui 

viviam (Freitas, 2014; Maux, 2008). 
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Com o avanço das cidades brasileiras, já na República, o abandono e 

mortalidade infantil tinham números altos, havendo tanto o abandono civilizado (em 

que a criança exposta era colocada em locais como domicílios ou em instituições de 

caridade, geralmente ligadas à Igreja) e o abandono selvagem (em que a criança era 

exposta na rua, à mercê de sua sorte) (Freitas, 2014; Venâncio, 1997).   

Assim como ocorreu em outros países, a Igreja tomou uma atitude frente o 

abandono infantil e, a partir do século XVII, começou a surgir as Santas Casas de 

Misericórdia (Camilo & Cardin, 2010; Freitas, 2014; Marcílio, 2010). O infanticídio era 

crime, mas o abandono não, principalmente o civilizado, e havia o olhar penoso para 

com a criança enjeitada, exposta, percebida como vítima e não culpada da situação em 

que se encontrava (Alvares, 2009).  

No século XVIII, a mortalidade infantil e o abandono eram altos e onerosos para o 

Estado, exigindo dele ações enérgicas. Intensificaram-se campanhas higienistas em 

relação à amamentação e cuidado que deveriam ser desprendidos em relação ao filho, 

dependente e frágil. A partir do século XIX, com o aumento do número de abandono 

devido, também, ao aumento da vida urbana com o desenvolvimento industrial, passou-

se a introjetar a concepção de que o abandono do filho era contra os bons costumes da 

sociedade, reforçando o ideário de boa mãe. Nesse período, era comum o abandono 

selvagem em calçadas, terrenos baldios, praias, lixeiras, estando a criança à mercê de 

cães, ratos, sujeira, deixada à sua sorte (Venâncio, 1997). De acordo com Maux (2008, 

p. 25), na década de 50 “a maternidade, casamento e dedicação ao lar já faziam parte da 

‘essência feminina’ da mulher brasileira”.  

O Estado, então, utilizou-se de um mecanismo já presente na Europa, a Roda dos 

Expostos, administradas pelas Santas Casas de Misericórdia, que recebiam apoio 

financeiro direto das câmaras do Estado (Venâncio, 1997). Porém, isso não extinguiu o 
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abandono selvagem, pois as pessoas que deixavam as crianças nas Santas Casas ou nas 

Câmaras eram extensamente investigadas, com o intuito de saber quem estava 

entregando e se aqueles que estavam deixando a criança não eram seus pais, o que fazia 

com que as pessoas evitassem deixar as crianças nesses lugares. Assim, tais crianças 

findavam sendo excluídas da assistência estatal e dependeriam de ajuda privada (Freitas, 

2014). Ainda, o abandono era numericamente maior nas cidades do que no meio rural, e 

neste, quando acontecia, as crianças eram comumente criadas por outras famílias como 

“filhos de criação” (Venâncio, 1997, p. 190). 

A Roda foi praticamente extinta na Europa no final do século XIX, mas no Brasil, 

surgida em 1726, na Bahia, permaneceu até o ano de 1950, sendo este o último país a 

extingui-la (Alvares, 2009; Camilo & Cardin, 2010; Freitas, 2014; Lima, 2007; Motta, 

2001; Soejima & Weber, 2008). Dessa forma, revela-se a importância que teve neste 

país, sendo um meio de “ocultamento das condições em que a criança era gerada” 

(Motta, 2001) assim como poupava a mulher da execração pública de assumir o filho 

indesejado. Motta (2001, p. 57) aponta que a “opinião pública sempre hostil, intolerante 

e inflexível, não deixava à mulher outra alternativa senão a entrega da criança o mais 

rápida e secretamente possível”. Ainda que a Roda tenha sido extinta, a prática do 

abandono permanece.  

Com a extinção da Roda, tornou-se mais comum os casos que se perpetuam na 

mídia, de abandono de crianças na rua. Ainda, havia a possibilidade de entregar o filho 

na maternidade. De acordo com Weber (2000), a prática mais comum de abandono é 

essa na qual a genitora entrega seu filho ainda na maternidade e desaparece.  

A partir do século XIX, e principalmente no século XX, a caridade dá lugar à 

filantropia. O abandono ainda era presente e, para dar conta disso, o Estado criou novas 

formas de atendê-las, agora sob o viés da moralização, surgindo, então, o termo 
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“menor”, ao invés de “exposto” e “enjeitado”, para designar a criança “pobre, infratora, 

abandonada, vítima de maus-tratos e exploração, entre outras situações de espoliação e 

desamparo” (Alvares, 2009). Assim, o intuito era vigiar esses “menores”, para que não 

se tornassem adultos que causassem ainda mais problemas para o Estado. Culminou, 

portanto, na noção de que era preciso intervir na vida desses menores, pois eles eram 

possíveis infratores no futuro.  

Os menores eram regidos pelo Código de Menores, sob a ordem do controle social, 

surgido, primeiramente em 1927 e sendo, em 1979, reestruturado (Alvares, 2009). 

Surgiu, também, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), em 1964, 

trazendo a concepção de que o abandono dos menores era resultante da desestruturação 

familiar e da pobreza, justificando, assim, a ação do Estado sobre esses menores, na 

tentativa de diminuir a criminalidade (Alvares, 2009).  

A partir dos anos 80, o termo “menor” caiu em desuso e, com o ECA, a infância 

passou a ser regida sob a égide dessa lei, trazendo novas formas de tratamento à criança 

abandonada, a valorização da criança e a concepção de criança como sujeito de direitos 

(Alvares, 2009; Ferreira, 2014).  

E, atualmente, as mulheres que não queiram ficar com o filho devem ser 

encaminhadas à justiça para entregá-lo. Assim, os casos de abandono/entrega são da 

ordem do Estado, ficando a cargo do poder judiciário (Ferreira, 2014), na tentativa de 

prestar uma solução ao público infantil que possui uma história de repetidos fracassos 

que sua família passou, devido ao contexto em que se encontram. Esse mesmo contexto 

no qual estão inseridas reflete as falhas do mesmo Estado.   

É importante destacar a realidade da cidade Natal/RN. Aqui não existiu Roda, e a 

situação dos expostos foi agravada pelo desinteresse dos governantes do estado do Rio 

Grande do Norte (RN) em relação aos “enjeitados”, ficando, estes, assim, sob a caridade 
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das pessoas, fazendo com que alguns fossem criados em outras famílias livremente, sem 

o controle estatal (Ferreira, 2014). Dessa forma, além da exposição das crianças na rua, 

havia a prática de deixar a criança não desejada diretamente na porta de alguém, pratica 

que também era comum em outros lugares do Brasil, gerando um sistema informal de 

abandono e adoção (Ferreira, 2014). No RN, o abandono selvagem era quase 

inexistente, sendo esse abandono civilizado mais comum (Freitas, 2014).  

   

5.1.1. Uma Distinção Necessária: Maternidade e Maternagem 

 

É importante para nosso estudo trazer a distinção entre maternidade e maternagem. 

A maternagem “seria de natureza social, enquanto maternidade estaria inscrita no 

âmbito biológico e diria respeito à procriação” (Maux, 2008). Ou seja, a maternidade 

está relacionada ao ato de gerar, e a maternagem, aos cuidados desprendidos ao filho, 

que pode ser exercido tanto pela mãe biológica quanto por terceiros (Maux, 2008; 

Motta, 2001; Moura e Araújo, 2004; Peretto & Valente, 2013). Compreende-se, 

portanto, que, ainda que a maternidade seja condição inerente ao ser mulher, devido ao 

aparelho reprodutor, a maternagem é cultural e socialmente construída, não sendo, 

portanto, necessariamente característica do ser mulher. É fato que a maternagem é 

ensinada às mulheres desde a mais tenra idade, através de brincadeiras e costumes que 

lhe são introduzidos, já que as meninas são incentivadas a reproduzir tais papéis 

femininos através de brincadeiras de casinha ou de boneca, onde exercem o papel de 

dona-de-casa e de mãe (Maux, 2008).  

Logo, as genitoras que optam por entregar o filho em adoção, são mães pelo fato de 

gerarem, mas não desejam, ou não podem devido às condições nas quais estão inseridas, 
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exercer tal papel ou maternar seus filhos, será objeto de nosso diálogo com Pagu, Frida 

Kahlo e Simone de Beauvoir.  

O tabu que recai sobre as genitoras pode estar ligado ao fato histórico de que quem 

responde pela gestação e pelos filhos é a mulher, assim como está ligado ao ideal de 

infância que se criou historicamente, onde a criança deve ser alvo incontestável de 

proteção e deve permanecer no seio familiar. Por ser um tema que abala um pilar da 

sociedade, que é a família, e por ir de encontro ao que se espera da mulher dentro desta 

sociedade e desta família, a entrega do filho torna-se, assim, algo que choca e causa 

estranheza (Valentim & Cortez, 2014).  

Como foi descrito anteriormente, o abandono de um filho era permitido e existiu, de 

forma informal, até a Idade Média, quando se instituiu as Rodas dos Expostos. Ao longo 

desse período, avançando para a Idade Moderna, com a concepção de infância formada, 

o abandono tornou-se um ato condenável e a mãe passou a ser, além de responsável pelo 

filho, também culpada (Badinter, 1985; Menezes, 2007; Motta, 2006; Soejima & 

Weber, 2008; Trindade, 1999) tanto pelas coisas ruins que acontecem com os filhos, 

quanto pelo abandono, pois se instaurou o Mito do Amor Materno (Badinter, 1985; 

Costa, 2006; Freitas, 2014; Moura & Araújo, 2004; Rebouças, 2010; Soeijima & 

Weber, 2008; Weber, 2000). Isso levou, e leva, ao entendimento de que, além de função 

feminina natural de ser mãe (devido ao seu aparelho fisiológico), a mulher-mãe também 

tem o instinto natural de maternar, de cuidar e ser dedicada ao filho (Peretto & Valente, 

2013).  

À mulher desde cedo é atribuído características de passividade, maior 

afetividade, carência, sendo ensinado à menina, através do brincar, o cuidado com os 

filhos e a casa, com brincadeiras de casinha e boneca; enquanto ao menino é atribuído 

características de racionalidade, posicionamento ativo e independência (Maux, 2008; 
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Nogueira da Silva, 2013; Peretto & Valente, 2013). Ambos os papéis são ensinados 

desde a mais tenra idade para meninos e meninas, sendo-lhes instituída a dicotomia 

entre homem e mulher, feminino e masculino, tão logo é possível (Negreiros & Féres-

Carneiro, 2004).  

 Dessa forma, ao instaurar a naturalidade do ato de maternar, cria-se uma cultura 

de laço de sangue, que valoriza o vínculo biológico (Maux & Dutra, 2010), atribuindo a 

este um status superior ao vínculo relacional que caracteriza toda relação: um convívio 

estabelecido e construído, de onde o sentimento afetivo surge. Essa cultura tem, ainda, 

implicações nos processos de destituição do poder familiar e adoção, já que é 

perceptível o quanto, em alguns casos, o poder judiciário insiste no vínculo biológico 

pela consideração histórica que ele tem de ser superior. Mas, assim como todo vínculo, 

aquele entre mãe e filho também é relacional, e surge a partir e durante a convivência e 

dos cuidados dispensados ao filho, ou seja, a maternagem (Badinter, 1985; Ferreira, 

2014; Maux, 2008; Menezes, 2007).  

O julgamento que essas mulheres sofrem por querer entregar o filho e a cultura 

dos laços sanguíneos, assim como a pressão da tradição da maternidade que recai sobre 

as mulheres, pode fazer com que a mulher se anule e desista da entrega, podendo, esse 

fato, ter consequências futuras, como possível dificuldade de vinculação e 

violência/negligência para com a criança, incutidas, também, pelo contexto em que a 

mulher está inserida, fazendo com que o filho seja, possivelmente, afastado do convívio 

familiar no futuro, como medida protetiva prevista pelo ECA e sendo colocado para 

adoção após destituição do poder familiar, se for o caso (Wille & Maffei, 2014).  

Corroboramos com os autores que defendem que a decisão, ou não, da entrega 

deve ser algo trabalhado e discutido com a mulher, com suporte e acompanhamento de 
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profissionais envolvidos nessas temáticas, e isso é também um direito garantido em lei 

(Brasil, 1990; Motta, 2001; Wille & Maffei, 2014).  

A partir da construção histórica da categoria infância e família, a infância foi se 

tornando, principalmente na Idade Moderna, alvo de proteção social. Iniciou-se uma 

preocupação com a saúde da criança, de forma a garantir sua sobrevivência, mas 

também maior interferência pública dentro do seio familiar, que garantisse a disciplina e 

o desenvolvimento moral infantil (Ariès, 1981; Fonseca, 2009; Frota, 2007). 

A psicologia infantil, por exemplo, “teve tremenda influência sobre as concepções 

de infância e de educação das crianças nos tempos contemporâneos” (Corsaro, 2011, p. 

78). A psicologia também teve papel na construção de regras que deveriam ser seguidas 

na busca de um padrão familiar (não somente restrito às crianças) dentro da 

normatividade (Moura & Araújo, 2004). É preciso ressaltar que, muitas vezes, como 

forma de disciplinar, o uso da violência era bastante comum, até considerado normal, 

um artifício importante para a educação rígida (Morais, 2011). Atualmente, isso tem 

sido repensado e vemos o quanto a infância tem se tornado alvo de proteção jurídica, 

através de instituições próprias que se debruçam para o amparo dessa população, como 

a UNICEF, o CONANDA, e leis, como a de nº 13.010/2014, de 26 de Junho de 2014, 

também conhecida como a Lei do Menino Bernardo, que proíbe, em seu Art. 18-A, 

castigos físicos, sofrimento físicos, lesão, tratamento cruel ou degradante, humilhação, 

ameaças e/ou ridicularizações a crianças e adolescentes.  

A família, também, tornou-se instituição de proteção. No Brasil, por exemplo, a 

Constituição Federal, de 1988, a considera a base da sociedade e, portanto, alvo de 

proteção especial do Estado, sendo referida (entre seus direitos e deveres) em leis e 

planos nacionais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 
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de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC) (Ferreira, 

2012). 

Assim como a psicologia teve um papel fundamental no controle moral das crianças, 

a partir da construção histórica, ela também teve influência na “idealização e reforço do 

papel materno, na medida em que enfocaram a relação mãe-bebê como decisiva no 

desenvolvimento da criança” (Moura & Araújo, 2004, p. 50). É necessário, então, 

pensar a maternidade, e o lugar da mulher, mãe, na Contemporaneidade.  

 

5.2. A Decisão: Quando Querer Não é Poder 

 

Inicialmente vamos falar sobre os possíveis itinerários para a entrega de um filho 

em adoção, para em seguida dialogarmos com as nossas colaboradoras sobre a decisão 

da entrega.  

Existem diferentes formas de se entregar um filho para a adoção, podendo-se fazer 

de forma jurídica, através de adoções prontas (diretas) ou à brasileira.   

Nos casos em que a genitora quer entregar o filho por vontade própria, ela pode 

fazê-lo via judicial, nas Varas da Infância e Juventude ou é possível, mas não legal, que 

ela entregue o filho diretamente a quem vai cuidar (adoção direta, ou adoção pronta). 

Nesse caso de adoção pronta, os pais adotivos podem buscar regularizar a situação junto 

à VIJ, tornando a adoção da criança legal. Há um terceiro modo, adoção à brasileira, no 

qual os pais adotivos registram a criança em cartórios como se fossem os pais 

biológicos.   

Vale ressaltar que o meio legal de fazer a entrega de um filho é ir diretamente à VIJ, 

e todas as mulheres que desejem entregar devem ser encaminhadas para lá, como 

expresso na Lei 12.010 de 2009. Assim, a adoção pronta, direta, não é a forma legal de 
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se adotar, mas é possível regularizar a situação da adoção, no qual o juiz irá levar em 

consideração o bem-estar da criança, pesando sua decisão no melhor interesse desta 

entre uma retirada desse lar adotivo ou não. Já a adoção à brasileira é ilegal e, portanto, 

cabível, inclusive, de punições criminais.  

Ainda é comum ver adoções prontas, pois era a forma como historicamente se 

deram as adoções no Brasil, já que a lei que regulamenta a obrigação de se buscar a VIJ 

em casos de entrega de filhos é bastante recente, datando de 2009. Logo, vê-se que 

ainda há um resquício na forma como a adoção se configura em nosso território 

federativo. Cabe ressaltar que na adoção pronta, a mãe biológica se exime de se mostrar 

diante da sua escolha perante a justiça, eximindo-se, assim, de admitir a sua escolha e 

impossibilidade de criar o filho, o que, para elas, pode ser levado em consideração no 

momento em que opta pela forma como vai entregar o filho (Motta, 2001).  

