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1. APRESENTAÇÃO 

Foi Badinter (2010) quem disse que o individualismo e o hedonismo seriam os 

primeiros motivos que levariam uma pessoa a ter filhos, embora também fossem os 

mesmos que, às vezes, levariam uma pessoa à recusa em tê-los. A partir dessa reflexão, 

convido o leitor a não enxergar a maternidade e a não-maternidade como dois pólos 

dicotômicos, mas como fenômenos que se relacionam pela sua condição de A e não-A, 

no sentido proposto por Valsiner (2000) – ou seja, aspectos diferenciados, mas 

constitutivos do mesmo fenômeno - e que, por serem ambivalentes, se complementam 

na construção de significados do que é ser mulher em nossa sociedade.  

Percebi, ao longo desta pesquisa, que não se trata de dois times diferentes: o das 

mulheres que têm filhos e o das mulheres que não têm filhos, mas da dimensão 

feminina do estar no mundo e de como o que foi pensado socialmente acerca do que é 

ser mulher afeta as mulheres na forma como agirão ao longo de suas vidas, e 

conseqüentemente na forma com que serão mães ou não-mães.  

Tanto uma mulher que decide ser mãe, quanto uma que decide não ser mãe re-

significarão a maternidade e a não-maternidade ao longo de toda a vida, já que esse 

processo faz parte do desenvolvimento humano (Abbey e Valsiner, 2004).  

 Quando estamos imersos num contexto social e a narrativa cultural acerca de 

valores e práticas sociais estabelece a relação de continuum entre nós mesmos e a 

sociedade, fica difícil às vezes exercer o aquilo que alguém chamou bird`s eye view. 

Fica difícil saber o que em cada um de nós está carregado pela narrativa social e o que 

não está, pois nós nos construímos mutuamente e, conforme apontou Hermans (2002), 

temos toda uma audiência de vozes dentro de nós que nos constituem.  

 Bem, a questão é que quando me propus a iniciar uma investigação acerca de 

significados de maternidade para mulheres que não querem ter filhos, eu acreditava que 

essas mulheres eram um grupo homogêneo, com histórias de vida de alguma forma 

semelhantes e com decisões bem claras acerca da não-maternidade. Todavia, quando 

entrei no universo dessas mulheres, descobri que ele era bem mais complexo e não-

linear do que eu imaginava. Descobri que entre as mulheres que não querem ter filhos 

havia aquelas cuja decisão havia se definido ainda na juventude, ou mesmo na infância, 

havia aquelas que haviam se decidido, mas estavam passando por momentos de 

transição e forte ambivalência em relação à maternidade e já não tinham mais tão claros 

seus significados acerca da maternidade e da não-maternidade; havia aquelas que nunca 

haviam se decidido formalmente, mas que também não se mobilizaram para terem 
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filhos; havia aquelas que até poderiam ter tido filhos se não fossem por circunstâncias 

econômicas diante das quais elas preferiram se recusar a tê-los. Enfim, embora a 

literatura apontasse um perfil típico de mulher para aquelas que optam por não ter 

filhos, eu vi que esse perfil não traduzia um quarto da riqueza de suas trajetórias de vida 

em direção à decisão de não ter filhos. Importante fazer esse comentário porque até no 

momento de analisar os dados, o formato de categorias separadas não coube para os 

dados que eu tinha, e assim nós construímos uma forma de traduzir a complexidade 

dessas trajetórias de vida rumo à não-maternidade. 

Deste modo, embora inicialmente eu tenha estabelecido que as participantes do 

meu estudo seriam mulheres na faixa etária dos trinta aos quarenta anos, estáveis 

financeiramente e com relacionamentos heterossexuais também estáveis, a fim de 

investigar entre outras coisas, como uma mulher transita de uma condição normativa para 

uma não normativa, posteriormente percebi que basta ser mulher e não querer ter filhos 

para se transitar automaticamente para a condição não normativa. Todos aqueles pré-

requisitos não são necessários para que isso aconteça, embora agravem a situação social 

dessa mulher.  

Por que escolhi estudar mulheres especificamente, e não homens ou casais? Porque 

para a sociedade, é muito mais estranho uma mulher que não quis ter filhos, do que um 

homem na mesma condição, já que a maternidade parece estar intrinsecamente associada à 

feminilidade (Rovi, 1994). Mulheres que decidem não ter filhos são mais rechaçadas 

socialmente do que homens que optaram por não ter filhos. Considerando que o foco da 

minha pesquisa é a transição de uma condição normativa para a não-normatividade, abordada 

enquanto processo psicológico no âmbito de uma trajetória de desenvolvimento, apenas 

mulheres participaram da pesquisa.  Não houve restrição ou necessidade de escolha das 

participantes segundo suas condições sócio-econômicas, já que há controvérsias na literatura 

acerca do perfil das mulheres que optam por não ter filhos. Alguns autores como Gillespie 

(2003) apontam que o fenômeno da não-maternidade voluntária ocorre predominantemente 

entre mulheres de classe média/média alta/alta, ao passo que Morell encontrou em seu 

estudo, realizado em 2000 nos Estados Unidos, que setenta e cinco por cento das 

mulheres que haviam optado por não ter filhos tinham condições sócio-econômicas de 

baixa renda, embora boa parte das participantes relacionasse sua mobilidade social 

ascendente à decisão de permanecerem sem filhos.  Isto mostra que os estereótipos 

construídos acerca da mulher que não tem filhos (mulher de classe média a classe alta, 

com elevado poder econômico, orientada para a carreira), muitas vezes baseados na 
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própria literatura sobre o tema, não são de todo uma regra. A condição sócio-econômica 

também parece ser um fator de contribui para a elaboração desta decisão, conforme 

veremos nos resultados da pesquisa. 

História do trabalho: como nasceu tal escolha? 

Todo o pesquisador em algum momento da sua trajetória é questionado sobre o 

porquê de sua escolha de pesquisa. Acho que este tema foi construído ao longo da 

minha trajetória de pesquisadora iniciante nos quatro anos de graduação. Quando 

cheguei ao grupo de pesquisa ao qual pertenço, CONTRADES, o estudo da maternidade 

estava se iniciando. Coube a mim entrevistar mães primíparas, aquelas mães de primeira 

viagem. Foi dessa relação com essas mulheres que surgiu a minha curiosidade em 

conversar com aquelas que não queriam ter filhos. As minhas entrevistadas eram em sua 

maioria mulheres na faixa dos vinte e poucos anos de idade. Inúmeras foram as vezes 

em que eu e minha colega saímos de uma entrevista em que a criança chorava 

incessantemente e a mãe dizia que ela não largava seu peito. Essas mães me mostraram 

que a maternidade, assim como todos os fenômenos da vida, possui também seus 

aspectos negativos. Em outro momento, eu minha parceira de entrevista ouvimos uma 

mãe falar sobre o desespero que o choro constante de sua filha causava nela. Essa 

mesma mãe disse “não me admira que algumas mães pensem em jogar seus filhos pela 

janela, às vezes dá para compreender certos comportamentos”. Essas narrativas 

despertaram em mim o interesse em investigar os significados de maternidade entre 

mulheres que haviam optado por não ser mães, o que elas pensavam sobre isso, como 

eram suas vidas. Boa parte dessas mulheres se queixava de que ninguém as havia 

informado sobre o desgaste que a maternidade trazia, pelo menos nos primeiros anos de 

vida do bebê. Em seu estudo, McVeigh (1997) relata que mães de primeira viagem na 

faixa etária dos vinte e trinta anos afirmaram ter sido vítimas de uma espécie de 

“conspiração do silêncio” acerca da realidade da maternidade. Segundo as participantes 

desse estudo, ninguém havia mencionado para elas as dificuldades, o cansaço, o grau de 

fadiga, a perda do tempo pessoal que os cuidados de uma criança traziam.  

Assim, a partir das falas negativas em relação à experiência com a maternidade, 

eu resolvi ouvir as mulheres que haviam decidido não ser mães. 

Tal como as participantes do meu estudo, sinto que às vezes algumas pessoas me 

olham se perguntando se eu sou uma mulher que não quer ter filhos. Mais, não só me 

olham, como já me perguntaram. Será que esse tipo de pesquisa não é justificável ou 
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interessante o suficiente, a menos que a pesquisadora tenha um interesse fortemente 

pessoal nela?  

Por que se tem filhos? 

Draper and Buchanan (1992), em seu capítulo do livro “If you have a child, you 

have a life”, afirmam que um adulto sem os cuidados de um filho, apresentam baixa 

qualidade de vida, sendo sua sobrevivência precária. A ideia de se ter filhos como uma 

espécie de seguro para a idade avançada é bem forte em nossa sociedade, bem como a 

ideia de que para se ter uma vida, você tem que ter filhos. 

Ter filhos faz parte do roteiro da vida normal, que se espera que qualquer 

mulher, ou homem sigam. Ele faz parte de um script padrão de vida, que guia as 

expectativas dos indivíduos acerca do que está por vir em suas vidas, marcando os 

pontos de mutação na vida desses adultos que indicariam o progresso do self e o 

amadurecimento desses indivíduos, agora pais. Mas o que acontece quando um adulto, 

mais especificamente uma mulher decide não ter filhos?  

 

A questão de gênero: o que é ser mulher? 

 Esta não parece ser uma pergunta de fácil resposta. Considerando que 

maternidade e feminilidade estão fortemente associadas em nossa cultura, considero 

importante levantar essa questão. Isso foi feito entre as participantes. 

A categoria gênero, mesmo no movimento feminista, possui vários 

entendimentos e conceituações. Autoras como Scott (1990), citada por Henning (2008), 

por exemplo, consideram a existência da distinção sexo e gênero, sendo o gênero 

culturalmente construído e o sexo um dado natural (pré-cultural), diferentemente 

percebido e significado em sociedades distintas. 

Butler (2003), citada por Henning (2008), por outro lado, faz uma crítica à 

separação sexo e gênero ao afirmar que o sexo é igualmente construído no ocidente 

através das tensões poderosas e políticas do discurso médico. Assim, segundo esta 

autora, o sexo não seria necessariamente algo pré-cultural, mas algo também construído 

culturalmente. Esta afirmação pode parecer estranha num primeiro momento, mas se 

atentarmos para estudos, como o realizado por Canguçu-Campinho (2008) acerca dos 

significados de maternidade para mães de crianças intersexuais, observaremos que nos 

casos em que a criança nasce intersexual, é claramente o discurso médico que constrói 

seu sexo.  
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A própria existência da intersexualidade evidencia que o sexo dos sujeitos não é 

necessariamente pré-cultural, na medida em que existe o intersexo, o que é e não é ao 

mesmo tempo, que reúne características biológicas tanto do sexo masculino quanto do 

sexo feminino - diga-se uma genitália ambígua, com um clitóris aumentado, 

assemelhando-se a um pênis, co-existindo com um aparelho reprodutor feminino. Vale 

ressaltar que esta mesma autora cita a existência de grupos de intersexuais nos Estados 

Unidos, que hoje lutam pelo direito de serem intersexuais e não necessariamente terem 

quer escolher, ou terem alguém que escolha por eles a qual sexo pertencerão, se ao 

masculino ou ao feminino.  

Butler (2003), citada por Henning (2008) questiona se fatos considerados 

naturais do sexo não seriam produzidos pelos discursos científicos? Sob disputas e 

interesses políticos, o sexo não seria tão culturalmente construído quanto o gênero? É 

importante, contudo, esclarecer que no continuum eu ↔ outro, se considerarmos que a 

sociedade (o outro) impõe seus significados sobre nós (eu) e nós os absorvemos como 

se não tivéssemos também capacidade de agência, estaremos incorrendo no pensamento 

dicotômico indivíduo x sociedade, que considera a existência de forças discursivas 

poderosas que sufocam a pessoa indefesa. É justamente esse tipo de discurso que 

pretendo questionar, na medida em que as mulheres que optaram por não ter filhos não 

absorveram de forma passiva o discurso cultural predominante acerca da maternidade, 

tampouco se apresentam como vítimas desse discurso, mas como pessoas que trilharam 

um outro caminho desenvolvimental. Como essas mulheres transitaram da condição de 

normatividade para a condição de não-normatividade? 

Amsterdam e Bruner (2000) em seu livro “Minding the Law”, discutem o 

processo de categorização social, trazendo exemplos tais como a categorização das 

cores. A princípio, as cores em si parecem ser algo tão natural e prévio à cultura, mas na 

verdade, engana-se quem pensa que o verde é o mesmo verde para todas as culturas, já 

que em algumas delas, verde e azul entram numa única categoria de cor. Quando 

sujeitos dessas culturas enxergam objetos verdes e azuis, é como se eles estivessem 

enxergando objetos de uma única cor. Da mesma forma que para nós, cores como grená 

e vermelho poderiam ser consideradas uma cor só, para um estilista ou crítico de moda, 

que trabalha com as mais diversas variações e tons de vermelho, isso pareceria um 

sacrilégio. Assim, a categorização da mulher como mãe por natureza talvez não seja tão 

natural assim. A questão é que mesmo aquilo que parece ter sido categorizado pela 

“natureza”, como as cores, tem conotações da cultura. Antes de tomarmos um 
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comportamento como necessariamente derivado de um aspecto pré-concebido pela 

natureza, tal como a categoria sexo é concebida, devemos nos questionar em que 

medida a categoria sexo foi construída por nós, já que a própria natureza nos brinda com 

situações de ambivalência, tais como a intersexualidade, que mostram em matéria de 

sexo e gênero, as categorias não encerram “ou isto, ou aquilo”, ou masculino, ou 

feminino. 

Pierre Bourdieu (2010), ao discutir como a categoria sexo é socialmente 

valorada, afirma que a definição social do corpo, mais especificamente dos órgãos 

sexuais, é produto de um trabalho social de construção. O mesmo autor afirma que há 

um paradoxo, segundo o qual as diferenças observadas entre o corpo feminino e o 

masculino são percebidas e construídas conforme esquemas pertencentes a uma visão 

androcêntrica, o que torna as significações e valores associados a essas construções 

teóricas indiscutíveis, já que estão de acordo com os princípios desta visão. Portanto, 

não seria o falo em si, ou a falta dele, que daria base a essa visão de mundo, mas é 

justamente essa visão de mundo que, sendo organizada de acordo com a divisão de 

gêneros relacionais masculino e feminino institui o falo, símbolo de virilidade e honra. 