Contudo, existem aquelas genitoras que, por medo de punição ou por não 

saberem quem procurar, ou ainda por serem repreendidas quando expressam tal 

vontade, abandonam o filho em algum lugar, o abandono selvagem (Freitas, 2014; 

Venâncio, 1997), sendo mais comum quando a mulher abandona o filho ainda na 

maternidade (Weber, 2000).  

No caso do abandono, as crianças não são entregues pela família ao judiciário 

ou a outra família, geralmente pela vergonha e/ou temor que as mães sentem. A 

sociedade impõe um estigma muito forte a essas mulheres, tomando por base o 

livre arbítrio da mãe e sem considerar a sua condição de vulnerabilidade pessoal 

e social (Freitas, 2014, p. 45). 

 

Além desses, há aqueles casos em que a mãe, assim como o pai, por negligência ou 

outra violação do direito da criança e adolescente, são destituídos do poder familiar, 

tornando-se, legalmente, não aptos a exercerem a maternidade e paternidade daquele 

filho, que se torna disponível para ser adotado e os pais biológicos, a partir disso, não 

podem mais vê-lo.  
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Neste estudo, as colaboradoras Pagu e Simone de Beauvoir entregaram os filhos 

diretamente a uma família, mas depois regularizaram a situação junto à VIJ, e Frida 

Kahlo buscou a justiça primeiramente. 

No Brasil, o abandono ou entrega de filho em adoção está muito ligado ao fato de o 

aborto ser ilegal e às questões de ordem econômicas e sociais, assim como à pressão 

familiar, além da falta de políticas públicas referentes à adoção e doação de filhos 

(Freitas, 2014; Mariano & Rossetti-Ferreira, 2008; Menezes, 2007; Weber, 2000). 

Ainda que seja um garantia assegurada perante a justiça, já que é permitido à mulher 

entregar seu filho em adoção sem que haja punição para ela, esse fato é desconhecido 

devido a pouca divulgação e campanhas realizadas em instituições como maternidades e 

hospitais.  

Dessa forma, por diversas razões, as mulheres muitas vezes abandonam ou entregam 

o filho por não enxergar outra solução. Isso não exclui aquelas mães que, mesmo em 

situações desfavoráveis, optam por ficar com seu filho e criá-lo frente às adversidades, 

mas, para as que fazem a opção de doar, é preciso entender suas histórias, que muitas 

vezes são marcadas por abandono, levando à dificuldade emocional de se vincular à 

maternidade, assim como ao fato de que ficar com a criança, devido às condições 

sociais, econômicas e emocionais em que se encontram, é um risco para a sua própria 

existência, e sua sobrevivência física e emocional (Menezes & Dias, 2011; Motta 2001; 

Motta, 2006).  

 A desorganização psíquica de uma mãe que não vê condições de sair do seu 

estado de miséria pode levá-la a abandonar um filho, porque a vida não lhe 

permite espaço para escolhas ou sequer para o sofrimento. Esta mãe, 

geralmente ela própria carente desde o nascimento, gera um filho, buscando 

no companheiro uma estabilidade que não encontra. O pai do bebê também 

tem pouca estrutura familiar e lhe falta maturidade para assumir 

responsabilidades. A gestante se vendo sem perspectiva alguma desiste do 

seu projeto de formar uma família e entrega o seu filho, fruto da decepção 

amorosa, em adoção. (Araújo, 2013, p.15) 
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Vimos o perfil das mulheres que entregam o filho, no contexto brasileiro. 

Percebemos, a partir dele, que essas mulheres vivem ciclos de abandono, são jovens, 

com baixa escolaridade, não têm apoio da família e do pai da criança, e vivem em 

contexto de pobreza. São, portanto, mulheres excluídas, que viveram situações de 

violência e abandono não somente na sua família, mas também por parte da sociedade 

(Weber, 2000), através da marginalização na qual se encontraram quando crianças, e no 

desamparo que se encontram ao tomar tal atitude de entregar o filho (ou simplesmente 

abandonar na rua, por não saber a quem recorrer).  

Embora a pobreza, em si, não seja motivo suficiente para justificar a entrega 

(Freitas, 2014; Menezes, 2007), é perceptível o quanto esse fator pesa e também deve 

ser levado em consideração na história dessas genitoras, ainda que se entenda que cada 

entrega de filho envolve um ser com questões, histórias e vivências distintas e que cada 

mulher deva ser compreendida individualmente para se aprofundar nos motivos 

particulares dela. Entende-se, portanto, que o não querer maternar/cuidar do filho 

possui, enraizado em suas motivações, a própria história da mulher e o contexto 

psicológico, cultural, educacional e familiar na qual ela estava inserida em sua infância 

(Soejima & Weber, 2008).  

E o que leva essas mulheres a abandonarem seus filhos? Ou a entregarem os 

filhos em adoção? Em especial Frida Kahlo, Simone de Beauvoir e Pagu?  

Vamos, então, ouvir nossas colaboradoras sobre a decisão da entrega de seus filhos, 

seus dilemas, dificuldades, desejos, fantasias, suas motivações. O que, para elas, 

compuseram as dificuldades do criar e definiram que querer nem sempre é poder. 
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5.2.1. As Dificuldades do Criar 

 

Em nossas colaboradoras, percebemos que suas motivações para a entrega estavam 

diretamente ligadas ao contexto no qual viviam. O uso de crack, a falta do apoio 

familiar e do pai da criança, e o desemprego/dificuldades financeiras foram os 

fatores primordiais para a decisão de nossas mulheres. 

 

5.2.1.1. Sem Apoio Financeiro 

 A dificuldade financeira se configura como um dos fatores influenciadores  para 

a decisão. 

  

“Já tava bem pertinho de ter ele já.(...) Já tava para uns 8 meses já(...) Porque 

ele (o companheiro) tava desempregado, eu também...”(...) “Porque foi tudo 

em cima da hora sabe, eu só me decidi mesmo quando tava bem pertinho de ter 

ele. Quando as coisas tavam ficando bem ruim mesmo, sabe, em casa, a 

situação. Porque já quem tava ajudando a gente era a família dele (do 

companheiro), aí ele tava desempregado, eu também...”(Pagu) 

 

“É. Se eu tivesse condições de criar, eu vinha (à audiência) para resgatá-lo. (...) 

Vontade eu tenho, mas não tinha condições, né.” (Frida Kahlo) 

 

“Eu pensava que ela ia passar fome, pensava em momento de doença, que eu 

não tinha condições (…). (Pensava que) Eu não vou poder dar estudo a ela, 

não vou poder dar alimentação a ela, que já tinha a outra (...) Aí, dei ela a essa 

família.” (Simone de Beauvoir) 
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Nos fragmentos das entrevistas das nossas colaboradoras, identificamos a presença 

da dificuldade econômica para à decisão da entrega. Percebe-se, assim o quanto a 

dificuldade financeira é um fator relevante para a decisão.  

Como aponta Fonseca (2012), a maioria das crianças que estão aptas para serem 

adotadas vem de contextos de miséria, e suas famílias biológicas não possuem recursos 

materiais (Leão, Silva e Serrano, 2012). Nesse sentido, a pobreza, miséria e desemprego 

são fatores que se configuram como significativos nos discursos das mães que entregam 

o filho (Ayres, 2012).  

Weber (2009), em pesquisa feita com mulheres que pretendiam entregar o filho em 

adoção, em dois hospitais de Santa Catarina, também aponta como motivador a questão 

financeira, destacando o quanto essas mulheres vivem em setores sociais marginais, 

marcado pela exclusão social.  

Mas, a entrega de um filho em adoção dificilmente é feita baseada em um único 

fator. Leão et al. (2014, p. 287) aborda, como fatores que influenciam a decisão de 

entrega, a “vulnerabilidade social e emocional, como pobreza, ausência dos pais dos 

filhos, falta de apoio social e familiar”. Sendo assim, não se deve analisar o fenômeno 

da entrega a partir de um único fator motivador, pois comumente, são vários fatores que 

levam à decisão (Costa, 2006). Como bem ressalta Motta (2001, p. 57), para se entender 

a entrega, deve-se compreender o “universo feminino nos séculos passados e na 

atualidade, inserido em seus contextos e referido às particularidades próprias a cada 

situação econômico-sociocultural e psicológica”. No caso de nossas colaboradoras, o 

fator financeiro pesou em suas decisões, mesmo que houvesse outras motivações que 

também contribuíram para a escolha.  
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Destacamos, ainda, que de acordo com Weber (2009), algumas mulheres expressam 

o desejo de permanecer com o filho, mas pelas condições financeiras na qual se 

encontram não veem outra saída. Assim, demonstram o abandono político no qual estão 

inseridas e que igualmente configura uma violência, da qual também são vítimas, 

apontando, ainda, para a necessidade de se fortalecer essas famílias em nível micro e 

macropolítico.  

Percebemos na fala de Pagu que a decisão só foi realmente concretizada quase no 

fim da gravidez, quando ela percebeu não ter outra opção diante das dificuldades. Em 

Frida Kahlo e Simone de Beauvoir, percebe-se que as “condições” a que elas se referem 

são múltiplas e parecem ser tanto materiais quanto emocionais, ao considerarmos suas 

histórias de vida e o contexto no qual estão inseridas. As dificuldades financeiras, 

aliadas à dinâmica familiar, são, portanto, para nossas colaboradoras, motivos 

importantes para se entender a decisão.  

Martins, Faraj, Santos e Siqueira (2015), em pesquisa realizada com profissionais de 

saúde de dois hospitais públicos do Rio Grande do Sul, evidenciam que, dentro os 

participantes do estudo, todos já se depararam com mulheres que demonstravam a 

intenção de entregar a criança em adoção, bem como com mulheres que abandonaram 

os filhos, e as motivações giravam em torno da falta de apoio financeiro, social e 

emocional.  

Valentim e Cortez (2014) também ressaltam a condição socioeconômica como 

determinantes para a decisão da entrega, sendo a falta de recursos materiais e 

financeiros significativos nos discursos de mulheres que optaram pela entrega. As 

autoras também lembram a importância de se compreender cada caso, pois o contexto 

social e econômico não necessariamente é a única motivação, bem como nem toda 

mulher, mesmo nesse contexto, sofre com a perda gerada pela entrega, ou, outras, ainda, 
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mesmo sofrendo das mesmas condições, optam por permanecer com o filho. Logo, é 

preciso se compreender, além do contexto em que estão inseridas, as motivações 

subjetivas dessas mulheres.  

 

5.2.1.2. Sem Apoio do Companheiro  

 

A ausência dos companheiros mostra-se um fator que também contribui para a 

decisão. Dessa maneira, percebe-se o quanto não ter uma família estruturada, com a 

presença do pai da criança, não tendo, então, o apoio desse genitor para auxiliar na 

criação dos filhos, influenciou a decisão. 

Pagu e Simone de Beauvoir complementaram, trazendo os companheiros como 

determinantes para a decisão. Pagu dá indício de que há conflitos familiares do quais ela 

gostaria de poupar o filho, e Simone de Beauvoir verbaliza as violências sofridas:  

“Porque ele também gostava de tomar uma né (o companheiro) (risos)... daí 

sabe que quem assim bebe, não tem como...”. (Pagu) 

 

“Lá (no Rio de Janeiro) ele arrumou outra mulher e começou a me maltratar. 

Saí de casa e passei um tempo na rua, sem ter nenhum parente ou outra pessoa. 

Ele me colocou para fora de casa. (…) Até voltar para a minha casa, a que meu 

marido morava, pois quando a gente gosta, vira “sem-vergonha”. Voltei para 

ele e fiquei lá na casa dele até tê-la. Mas eu sofri. Eu apanhava, ele até furou 

a minha barriga, quando estava com 8 meses de gravidez.” (Simone de 

Beauvoir) 
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A não presença do genitor, ou a falta de apoio dele em cuidar da criança é 

relevante. Menezes (2007), em estudo sobre o tema destacou, dentro os fatores 

motivadores, a ausência do pai da criança. E essa ausência corrobora com o perfil dessas 

mulheres que apresentamos no item 4.1, no qual, aparece que o pai geralmente é tido 

como desconhecido e não tem interesse em cuidar e/ou assumir a criança, sendo fruto 

de, em alguns casos, relações passageiras e instáveis. Em nossas colaboradoras, os 

filhos não eram fruto de relações passageiras, mas o não apoio do pai em assumir a 

criança, ou se interessar por ela, influenciaram a decisão.  

Weber (2009) destaca que além da falta de apoio do genitor, a violência sofrida 

pela mulher e pelos filhos, por parte do genitor, também é motivador.  

Nesse sentido, vemos que Simone de Beauvoir traz as violências sofridas pelo 

marido, bem como Pagu dá indícios de possíveis violações devido ao uso que o 

companheiro faz de álcool. Tais vivências contribuíram negativamente para a decisão. 

No caso de Frida Kahlo, a entrega via judicial em adoção não era opção inicial, já 

que o pai da criança (um cliente, que conheceu através da ocupação como profissional 

do sexo, e tornou-se fixo há quatro anos, com quem tinha contato) havia expressado que 

cuidaria da criança. Frida Kahlo afirma que já pensara em entregar assim que saísse da 

maternidade, como fizera com a filha que tinha tido anteriormente, porém, como o pai 

da criança afirmou que permaneceria com o menino, ela desistiu. Mas, ao não cumprir 

com que acordou com Frida Kahlo, seu filho foi tomado pela polícia, sendo abrigado 

em uma instituição de acolhimento. Só então, ela decidiu entregá-lo em adoção, já que 

não tinha condições de ficar com ele e criá-lo. A criança, nessa época, tinha três meses 

de vida.  

“Eu já ia dar mesmo na maternidade. Eu não dei por causa do pai dele! Porque 

o pai disse que ia criar, ‘não dê porque eu vou criar, não dê porque eu vou 
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criar’ (...) Eu decidi mesmo quando tomaram ele de mim e eu fui na Casa de 

Passagem. Quando eu cheguei para a avaliação, aí eu decidi mesmo.” (Frida 

Kahlo) 

 

 O fato do pai não assumir o filho e cumprir com o que acordou com Frida Kahlo 

foi significativo para ela. Nesse caso, como aponta Valentim e Cortez (2014), estar 

vivendo uma situação difícil com o pai da criança também é motivador. Aqui, a situação 

difícil se configura tanto pelo fato dele não cumprir com o combinado, quanto pelo fato 

da própria relação deles ser fruto de relação profissional advinda da ocupação de Frida 

Kahlo, o que, socialmente é desaprovado.  

Desse modo, percebe-se, que os filhos entregues em adoção, para além do perfil 

da mulher (com a falta de condições financeiras, baixo nível de escolaridade, salários 

inconstantes, entre outros), há, também, a falta do apoio e ausência física do pai da 

criança, assim como o filho ser fruto de uma relação casual e/ou instável, que afetam 

diretamente o exercício da maternidade (Ayres, 2012; Costa, 2006; Fernandes et al., 

2011; Fonseca, 2012; Freitas, 2014; Gueiros, 2005; Mariano & Rossetti-Ferreira, 2008; 

Motta, 2006).  

Dessa forma, percebemos que as motivações sempre perpassam o contexto no 

qual a mulher está inserida, e o quanto este é relevante para a sua decisão. É perceptível, 

também, o quanto a decisão da entrega é, no fim, algo particular à mulher, mesmo 

àquelas que têm companheiros, como no caso de Pagu ou de Frida Kahlo, que o pai da 

criança afirmou que cuidaria da criança, não tendo feito como havia prometido a ela. 

“Nós dois sentamos e conversamos. (…) Ele (companheiro) concordou comigo. 

[Então foi sua decisão que prevaleceu?] É.” (Pagu) 
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“[Foi uma decisão] Só minha!”. (Frida Kahlo) 

 

“Ele (companheiro) não queria saber dela não. Não se interessava. [A decisão 

de entregar foi] Só minha.” (Simone de Beauvoir) 

 

Para Leão et al. (2014, p. 287), há o fenômeno da “invisibilidade dos pais”, pois, 

normalmente, quando as mulheres optam por entregar o filho judicialmente, há poucas 

informações sobre os pais que geralmente não são escutados. E isso tem duas 

explicações: porque é comum que os filhos sejam frutos de relações passageiras ou 

porque, como socialmente cabe às mulheres o cuidado dos filhos, os pais não são 

procurados, questionados, nem tampouco julgados.   

No caso de nossas colaboradoras, temos três situações. Em Simone de Beauvoir, 

o pai não tinha interesse em assumir a filha e participar da decisão, deixando a decisão 

toda para ela, assim como em Frida Kahlo, que, pelo fato do pai também não ter 

assumido nem criado o filho, como disse que faria, a escolha recaiu sobre ela. Sendo 

assim, o peso da decisão e a efetivação desta ficam a cargo apenas dessas mulheres. No 

caso de Pagu, o companheiro estava ciente e os dois tomaram a decisão juntos, ainda 

que aparentemente, a ideia tenha surgido dela, e ele apenas tenha concordado. Mas, 

ainda sim, no momento de oficializar a entrega, apenas ela foi ouvida, corroborando 

com o fato de que, historicamente, à mulher compete o cuidado da prole e todas as 

decisões que circundem essa relação.  