Ao contrário do que está amplamente difundido, as demandas da reprodução biológica 

não determinam a organização simbólica da divisão social do trabalho, e 

conseqüentemente de toda ordem natural e social, pois esta é uma construção arbitrária 

do biológico, especificamente do corpo masculino e feminino, seus usos e funções, 

inclusive a reprodução biológica, à qual forneceria uma perspectiva aparentemente 

natural à concepção androcêntrica da divisão sexual do trabalho. Dessa forma, essa 

explicação das diferenças sexuais e sociais, baseada no aspecto natural das diferenças, 

legitimaria uma relação de dominação, ao inscrevê-la no âmbito de uma natureza 

biológica, a qual é em si mesma uma construção social naturalizada (Bourdieu, 2010).  

É importante ressaltar que o apelo social às chamadas características femininas 

tais como o cuidado e a intuição, um aspecto que prioriza da emoção ao verbo, foi 

culturalmente concebido como algo inerente às mulheres, algo da sua natureza; ao passo 

que estudos, tais como o de Stolk e Woulter (1987) mostraram que esta maneira de ser, 

emergiu a partir das formas com que sujeitos, especialmente as mulheres, lidaram com 

situações de dominação e marginalização social. Elas criaram novos códigos sociais 

para se colocarem perante os outros, compreenderem a si e expressarem o que pensam. 

Estas modalidades tão peculiares às mulheres não lhes são peculiares por sua “natureza” 

feminina, mas sim pelas situações que tiveram que enfrentar num contexto de 
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monopólio masculino de poder. Diante das estratégias desenvolvidas por grupos em 

situação de dominação, a pergunta que faço é: que estratégias são criadas por pessoas 

em situação não-normativa? Que estratégias são criadas por pessoas que se comportam 

de maneira não correspondente ao padrão social esperado, tais como as mulheres que 

optaram por não ter filhos? 

 

O problema de pesquisa 

Desta forma, considerando o que caracteriza a ambivalência quando uma mulher 

toma uma decisão contra o normativo, e o complexo de aspectos envolvidos na decisão 

de ser e não ser mãe, o problema desta pesquisa é: como, na dinâmica psicológica no 

âmbito do self, se dá a construção da decisão pela não-maternidade, considerando que 

esta é uma condição desviante em nossa sociedade? 

OBJETIVO GERAL: 

Investigar na dinâmica psicológica no âmbito do self, o processo de construção da decisão 

pela não-maternidade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

a) Investigar os significados de maternidade para mulheres que optaram por não ter 

filhos 

b) Investigar o complexo de ambivalências envolvido na decisão de ser ou não ser mãe. 

c) Investigar a agentividade no processo da decisão pela não-maternidade 

d) Investigar a repercussão social e psicológica da escolha pela não-maternidade na vida 

dessas mulheres.  

Para responder a essas questões foram realizadas entrevistas semi-estruturadas em 

profundidade com cinco mulheres. O número de participantes foi estabelecido com base 

no referencial da literatura, considerando que existem estudos como o de Wagor (2000) 

acerca de mulheres que não tiveram filhos, que foi realizado com cinco participantes. 

Além disso, a discussão levantada por Sato, Yasuda, Kido, Arakawa, Mizoguchi e 

Valsiner (2007) acerca de amostra em pesquisa e generalização de resultados evidencia 

que uma população é uma coleção de espécies de uma determinada categoria, situadas 

em determinado universo. Para eles, seria mais adequado definir população em termos 

de uma articulação complexa, na qual cada membro da população pertence ao seu 
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universo de maneira peculiar, dada a variação biológica, sociológica, antropológica e 

psicológica de cada um. Em vez disso, o conceito de população utilizado em pesquisa 

elimina as qualidades sistêmicas do todo, de forma que os grupos populacionais são 

esvaziados em sua estrutura. Como qualquer grupo destituído de sua relação com o 

todo, os sujeitos pertencem a uma população quando a relação sistêmica entre os 

membros é eliminada o não enfatizada. Sato et al (2007) exemplificam que todas as 

folhas de uma árvore formam uma “população” apenas quando são consideradas 

separadamente de seu espaço na árvore. Ou seja, uma árvore completa é uma árvore, um 

sistema unindo todas as folhas, e não uma população de folhas de uma árvore. Eles dão 

ainda o exemplo no âmbito das pessoas: um exército, com todos os soldados das mais 

diversas patentes e papéis se torna uma “população” quando seus membros terminam 

enterrados separadamente num cemitério. Assim, esses autores argumentam que a noção 

de população não atinge a generalidade do todo, na medida em que não apreende essa 

totalidade do fenômeno. Daí porque não faz sentido agrupar, entrevistar um grande 

número de participantes numa pesquisa, se eles não são considerados  a partir de suas 

qualidades sistêmicas em relação ao grupo a que pertencem e ao contexto onde estão 

inseridos. Os dados advindos desse tipo de investigação não seriam necessariamente 

generalizáveis, já que foram obtidos a partir das pessoas desconectadas de seu ambiente 

sistêmico. Além disso, eles afirmam que a utilização da amostra populacional está 

baseada na pressuposição de “homogeneidade” do fenômeno a partir do estudo de sua 

essência básica. Se alguém acredita na homogeneidade de um grupo, então a amostra 

arbitrária é suficiente para qualquer pesquisa que realizar, embora seja inegável a 

variação inter-individual e intra-individual que existe entre os participantes de um 

estudo. Segundo Hermans (2001), geralmente essa variação inter e intra-individual é 

considerada um “ruído” que encobre a essência das propriedades investigadas. Os 

mesmo autor coloca que esta percepção reflete um modo estático, a-histórico, de base 

essencialista de encarar os fenômenos, modo este que tem sido questionado pela 

psicologia contemporânea. 

Desta maneira, para Sato et al (2007), o foco na interdependência de pessoas e 

contextos não se encaixa com a noção de amostra numerosa e aleatória. A randomização 

seria, portanto, um produto derivado de um axioma atomístico aplicado a um mundo 

complexo, presumindo a independência de cada objeto. Esse pressuposto, segundo esses 

autores, é inconcebível quando se trata de fenômenos humanos.  
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Assim, o importante na amostra de uma pesquisa não é o número de participantes, 

se estes são desconsiderados de sua relação sistêmica com o todo, mas o fato de que se 

leva em consideração essa relação sistêmica, de que os participantes do estudo são 

percebidos a partir de suas relações sociais, antropológicas ou psicológicas com os 

outros e com o contexto ao qual pertencem. Os resultados de uma pesquisa que leva em 

consideração estes aspectos, longe de dependerem da aproximação para estabelecerem 

generalidades, apreendem o fenômeno em sua totalidade. 

A organização dos artigos 

A investigação está descrita a partir de três artigos. O primeiro é uma revisão de 

literatura acerca das investigações relacionadas a não-maternidade voluntária realizadas 

nos últimos vinte anos. O segundo artigo expõe os resultados referentes à construção da 

decisão pela não-maternidade, as ambivalências presentes no processo e os significados 

de maternidade construídos pelas participantes a partir dos eixos de análise reação à 

decisão, reação social á decisão e reação individual à reação social. O terceiro artigo 

desenvolve aspectos que caracterizam o agir não-normativo com base na dinâmica 

psicológica no âmbito do self das participantes, vista a partir da Teoria do Self Dialógico 

e suas aplicações propostas por Valsiner no modelo trialógico do self , baseado na teoria 

de Mead (1934).  