5.2.1.3. Sem Apoio Familiar 

 

 A falta de apoio familiar também é ressaltada pelas outras colaboradoras. Pagu 

ressalta que a mãe achou sua decisão ruim, mas, no fim, respeitou sua decisão, já que 
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morava longe e já cuidava da filha mais velha de Pagu (sua primeira filha, que teve 

ainda adolescente e que fora criada pela avó), e, assim, Pagu não podia contar com sua 

ajuda nem queria pedir mais à mãe. Já Simone de Beauvoir traz que também não tinha 

apoio familiar para ficar com mais uma filha, inclusive pelo fato de, na época do 

nascimento da filha que fora entregue em adoção, ela estava morando em outro estado 

(Rio de Janeiro) com o então companheiro. Mas ela faz uma ressalva, trazendo a 

importância do apoio familiar como fator fundamental para a decisão de entrega ou não.  

  

“A minha mãe achou muito ruim, porque é negócio de vó né. Vó é vó. Mas eu 

conversei com ela, né.” (Pagu) 

 

“Mas eu não tinha ninguém. Não tinha família, não conhecia ninguém. (…) 

Minha família não me apoiava, porque eu tinha saído, tinha fugido e tinha ido 

embora com ele (companheiro).” (Simone de Beauvoir) 

 

“O apoio da família é fundamental. O apoio da família é tudo. Se ela tivesse 

apoio da família, ela ia desistir de dar. Por que eu dei a minha? Porque 

morava longe da família, o marido não ajudava. (…) Acho que nessa situação 

tem que ter apoio, respeito (…)” (Simone de Beauvoir – fragmento da cena) 

 

 Para Soejima e Weber (2008), mulheres que abandonam ou entregam o filho, 

são mulheres que normalmente foram abandonadas pela família, gerando um ciclo 

vicioso. Sendo assim, para Martins et al. (2015), elas não possuem, ou possuem pouca, 

referência familiar, pois advêm de contextos com baixa qualidade nas relações dentro da 

família. Nesse sentido, haveria um caráter transgeracional que pode influenciar a 
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decisão (Araújo, 2013). Mas ressalta-se que tal caráter não é visto aqui como 

essencialista e determinista, mas como um fator que pode influenciar a forma como 

essas mulheres se relacionam com sua prole, considerando as relações que 

estabeleceram durante toda sua vida e especialmente no âmbito familiar.  

 Nas histórias de nossas colaboradoras, como demonstrada no capítulo anterior ao 

serem apresentadas, vimos que elas possuem marcas na relação com suas famílias. Frida 

Kahlo afirmava preferir ficar na rua a casa, dando indícios das dificuldades no lar com 

seus pais. Simone de Beauvoir trouxe o trabalho como tendo marcado sua infância. 

Pagu é a exceção, que trouxe a figura do pai como significativa. Assim, as duas 

primeiras, cada uma com sua particularidade, não trazem a família de maneira afetiva.  

Pagu é a única que se refere à família de forma carinhosa e demonstra algum 

laço, sinalizando, também, em sua fala, o fato de mãe ter sofrido com decisão da entrega 

e, que após Pagu conversar com ela, a mãe a entendeu, evidenciando uma relação boa 

existente entre elas, exemplificada pelo diálogo e abertura que há entre as duas. 

 No caso de Simone de Beauvoir e Frida Kahlo, é possível entender que, mesmo 

não tendo sido abandonadas, não parecem ter tidos relações afetivamente significativas 

com os familiares, o que pode contribuir para a forma como se relacionam 

posteriormente, seja com companheiros ou com filho. Sendo assim, o não apoio familiar 

parece refletir não apenas na situação da decisão em que estão vivendo, mas presente no 

cotidiano em suas vidas. E, como visto no fragmento da Cena de Simone de Beauvoir, o 

apoio familiar é fundamental e pode contribuir ou não para uma decisão favorável à 

entrega, sendo fator decisivo. 

Segundo Barroso (2015, p. 27), esse não-apoio dos familiares termina por gerar o 

sentimento de solidão e tristeza, assim como um sentimento contraditório, pois “apesar 
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(…) de estarem gerando vidas dentro de si, essas mulheres sentem-se vazias e 

solitárias”.  

Entendemos, então, que essas mulheres estão sozinhas em sua decisão, seja por falta 

de condições financeiras, pela ausência do parceiro/pai da criança ou pela falta de apoio 

familiar. Apenas um desses, isolado, já se configura como fator de vulnerabilidade, mas 

a junção dos três, como ocorre em nossas colaboradoras, se mostra um peso no qual elas 

não veem saída se não a entrega. Não há um só fator que contribua para uma decisão 

diferente.   

5.2.1.4. Com o Uso de Drogas 

 

Especificamente em Frida Kahlo, o uso de drogas surgiu como um importante fator 

que, como os demais, incide sobre ela como influenciador da escolha. Para ela, além dos 

fatores explicitados anteriormente, mais fortemente a ausência do genitor em cumprir o 

que havia prometido, agrava-se o fato de ser usuária de crack.  

 

 “Eu já ia dar mesmo na maternidade. Eu não dei por causa do pai dele! 

Porque o pai disse que ia criar. (...) Eu sentia que ia perder ele. Eu sentia... Eu 

sentia. Mãe sente. (...) Eu sentia, muita gente tava de olho nele, porque eu sou 

uma drogada, né? (chora).” (Frida Kahlo) 

 

Martins et al. (2015) ressaltam, como fatores que também podem influenciar a 

decisão da entrega a dependência química e outros transtornos psicológicos e 

psiquiátricos. Aqui, em Frida Kahlo, percebemos que o uso de drogas, que ela julga 

como ruim, já que uma mãe não deve se drogar na frente do filho (como visto no 

capítulo anterior), é algo decisivo para a não permanência do filho com ela. Ela fez 
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bastante uso de drogas mesmo durante a gestação, e o fato de ser “drogada” foi algo que 

fez seu filho tornar-se alvo de preocupação. Além disso, o fato do pai não assumir a 

criação do filho, como disse que faria, também contribui para a decisão.  

Com tudo que foi exposto acerca dos motivos que levaram nossas colaboradoras a 

optar pela entrega do filho, entendemos que é preciso levar em consideração a 

historicidade de cada mulher, visando compreender suas motivações e a sua vinculação 

ou não a um filho, pensando o contexto cultural, social e psicológico nos quais esteve 

inserida e todas as relações que manteve nestes (Soejima & Weber, 2008). Frida Kahlo, 

especificamente, possui, em sua história, muitas marcas: estupros, o trabalho como 

profissional do sexo ainda na adolescência, o uso de drogas. São muitas as marcas que 

se refletem na sua posição defensiva. Precisamos ter um olhar que considera esse 

contexto em todas as mulheres que fazem tal opção.  

 

Como situar em relação à crítica feroz aquelas jovens solteiras pressionadas pela 

família, abandonadas pelo parceiro, sem emprego e às vezes sem lugar para morar? 

Onde situar aquela mulher que já cria sozinha algumas crianças e que não recebe 

auxílio de qualquer espécie, seja moral, afetivo ou econômico? (Motta, 2001, p. 80).  

 

 

Em todos os casos, a mulher parece desamparada (Martins et al., 2015). 

Desamparada em nível econômico, pela falta de políticas públicas que deem suporte a 

ela (Bessa, 2010), bem como em nível social, pela falta de suporte familiar e do pai da 

criança, e afetivo, pela vulnerabilidade em que se encontram devido à combinação 

desses níveis.  

5.2.2 Dando um Futuro ao Filho 

 

Foi importante constatar que outra motivação forte para a entrega, revelada por 

nossas colaboradoras, foi a possibilidade de permitir que o filho tenha um futuro melhor 
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do que teria ao lado delas, suas mães/famílias biológicas. Isso pelo fato delas afirmarem 

não terem condições financeiras de permanecer com os filhos.  

Apreendemos, então, que os medos relacionados ao futuro do filho se entrelaçam 

com as motivações, já que a entrega é vista também como algo positivo para a criança, 

que, assim, poderá, nos desejos das mulheres, ter algo que elas, no contexto em que 

estão inseridas, não poderiam oferecer. A literatura destaca, em seus estudos sobre o 

fenômeno da entrega, que muitas vezes ela é motivada pela possibilidade de ofertar um 

futuro melhor para a criança.  

Para Motta (2001, p. 264), “por vezes, a mãe que entrega abre mão do seu sonho de 

ter seu filho consigo, de criá-lo, porque reconhece que não tem condições concretas ou 

internas para fazê-lo”. Assim, ao assumir tal posicionamento, a entrega surge como 

possibilidade de ofertar aos filhos um futuro melhor, poupando-os de privações e 

dificuldades, como ressalta Costa (2006) em pesquisa realizada com mulheres que 

entregaram os filhos em adoção.  

De acordo com Weber (2009), a entrega é um ato de amor, uma escolha da mãe para 

proteger os filhos de qualquer forma de violência, renunciando o seu direito de ser mãe 

para que seus filhos sejam cuidados por outros. É, assim, uma forma de se preocupar 

com o futuro da criança (Martins et al., 2015).  

Dessa forma, a entrega pode ser vista como uma atitude em prol da criança. E, em 

nossas colaboradoras, vemos que pensar melhores possibilidades de futuro para os 

filhos foi fator fundamental para suas escolhas.   

Vamos às vozes delas: 

“Ia ser melhor para ele mesmo, para o futuro dele (filho). Essa hora meu filho 

tá lá no bom lá... mas tá bom para ele. (...) Um futuro muito bom ele vai ter, 

viu. (...) Porque eu vejo, sabe, nos olhos do casal que tá criando ele... eles têm 
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muito amor e carinho, eles têm. (...) vai educar, vai fazer tudo, né, para ele.” 

(Pagu) 

 

“Peço muito que quem ficar com ele, dê um futuro bom a ele. Dê um estudo 

bom, uma criação maravilhosa... uma criação que eu não vou ter condições de 

dar. Que ele seja criado uma criança bem meiga, que ele tenha um carinho que 

eu não pude dar. Vontade eu tenho, mas não tinha condições, né.” (Frida 

Kahlo) 

 

“[Pensava nela todos esses anos] Muito. Toda hora. Pensava: ‘Será que ela 

comeu? Será que está bem? Será que está estudando? Eu ficava pedindo a 

Deus que ele abençoasse ela onde ela estivesse. (…) Pensava onde ela estava, 

como ela estava, como estava a vida dela … se estava se alimentando, se 

estava sofrendo.” (Simone de Beauvoir)  

 

Portanto, parte da motivação também se relaciona com a possibilidade de, com a 

entrega, permitir que o filho possa ter um futuro melhor do que aquele que ele teria se 

permanecesse com a mãe biológica, uma vez que o contexto no qual estão inseridas, 

marcado por vulnerabilidades socioeconômicas, não é visto como um ambiente 

saudável para a criança, por elas.  Vê-se, nas falas das três colaboradoras, que desejam, 

com a entrega de seus filhos, oferecer a eles condições de educação e formação 

melhores. 

Freitas (2014) e Leão et al. (2014) destacam que as condições econômicas não são 

motivos suficientes que justifiquem a não permanência com os filhos, não devendo ser 

impedimentos para a relação com a criança. Mas entende-se que, a partir desse contexto 
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no qual essas mulheres estão inseridas, elas se tornam vulneráveis e estão 

desamparadas, o que contribui diretamente para a decisão.  

Dessa forma, a esperança é de que, com a entrega, eles terão a possibilidade de 

serem criados dentro de um lar estruturado, com melhores condições financeiras, 

portanto, possibilidade de educação, bem como acesso a alimentação e outros recursos 

que elas não poderiam arcar e oferecer aos seus filhos. Essa esperança, aliada ao 

desamparo em que se encontram, tornam-se, também motivações para a decisão em 

entregar o filho para adoção.  

Com isso, também, entendemos que apesar de gestar o filho, ou seja, exercerem a 

maternidade, não necessariamente elas exercem a maternagem deles, pelo fato da 

entrega, o que não impede que essas crianças sejam maternadas por outras pessoas, no 

caso os pais adotivos, assim como não impede que essas mulheres, de alguma forma, se 

relacionem com o filho que fora entregue, através das fantasias que criam acerca do 

futuro da criança.  

Pode-se pensar, assim, que as três colaboradoras optam pela entrega e aceitam a dor 

desta na esperança de um futuro melhor para os filhos. Esse tipo de motivação pode 

gerar por sua vez, um desejo de reencontro com esse filho, para assim, poder constatar 

que deu o tal futuro melhor para ele, sendo, portanto, uma forma de ser boa mãe - o 

sacrificar-se pelo filho.  
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Recorte intitulado A Árvore, do quadro “A Árvore da Vida”, de Gustav Klimt. 
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6. A ENTREGA E SEU DEPOIS  

 

Neste momento do percurso, entraremos em contato com as repercussões na vida 

das colaboradoras após a entrega do filho: seus sentimentos depois da entrega, a 

distinção que fazem entre abandono e entrega, carregada de dores e afetos; os confortos 

possíveis que encontram após o ato; os desejos, ou não, de reencontro; as dores em 

torno do julgamento condenatório do outro; e o silêncio imposto ao seu luto. Foram 

esses os sentimentos desvelados por elas em nossos encontros, que repercutem em suas 

vidas e que traremos agora nos eixos temáticos deste capítulo.  

 

“Foi muito bom conversar sobre isso, desabafar, apesar de doer um pouco 

conversar sobre isso... Mas foi uma conversa que, mesmo dolorosa, doída, me 

fez me sentir acolhida. (…) Você é uma moça muito bacana, que me acolheu” 

(Simone de Beauvoir).  

 

Compreendemos, portanto, que a entrega possui um “depois” que também 

precisa ser escutado, acolhido, e agora refletido por nós com vocês. 

 

6.1 A Distinção que Carrega o Afeto: Não Abandonei, Entreguei 

 

Há de se ressaltar, diante do que foi exposto nos capítulos anteriores, que tratar a 

entrega de filho como abandono parece ser uma definição reducionista, pois não 

considera as histórias e motivações das mães que o fazem (Ayres, 2012; Motta, 2001; 

Soejima & Weber, 2008; Weber, 2009). Nos encontros com as colaboradoras deste 

estudo, pudemos não apenas escutar, mas por vezes sentir com/por meio delas esses 

sentimentos que carregam. 



  

120 
 

Nas falas de Frida Kahlo e Simone de Beauvoir, percebemos a distinção feita entre 

termos Entrega e Abandono. A distinção feita carrega o afeto. Para elas, o abandono 

seria o ato no qual a mãe está desconectada afetivamente do filho, e a entrega é a 

decisão que não implica na possível ausência de afeto.  

A entrega surge, então, como uma possibilidade diferente ao abandono e como uma 

alternativa a outros atos como o aborto e a possibilidade do criar. São as justificativas 

que elas possuem para terem realizado esse ato e que, portanto, as acompanham depois 

da entrega. 

 

“Eu não abandonei! Se eu tivesse abandonado ele, eu não tinha ido atrás dele 

lá na Casa de Passagem. (...) Não sofreria. Mas eu tô sofrendo!”. (Frida 

Kahlo) 

 

“Seria pior se eu tivesse deixado ela passar fome. Ou se tivesse abandonado 

ela, largado em qualquer lugar, ou abandonado na maternidade. Ou dado a 

pessoas drogadas. Mas não, eu dei a uma família que tinha condições de criar 

ela”. (Simone de Beauvoir) 

 

“É uma coisa boa! É melhor do que você sacudir no tambor do lixo, do que 

você abortar.” (Frida Kahlo) 

 

Weber (2000) aponta que a maioria dos casos de abandono se dá no contexto de 

pobreza, no Brasil, e que tais casos estão ligados a fatores como proibição legal do 

aborto, miséria, falta de esclarecimento da população e falta de amparo familiar, o que 

leva a, dentro desse contexto, ser uma prática bastante realizada. São mães excluídas 
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(Soejima & Weber, 2008). Sendo assim, “a prática do abandono é percebida como sinal 

eminente de fracasso político-administrativo, especialmente no trato com as famílias” 

(Camargo, 2006, p. 45). 

Venâncio (1997, p. 189) alega não ser “exagero afirmar que a história do abandono 

de crianças é a história da dor feminina”. Dor, esta, que se relaciona com toda a história 

da construção do ser mulher.  

Portanto, a escolha de não permanecer com o filho, seja abandonando ou 

entregando, também se relaciona com o rompimento daquilo que é esperado da mulher e 

carrega algum tipo de dor, seja pela ruptura do vínculo com o filho, seja por todas as 

vulnerabilidades que a mulher vive e que a leva a fazer tal escolha.  