O artigo I será submetido à Revista Psicologia, Teoria e Pesquisa, da Universidade 

de Brasília. O artigo II será um capítulo do livro “Nascer não é igual para todos”, 

editado por Ana Cecília Bastos, Vivian Volkmer e Elaine Rabinovich. O artigo III será 

submetido à Revista Psicologia em estudo, de Maringá. 

Os três artigos estão bem articulados, de forma que refletem o fenômeno da não-

maternidade voluntária na perspectiva de sua totalidade, desde o que a literatura 

científica tem investigado, passando por uma análise sistêmica da trajetória de vida das 

mulheres, a uma análise microgenética dos processos psicológicos presentes em suas 

trajetórias de vida na construção dos significados de maternidade e da opção por não ter 

filhos. 
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2. ARTIGOS 

2.1- Artigo I - Não-maternidade voluntária: ambivalências no estado da arte 

Resumo 

Os significados sociais de maternidade e feminilidade estão tão associados que quando 

uma mulher não tem filhos, ela é vista como incompleta. Este estudo objetivou realizar 

uma revisão de literatura das investigações sobre o tema da não-maternidade voluntária 

produzidas entre 1990 e 2000. Vinte e cinco artigos foram encontrados, dos quais três 

nacionais, os demais majoritariamente realizados no eixo Europa- Estados Unidos. A 

revisão de literatura evidenciou uma quase ausência de produção científica sobre o 

fenômeno da não-maternidade voluntária no Brasil. A produção internacional, embora 

considerável, busca apenas mapear as razões pelas quais as mulheres decidiram não ter 

filhos, não abordando a complexidade do fenômeno. Fica clara a lacuna na literatura 

referente ao tema. 

Palavras-chaves: não-maternidade voluntária; revisão de literatura; estado da arte; 

lacuna 
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Abstract 

Social meanings on motherhood and femininity are so intertwined that when a woman 

does nbot have children she is often seen as incomplete. This study had the purpose to 

make a literature review of the investigations on volntary childlessness produced 

between 1990 and 2000. Twenty five articles were found, from which three national and 

the rest international, mostly developed in the United States and Europe. Literature 

review evinced an almot lack of scientific production in Brazil on the phenomenon. On 

the other hand, international researches, though considerable, tries to map the reasons 

why women do not want to have children, not approaching the complexity of the 

phenomenon. Therefore, there is a clear gap in the literature concerning this theme.  

Key words: voluntary childlessness; literature review; state of art; gap in literature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Não-maternidade voluntária: ambivalências no estado da arte 

Ao longo da história da humanidade, sempre houve mulheres que não tiveram 

filhos, seja por se dedicarem a uma carreira religiosa (freiras), seja por se dedicarem aos 

cuidados de algum membro da família, seja porque não se casaram (Yalom, 2001; Kohli 

& Albertini, 2009). Houve momentos também, tais como período entre guerras, em que 

casais se recusaram a ter filhos devido às condições sociais e econômicas adversas (Van 

Bavel & Kok (2010). Todavia, em nenhum momento esse comportamento chamou tanto 

a atenção da sociedade tal como ocorre atualmente em relação ao número crescente de 

mulheres que decidem não ter filhos. É como se as adversidades ou situações familiares 

e religiosas servissem de alguma maneira como justificativa aceitável para tal 

comportamento; ao contrário da justificativa de simplesmente não querer ter filhos. 

Estar numa condição supostamente ideal para ter filhos (ser heterossexual, estar casada, 

ter estabilidade financeira) e mesmo assim decidir não tê-los é algo difícil de ser 

compreendido socialmente, conforme aponta Wagor (2000). Como uma mulher fértil, 

que tem um companheiro estável e condições econômicas para criar um filho pode não 

querer ter um?  

O fato é que desde a década de 1960, devido a uma série de eventos sociais, tais 

como o advento da pílula anticoncepcional, o movimento feminista, a massiva 

participação das mulheres no mercado de trabalho, entre outros, muitas mulheres 

passaram a encarar a maternidade como escolha, e não como destino (Badinter, 2010).  

Para compreender melhor o que tem sido produzido na literatura científica 

acerca do tema da não-maternidade voluntária, empreendi uma revisão de literatura 

sobre o tema. Durante a pesquisa dos artigos, me surpreendi ao observar a variedade de 

áreas do conhecimento que estavam se debruçando sobre este assunto, especialmente na 

literatura internacional - já que são escassos os estudos nacionais sobre o tema. Antes de 

empreender esta revisão, eu acreditava que a maioria dos estudos estaria localizada nas 

áreas de estudos feministas e psicologia. Qual não foi a minha surpresa ao encontrar 

uma produção extensa sobre o tema nas áreas de demografia, estudos de família e 

mesmo história. Ora, mas por que áreas como a demografia e estudos de família 

empreendem mais investigações acerca do tema do que a psicologia, por exemplo? 

Segundo Kohli & Albertini (2009), nas últimas décadas, a proporção de adultos 

sem filhos tem crescido substancialmente na maior parte dos países europeus que 

apresentam baixas taxas de crescimento vegetativo. Estes mesmos autores consideram 

que a maior parte dos estudos sobre a opção por não ter filhos se concentram em três 
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questões básicas de investigação: as conseqüências da opção por não ter filhos e sua 

relação com satisfação individual, bem-estar físico e psicológico e as conseqüências do 

risco de isolamento social, falta de redes de apoio social suficientes, especialmente entre 

idosos. Esses problemas de pesquisa e as preocupações que trazem em seu bojo 

traduzem de alguma forma o que se pensa sobre a pessoa que não tem filhos. Será que 

ela é saudável física e psicologicamente? Será que è uma pessoa solitária? Será que terá 

uma velhice solitária? Ora, autoras como Gillespie (2000; 2003), Wagor (2000) e 

Khalamani (2009) nos esclarecem que este tipo de questionamento é o que contribui 

para corroborar preconceitos e a falta de esclarecimento acerca da vida daqueles que 

optam por não ter filhos, especialmente as mulheres. É como se não ter filhos trouxesse 

algum “efeito colateral”, que pode ser a solidão, problemas psicológicos etc. 

Do ponto de vista social, Kohli & Albertini (2009) informam também que para 

os governos desses países, pessoas que optam por não ter filhos são geralmente vistas 

como um grupo-problema. É importante ressaltar que esta perspectiva é observada em 

países europeus, que já possuem uma agenda voltada para este “problema”. Países como 

o Brasil ainda não lidam com a questão, talvez no futuro. Esta percepção de risco social 

e grupo-problema, a que se referem os autores, ocorre num contexto de redução da 

natalidade e envelhecimento crescente da população. Quando um grande número de 

pessoas decide não ter filhos, e quando este número continua aumentando, os governos 

tendem a acreditar que isso se deve a uma falha nas políticas públicas direcionadas à 

família, ao mercado de trabalho e às políticas de assistência social, na medida em que 

fracassaram em promover entre adultos jovens o desejo de ter filhos (Kohli & Albertini, 

2009). Daí porque os responsáveis pela elaboração de políticas públicas querem saber o 

que se passa com essas pessoas que as faz optar por não ter filhos e assim incentivam e 

financiam pesquisas sobre o tema. 

Segundo Rowland (2007), a opção por não ter filhos não é uma preocupação 

apenas por conta da questão da manutenção das sociedades, mas também por causa das 

conseqüências que esta escolha gera aos indivíduos. Engraçado que ninguém se 

preocupa com as conseqüências que ter filhos gera aos indivíduos, pelo menos isso não 

se tornou uma questão de saúde pública como a questão da não-maternidade voluntária 

parece ter se tornado em muitos países europeus. Quando mencionam a questão da não-

maternidade voluntária, estes autores criticam o viés preconceituoso que o acompanha, 

entretanto introduzem e mantêm este viés nas próprias questões que levantam. Assim, 

Rowland (2007) prossegue afirmando que as experiências de casamento e família têm 
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uma influência duradoura nas oportunidades ao longo da vida destas pessoas e que 

atualmente, a maioria das pessoas idosas residentes nos países ditos desenvolvidos 

possuem poucos parentes próximos, o que gera um questionamento acerca do acesso a 

uma rede social de apoio entre essas pessoas. Quem garante que ter filhos 

necessariamente implicará uma velhice com uma farta rede de apoio social? É como se 

não ter filhos fosse um problema social.  

A ausência voluntária de filhos (voluntary childlessness), ou seja, a não-

parentalidade voluntária é um fenômeno ocidental que, segundo Rios e Gomes (2009) 

vem aumentando em inúmeros países do mundo, tais como Noruega, Estados Unidos, 

Canadá etc. Todavia, segundo estas mesmas autoras, há uma dificuldade em se 

investigar especificamente dados que explicitem a opção por não ter filhos, tendo em 

vista a necessidade de diferenciar a ausência voluntária e involuntária de filhos. 

Abma e Martinez (2006) afirmam que nos Estados Unidos, o fenômeno da não-

maternidade voluntária cresceu entre os anos de 1982 e 1988, de 5% para 8%. Além 

disso, Lee e Gramotnev (2006) apontam para o fato de que na Austrália, 9% das 

mulheres não querem ser mães. 

No Brasil, os dados do IBGE informam que ao mesmo tempo em que 

anualmente a família tradicional composta por pai, mãe e filhos tem gradativamente 

decrescido de 60% em 1992, para 40,4% em 2006; o número de casais sem filhos 

cresceu de 12,9% em 1992 para 15,6% em 2006. É importante ressaltar, todavia, que 

esses dados, embora sejam os únicos que tenhamos acerca de casais sem filhos, seguem 

um critério de categorização específicos do IBGE, tendo em vista que os dados 

referentes a casais sem filhos incluem casais que moram sem filhos, o que não implica 

necessariamente a inexistência deles. Isso evidencia não apenas a falta de dados sobre o 

tema da não-parentalidade no Brasil, como a necessidade de se investigar melhor esse 

fenômeno. 

A inexistência de dados não diz respeito apenas aos dados sócio-demográfico-

estatísticos, pois, segundo Rios e Gomes (2009), há também uma quase inexistência de 

estudos sobre não-parentalidade voluntária no Brasil. Em sua revisão de literatura, as 

autoras apontam ter encontrado apenas quatro estudos sobre isso no Brasil na última 

década: Bonini-Vieira (1996); Mansur (2000); Mondardo & Lima (1998), Rios (2007). 

Sendo o segundo e o último teses defendidas na Universidade de São Paulo, que não 

foram publicadas, às quais não pude ter acesso. 
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Segundo Rios e Gomes (2009), em termos de realidade brasileira, “é rara a 

produção divulgada nos periódicos indexados e nas bases de dados em Psicologia”. 

Considerando que a minha dissertação tem como um dos objetivos específicos 

investigar a repercussão social da opção por não ter filhos e a forma com que a mulheres 

lidam com esta repercussão, foi necessário que eu investigasse em países onde há 

literatura robusta sobre o tema, qual a repercussão social dessa decisão nos locais onde 

ela foi estudada.  O fato é que as mulheres que decidem não ter filhos têm em sua 

decisão uma grande repercussão social atualmente. Governos de países europeus, 

preocupados com a redução crescente na taxa de natalidade de seus países, estão 

querendo saber o que está se passando com essas mulheres e como eles podem reverter 

essa situação através da criação de políticas públicas de incentivo à maternidade. Basta 

observar as políticas voltadas para mães em países como a Noruega e mesmo a França, 

por exemplo (Badinter, 2010).  

Segundo Dykstra & Hagestad (2007), o tema da não parentalidade voluntária 

interessa tanto aos cientistas sociais, quanto àqueles que elaboram políticas públicas, de 

forma que um bom número de pesquisas tem focado nos determinantes individuais da 

não-parentalidade voluntária e suas conseqüências.  

Diante da emergência de dados não previstos, resolvi realizar uma revisão de 

literatura que não apenas mapeasse como a não-maternidade voluntária tem sido 

compreendida e descrita pelas investigações científicas realizadas nas décadas de 1990 e 

2000, mas como esse tema tem sido investigado, que países têm prioritariamente 

investigado e que perguntas têm sido feitas quando se quer investigar o tema. Quem são 

os maiores interessados no tema? Que tipo de reverberação esse fenômeno tem 

provocado na sociedade? O que a sociedade, mais especificamente a ciência, quer saber 

sobre essas pessoas, especialmente sobre essas mulheres?  

Investigando a literatura 

Foram acessados entre os meses de setembro e dezembro de 2010 no portal de 

periódicos da CAPES todos os artigos científicos (N= 48) que possuíam em uma de 

suas palavras-chave a palavra childfree, childfreeness, nonmotherhood, childlessness, 

voluntary childlessness, não-maternidade ou não-maternidade voluntária. Estas 

palavras-chave foram escolhidas por representarem de maneira significativa a condição 

que se quer investigar. Vale ressaltar que os artigos encontrados foram filtrados, uma 

vez que o termo childlessness é também empregado para a não-maternidade 

involuntária, ou seja para mulheres que não têm filhos geralmente por questões de 
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ordem biológica. Esta é uma condição totalmente diferente da que se quer investigar, 

com efeitos e repercussões sociais completamente diferentes.  

  É importante mencionar a minha dificuldade para encontrar artigos sobre não-

parentalidade voluntária publicados no Brasil, mesmo porque não há termos 

equivalentes à designação em inglês childlessness, chidless ou childfree. Eu não sabia 

que palvras-chave buscar no português, até que me deparei com o artigo de Rios e 

Gomes (2009), no qual elas usavam o termo não-maternidade voluntária, o qual pode 

soar estranho aos nosso ouvidos, mas é o mais próximo da tradução do termo em inglês. 

Tal como ocorreu comigo, a busca dessas autoras por artigos em português teve que ser 

feita através do uso de palavras-chave mais abrangentes, já que não há um 

termo/consenso para este fenômeno na língua portuguesa.   

Após a seleção dos artigos, foi feito um mapeamento da área de conhecimento, 

do ano de publicação do artigo, autores, país, pergunta de pesquisa, resultados e 

conclusão do estudo. Estas categorias de mapeamento foram escolhidas porque ao 

acessá-las poderemos compreender que países estão investigando o tema, que 

questionamentos são feitos acerca do tema, como as pesquisas são empreendidas e que 

tipo de lógica ou compreensão acerca do tema norteia a pesquisa. 