Porém, mesmo o fato do abandono apontar para uma falha social que essas mulheres 

vivem, e da qual são vítimas, alguns autores, também, refletem sobre a importância de 

se repensar o termo “abandono” pela concepção negativa que ele carrega.  

Ayres (2012) aponta que o termo é associado hegemonicamente ao não acolhimento, 

desinteresse e desamor. Além disso, ela ressalta que essa concepção negativa surgiu a 

partir do sentimento de família e infância, o que culminou em associar o abandono a um 

caráter individual, como uma falha apenas daquele que abandona.  

Menezes e Dias (2011) consideram o abandono como o ato praticado sem a 

preocupação acerca da sobrevivência do filho, enquanto na doação há essa preocupação, 

mesmo diante da impossibilidade da mãe permanecer com seu filho.   

Faraj et al. (2016), também fazem essa distinção, apontando que o abandono estaria 

ligado a maus-tratos, enquanto na entrega há a preocupação com o bem-estar e 

preservação da vida do filho.  

Martins et al. (2015), em pesquisa realizada com profissionais de saúde, aponta que 

tais profissionais também carregam essa diferenciação, assinalando que, para eles, a 
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entrega é um ato de cuidado, enquanto o abandono seria algo danoso para a criança, que 

pode gerar uma ruptura definitiva entre mãe e filho.  

Nesse sentido, temos que o termo abandono carrega um peso pejorativo e 

reducionista, pois não abrange a característica de que algumas mulheres entregam o 

filho visando o bem maior deles (Motta, 2001), e que ainda “reflete estigmas não apenas 

para a mãe como também para a criança” (Menezes, 2007, p. 35). 

Nas três colaboradoras, percebemos que, para elas, o abandono é um ato que não 

carrega afeto ao filho e, por isso, não geraria repercussões e sentimentos de dor e 

sofrimento. Ao contrário delas, que vivem essa dor, consequência do fato de terem 

entregado os filhos em adoção como uma melhor saída para seus futuros, um ato final 

de amor com o filho, numa relação recém-iniciada e já interrompida.  

Sendo assim, percebe-se, ainda, que optar por entregar, demonstrando assim o afeto 

para com o filho, é, também, uma forma de gerar um alívio para essas mulheres, uma 

espécie de conforto ao saberem que, mesmo não permanecendo com seus filhos, elas o 

fizeram de maneira afetuosa, pensando no bem-estar deles. No entanto, elas também 

julgam as mães que abandonam os filhos; são diferentes delas, a outra é a mãe má; elas 

não. O afeto as salvaria desta condenação, mas não do olhar dos outros. 

Além disso, em Frida Kahlo vemos ainda a distinção da entrega como uma opção ao 

aborto. O aborto é ilegal no Brasil, salvo em alguns casos especificados em lei, e é 

socialmente visto como algo errado. É um tabu social e a mulher que o realiza é 

recriminada (Rebouças, 2010). Pensando o lugar do aborto na nossa sociedade, a 

entrega surge como uma melhor possibilidade no enfrentamento da impossibilidade de 

ficar com o filho, uma melhor decisão do que o aborto, para a colaboradora. Nas 

palavras de Barbosa (2011), a entrega é, então, “um ato de amor, calcado na aceitação e 
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no reconhecimento de não reunir condições” de criar o filho, acrescentando, aí, o fato de 

“que se constitui na negação da prática de um possível aborto da criança”.   

Mas é preciso pensar, ainda, se aquelas que abandonam o filho em algum lugar, e 

não necessariamente o entregam diretamente à Justiça ou a uma família, de fato não 

possuem afeto para com o filho. Primeiramente, é preciso olhar cada caso 

individualmente para se compreender os motivos dessas mulheres. Além disso, é 

preciso entender, também, que às vezes, aquelas que abandonam (e não entregam, na 

distinção feita por nossas colaboradoras) o fazem tanto por temer a Justiça, pelo 

desconhecimento de que a lei permite tal ato, ou por temer a publicização do seu ato e, 

dessa forma, reconhecer socialmente que está abrindo mão do seu filho e de sua 

possível falta de condição de exercer sua atividade de mãe. Ou, ainda, podem ter outros 

motivos para abandonar.  

Para Motta (2001, p. 71) 

a vergonha e o medo têm levado muitas mulheres a abandonar sorrateiramente 

suas crianças em portas alheias, em latas de lixo e em locais os mais variados a 

fim de não terem de abrir mão voluntariamente do pátrio poder
1
, tornando assim 

pública a sua ausência material e/ou afetiva para exercer a maternagem.  

 

 Esse tipo de situação é comum de se encontrar na mídia
2
, com matérias que 

ressaltam o abandono e estigmatizam a mãe. Entendemos, portanto, que o termo 

“abandono” além de não dar conta de todas as motivações e carga emocional que o ato 

de abandono ou entrega do filho carrega, contribui para a estigmatização das mulheres 

que optam por não ficar com o filho, encontrando, seja no abandono ou na entrega, uma 

alternativa ao não exercício do seu poder familiar para com aquela criança.  

                                                           
1
 Pátrio Poder é a nomenclatura antiga. Alterou-se o Código Civil e hoje é chamado de Poder Familiar.  

2
 Exemplo de matérias como essa: 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/12/opinion/1444657013_446672.html 
 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/12/opinion/1444657013_446672.html
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Destacamos, por fim, que o abandono de crianças é considerando crime no 

código penal brasileiro, pelo fato de colocar em risco a vida do infante (Barbosa, 2011), 

ao contrário da entrega, que não acarreta punições para a mulher. Destarte, além da 

vergonha e culpa que possivelmente elas carregam pela decisão da entrega, entendemos 

que por vezes o abandono pode ser prática mais comum, tanto por um desconhecimento 

da lei, e, portanto, do fato de que a entrega é um direito, quanto, talvez, possa haver uma 

associação de que ambos os atos (abandono e entrega) podem gerar punições. E, no caso 

de uma entrega via judicial, por haver identificação, esse punição seria uma 

possibilidade concreta, nessa concepção que elas possivelmente possam ter.   

   

 6.2 O Conforto em Outros Filhos 

 

As colaboradoras Pagu e Frida Kahlo já tinham outros filhos e a presença destes 

foi importante para suas vidas após a realização da entrega. Compreendemos que esses 

filhos serviram de apoio e consolo, sendo um conforto em relação às dores provocadas 

quando da entrega do outro filho em adoção.  

“Porque, assim, se eu não tivesse nenhum, toda hora eu pensava nele (no 

filho que entregou), né? Mas como eu tenho o grande, aí quando eu olho para 

ele, aí quando eu olho para ele, eu me lembro do outro, mas aí a dor não fica 

muito grande, né.” (Pagu) 

 

“Não sofri tanto e porque nesse tempo minha outra filha era pequena e ela me 

confortou muito. Me confortou muito.” (Frida Kahlo) 
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Pagu tem outros filhos: uma vive com sua mãe, esta ela teve aos treze anos; a 

outra filha que atualmente tem quatro anos vive com uma irmã de Pagu; e tem mais um 

menino de três, que vive com ela. Depois destes, teve a criança que ela entregou em 

adoção para o casal, pouco após o nascimento da criança, que no momento da 

entrevista, já estava com oito meses de idade. A primeira filha, Pagu afirma ter 

entregado por ser muito nova e não tinha maturidade na época da gestação. Esta, assim 

como a segunda, por viverem com familiares, não são vistas por Pagu como entrega em 

adoção, já que ela tem contato com as crianças. O terceiro filho, que vive com ela, 

torna-se seu conforto, e alvo até mesmo de projeção para seus anseios e sentimentos. É 

com ele que ela se volta para amenizar a dor pela entrega do outro filho.  

Frida Kahlo teve três filhos. A primogênita vive com os avós maternos, mas, por 

esse fato, as duas possuem contato. A segunda filha foi entregue diretamente a uma 

família e o terceiro filho foi entregue judicialmente. Ela relata que, na entrega da 

segunda filha, a sua primogênita foi uma figura de apoio e conforto, mesmo que a 

convivência das duas não seja tão intensa pelo fato da filha primogênita ser criada pelos 

avós. Ainda sim, ela se remete a essa filha como tendo sido significativa no 

enfrentamento da entrega da sua segunda filha.  

Motta (2001) aponta que é comum que, em casos de entrega, haja um 

comportamento de intenso apego aos demais filhos, caracterizado até pela 

superproteção. Além disso, Menezes (2007, p. 114), em pesquisa realizada com 

mulheres que doaram os filhos em adoção, constatou que o primeiro filho doado 

“marca” a mãe doadora, pois inaugura “o ato de doar”, fazendo com que não seja 

esquecido.   

Diante disso, é possível entender que se voltar para a figura dos outros filhos é 

uma forma de se confortar pela entrega, amenizando, assim, a dor deste ato. No caso de 
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Pagu, o filho entregue foi o primeiro doado judicialmente, que caracteriza uma ruptura 

definitiva com o filho. Então, ela carrega a “marca” dessa entrega e se volta para o filho 

que vive com ela, como forma de consolo, de apoio para enfrentar a dor da decisão e do 

ato.  

Em Frida Kahlo, a filha que a confortou é a que vive com os avós maternos. 

Mesmo não exercendo cuidando diretamente dessa filha, elas convivem, e tê-la por 

perto foi, também, uma forma de enfrentamento, sendo a filha, então, uma figura de 

apoio significativa, na qual encontrou o conforto diante da dor da entrega. Dessa forma, 

vê-se que os filhos que permanecem com elas, seja aqueles que de fato são criados pelas 

mães (como no caso de Pagu) ou aqueles que apenas convivem de alguma forma (como 

no caso de Frida Kahlo), tornam-se alvo de investimento em algum momento.  

Menezes (2007) afirma que as mulheres que entregam filhos em adoção são 

capazes de, e porventura o fazem, criar laços com os filhos que permanecem com elas, o 

que, também, rompe diretamente com o imaginário social que é criado sobre elas, de 

que são mães frias e sem capacidade de amar.  

 

6.3 A Esperança do Reencontro 

 

Identificamos que nossas colaboradoras almejam o reencontro com o filho que 

foi entregue e nessa possibilidade de re-união encontra-se, também, o desejo do perdão, 

da rendição pelo ato, dando indícios, dessa forma, sobre suas dores silenciadas. Vemos 

que a fantasia do reencontro surge como um recurso, um facilitador, no enfrentamento 

da dor que a entrega do filho em adoção gerou.  

“Eu pedi para o juiz que quando ele (o filho) crescer, ele saiba que foi adotado. 

Eu quero que ele saiba que foi adotado. (...) Porque se ele der valor à mãe dele 
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e ele souber o que eu passei por ele, ele vem atrás de mim. Ele vai reconhecer 

a minha história. (...) Vem. Eu sinto que ele vem. (...) Que ele crescer e quiser 

vir atrás de mim.... se eu ainda for viva! (chora). Ele vem.” (Frida Kahlo) 

 

“[Era um desejo] Que ela soubesse que é adotada. E que eu fiz isso pensando 

no bem dela.”. (Simone de Beauvoir).  

 

 Primeiramente, destacamos o quanto nessas falas existe dor. Ambas as 

colaboradoras afirmam que querem que os filhos saibam que são adotivos, para que, no 

futuro, possam perdoá-las ao entenderem que a decisão delas foi feita pensando no bem-

estar deles. Portanto, reconhecemos aqui a dor que carregam ao depositarem suas 

esperanças na possibilidade de que no futuro venham a ter o perdão de seus filhos. 

 Motta (2001) afirma que o sentimento que fica para as mulheres que entregam o 

filho é o de perda, mesmo que a entrega seja motivada por diferentes razões ou que as 

repercussões nas suas vidas após o ato sejam diferentes. Mas o que permanece é a 

perda, a dor da separação do filho. E isso reforça ainda mais a necessidade de 

acompanhamento, especialmente durante o processo de entrega, para que a vergonha e a 

culpa possam ser trabalhadas.  

 Wille e Maffei (2014) ressaltam que as mães, mesmo certas da decisão e tendo 

feito tal opção por acreditar que era o melhor a ser feito, não demonstram 

“tranquilidade, paz de espírito ou felicidade”. A entrega é, portanto, uma “situação de 

desconforto” (Wille e Maffei, 2014, p. 388), e ainda sim, para a sociedade, elas são tidas 

como mulheres que não amam seus filhos.  

 Em nossas colaboradoras, vemos a existência da dor, assim como a culpa. E a 

possibilidade de redenção se encontra na esperança do reencontro no futuro, que 
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garantiria, também, a possibilidade do perdão. Percebe-se que não ter informações sobre 

a criança após a entrega, ou após sua adoção, contribui para a dificuldade em lidar com 

a perda (Wille & Maffei, 2014), e, ao não se ter informações reais, abre-se espaço para 

preencher a necessidade de ter tais informações com fantasias.  

A existência real dos filhos que foram entregues gera a fantasia do reencontro. 

Nesse sentido, Motta (2001) aponta que é comum a esperança no reencontro acidental, 

ou até mesmo a busca ativa por parte da mãe ou do filho no futuro. Portanto, para 

Menezes (2007), o fato de o filho estar inacessível à mãe, mas existir, estar se 

desenvolvendo em algum lugar, cria a expectativa da reunião no futuro, o que pode 

influenciar diretamente na elaboração da sua perda e do seu luto.  

Ainda, percebe-se que, em alguns casos, mesmo com a expectativa do reencontro, 

pode surgir o receio do julgamento do filho (Menezes, 2007), o que seria contrário ao 

que nossas colaboradoras esperam, que é, a partir da reaproximação, que possa haver 

redenção e perdão, não julgamento e raiva.  

Nota-se que, para nossas colaboradoras, a esperança do reencontro é, também, um 

conforto, assim como o é a fantasia e idealização da família que criará o seu filho. 

Ambos, fantasia e esperança, tornam-se recursos para suavizar a dor, já que saber o 

destino da criança pode ajudar a ver a entrega como algo positivo e uma boa opção para 

a criança (Elias, 2012). Além disso, ao alimentar essa esperança, elas alimentam, 

consequentemente, a possibilidade de se redimirem de seus atos, pois, com o possível 

retorno do filho, há a possibilidade de perdão e de reconhecimento de suas histórias de 

vida e motivações que levaram à entrega. Ou seja, ambas representam a possibilidade de 

redenção.   

Em Frida Kahlo, a fantasia do reencontro surge nos sonhos constantes que tem 

com ele, nos quais ela imagina em que tipo de pessoa ele poderá se tornar bem como 
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que oportunidades ela espere que ele tenha. No fragmento de sua fala apresentado a 

seguir, é possível compreender que sonhos são esses, assim como percebemos que tais 

fantasias se relacionam com suas próprias motivações que a levaram a entregar o filho 

em adoção. Ou seja, a realidade que espera para o filho é o oposto da sua realidade e do 

que ela acredita que poderia ofertar a ele.  

“Eu sonho com ele (chora muito). Sonho com ele, com a família dele, saber 

quem é, tá com a pessoa para recebê-lo, que ele pega uma casa que seja de 

gente de bem mais do que eu. E é só isso. Que tenha mais condições do que eu, 

que seja uma casa que tenha mais de uma criança porque é bom, né. Porque aí 

ele não é criado sozinho... Só isso. Eu sonho ele ser uma pessoa de bem, um 

homem de bem. A mesma coisa que eu desejo para minha filha, eu desejo para 

ele (essa filha, a primogênita que vive com seus pais). Que ele seja um menino 

bom, estudioso, que deem um futuro para ele, esse pessoal que vai pegar ele.” 

(Frida Kahlo) 

 

A fantasia sobre o futuro do filho surge, aqui, como uma espécie de conforto. Motta 

(2001, p. 95) afirma que “é normal que a mãe biológica pense na criança crie uma 

imagem dela, de onde ela esteja e do que possa estar fazendo” e, ao tecer tais fantasias, 

ela pode “diminuir sua ansiedade ligada ao desconhecido”. Continua a autora: “Viver 

com o desconhecido tem sido a parte mais difícil de ser elaborada ao longo da vida” 

(Motta, 2001, p. 96).  

Ou seja, para lidar com a perda, com a dor e com o desconhecido, nossas 

colaboradoras lançam mão da fantasia, representada na esperança do futuro do filho e 

do reencontro com ele. Entendemos, assim, tal fantasia e esperança como recursos de 

enfrentamento importantes e significativos para a vida dessas mulheres.  
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Concordamos com Wille e Maffei (2014) sobre a necessidade fundamental de 

acolhimento dirigido a essas mulheres, tanto para compreender suas motivações, quanto 

para ofertar um espaço de suporte, no qual elas possam expressar seus sentimentos, bem 

como discutir e elaborar recursos para lidar com a perda. 

Destacamos que Simone de Beauvoir concretizou o reencontro. Como ela havia 

entregado a filha desde seu nascimento, ocorrido há 24 anos no período da entrevista, 

foi possível que ela trouxesse a experiência do reencontro que de fato já havia ocorrido. 

Ela narrou que, enquanto não houve esse momento, ela fantasiava e esperava que 

houvesse essa reunião. Para ela, esse momento concretizado foi emocionante e ela pode, 

finalmente, contar sua história e explicar suas razões para a filha que fora entregue.  

“[Quando ela apareceu na webcam – no momento do reencontro virtual] Eu 

comecei a chorar. (...) Quando ela apareceu, chorava ela, chorava eu. (…) Ela 

começou a chorar, disse que me perdoava. Eu expliquei a ela o motivo.”.  

(Simone de Beauvoir) 

 

 Menezes (2007, p. 38) destaca que a separação entre mãe e filho pode gerar 

repercussões graves e irreversíveis para ambos, “seja por doação ou abandono”. Ou 

pode gerar, também, possibilidade de elaboração. No caso da nossa Simone de 

Beauvoir, durante muito tempo houve a expectativa do reencontro, com a esperança do 

perdão. Quando esse momento se concretizou, havendo, ainda, o desejado perdão por 

parte da filha que fora entregue, pode-se, assim, haver a elaboração da perda. Esse 

momento de reencontro, ainda que virtual, surgiu como a redenção que ela tanto 

esperou, demonstrada no choro quase incontrolável, tanto por parte dela quanto da filha. 

A dor da entrega deu lugar, então, ao alívio do perdão, não sem antes explicar os 
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motivos, como Simone de Beauvoir fez questão de destacar, quase como uma 

necessidade de justificar-se para a filha.  

Acreditamos que esse momento, que Simone de Beauvoir pode concretizar, é tão 

esperado por Frida Kahlo assim como pode ser, possivelmente, por tantas mulheres que 

optam por não permanecer com o filho, pela necessidade de se justificar ao filho. O 

perdão dos filhos é também uma forma de se perdoarem.  

 

6.4 Quando o reencontro não é desejado 

 

Após refletirmos o quanto o reencontro com o filho entregue a adoção é desejado e 

fantasiado para nossas colaboradoras, corroborado pela literatura que esse é um fato 

comum para muitas mulheres que optam por entregar o filho em adoção, ou mesmo para 

as que abandonam, merece destaque abordamos que uma de nossas colaboradoras 

vivenciou de forma diferente essa situação do reencontro.  

Trata-se da experiência da Frida Kahlo. Além do filho recém-nascido que ela 

entregou, e sobre o qual sua entrevista girou em torno, ela trouxe, também, a história de 

outra filha que também havia entregado. Ao todo ela teve três filhos. A primeira vive na 

companhia dos avós maternos, sendo educada por eles desde que nasceu. A segunda foi 

entregue sob a forma de adoção direta. O terceiro foi entregue judicialmente. Nos 

capítulos anteriores, dialogamos com as narrativas de Frida Kahlo trazendo a vivência 

da entrega desse terceiro filho. Aqui, fazemos uma pausa nesses relatos para discutir a 

entrega da segunda filha, que possui algumas particularidades.  

Antes, destacamos, ainda, que, mesmo que a primeira filha não tenha sido entregue 

judicialmente ou diretamente a uma família, ela foi entregue a familiares, no caso seus 

pais. Motta (2001, p. 263) denomina de “estregas mascaradas” quando a criança é não é 
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entregue especificamente para adoção, mas é deixada com parentes para ser criada, o 

que, de certa forma, também configuraria uma entrega, já que a mãe biológica não é a 

pessoa que atende à formação daquela criança, mas, por outro lado, não legitima, assim, 

que está abrindo mão daquele filho.   

A entrega da segunda filha difere da entrega mais recente (do terceiro), e também 

das entregas feitas pelas outras colaboradoras, pelo fato de Frida Kahlo afirmar não 

haver ligação com a menina. Ao nos aproximarmos dessa experiência, constatamos que 

essa entrega gerou um sofrimento, mas que aparentemente foi menos intenso em relação 

à entrega do terceiro filho. Tal fato traz consigo outro lado sobre a entrega, o do alívio 

gerado por esta, torna-se importante discutirmos essa faceta. 

Vejamos o que ela nos revela sobre a entrega dessa filha:  

“[Sobre a filha de 9 anos que entregou para adoção] Foi mais aliviante, porque 

eu já tinha arrumado o casal, não tive tanta tristeza, pois de lá mesmo 

[maternidade] já entreguei ao casal.”. (Frida Kahlo) 

 

Em Frida Kahlo, como já apontado, as suas relações familiares parecem frágeis e 

desorganizadas, tendo ela afirmado que, desde cedo, preferia ficar na rua em detrimento 

do ambiente da casa. Fernandes et al. (2011) destaca também que tais dificuldades de 

relacionamento podem gerar dificuldades de vinculação no futuro.  

Nesse sentido, entendemos que as dificuldades na história de vida de Frida 

Kahlo, bem como as vulnerabilidades sociais nas quais ela se encontra no momento 

atual de sua vida, podem ter gerado dificuldades nos relacionamentos com os filhos, 

culminando na entrega dos três, seja para os avós, seja para uma família ou 

judicialmente.  
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Porém, além disso, Frida Kahlo demonstra que, esse alívio na entrega, pelo fato 

de ter dado a filha para uma família ainda na maternidade, e consequentemente não ter 

passado um tempo com ela e se relacionado de alguma forma, diz não apenas sobre essa 

não vinculação, mas sobre uma forma de amenizar a dor frente à entrega.  

Menezes (2007, p. 36) coloca que, ao doar uma criança, a mãe confia seu filho 

àquela pessoa, transferindo, assim, “a responsabilidade que não suportam, alguém a 

recebe e dá a certeza do bem-estar da criança, amenizando a culpa das mães biológicas”, 

bem como, saber a quem está entregando é uma forma de aliviar a dor da entrega (Elias, 

2012). Assim, saber a quem está entregando o filho, se assegurando, portanto, dos 

cuidados que a criança receberá e, de certa maneira, do paradeiro da filha, torna-se um 

recurso no enfrentamento da dor, que existe, mas que é amenizada por tais fatores.  

 “O poder de decidir a quem entregar o filho e certificar-se se está sendo bem 

cuidado, minimiza para essas mulheres o sentimento de perda ou de inferioridade 

resultante da incapacidade de materná-los” (Menezes, 2007, p. 113). Compreendemos, 

assim, que tal entrega foi, para Frida, “mais aliviante”, pois as brechas nas possíveis 

fantasias sobre com quem a criança poderia estar, e como estaria, são aliviadas por 

saber, de fato, tais aspectos. Ou seja, não é que a entrega tenha sido livre de dor, esta é, 

apenas, menos intensificada por tais razões.  

De toda forma, ressaltamos que é importante que a mãe que opta por entregar o 

filho por não enxergar vinculação afetiva e não querer criá-lo, também tem esse direito. 

Motta (2001, p. 180) nos adverte  

é indispensável que não seja ignorada e igualmente aceita a realidade daquela 

mãe que aparentemente não se vinculou ao filho, que está mais preocupada com 

sua própria vida (…) e que possamos criar espaço para que essas mulheres 

possam sentir-se no direito de deixar suas crianças. 

 

Esse não parece ser o caso de Frida Kahlo, mas ainda assim é importante refletir 

para, quem sabe, evitarmos a dureza do julgamento social e que impere a concepção de 
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que a mãe deve criar seu filho a todo custo, podendo, com isso, ser ainda mais danoso 

para a relação entre essa mãe e esse filho.  

Pelo fato de não ter estabelecido um vínculo com essa filha, Frida Kahlo não 

desejou o reencontro com ela. As duas têm contato, pois os pais adotivos da criança a 

levam para visitar a mãe biológica com certa regularidade, mas Frida Kahlo afirma não 

se mobilizar com tais momentos, não desejando tais encontros.   

Em sua narrativa ela identifica a diferença de sentimentos vivenciados 

comparando com gravidez do outro filho que também entregou em adoção. Em uma 

houve rejeição à gravidez e depressão pós–parto, e na outra houve amor à barriga. Em 

suas palavras:  

 

 “[Sobre a filha que entregou, que hoje tem 9 anos] Nela eu não penso muito 

não. Eu rejeitei muito ela quando ela estava na minha barriga. Eu não a 

queria. Não foi que nem ele [filho que entregou em adoção], que eu tive amor 

pela barriga. Ela, até depressão pós-parto eu tive. Assim que a tive, mandei a 

médica botá-la bem longe de mim, porque eu não queria nem vê-la. Ela vem me 

ver, me chama de ‘mainha’
3
… Não tenho apego.”. (Frida Kahlo) 

 

Podemos fazer dois apontamos sobre esse fragmento de sua narrativa. O 

primeiro é sobre a importância do acompanhamento gestacional e após o parto, no qual 

a mulher se encontra em estado puerperal e está mais vulnerável, inclusive a estados de 

depressão pós-parto, como descrito por Frida Kahlo.  

Leão et al. (2014) explica que existe a relação entre a decisão de entrega de um 

filho em adoção e a saúde mental da mãe, especialmente, com a ocorrência de sintomas 

                                                           
3
 Expressão nordestina, comumente expressada para se referir carinhosamente à “mãe”.  
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de depressão e psicossomáticos. Assim como tal decisão se relaciona também com o 

estado de vulnerabilidade social na qual a mulher se encontra. Ratifica-se, portanto, a 

importância do acompanhamento que essas mulheres devem ter durante a gestação e 

após o parto.  

O segundo ponto diz respeito à distinção entre maternagem e maternidade. 

Conforme discutimos, a maternidade está ligada ao ato de gerar e a maternagem ao ato 

de criar, se vincular e que não necessariamente precisa ser feita pela mãe, mas pode ser 

feita por terceiros, já que o vínculo que é algo que se constrói na relação, e não pelo 

simples fato de gerar e possuir o aparato fisiológico para tal (Maux, 2008). Nessa 

mesma direção, Peretto e Valente (2013, p. 73) reforçam que a maternagem é a 

“vinculação de qualidade de alguém que tenha a função do cuidar e de uma criança a ser 

acolhida”.  

Dessa forma, é possível pensar a não ligação de Frida com a filha não como um 

ato de horror e desprezível, tornando-a passível de julgamentos. Mas diante dos 

conflitos vivenciados que a levaram a rejeitar a gravidez e optar pela entrega, não houve 

uma vinculação com esse feto que crescia, uma vez que a decisão já estava tomada. 

Apenas gerou a filha, não criou uma vinculação com ela, tendo a entregado 

imediatamente após o nascimento da filha. Não desenvolveu a maternagem que por 

vezes pode ser desenvolvida desde a gravidez.  Nesse sentido, pensamos que as relações 

são construídas, e não determinadas somente pelo vínculo biológico, inclusive pelo fato 

de que a possibilidade de gestar e ser mãe não estão ligadas ao desejo de maternar. 

Assim como o ato de maternar não está diretamente ligado ao fato de gerar um filho.  

Portanto, ela nomeia essa não vinculação como falta de apego. Para Bowlby 

(1989), em sua clássica teoria do apego, a organização interna psíquica do sujeito 

influencia a forma como ele cria e mantem os laços afetivos íntimos. Podemos pensar 
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que, para Frida Kahlo, não se vincular à filha pode ser uma forma de não sofrer com a 

sua ausência diante da impossibilidade do criar. Apenas uma reflexão, como tantas que 

podemos fazer se exercitarmos não julgarmos a priori, mas que só o outro poderá 

confirmar e às vezes nem esse outro tem clareza de todas as motivações envolvidas (G. 

S. Nogueira da Silva, comunicação pessoal, Julho, 2016). 

Para Ramires e Schneider (2010), pensando a teoria de Bowlby, o apego seria, 

então, uma vinculação que transmite sensação de segurança e conforto. Assim, além da 

concepção de apego, pensamos que estes pode sofrer influência tanto das relações 

anteriores do sujeito, bem como a vinculação com o filho pode ser influenciado pelo 

momento no qual a mãe está vivendo durante a gestação.  

Frida Kahlo, ao afirmar que não tem apego com a filha, dá indícios de que, 

desde a gestação, não se vinculou àquela gravidez, assim como, o fato de ter entregado a 

filha pouco após o parto, não permitiu, também, que ela pudesse estabelecer alguma 

conexão com essa criança, já que a vinculação é construída a partir da relação.  

Ela aponta que quis entregar essa filha, diferentemente do filho, a quem se 

“apegou”. Assim, a ligação com o filho que entregou judicialmente torna-se um fator 

agravante para a decisão. Observamos que a ambivalência surge pela dificuldade entre 

permanecer com o filho, mesmo diante de todas as dificuldades, deixando que a ligação 

com ele fale mais alto, ou se opta por entregá-lo, cedendo ao reconhecimento de suas 

dificuldades.  

Logo, a sua “falta de apego” inicial à filha tem ligação tanto com os seus 

motivos para não desejar aquela gestação, bem como com o fato de não ter estabelecido 

nenhum contato com a criança, não ter exercido a maternagem com ela. Porém, não 

queremos dizer que a maternagem, por si só, seria motivo suficiente para ela desejar, a 



  

137 
 

partir disso, ficar com a filha, apenas que daria a possibilidade dela criar alguma relação 

com a criança.  

Sendo assim, concordamos com Menezes (2007), quando ela afirma que a 

renúncia ao filho é também um ato de amor, pois diante do fato da mãe reconhecer que 

é incapaz de atender as necessidades e demandas do filho, ela opta por não permanecer 

com ele, transferindo a responsabilidade de seus cuidados à outra pessoa. 

Ao considerarmos isso, podemos pensar que Frida Kahlo não rejeita a filha por 

falta de amor, mas, pelo fato de “não ter tido amor pela barriga” e reconhecer que não se 

vincularia a essa criança, não atendendo suas necessidades, assumi suas dificuldades e 

opta por entregar a filha. 

Ressaltamos, ainda, que essa visão naturalista, que nos faz imediatamente julgar 

a mulher, por romper com o padrão, tem razões históricas, tanto relacionadas com a 

história da mulher, da família e da infância ao longo da sociedade ocidental, quanto por 

um movimento recente, iniciado por volta dos anos 70 e 80, a nível europeu e norte-

americano, mas que se ampliou a nível latino-americano posteriormente, que reforça a 

maternidade como ideal feminino e confunde maternidade com maternagem, 

reforçando, assim, o Mito do Amor Materno e a mãe como suficientemente boa, e que 

coloca a criança acima da mãe (Badinter, 2010). Isso, aliado à historicidade do ser 

mulher na sociedade ocidental, faz com que, às vezes até sem nos darmos conta, 

julguemos e condenemos a história de Frida Kahlo e tantas outras mulheres, por 

esquecermos a sua singularidade e sua história e olharmos apenas para a criança. Não 

que a criança não deva ser vista, mas é uma rede composta por diversas pessoas que 

precisam ser vistas, ouvidas e compreendidas, incluindo, aí, o pai da criança, muitas 

vezes “esquecido” e não cobrado.  
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Nesse sentido, afirmar que não tem apego com a filha não a torna uma 

mulher/mãe desnaturada e estigmatizada. Seja pelas razões que foram, é preciso 

compreender que, durante a gestação, ela optou que a adoção seria a melhor saída para a 

criança que geraria e também para ela.  

Além disso, ressaltamos o quanto o desejo ou não da entrega é um sentimento 

ambivalente para essas mulheres. Menezes (2007) destaca que a ambivalência surge 

pelas pressões sociais que a mulher sofre, o que gera tal sentimento com relação ao 

apego ou rejeição da criança. Para a mesma autora, mesmo a mãe optando pela 

“rejeição”, ou seja, por não permanecer com o filho, ela é acometida de um “sentimento 

de responsabilidade confusa diante da sua impotência social” (Menezes, 2007, p. 120). 

Não é uma decisão simples ou fácil, e, seja qual for a opção, haverá repercussões, e 

possibilidades de dores visíveis ou não. 

O que nos compete no âmbito deste estudo é lançar possibilidades de outros 

olhares, capazes de acolher essas mulheres e suas escolhas, dolorosas, ou não. Promover 

olhares menos estigmatizadores e mais humanizados (G. S. Nogueira da Silva, 

comunicação pessoal, Julho, 2016). 

 

6.5 A Invisibilidade Da Dor Que Permanece 

“Do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as 

margens que o comprimem” Bertold Brecht. 

 

Após termos realizado esse caminho, pode-se perceber que a dor é algo que se 

destaca nas experiências de nossas colaboradoras. Neste item, abordamos o lugar da dor 

em suas vidas diante da entrega do filho em adoção, ou melhor, é também sobre o não 

lugar, a invisibilidade das suas dores diante de tantos julgamentos direcionados a elas, a 
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dor da condenação que nossas Genis carregam, acrescidas às próprias dores pela 

entrega. 