Foram investigados todos os artigos que puderam ser acessados em sua versão 

integral pelo portal de periódicos da CAPES. Após a listagem dos artigos, estes foram 

categorizados, criando-se uma tabela. Posteriormente essas categorias foram analisadas 

de forma que os dados foram catalogados conforme as perguntas de pesquisa.   

O que a ciência quer saber acerca das pessoas que optam por não ter filhos? 

Segundo Abbey e Valsiner (2004), as ambivalências fazem parte da vida 

humana, estão e sempre estarão presentes na roda da vida. Elas emergem em momentos 

de relação incerta entre a pessoa e o ambiente, que se vêem numa situação de tensão em 

relação ao futuro. São signos que promovem direcionamentos opostos ou não 

necessariamente alinhados, gerando conflito. Assim, os autores afirmam que o 

desenvolvimento está intrinsecamente relacionado à superação de incertezas, daí porque 

a situação de ambivalência é uma fonte importante para instigar a criatividade e a 

construção de novos signos. O processo de construção de novos signos, que ocorre em 

circunstâncias de forte ambivalência, é justamente o que parece estar ocorrendo em 

meio ao crescimento gradativo da não-parentalidade voluntária, especialmente a não-

maternidade voluntária. As produções e investigações científicas acessadas nesta 

revisão de literatura refletem a incerteza e a ambivalência de signos em torno do 
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fenômeno da não-parentalidade voluntária, na medida em que há sim uma tensão em 

relação ao futuro (experienciada principalmente em países europeus, conforme reflete a 

literatura). Num nível macro-social, há uma incerteza em relação ao que esse fenômeno 

significa socialmente, o que pode gerar, daí a necessidade de boa parte dos estudos em 

investigar as causas desse fenômeno, e como as pessoas que optaram por não ter filhos 

se inscrevem na sociedade.  

Boa parte dos estudos investigados não trata especificamente da não-

maternidade voluntária, mas da não-parentalidade voluntária, a opção por não ter filhos 

de forma geral, o que inclui os homens. Isso mostra que estudos específicos acerca da 

mulher que decidiu não ter filhos são escassos mesmo no âmbito internacional. Resolvi 

manter os estudos sobre não-parentalidade voluntária na revisão de literatura porque 

observei que a resposta social à escolha por não ter filhos é semelhante em boa parte das 

circunstâncias, sendo que no caso das mulheres é pior porque a noção de feminilidade e 

maternidade estão intimamente relacionadas. Assim, o estudo específico de mulheres 

que não querem ter filhos apenas amplia a compreensão do que a sociedade entende que 

é ser mulher, e de como ela deve se comportar para se tornar uma mulher.  

Interessante e estranho notar a ausência de artigos sobre não-maternidade 

voluntária que pudessem ser acessados integralmente no portal de periódicos da CAPES 

da década de 1990. Todos os artigos que obedeciam aos requisitos desta revisão de 

literatura foram da década de 2000, com apenas uma exceção, um artigo de 1988, que 

foi incluído por sua importância. 

Foram encontrados ao todo 25 artigos que seguiam as especificidades desta 

revisão de literatura e que puderam ser acessados integralmente. Dentre os 25 artigos, 

apenas três são nacionais, são todos da área de Psicologia, sendo que dois dos artigos 

são das mesmas autoras e pareceram ser o desdobramento de uma dissertação de 

mestrado. Um dos artigos é uma revisão de literatura, os outros são artigos empíricos 

que se utilizam de entrevista semi-estruturada para a construção dos dados. Os três 

artigos são bem recentes, o que denota que a pesquisa sobre não-maternidade voluntária 

no Brasil parece estar apenas começando. 

 Entre os artigos internacionais, houve uma concentração de artigos sobre o tema 

no ano de 2009, com sete artigos. A maioria esmagadora dos artigos pertence ao eixo 

Europa-Estados Unidos, já que há apenas um artigo da Coréia do Sul, um da Índia e 

dois da Austrália (que não deixa de pertencer culturalmente ao eixo mencionado). 
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Assim, temos 18 artigos do eixo Europa- estados Unidos, sendo que da produção 

européia, a maioria (sete artigos) é da Inglaterra. 

Em relação à área do conhecimento a que pertencem os estudos, pode-se dizer 

que a grande maioria são das ciências sociais, sendo que dentro dessa grande área do 

conhecimento, prevaleceu a subárea estudos de família. 

As perguntas de pesquisa dos estudos acessados foram categorizadas em três 

grupos: “causas”, “aspectos da inserção social” e “como experienciam a condição de 

não-parentalidade”. A categoria “causas” inclui as perguntas de pesquisa que inquiriram 

sobre as causas e motivos que levam as pessoas a optarem por não ter filhos. A 

categoria “aspectos da inserção social” está relacionada a perguntas de pesquisa que 

inquirem acerca de como essas pessoas podem ser incluídas socialmente, se a opção por 

não ter filhos é desviante socialmente, ou mesmo como essas pessoas podem retomar o 

rumo da parentalidade. A última categoria “como experienciam essa condição” se 

relaciona a perguntas de pesquisa que inquirem como as pessoas que optam por não ter 

filhos vivem essa experiência no cotidiano de suas vidas. Dos estudos acessados, 10 

tinham perguntas de pesquisa acerca das causas do comportamento de não querer ter 

filhos, 11 inquiriram acerca de aspectos da inserção social e 3 estudos tinham perguntas 

relacionadas a como as pessoas experienciavam essa situação. Vale ressaltar que as 

perguntas de pesquisa da categoria “aspectos da inserção social” eram bem variadas em 

relação a como a opção por não ter filhos é percebida pelos autores. Alguns estudos 

alegavam que não ter filhos era de certa forma danoso àqueles que optavam por isso, ao 

passo que outros evidenciavam a condição de descriminação social a que as pessoas 

nessa situação estavam expostas.  

Em relação ao tipo de publicação, 8 foram artigos de revisão de literatura e 18 

artigos empíricos. Entre os artigos empíricos, 14 utilizaram métodos quantitativos na 

análise dos dados, ao passo que 3 utilizaram métodos qualitativos.  

É importante ressaltar que todos os artigos mencionaram que a não-

parentalidade voluntária e não-maternidade voluntária são situações sociais passíveis de 

discriminação e muitas vezes consideradas condição de desvio. Estas investigações 

evidenciam uma preocupação em saber por que as pessoas optam por não ter filhos, 

especialmente as mulheres, e no caso de optarem por isso, como será ou como é a vida 

delas na sociedade. A opção por não ter filhos é realmente uma condição de 

estranhamento social, tanto no âmbito da relação cotidiana com as pessoas, como no 

âmbito da preocupação governamental, que tem reverberações na ciência, na medida em 
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que cresce a necessidade de se pesquisar o fenômeno, não para saber como essas 

pessoas vivem e o que sentem, mas para saber por que e de que maneira elas são 

discriminadas. 

A figura 1 especifica os artigos acessados conforme as sub-áreas e o ano de 

publicação.  
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FIGURA 1 Artigos por sub-áreas 
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FIGURA 2 Artigos internacionais: país 
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A fim de explicitar os temas e achados investigados, farei a seguir uma breve 

descrição dos estudos acessados. 