6.5.1 Nossas Genis e as Dores da Condenação  

 

Algo amplamente discutido ao longo dessa dissertação foi o quanto as pessoas 

julgam as mulheres que optam por entregar o filho em adoção, e apontamos possíveis 

direcionamentos sobre as razões históricas e sociais sobre as quais isso se construiu e 

acontece até os dias atuais.  

É possível entender que, historicamente, as mulheres são julgadas pelo abandono 

ou entrega do filho, pelo fato de esse ato romper com a maternidade que é tão esperada 

e colocada como função da mulher (Barbosa, 2011; Motta, 2001).   

Pensando sobre tudo que discutimos até aqui, acerca das motivações, fantasias e 

angústias, podemos pensar sobre o quanto a vivências das mulheres que optam por 

entregar o filho em adoção é, muitas vezes, marcadas por sofrimentos diversos e a 

decisão de entrega vem como mais uma vivência significativamente carregada de dor. 

Sendo assim, será que a condenação dos outros sobre essas mulheres, acerca da entrega 

do filho, influencia o seu sofrimento? Se sim, como? Como será que essas mulheres se 

sentem com isso? Por que será que, além de outras razões, elas optam por silenciar suas 

histórias (e dores)?  

Nossa Simone de Beauvoir ilustra o sofrimento vivenciado em função de 

julgamentos condenatórios diante de sua decisão. Ela nos conta sobre o julgamento das 

pessoas que souberam de sua decisão, incluindo sua família. Revela que é algo que até 

hoje a machuca muito, sendo mais um fator para contribuir com a dor da entrega, que já 

fora grande. 
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“Muitos quiseram me condenar, até minha família. (…) Falaram coisas que 

me machucaram muito. (…) Me sinto muito magoada. Me sinto magoada 

demais [com os julgamentos].”. (Simone de Beauvoir) 

 

 De acordo com Martins et al. (2015), a mulher que entrega o filho em adoção, e 

consequentemente rompe com a maternidade, está à mercê dos julgamentos negativos. 

Para os mesmos autores, essas mulheres sofrem muito medo do julgamento social a qual 

podem estar expostas pelo seu ato.  

 Leão et al. (2012) ressalta que tais julgamentos estão ligados à concepção social 

de que a entrega é um ato inaceitável.  E tais condenações contribuem para intensificar a 

dor já existente pela entrega. Weber (2009) reforça que socialmente a dor e a perda 

dessas mulheres não são reconhecidas, tanto por vizinhos, amigos, quanto pela família e 

por profissionais de saúde.  

 Valentim e Cortez (2014) lembram que, durante a gestação, quando essas 

mulheres mencionam o interesse em entregar o filho, a reação varia entre incentivo e 

repúdio, mas, após a concretização da entrega, a essas mulheres resta apenas o 

esquecimento social e o lugar da condenação moral. 

 Portanto, a condenação possui raízes históricas, relacionada ao fato da 

idealização da maternidade e a sua ligação com o ideal de que para ser mulher, deve-se 

ser mãe. Mas, entendemos que os julgamentos intensificam a dor dessas mulheres. 

Menezes (2007, p.110) ressalta que a “aceitação da família e sua opinião a 

respeito da criança posta no mundo é de importância fundamental para a decisão de 

permanecer ou não com o filho”. Demonstrando, aí, o peso que o apoio da família pode 

ter para a decisão (discutido no capítulo 5).  
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É compreensível o quanto o julgamento, especialmente o da família, carrega dor, 

já que a organização familiar é uma fonte de suporte social a ponto de poder ser fator 

decisivo para a entrega ou não. 

Nossa Simone de Beauvoir, ao trazer a dor que os julgamentos geraram, destaca 

o julgamento da família com um peso maior sobre as demais condenações. Porém, de 

forma geral, todas as condenações sofridas são fonte de dor e sofrimento, seja o 

julgamento advindo da família ou de terceiros.  

Sendo assim, é compreensível que, comumente, essas mulheres optem por 

silenciar suas dores e esconderem o ato, pois temem os julgamentos. Nossa Simone de 

Beauvoir deu voz às dores silenciadas de muitas mulheres que se autocensuram e 

temem a condenação.  

Para Motta (2001), as mulheres se autocensuram e se autocondenam pelo fato de 

carregarem, dentro de si, todas essas concepções sociais e históricas que colocam a 

maternidade como ideal a ser atingido por todas as mulheres. Além disso, a mesma 

autora nos lembra que o medo do julgamento gera, nessas mulheres, a “condenação ao 

isolamento”, o que interfere diretamente, também, no cuidado dirigido a elas, trazendo 

possíveis prejuízos a longo prazo (Motta, 2001, p. 80). Assim, elas sofrem condenações 

dos outros bem como delas mesmas, por se colocarem no lugar social de que estão 

rompendo com o exercício da maternidade que é inerente à mulher. 

Barbosa (2011) definiu o termo “mulher-monstro” para se dirigir a forma como 

essas mulheres são vistas no âmbito social, sendo, assim, violentadas socialmente pela 

escolha em renúncia à maternidade. Condenadas por recusarem um filho tão cobiçado 

por tantos.   

 Não é demais refletir sobre a permanência do não lugar da mulher enquanto 

pessoa que pode optar por não exercer a maternidade, ou no mínimo acentuar a 
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dificuldade delas para exercer esse lugar, ainda alvo de especulações, preconceitos, 

questionamentos e julgamentos (Badinter, 2010; Motta, 2001). 

 Por sua vez, Barbosa & Rocha-Coutinho (2012), Porto (2011) e Rebouças 

(2010) destacam o quanto a maternidade ainda é o ideal de feminino e quem rompe com 

isso gera estranheza.  

 Simone de Beauvoir traz ainda o quanto é importante o respeito às decisões das 

mulheres, o que nos gera um ensinamento de que, na verdade, todos nós somos dotados 

de livre arbítrio e, dentro das normas sociais às quais também estamos inseridos por 

viver em sociedade, devemos sempre respeitar a decisão do outro. A Cena feita com ela 

confirmou esses sentimentos revelados durante a entrevista: 

“Se essa for a única opção dessa mulher, todo mundo tem que respeitar a 

decisão dela. Não apontar, julgar… Tem que respeitar.”. (Simone de Beauvoir 

– fragmento da cena) 

 

 Corroboramos com nossa Simone de Beauvoir, quando afirma que a decisão da 

mulher deve ser respeitada. Elas devem ser respeitadas e a elas deve ser ofertado todo 

apoio e acolhimento para lidar com suas dores, dificuldades e até mesmo com o 

autojulgamento que elas fazem de si. Dessa forma, entendemos que elas não merecem 

mais um julgamento, o de terceiros, sobre sua decisão.    

 Então, como contribuir para que elas não sejam vistas como mulheres-monstros, 

pelos outros nem por elas próprias? Para isso, é preciso refletir todo o lugar dado à 

mulher e à mãe, rompendo assim, com esse ciclo de julgamentos e dores. A 

possibilidade de ressignificação passa pela reflexão sobre nossos conceitos e 

preconceitos, ao darmos visibilidade às dores delas. 
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6.5.2.  As Perdas Silenciadas e a Invisibilidade do Luto 

 

Algo significativo emergiu nas narrativas das mulheres escutadas: a dor. Ou melhor, 

inicialmente, a negação da dor. Elas mascaravam o sofrimento afirmando que suas vidas 

estão normais, mas à medida que a conversa avançava, que a permissão da intimidade ia 

surgindo, as dores iam se revelando. 

Foi possível nos aproximarmos das dificuldades que Frida Kahlo, Simone de 

Beauvoir e Pagu vivenciaram diante da decisão de entrega do filho em adoção, de não 

exercer a maternidade com aquele filho que decidem não criar; são dores silenciadas, 

difíceis de serem reconhecidas como parte de um processo de luto, uma vez que a 

autorização para sofrerem por tal escolha não é dada, por vezes nem por elas.  

O luto pode ser compreendido como uma etapa comum e dolorosa frente à perda de 

algo ou alguém, a ruptura de uma relação e que envolve uma adaptação da pessoa 

perante a perda (Lemos & Cunha, 2015). A negação do luto tem sido mais comum em 

nossa sociedade, devido às pressões do nosso tempo em não externar a dor e se retornar 

rapidamente às atividades do cotidiano (Nogueira da Silva, 2006). 

 Toda perda pode envolver uma dor. Algo que se vai, que deixa um vazio que 

precisa ser visto, pensado, sentido e expressado.  No caso dessas genitoras que doam os 

filhos, agrava-se o fato de a dor não ser permitida, e o fato dessa vivência muitas vezes 

ser silenciada pela vergonha, medo ou julgamento. E isso só reforça a necessidade de 

um acolhimento dessas mulheres nas instituições que a cercam nesse período, inclusive 

ainda na Maternidade, para que a perda pudesse ser refletida, sentida, compartilhada 

(Costa, 2006; Freitas, 2014; Motta, 2001).  

A vivência das etapas do luto muitas vezes é percebida através de repetidas 

gravidezes, que parecem querer preencher um vazio deixado pela decisão, ou de demais 

relações sociais afetadas, ou ainda de sintomas como tristeza, pânico, desespero, culpa e 
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vergonha (Costa, 2006; Freitas, 2014; Motta, 2001; Motta, 2006). Para um luto ser 

enfrentado de forma saudável é preciso vivenciá-lo (Parkes, 1998).  

 Barbosa (2011) ressalta que, pelo medo do julgamento, essas mulheres são 

silenciadas. Além disso, elas também se silenciam pela vergonha e culpa que carregam 

(Motta, 2001). Dessa forma, não se permitem enlutar. Portanto, essas mulheres, por 

vezes, não reconhecem suas dores como parte de seu luto ou mesmo não se sentem 

autorizadas para vivenciá-los; vivem um luto não autorizado ou não reconhecido. 

Ocorre, então, nesses casos, uma ambivalência, pois o sentimento é silenciado 

tanto pelos outros quanto pela própria mulher, que não se permite enlutar já que a 

decisão de doar o filho foi sua (Elias, 2012; Motta, 2011). Dessa forma, não há o ritual 

que simboliza o luto e a perda, gerando consequências para essa mulher, como, por 

exemplo, novas gravidezes e novos abandonos (Elias, 2012; Menezes & Dias, 2011; 

Motta, 2001).   

Nesse sentido, é compreensível que, além do medo e do desconhecimento de 

entregar o filho por via judicial, é perceptível a ocorrência de entregar o filho para 

alguém conhecido (ou o desejo de saber quem vai adotar o filho) como forma que a 

genitora encontra de amenizar a sua dor e o possível sentimento de fracasso que possa 

acometê-las, já que ter conhecimento sobre o destino da criança é uma maneira 

reconfortante de saber que o filho está bem ou poder, quem sabe, visitá-lo. 

 Ressalta-se, ainda, a importância do acompanhamento e acolhimento dessas 

mães, pois muitas entregam o filho no mesmo dia ou poucos dias após o parto, quando 

ainda se encontram em estado puerperal (Motta, 2001), estado este que envolve fatores 

orgânicos, psicológicos, hormonais e sociais e pode acometer a mulher de depressão 

pós-parto, que possui particularidades referentes à maternidade e podem desencadear 

sentimentos negativos e desinteresse para com o filho (Menezes, 2007; Silva, Araújo, 
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Araújo, Carvalho & Caetano, 2010). Assim, o acompanhamento dessas mulheres 

contribuiria para que a decisão tomada não fosse fruto somente de um estado puerperal, 

assim como possibilitaria uma atenção ao processo de enlutamento. 

Vamos, neste momento, nos debruçar um pouco sobre nossas Genis e seus 

enlutamentos.  

 Pagu “cria” um jogo de vai e vem, de ocultação e desocultação de sua dor 

perante a entrega. Assim como todos os seres, que vivem no desvelar e no esconder 

constante de si mesmos, Pagu também o faz. Ao mesmo tempo em que opta por fugir de 

entrar em contato com os sentimentos que sua ação lhe causou, em certos momentos, 

revela-se e desvela sua dor. Porém, inicialmente, revela a dor ainda de forma imprópria, 

sem assumir o lugar de quem sofre, colocando-se sempre no lugar de vários, ou, nas 

palavras de Heidegger (1981, p. 50), “o ‘a gente’ (...) priva cada ser-aí de sua própria 

responsabilidade”, fazendo-os cair no afastamento, sendo este o distanciamento dos 

sentimentos. Assim, primeiro fala: 

“Eu me senti bem mesmo. Normal. (com a entrega). [Minha vida] Está bem, 

está bom a minha vida. Está normal.” (Pagu, sobre como está sua vida após a 

entrega). 

 

E em outros momentos, surge a dor, mas ainda na impessoalidade. Para 

Heidegger (1927/2013), no cotidiano, as pessoas se relacionam de maneira impessoal, 

sem apropriação de si, de suas escolhas, sem se dar conta de suas possibilidades. Assim, 

entendemos que Pagu, ao se encontrar no impessoal, não se apropria de sua dor, e 

prefere falar dela sem trazê-la para si, mas colocando como algo geral que acomete 

qualquer pessoa, no caso, toda e qualquer mãe que entregue o filho.   
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“Porque assim né... não é bom a gente dar um filho não, né.(...) porque assim, 

a gente pensa na hora que... toda mãe, acho que fica pensando na hora, né.”. 

(Pagu) 

 

Surgindo, novamente, a fuga: 

“Mas... é só na hora isso aí. Depois vai passando”. (Pagu) 

 

E, então, surge a dor e a apropriação desta, permitida, em especial, na construção 

da cena: 

“Porque assim, a dor é muito grande, né. (…) A gente se sente ruim né. O 

coração dói muito.”. (Pagu) 

 

 “Pensa direto no filho. Porque sente, né. Porque, assim, toda vida quando 

chega no tempo quando a criança completa ano, a mãe se lembra também, 

né... detalhe por detalhe, se lembra, né...”. (Pagu – fragmento da cena) 

 

Relembramos o leitor que, na construção da cena, pedimos às colaboradoras que 

imaginassem uma situação na qual uma mulher, grávida, pensava em entregar o filho 

em adoção, pedindo que elas pensassem sobre os sentimentos e motivações que levaram 

à entrega, como a decisão dessa mulher deveria ser recebida pelas pessoas ao seu redor 

e como sua vida ficaria depois do ato. Foi possível, por meio desse instrumento, avançar 

na intimidade das dores das mulheres, reforçando a presença das dores do luto, em 

alguns momentos da entrevista apenas insinuadas. 

Pagu dá indícios de vivência de um luto não autorizado, inclusive por ela mesma. 

Talvez possamos dizer um luto não reconhecido por ela. Esse luto não reconhecido e 
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não autorizado é um silenciamento da mulher perante o ato não aceito socialmente e 

que, por ter sido uma decisão sua, ela não se permite enlutar, não há lugar para essa dor 

(Motta, 2011; Elias, 2012).  

Simone de Beauvoir, em certos momentos, também traz ambiguidade em 

relação à entrega. Sente dor, mas foge dela em alguns momentos, e depois a dor surge.  

“Logo no início eu me arrependi. Mas hoje eu não me arrependo mais não.” 

(Simone de Beauvoir). 

 

Em Simone de Beauvoir também identificamos a dor, a vivência do luto ao 

longo dos anos, até o momento do reencontro com a filha que fora entregue. A dor, a 

partir disso, deu lugar a certo alívio, mas ainda é presente, assim como os anseios e 

dúvidas sobre o estado da filha, principalmente pelo fato de ainda não ter tido contato 

pessoalmente com a mesma, algo que ela deseja. Nela, porém, a dor é mais explicitada, 

em comparação com as outras colaboradoras. Quem sabe isso possa ter ocorrido, em 

parte, pelo fato da vivência prolongada de seu luto (aproximadamente 23 anos da 

entrega), encontrar espaço de expressão em nosso encontro. Acrescido ao fato, de que 

no momento da entrevista, ela já havia reencontrado a filha entregue, permitindo, 

possivelmente, que ela conseguisse expressar a dor que sentiu todos esses anos.  

Ela ainda chora, mesmo depois de tantos anos. A dor ainda se faz presente, mas 

as reflexões feitas durante esses anos trouxeram também uma possível ressignificação 

da dor, influenciado, também, pelo reencontro com a filha. Assim, percebe-se nela a 

presença de um luto prolongado.  

De acordo com Motta (2001) vários fatores contribuem para o prolongamento do 

luto em mulheres que entregaram o filho em adoção, como o fato de o não 

reconhecimento social da dor, a falta de apoio familiar para ofertar suporte, o 
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isolamento e a não possibilidade de expressar sua dor, raiva ou culpa, impedindo, então, 

que o luto seja elaborado e a perda seja trabalhada.  