Rios e Gomes (2009) fizeram uma revisão de literatura nacional e internacional 

em bases de dados e resumos de teses e dissertações dos últimos 10 anos. As autoras 

disseram ter encontrado 200 publicações em periódicos científicos em portais 

eletrônicos como Saúde, Lilacs, SciELO, PsicoDoc e Dedalus na última década. Elas 

atribuem isso ao fato de as possibilidades de emancipação das mulheres e o incremento 

de alternativas ao ingresso no mundo adulto e à independência terem ocorrido muito 

antes nesses países do que no Brasil, o que justificaria a presença massiva de estudos 

sobre isto. Mesmo porque, o fenômeno da não-parentalidade voluntária tem afetado 

diretamente estes países, que estariam interessados em implementar políticas de 

incentivo à parentalidade, uma vez que suas taxas de crescimento vegetativo têm 

“perigosamente” decrescido.  

 Em outro estudo também publicado em 2009, Rios e Gomes investigam o que se 

pode refletir sobre o estigma da conjugalidade em casais que optam por não ter filhos. 

As autoras observaram que todos os casais entrevistados sofreram pressão social e 

foram estigmatizados por sua opção por não ter filhos. Além disso, segundo elas, a 

reação de cada casal é singular, o tipo de vínculo conjugal que estabelecem articula a 

forma através da qual os casais lidam com a estigmatização. 

 O terceiro artigo nacional acessado, escrito por Souza e Ferreira (2005) consiste 

num estudo que compara a auto-estima pessoal e coletiva entre mães e não-mães. As 

autoras apontam que a auto-estima pessoal e coletiva é maior em mães, do que em não-

mães, sendo este resultado provavelmente influenciado pelo fato de que concepções 

tradicionais acerca da maternidade ainda são grande influência para a construção da 

identidade feminina. 

 De um modo geral, os artigos se dividem em dois eixos: os artigos que são 

escritos com o intuito de questionar prerrogativas normativas que contrariam a 

diversidade reprodutiva, mais especificamente a opção por não ter filhos; e aqueles 

artigos que querem basicamente saber por que o comportamento reprodutivo das 

pessoas vem mudando. Vale ressaltar que os autores dos artigos do primeiro eixo são 

em alguns casos pessoas que optaram por ter filhos e que, por fazerem parte da cena 

científica e de alguma forma se incomodarem com a forma com que a não-maternidade 

voluntária é vista socialmente, resolvem escrever sobre e investigar o tema. 
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O segundo eixo consiste em grupos de pesquisadores, especialmente demógrafos 

e investigadores de estudos de família que, a partir do acesso a grandes bancos de dados 

demográficos, traçam o perfil e o comportamento dos cidadãos dos países estudados, a 

fim de mapear as causas da transição do comportamento reprodutivo das pessoas.   

 Assim, no primeiro eixo, temos estudos como os de Kelly, que publica em 2009 

um estudo de revisão de literatura, que buscou investigar como a não-maternidade 

voluntária tem sido definida pela literatura científica. A autora observou que boa parte 

dos estudos mapeia o perfil da mulher que opta por não ter filhos, de forma a tentar 

prever o comportamento dessa mulher. Ao afirmarem sua decisão de não ter filhos, 

essas mulheres encontram descrédito social, sendo geralmente rechaçadas. Para a 

autora, a não-maternidade voluntária pode servir como uma maneira de desafiar de 

forma ativa a centralidade da maternidade na identidade feminina.  

No estudo de Khalamani (2009), a autora inquire acerca de como trabalhar com 

clientes mulheres que decidem não ter filhos, em face da pressuposição social de que a 

maternidade é crucial para a formação da identidade/maturidade feminina adulta. A 

autora argumenta que o terapeuta deve oferecer espaço e apoio à cliente no processo de 

tomada de decisão, dando-lhe condição para ser, de forma autêntica, quem ela é, o que é 

mais importante do que viver de acordo com regras e papéis. Acrescenta que as pessoas 

em geral, especificamente as mulheres, estão constantemente participando da vida em 

desenvolvimento, quer estejam grávidas ou não. 

 Seguindo a linha de estudos acerca do papel do psicólogo na cena social em face 

ao fenômeno da não-maternidade voluntária, Gold e Wilson (2002) investigam qual o 

papel do psicólogo de família para a família que decide não ter filhos. Eles se baseiam 

numa investigação de revisão da literatura profissional para concluírem que as pessoas 

que optam por não ter filhos sofrem preconceito, estigma social e pressão para terem 

filhos. Dessa forma, os psicólogos devem reconhecer e legitimar junto a seus clientes o 

seu direito de questionarem a suposta universalidade do “chamado da natureza” para a 

parentalidade.  

Chancey e Dumais (2009) investigaram, através de uma revisão de literatura e 

análise de conteúdo, como a não-maternidade voluntária é concebida nos livros de 

graduação universitária sobre casamento e família, publicados entre os anos de 1950 e 

2000 nos Estados Unidos. Os resultados evidenciam que nas décadas de 1960 e 1970 o 

tema da opção por não ter filhos não figurou nos livros de cursos de nível universitário 

sobre família a casamento. Houve um movimento dicotomizante entre a década de 1950 
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e a década de 1990. Nos anos de 1950, a parentalidade era vista como um desafio e um 

ato de coragem para aqueles que a aceitavam. Estes eram vistos positivamente pela 

sociedade. Na década de 1990, houve uma inversão, na medida em que os que optam 

por não ter filhos passaram a ser vistos como corajosos por se contraporem às normas 

sociais, sendo retratados de maneira positiva nos livros. Segundo os autores, parece ter 

havido um movimento polarizado na forma com que pais e não-pais são e foram 

retratados em livros universitários ao longo dessas décadas.  

 Giles, Shaw e Morgan (2009) realizaram um estudo cujo objetivos foi investigar 

qual a representação social de pessoas que não querem ter filhos para a imprensa 

inglesa. Os autores encontraram que as representações sociais encontradas estavam  

relacionadas a egoísmo, escolha, vocação, aspectos de classe, gênero e idade. Eles 

concluíram que a escolha por não ter filhos parece ser um tema que preocupa a 

Inglaterra. 

 Maher e Saugeres (2007), em sua investigação sobre como discursos dominantes 

acerca da maternidade influenciam as mulheres em suas decisões de ter filhos, 

encontraram em seus resultados que a decisão de ter filhos ou não é geralmente 

circunstancial e menos influenciada por políticas públicas específicas do que por 

expectativas sociais e condições de empregabilidade. Além disso, segundo elas, os 

significados são produzidos e reproduzidos através da prática, da experiência. Assim, a 

prática das mulheres entrevistadas reflete uma visão pragmática de como ser uma “boa 

mãe”, o que inclui atividades não necessariamente exclusivas e centradas na criança. 

Letherby (2002), por sua vez, pesquisou qual a relação entre a idade e as formas 

de experienciar mudanças na não-maternidade. Segundo essa autora, mulheres que não 

pariram não necessariamente estão vivendo uma vida sem filhos, já que há mulheres que 

têm que se adaptar à chegada de um enteado ou a filhos que as adotam ao longo de suas 

vidas. Além disso, para a autora, ter filhos não garante apoio e cuidado na maturidade, 

de forma que o modelo caricato da mulher que não tem filhos, especialmente a mulher 

mais velha, deve ser questionado. 