“Eu, quando chegou o chamado [intimação judicial para oficializar a 

entrega/adoção], eu chorei. Chorei muito. Eu disse que não ia querer doar ela, 

que eu ia querer ela de volta. (…) Me sentei, comecei a olhar as fotos dela. (…) 

Foi uma dor muito grande [ao oficializar]. Dor grande mesmo. Eu sentia que 

quase morria. Sofri muito. Ainda sofro. (…) Eu sofro. (…) Às vezes eu choro 

ainda, sofro. Tanto que fico pensando nela o tempo todo. Fico: ‘meu Deus, 

como será que ela está agora? Será que está bem?’. Fico pensando. Sofro 

muito. Sofri muito, ainda sofro, mas agora está bem melhor, porque estou 

tendo contato com ela.” (Simone de Beauvoir) 

  

E sobre sua vida durante todos esses anos, após a entrega, Simone de Beauvoir 

acentua sua inquietação, traduzida em uma vida sem paz.  

“Só tristeza. Eu não tinha paz, era só tristeza” (Simone de Beauvoir) 

 

Sua dor perdura por toda sua vida. Corroboramos com Motta (2001) sobre a 

presença de um luto prolongado e entendemos que os fatores que a autora destaca como 

influenciadores nesse tipo de luto foram presentes na vida de Simone de Beauvoir, e 

possivelmente na vida de tantas outras mulheres que fazem essa escolha. Isso reforça, 

novamente, o imprescindível cuidado que essas mulheres precisam, assim como é 

necessário refletir sobre o quanto nossas pré-concepções reafirmam julgamentos e 

condenações.   
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Em um trecho de sua cena projetiva, ela construiu a história de como seria a vida 

de uma mulher que optara por entregar o filho em adoção, dando indícios de sua própria 

vivência, e que resumem esse enlutamento. 

“A vida dela depois disso ia ser uma vida triste. Ia sempre existir um vazio. 

Uma vida triste mesmo, porque em diversos momentos, ela ia se pensar no 

filho ou filha. Então, ali é uma dor que fica tatuada dentro do coração. Uma 

dor que não passa, que ela ia ficar sempre pensando nisso. Eu acho que ela ia 

ser uma pessoa muito triste. Ela ia pensar sempre no filho.” (Simone de 

Beauvoir – fragmento da cena) 

 

A partir das falas dela, foi possível perceber que a dor se deu, também, por não 

saber como a filha estava, o que nos leva a pensar sobre o quão importante é para essas 

mulheres saber o destino dos filhos.  

Elias (2012, p. 90) aponta que essas mulheres “não esquecem logo a criança e 

tudo o que lhes aconteceu”. A mesma autora reforça, como aspectos que dificultam o 

luto, o fato da perda não ser reconhecida, ou quando o enlutado não é reconhecido, 

exemplificando que ambos os casos podem acontecer em situações de abandono ou 

entrega.  

Vimos, no capítulo anterior, que historicamente as práticas de adoções prontas 

são mais comuns (Ayres, 2012), mesmo que a entrega sob a forma judicial seja 

legalizada. Entendemos que essa prática pode ser mais comum, pois pode ser mais 

reconfortante para a mãe saber quem são os pais adotivos de seu filho e, assim, 

minimamente, se assegurar de que o futuro deste será bom. Recordamos, ainda, que é 

um direito da criança saber que foi adotado, podendo recorrer à justiça para ver seu 

processo e, consequentemente, saber de sua história pregressa. Mas ainda, cabe aos pais 
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adotivos contar ao filho que ele foi adotado, nesses casos em que a criança é 

pequena/bebê e não se lembraria desses fatos.  

Há de se ressaltar, porém, que isso não é uma crítica ao modelo de adoção 

praticado no Brasil, onde os pais biológicos (incluindo as mulheres que entregam os 

filhos diretamente na Justiça) não sabem os destinos dos filhos. Mas é algo relevante a 

se pensar, para se discutir tal ponto com as famílias e mães que procuram as Varas de 

Infância para entregar o filho.  

Frida Kahlo estava visivelmente muito abalada, chorava constantemente, 

principalmente quando começava a falar do filho. Em outros momentos da entrevista, 

ela era objetiva e firme, mas não quando fala dele. Nesses momentos, o choro sempre 

lhe tomava e a dor se fazia presente. Foi dado espaço para essa dor aparecer, e ela 

aparece. Não há fuga dessa dor. Mas há fuga do luto e de novas dores, quando afirma 

que, em caso de nova gravidez, procuraria entregar o mais rápido possível, assim como 

fez com a filha: 

 

“Eu vou dar a volta por cima e mostrar que eu sou mais eu. (...) [Se passasse 

pela mesma situação, faria a mesma coisa] Com certeza! Já arrumava um casal 

logo com ele na barriga. Assim que chegar, eu: ‘leve, leve, leve! Leve de mim, 

pelo amor de Deus!’. Só.”.  (Frida Kahlo) 

 

“Procurar fazer minha cirurgia [de laqueadura] o mais rápido possível.”. 

(Frida Kahlo) 

 

Novamente, vemos a não permissão em enlutar-se. Frida Kahlo, Pagu e Simone de 

Beauvoir vivenciaram, e muitas outras mulheres também (Motta, 2011). Talvez além 
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das dores que envolvem tal decisão e a separação desse filho, exista o medo de passar 

por essa dor sozinha. O processo de luto dói e precisa de acolhimento. Mas e quando ele 

não é autorizado socialmente nem individualmente?  

Ressalta-se, aqui, a ênfase dada por Frida Kahlo em não ter nova gravidez, tendo 

tomado a decisão de realizar cirurgia de ligadura para não mais engravidar, 

demonstrando o trauma, como ela mesma afirma, que essa entrega gerou em sua vida, 

percebido, também, na sua fala na qual afirma que se tivesse entregado o filho logo após 

seu nascimento, não tendo convivido com ele, seria mais fácil, sofreria menos. Ou seja, 

quanto maior o vínculo, maior a dor da separação, reconhecido ou não, autorizado ou 

não.  Com esse filho, com o qual ela conviveu dois meses antes da separação entre eles 

e a entrega, o sentimento da dor da perda fica mais evidente, assim como o fato de que a 

necessidade de poder viver seu luto foi silenciada e encontra um lugar pequeno de 

expressão no diálogo com a pesquisadora: 

 

“Perder ele, né. (chora muito). Perder uma parte de mim. (continua chorando) 

(...) ele... eu tô sofrendo, né. (chora). Se eu tivesse dado ele na maternidade, 

não estaria sofrendo tanto.” (Frida Kahlo). 

 

  Em sua cena projetiva, surge a seguinte fala, que, assim como as outras 

colaboradoras, demonstra a vivência de Frida Kahlo e dá indícios de sua dor. 

 

“Ela fica com trauma [a mulher grávida que entregou o filho em adoção]! Eu 

vou ficar com trauma para o resto da minha vida, porque mesmo que ele 

esteja sendo bem tratado, está bem criado, não foi jogado no lixo, mas a 
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mulher sofre, porque se apega muito ao filho.” (Frida Kahlo – fragmento da 

cena). 

 

Percebemos que na projeção, durante a cena construída, a dor de sua 

personagem e a dela se entrelaçam.  

 Todas as três colaboradoras relataram pensar constantemente na criança, dando 

indícios sobre o laço afetivo criado com o filho antes de entregá-lo para adoção e sobre 

a dor que tal decisão repercutiu em suas vidas após a entrega. 

“[Se pensa no filho] Penso sim. (...) Eu fico vendo o rosto dele toda hora na 

minha frente.” (Pagu). 

 

“Eu sonho em ele ser uma pessoa de bem, um homem de bem.” (Frida Kahlo) 

 

“[Pensava na filha todos esses anos] Muito. Toda hora. Pensava: ‘Será que ela 

comeu? Será que está bem? Será que está estudando? Eu ficava pedindo a 

Deus que ele abençoasse ela onde ela estivesse.” (Simone de Beauvoir). 

 

 Nossos encontros, ao darem espaço para a expressão dessas mulheres, 

permitiram tanto que a dor surgisse quanto um possível arrependimento ou um juízo de 

valor sobre a entrega. E essa mesma valoração sobre a entrega é perpassada pela dor do 

ato.  

Pagu é mais direta ao relatar ser algo que não considera certo, pois é doloroso. 

Frida Kahlo, por sua vez, na sua fuga de sentimentos, retrata como algo que ela não se 

arrependa, mas, ao mesmo tempo, transparece sua dor, pois surge o desejo de evitar 

nova gravidez. E Simone de Beauvoir, ao mesmo tempo em que afirma não se 
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arrepender, e não considerar algo errado, visto que, para ela, errado é maltratar, vender, 

ou deixar o filho passar por necessidades, conta que não se considera uma boa mãe por 

ter entregado a filha e, em outro momento, afirma que se arrepende e que deveria ter 

ficado com a filha.  

“[Acha que é certo] Não. Entregar um filho, assim, é muito doloroso a gente 

dar um filho.” (Pagu) 

 

“[Não é algo que se arrependa] Não. De jeito nenhum!”. (Frida Kahlo) 

 

“Errado é você ficar com uma criança passando necessidade. O errado é você 

chegar e, num momento de doença, não ter condições de comprar a medicação, 

você ver chorando com fome. Esse é o errado. Você maltratar. Não [considera a 

entrega algo errado]. Era errado se eu tivesse vendido. Mas eu dei. (…) [Se acha 

boa mãe por ter entregado o filho] Acho que não. (…) Era para ter passado por 

tudo e ter ficado com ela. Isso dói muito. Sinto dor. Se pudesse voltar atrás, eu 

faria diferente. Teria trazido ela comigo. (…) Eu não aconselho [doar um 

filho] porque é uma dor muito grande. Mesmo você sabendo que o filho está 

bem. Mas doe muito dentro de você. É um pedaço seu que está ali, e está indo 

embora.”.  (Simone de Beauvoir) 

 

 Portanto, a dor da perda, e o consequente enlutamento, está presente na vivência 

de nossas colaboradoras que entregaram seus filhos à adoção. Ainda, é perceptível a 

negação do luto em certos momentos, como se a dor que sentem não fosse permitida por 

ter sido uma escolha delas em entregar o filho. Mas isso não esconde ou apaga a dor, o 

luto, que surge na forma de fuga de sentimentos, de ambiguidade em relação ao que 
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sentem sobre entregar um filho em adoção, e de expressões diretas acerca do sofrimento 

que vivenciam.   

 É oportuno lembrar que o luto prolongado pode levar a adoecimentos. O lugar 

dos profissionais de saúde diante dessa realidade é imprescindível. Proporcionar o 

acolhimento é necessário tanto para compreender essas dores, motivações e 

repercussões, ofertando um espaço de ressignificação, quanto para evitar que ideais 

enraizados histórica e socialmente falem mais alto no momento de cuidado a essas 

mulheres.  

 Lembramos, por fim, Motta (2011, p. 4), quando afirma:  

 

Não há entrevistas com as mães que não permanecem com os filhos; ninguém 

pergunta a elas o que as leva a tomar tal decisão. A respeito das que abandonam 

os filhos, ou mesmo daquelas que, embora com muita dor, entregam-nos em 

adoção, constroem-se hipóteses, especula-se, critica-se, julga-se e condena-se, 

mas poucos querem se aproximar, ouvir e, efetivamente, saber. Poucos querem 

penetrar no mundo sombrio dessas almas para desvendar seus segredos, apurar 

suas dores e compreender seu desespero, sua loucura e até mesmo sua 

“maldade”.  

 

Assim, entendemos que a entrega é carregada de dor e é preciso que essas mulheres 

falem sobre esse sofrimento, que existam espaços capazes de acolhê-las, e que sejamos 

capazes de ressignificarmos nosso olhar estigmatizante em direção a elas. 

Saunders (1980) nos guia ao afirmar: “o sofrimento só é intolerável quando 

ninguém cuida”.   
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Recorte intitulado O Cumprimento, do quadro “A Árvore da Vida”, de Gustav Klimt. 

 



  

156 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Concluímos nosso estudo percebendo o quanto, na própria história da mulher, a 

ela foi atribuído, primordialmente, o papel de mãe. Assim, aquelas que rompem com 

esse ideal, são apedrejadas, julgadas por toda uma sociedade patriarcal e machista, que 

opta por apontar o dedo em direção a elas ao invés de estender a mão e buscar entender 

que razões a levaram a tal decisão e que tipo de sofrimento esta mulher pode estar 

vivenciando após a decisão. Além disso, o julgamento volta-se somente a essas 

mulheres, não ao pai (tão responsável pelo filho quanto a genitora) ou à comunidade e à 

sociedade civil (que também é responsável pelo funcionamento da máquina estatal e 

todas as questões que a envolvem).  

Muitos podem afirmar, ainda, o fato de existir métodos contraceptivos 

distribuídos gratuitamente nos Postos de Saúde para que a mulher se previna de 

gravidezes. Aqui, entretanto, mantém-se a culpabilização e responsabilização sobre a 

mulher, como historicamente sempre foi feito. E o homem, por que também não faz uso 

de método contraceptivo, como a camisinha? E ainda sim, mesmo sem ambos terem 

feito uso de métodos contraceptivos, por que a mulher não pode escolher aquilo que ela 

acha melhor para si e para seu futuro? Por que ela deve ser condenada por algo que é 

garantido judicialmente (a entrega de filho em adoção)?  

Percebe-se, então, que esta é uma questão que ocorre na realidade cotidiana 

dessas mulheres e, muitas vezes, é silenciada, não permitindo, inclusive, que esse 

sofrimento seja compartilhado. Entendemos, então, que a entrega do filho em adoção é 

uma vivência perpassada por tabus, preconceitos e silêncios. 

 Os capítulos teóricos foram introduzidos por imagens de Gustav Klimt. O 

quadro que compõe a capa desse estudo, chamado A Árvore da Vida, foi escolhido por 

resumir o que apresentamos ao longo dos capítulos e recortes seus foram feitos para 
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compor o capítulo 5, 6 e a conclusão desse estudo, assim como houve a apresentação de 

outro quadro para compor o capítulo 4.  

Abrimos o primeiro capítulo, Ser Mulher e Ser Mãe: é padecer no paraíso?, com 

um destaque do quadro As Três Idades da Mulher, que demonstra a relação entre uma 

mulher e uma criança, de forma tenra e acolhedora. Trouxemos a concepção que essas 

mulheres têm sobre ser mulher e ser mãe, visto que elas rompem com aquilo que 

socialmente se espera da mulher, que é o exercício da maternidade. Em nossas 

colaboradoras, surgiu a distinção entre a mulher honrada, que é do lar e se volta para os 

filhos, e a perdida, que sai, tem sexualidade fora do padrão patriarcal, que se espera da 

mulher. O trabalho, exercido em atividades socialmente tidas como dignas, é uma forma 

de trazer honradez. Não necessariamente elas se encaixam nessas definições, mas 

buscam corresponder a elas. Por outro lado, ser mãe é tudo de bom, para elas, a partir do 

ideal de mãe boa que possuem, que é aquela que não maltrata os filhos e se cuida, 

legitimando, assim, seu lugar materno. Dessa forma, a cobrança social é tão forte que 

elas não se acham boas mães por terem optado por entregar o filho. Nesse sentido, 

entendemos que as concepções de ser mãe e ser mulher de nossas colaboradoras são 

intimamente ligadas à maternidade e ao cuidado para com o filho, e a imagem destacada 

de Klimt nos remete a isso.  

 O capítulo O Antes da Entrega, nos apresenta uma mulher contemplativa, 

através do recorte A Expectativa, como se observasse a sua vida ali diante dela e 

estivesse na iminência de uma decisão. Dialogamos com a história da infância e do 

abandono infantil, e trouxemos as motivações que levaram à entrega, nas quais 

percebemos que são perpassadas pelas dificuldades que nossas colaboradoras tiveram 

para criar seus filhos. Tais dificuldades foram apontadas por elas como sendo a falta de 

condições financeiras, falta do apoio familiar e do genitor e o uso de drogas. 
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Entendemos, então, que o contexto social dessas mulheres demonstram a 

vulnerabilidade e desamparo em que estão inseridas. Além disso, elas também 

trouxeram a possibilidade de ofertar um futuro melhor para o filho como motivo para a 

entrega, pois em suas realidades, essa possibilidade poderia não se concretizar como 

elas gostariam. Então, a entrega foi feita em prol do filho. A mulher contemplativa de 

Klimt poderia representar nossas colaboradoras ao refletirem sobre seus contextos e, 

assim, decidirem pela entrega.  

 Já o capítulo seguinte, A Entrega e seu Depois, mostrou a própria árvore da vida. 

Essa é símbolo de genealogia, o que nos remeteu aos laços e esperanças que nossas 

colaboradoras possuem com o filho que fora entregue e às repercussões da entrega nas 

vidas de nossas participantes. Elas fizeram uma distinção entre abandono e entrega, 

sendo o primeiro desprovido de afeto para com a criança, e o segundo um ato de amor. 

E, dessa forma, em suas concepções, elas se encaixam no termo “entrega”. 

Compreendemos que essa distinção é necessária para que elas, de alguma forma, 

encontrem uma redenção, um perdão, pela decisão tomada, sendo, assim, uma 

justificativa pela escolha que fizeram. Surgiram, também, recursos que elas criaram para 

amenizar as dores sentidas pela decisão tomada, como o conforto achado em outros 

filhos e a esperança de reencontrarem o filho entregue no futuro, para que assim possam 

ser perdoadas por eles. Entendemos que a dor da entrega se fez presente em suas vidas 

e, pelo fato do sofrimento ser tão forte, intenso, foi necessário se voltarem para formas 

de enfrentamento a essa repercussão. Houve, ainda, a possibilidade desse reencontro 

não ser desejado, que uma colaboradora revelou em relação a uma filha que entregou, 

que entendemos que se relaciona ao fato dela não ter se vinculado a essa criança e ao 

próprio contexto dessa gravidez.  
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 Neste capítulo destacamos também a dor da entrega e a invisibilidade desta. 

Pudemos perceber que nossas colaboradoras são condenadas socialmente pela decisão 

que tomaram, o que contribui para seus sofrimentos. Este não lugar da dor foi muito 

forte para elas e se relaciona tanto com esse olhar social condenatório quanto pelo fato 

delas esconderem e silenciarem seus sofrimentos. Entendemos que elas vivem um luto 

prolongado e não permitido, pois não se permitem enlutar, não se permitem demonstrar 

suas dores. Não falam sobre suas experiências pelo medo dos julgamentos, por não 

terem espaço de expressão e nem se acham no direito de fazê-lo, já que a decisão teria 

sido delas mesmas. A mesma Árvore da Vida, de Klimt, é também o nome da árvore na 

qual Adão e Eva comeram o fruto proibido, o que lhes causou a expulsão do Paraíso e 

demonização de Eva, e da mulher. Assim como Eva foi a pecadora, nossas 

colaboradoras também são, em nível social, pela demonização que se faz delas e demais 

mulheres que entregam o filho. 

 A entrega é, portanto, carregada de dores. Dor por não poder permanecer com o 

filho, nem poder ofertar a eles uma possibilidade de futuro. E a dor que permanece após 

a entrega, tanto pela decisão quanto pelo fato da entrega ser recriminada socialmente, 

mesmo que seja um direito assegurado em lei.  

 Compreendemos que o momento de entrevista foi importante para nossas 

colaboradoras, simplesmente por ter sido ofertada a elas um espaço de fala e escuta, de 

desabafo livre de julgamentos. Entendemos, então, o quanto essas dores são silenciadas 

e guardadas apenas para elas, e o quanto elas necessitam de um espaço de acolhimento, 

no qual elas se sintam acolhidas e não condenadas. Isso reforça também a importância 

de se oferecer tais espaços desde a gestação, para que a decisão seja feita da melhor 

forma possível, assim como também é necessário esse acolhimento em momentos 

posteriores à entrega, para que elas possam elaborar suas possíveis dores e as 
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repercussões que a entrega possa gerar em suas vidas, podendo, assim, ressignificar esse 

período vivido. 

 É primordial, portanto, que essas mulheres (e suas histórias) sejam vistas, 

ouvidas, gerando reflexão e compreensão, de forma a promover um acolhimento capaz 

de proporcionar o cuidado delas diante da decisão de entrega, e, quem sabe, assim, o seu 

sofrimento possa ser minimizado. Além disso, as próprias lei e cartilhas, promovidas 

pelo aparelho judiciário, precisam ser divulgadas e campanhas de conscientização 

precisam ser realizadas, tanto nas instituições que recebem essas mulheres (como as 

maternidades e as varas da infância e juventude) quanto na sociedade em geral (escolas, 

mídia, demais dispositivos da rede da assistência e saúde).  

E, nesse acolhimento, os profissionais precisam estar capacitados, para que 

possam ofertar um cuidado despido de seus próprios preconceitos e opiniões pré-

moldadas, de forma que eles não influenciem na relação com essas mulheres, seja de 

forma a inibir a entrega ou estimulá-la.  

Talvez somente quando as dores dessas mulheres puderem ter um espaço de 

expressão e reconhecimento, suas decisões possam ser feitas com mais segurança, e as 

repercussões desta possam ser acolhidas, atendidas, cuidadas, e não mais silenciadas. 

Quiçá, os preconceitos nossos de cada dia em torno dessas escolhas possam ser 

ressignificados e possamos desenvolver e ofertar um olhar mais solidário em direção a 

essas mulheres e suas dores, transpondo, assim, a visão reducionista de que elas são más 

e loucas.  

Ressalta-se também que, apesar de nossas colaboradoras serem mulheres com 

poucas condições financeiras e, o próprio perfil das mulheres que entregam o filho 

trazer o contexto de pobreza como predominante (o que, por si só, já é significativo 

também por apontar para a vulnerabilidade social deste grupo e falta de políticas 
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públicas, ou implementação eficaz destas), é importante pensar que abandono/entrega 

não ocorrem apenas nessa camada social. Nas classes médias e altas, será que a entrega 

surge como uma opção para as mulheres que se encaixam nesse perfil? Já que se 

entende que elas podem sofrer a pressão pelo status no qual se encontram, o que pode 

influenciar diretamente no silenciamento de suas escolhas de maneira consciente.  

A dificuldade de encontrar mulheres que entregaram o filho em adoção também 

dá indícios para a marginalização na qual elas se encontram. Elas somem sem deixar 

rastros e optam por não falar sobre a entrega do filho. A partir do que foi exposto, 

percebemos que isso pode se dar por diversas razões, como vergonha, medo, dor em 

relação ao ato, assim como para evitar novos julgamentos e preconceitos, ou, até 

possivelmente, por não sentir conexão com o filho entregue.  Porém, novamente, 

reforçamos a importância de se cuidar dessas mulheres. Somente assim, ao repensarmos 

a visão que socialmente damos a ela, é que poderemos acolhê-las e fazer com que elas 

não se escondam.  

Sendo assim, acima de tudo, esse estudo é, também, um questionamento sobre a 

sociedade que nos encontramos e como ela pressiona, principalmente, a nós, mulheres, 

sobre as escolhas que devemos fazer ao longo de nossas vidas e que dizem respeito à 

maternidade. A mulher é sempre questionada, seja se opta por abandonar, por entregar, 

por abortar, ou se escolhe ficar com o filho mesmo em um contexto de carências e 

vulnerabilidades. Ou seja, a maternidade, mesmo que imposta à mulher como ideal, 

sempre traz consigo questionamentos ou condenações para a mulher. 

Logo, que sociedade é essa que se sente no direito de dizer o que a mulher deve 

ou não fazer, cerceando, inclusive, seus direitos para determinar aquilo que ela deve 

escolher? Este estudo pretende ser um pequeno passo nessa direção. Pretendemos, 

então, a partir dele, ofertar um novo olhar para as mulheres que entregaram o filho em 
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adoção, ou mesmo as que abandonam, para repensarmos o que, enquanto sociedade, 

estamos produzindo e marginalizando, e o que podemos fazer para romper com isso.  

Especialmente para a Psicologia, que discute a vinculação entre mãe e filho, esse 

trabalho pode gerar uma reflexão e uma interlocução com as demais áreas da saúde e 

sociais, com outras possibilidades e formas de expressar vínculos e com o lado e 

perspectiva da mulher-mãe e as dores que permanecem com elas.  

Por fim, para abrir esse capítulo de conclusão, trouxemos O Cumprimento, que 

transmite reconciliação, alívio. Entendemos que nossas colaboradoras buscam 

exatamente isso em relação à entrega e aos sofrimentos gerados por ela. Ao permitirmos 

a elas um espaço de fala e elaboração, acreditamos que pudemos ofertar uma reflexão e 

uma possibilidade de se reconciliarem com elas mesmas, com seus sentimentos e 

anseios. Essa dissertação, então, foi um passo na possibilidade de permitir um 

cumprimento dessas mulheres com elas mesmas e com suas árvores da vida, e delas 

conosco, aos nos permitirem a aproximação com suas histórias e sentimentos.  
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9. APÊNDICES 

 

9.1 Roteiro da Entrevista 

 

 Após ter explicado o contexto da investigação em termos amplos a 

colaboradora; ter pedido permissão para gravar e ter explicado sobre o TCLE, e 

obtido a autorização, é realizada uma breve explicação do procedimento da 

entrevista. 

 Em seguida são feitas questões para os dados de identificação da colaboradora  

o Nome 

o Idade 

o Profissão/Ocupação 

o Estado Civil 

o Religião 

o Escolaridade 

 Segue-se para a formulação do tópico inicial para a narração sobre a decisão de 

entrega do filho em adoção. 

Questão disparadora: Como foi para você doar seu filho?. Por isso, pedimos a sua 

colaboração, para nos contar com detalhes como foram esses meses, desde a descoberta 

da gravidez, assim como quando você decidiu por entregar o filho em adoção, e o que 

aconteceu após isso, até o momento da entrega, e outros aspectos que você julgue 

importante destacar. 

 Iniciada a narração, esta não deverá ser interrompida até que haja uma clara 

indicação (coda), significando que o entrevistado se detém e dá sinais de que a 

história terminou. Quando o informante indicar o coda no final da história, 

poderá ser perguntado se há mais alguma coisa que ele gostaria de dizer. 

 Quando a narração chegar a um fim “natural”, surge a fase de 

questionamento. As perguntas formuladas com base no interesse da 

pesquisa – questões exmanentes – deverão ser traduzidas em questões 
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imanentes – temas, tópicos e relatos de acontecimentos que surgiram 

durante a narração - com o emprego da linguagem do informante, buscando 

completar as lacunas da história. Essas perguntas devem focalizar 

principalmente:  

 As motivações que levaram à decisão do ato da entrega do filho para adoção 

e os sentimentos envolvidos neste processo; 

 A repercussão de tal deliberação para a sua vida após o ato de entrega; 

 A existência, ou não, de um processo de luto; 

 A concepção que estas mulheres possuem sobre ser mulher e ser mãe.  

 

 No final da entrevista, com o gravador desligado, poderão acontecer discussões 

interessantes na forma de comentários informais que poderão ser importantes 

para a interpretação da narração no seu contexto. No sentido de não perder esta 

informação, utilizaremos o recurso do diário de campo. As anotações em 

diário de campo serão realizadas logo após o encontro ter sido encerrado. 

 

Observações 

I. O entrevistador deverá fazer um diário de campo especificamente voltado para a 

realização da narrativa. Nesse diário, poderão constar informações, tais como: 

como se deu o contato e o agendamento da entrevista; a caracterização do local 

da entrevista; impressões sobre o entrevistado e a narrativa em geral 

(principalmente as impressões acerca da comunicação não verbal). 

II. Nesse diário, deverão constar também as informações sobre as percepções do 

entrevistado, seus sentimentos, afetações. 

 

Perguntas Complementares: 

-O que a levou a tomar tal decisão? 

- Que sentimentos e pensamentos te acometeram durante a gestação? 

- E o que sentiu quando decidiu? 

-Como foi o parto? Sentiu o que quando o filho nasceu (sentiu alguma ligação?)?  
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- Os profissionais sabiam que queria entregar? Como te trataram após saberem? 

- Como é a sua história? Como foi sua infância e adolescência? Como era a sua família? 

E hoje? 

- Tem outros filhos? (Se sim, entregou algum? Como foi?) 

- Como engravidou deste que entregou para adoção? O pai concordou com a decisão? 

- Ao ter certeza que entregaria, como chegou até essa instituição? Como te receberam? 

Isso te ajudou ou a fez ficar com dúvida? 

- Em algum momento se questionou se estava tomando a melhor decisão? 

- O que sentiu ao oficializar a entrega e saber que nunca mais veria seu filho? 

- Como está sua vida após a entrega? 

- Sua família a apoiou? 

- Pensa no seu filho? O que sente? 

- Você pensa no futuro dele? O que imagina que acontecerá com ele?  

- Em algum momento, já fantasiou sobre o futuro, se o filho gostaria de saber quem ela 

é e se a procuraria? Gostaria que acontecesse? Como seria? 

- Como você se enxerga hoje, depois de tudo que viveu e da decisão que tomou? 

- Como enxerga o ato de entregar o filho? Acha certo? Te causa algum sentimento? 

- Como você vê sua vida atualmente? 

- Pensa no filho? Como é? O que sente em relação a ele? 

- Acredita que, se passasse pela mesma situação, faria a mesma coisa novamente? 

- O que, para você, significa ser mulher? Acha que se encaixa nessa definição? 

- Como imagina que uma mãe deve ser? Acha que se encaixa nisso? Como se vê como 

mãe? 

- Qual exemplo de mãe você vem a sua mente quando pensa no assunto? 
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9.2 Roteiro da Cena Projetiva 

 

Cena: 

Após um breve aquecimento, com exercícios de respiração ao som de música 

clássica, solicitamos à colaboradora que feche os olhos e se deixe envolver por uma 

cena que irão criar mentalmente a partir das instruções: 

 

“Construa uma cena onde exista uma mãe que se descobre grávida. Ao longo de 

toda a gravidez, ela pensa e em certo momento decide entregar o filho em adoção. 

Como essa mulher gostaria que sua decisão fosse tratada por sua família? E pelos 

profissionais que a atendem? O que gostaria que eles dissessem a ela? Pense em como 

ela se sentiria se todos a tratassem, e tratassem a sua decisão, da forma que imagina. 

Como teria sido o processo de decisão e a gravidez depois disso? E o que acontece na 

vida dela depois disso? Descreva com o máximo de detalhes. Tente mergulhar nessa 

situação imaginária como se fosse real.”. 

 

É pedido, após alguns minutos, que abram os olhos e relatem a cena, de forma 

oral, com o maior detalhamento possível, com o gravador ligado novamente. 
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9.3 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “A Entrega de um Filho em 

Adoção: desvelando dores, preconceitos e possibilidades de ressignificações”, que 

tem como pesquisador responsável Laura Cristina Santos Damásio de Oliveira, sob 

orientação da professora doutora Geórgia Sibele Nogueira da Silva.  

Esta pesquisa pretende compreender como é a vivência das mulheres que entregam 

seu filho em adoção, a fim de encontrar subsídios para o cuidar delas.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é querer contribuir com o campo do 

conhecimento sobre as mulheres que optam por doar o filho, já que é uma temática 

pouco estudada e permeada por preconceitos e julgamentos. Dessa forma, contribuirá 

por dar voz à essas mulheres, possibilitando cuidados a elas.  

Caso você decida participar, você deverá participar de uma entrevista, que será 

gravada em áudio e transcrita posteriormente para uso na pesquisa. 

Durante a realização da entrevista, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco 

que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto emocional por alguma pergunta da entrevista 

que será minimizado através de um encaminhamento a um serviço de Psicologia. Cabe 

registrar que a pesquisadora possui condições de oferecer um acolhimento e suporte 

terapêutico inicial, devido a ser profissional de psicologia.  E você terá como benefício a 

contribuição da produção de conhecimento na área do estudo, assim como a 

possibilidade de ressignificar vivências possivelmente dolorosas. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada pela pesquisadora Laura 

Cristina Santos Damásio de Oliveira. 



  

178 
 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Laura Cristina Santos Damásio de Oliveira, através do celular: 84-8805-3078, ou do e-

mail laura_damasio@yahoo.com.br, ou para a orientadora da pesquisa Geórgia Sibele 

Nogueira da Silva. Celular: 84-9471-0024, gsibele@uol.com.br. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Você tem o direito de se recusar a responder qualquer pergunta que lhe cause 

constrangimento de qualquer natureza. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum 

dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 

será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-

3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável Laura Cristina Santos Damásio de Oliveira. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo 
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em participar da pesquisa “A Entrega de um Filho em Adoção: desvelando dores, 

preconceitos e possibilidades de ressignificações”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal ___/___/___. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “A Entrega de um Filho em 

Adoção: desvelando dores, preconceitos e possibilidades de ressignificações”, 

declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 

desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal ___/___/___. 

 

_____________________________________ 

Assinatura da pesquisadora. 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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9.4 Termo de Autorização para Gravação de Voz 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, ______________________________________, depois de entender os riscos 

e benefícios que a pesquisa intitulada A ENTREGA DE UM FILHO EM ADOÇÃO: 

DESVELANDO DORES, PRECONCEITOS E POSSIBILIDADES DE 

RESSIGNIFICAÇÕES poderá trazer e entender, especialmente, os métodos que serão 

usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de 

minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Laura Cristina 

Santos Damásio de Oliveira a realizar a gravação de minha entrevista sem custos 

financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora 

acima citada em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para 

a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 

científicas, congressos e jornais; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser 

feita mediante minha autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora coordenadora da pesquisa Laura Cristina Santos Damásio de Oliveira, e 

após esse período, serão destruídos e; 

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal,________________________ . 

 

______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 