Morell (2000), uma eminente autora de estudos feministas, com estudos 

amplamente citados na literatura sobre o tema, pesquisou como são as experiências de 

mulheres maduras, heterossexuais, anglo-americanas que optaram por não ter filhos. Em 

seus resultados, Morell (2000) aponta que a não-maternidade voluntária não tem sido 

bem mapeada e devidamente descrita e acessada pelos estudos que têm sido realizados 

sobre o tema. Parece que, se atentamos apenas para o que é descrito na literatura, as 
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mulheres que optam por não ter filhos singram solitariamente suas trajetórias de vida. 

Ao contrário do que é propagado na literatura, a autora afirma que essas mulheres não 

são sozinhas em suas escolhas, e que a escolha por não ter filhos, assim como outras, 

traz um mar de possibilidades 

No segundo eixo de artigos, encontramos estudos como o de Noordhuizen, Graf 

& Sieben (2010), que investigaram a que se deve o crescimento da aceitação social 

entre os holandeses da opção por não ter filhos. Quais seriam as categorías sociais que 

não aceitam a não-parentalidade voluntária? Ao consultarem os dados dos ultimou 30 

anos  do National Survey da Holanda, os autores encontraram que entre 1965 e 1980, a 

mudança na aceitação da não-parentalidade voluntária se deveu aos aspectos do 

contexto que afetaram esta coorte; as mudanças na aceitação por parte da coorte entre 

1983 e 1996 se devem à substituição de uma coorte antiga, mais conservadora, por uma 

mais jovem, mais tolerante em relação às mudanças na composição da sociedade. 

Atualmente os setores sociais que não aceitam a não-parentalidade voluntária são 

aqueles que possuem mais de três filhos, têm condição de baixa renda e que freqüentam 

igrejas. Além disso, categorias como gênero, estado civil e urbanização não afetaram os 

valores dos sujeitos quanto à fertilidade na Holanda. 

Em 2010, também na Holanda, Van Bavel e Kok publicaram um estudo sobre os 

motivos ditos “tradicionais” e os “modernos” que levariam um casal a não querer ter 

filhos. Estes autores afirmam que o declínio da fecundidade conjugal e aumento da 

taxas de não-parentalidade estão relacionadas a circunscritores econômicos no período 

entre guerras. Além disso, havia mulheres que estavam mais interessadas em suas 

carreiras, sex appeal e estilo de vida luxuoso, o que também contribuiu para a retração 

da fecundidade de casais no entre guerras. Estes talvez sejam os precursores dos casais 

modernos sem filhos. Portanto, os casais do período entre guerras de classe alta que não 

quiseram ter filhos carregam motivos semelhantes e são precursores dos casais atuais 

em sua decisão pela não-parentalidade. 

 Kohli e Albertini (2009), ao investigarem o que adultos maduros que não 

tiveram filhos por opção oferecem às suas famílias e à sociedade de um modo geral, 

observaram que esses adultos estabelecem relações muito estreitas com parentes 

próximos, investem em redes sociais para além da família, participam de atividades 

voluntárias e de caridade, e o fazem muito mais do que pessoas que têm filhos. Eles 

apontam a necessidade de implementação de políticas públicas que incentivem o 
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engajamento civil e fortaleçam as ligações intergeracionais de adultos maduros sem 

filhos. 

Ao investigar qual a relação temporal entre os períodos de revolução e o declínio 

na fertilidade, Baily (2009) aponta, através de investigação documental em arquivos 

históricos, que revoluções populares democráticas predizem declínio da fertilidade na 

sociedade. Segundo este autor, as transformações culturais que ocorrem em períodos de 

revolução favorecem o declínio da fertilidade. Essas são tentativas de explicar o 

fenômeno no nível macro. 

Lundquist, Buddig e Curtis (2009) ao questionarem a falta de estudos acerca da 

opção por não ter filhos relacionados à etnia, investigam quais são as semelhanças e 

diferenças nos fatores que levam à não-parentalidade entre brancos e negros. Os autores 

encontram que não há grandes diferenças nas causas que levam brancos e negros a não 

quererem ter filhos, sendo ambos influenciados por circunstâncias “sociais e 

individuais”. 

Em relação a aspectos como valores influenciando a opção por não ter filhos e 

sua aceitação social, foram encontrados dois artigos, um da Coréia do Sul e outro nos 

Estados Unidos. Sendo que o artigo norte-americano, embora tenha sido publicado em 

1988, foi incluído por seu caráter peculiar.  

Na Coréia do Sul, Yang e Rosemblatt (2008) investigaram se o aumento na 

opção por não ter filhos entre os jovens sul coreanos está relacionado ao abandono dos 

valores confucionistas. Será que estes valores foram abandonados pela sociedade sul 

coreana? Os resultados sugeriram que o aumento no número de pessoas que optam por 

não ter filhos não está relacionado ao abandono doa valores confucionistas. Na verdade, 

aspectos econômicos têm influenciado essa decisão, de forma que os valores familiares 

defendidos pelo confucionismo estão sendo reinterpretados ou violados de forma 

relutante por motivos de ordem econômica e outros aspectos que tornam difícil a 

manutenção da sua prática.  

Nos Estados Unidos, Payette Bucci (1988) empreendeu um estudo na área de 

Teologia que inquiria se não ter filhos era uma decisão aceitável para um casal cristão. 

Baseando-se na revisão de literatura de escritos bíblicos e doutrina de teólogos 

importantes, como São Paulo, a autora chega à conclusão que não ter filhos é uma 

decisão aceitável para um casal cristão, já que situações análogas descritas nos 

manuscritos bíblicos e os princípios de Paulo indicam que ter filhos, assim como se 

casar, é uma opção que pode ser acolhida pela comunidade cristã, levando-se em 
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consideração a questão da dedicação e abdicação em favor dos outros, tal como as 

freiras etc. Esse artigo é interessante por trazer a discussão para o âmbito religioso, que 

certamente faz parte do domínio cultural. Vemos que, ao contrário que o senso comum 

supõe, nesse caso a doutrina religiosa pode também ser flexível.  

De forma geral, boa parte dos artigos investigam as causas que levam as pessoas 

a optarem por não ter filhos e qual o perfil dessas pessoas. Nessa linha de investigação 

estão as pesquisas de Tanturri e Mencarini (2008), que buscaram saber qual o perfil das 

mulheres que voluntariamente não têm filhos na Itália; Hagestad e Vaughn (2007); que 

investigaram que trajetórias de vida levaram pessoas a optarem por não ter filhos; 

Rowland (2007), que investigou que fatores estariam relacionados à não-parentalidade 

voluntária na Austrália; Gillespie (2003), que, embora siga a linha de estudos 

feministas, se propõe a estudar as causas da não-maternidade voluntária nos Estados 

Unidos; ainda Gillespie (2000) propondo uma discussão teórica acerca de como o 

aumento do número de mulheres que não querem ter filhos pode ser compreendido e 

contextualizado; Belcher (2000) investigou por que as mulheres têm feito a escolha pela 

não-maternidade na Inglaterra. Boa parte destes artigos aponta a classe social, a 

priorização da carreira, o avanço nas tecnologias reprodutivas e em alguns casos, como 

na Itália, aspectos sócio-econômicos, como os principais fatores que têm contribuído 

para o aumento no número de mulheres que decidem não ter filhos. 

 

Ambivalências no estado da arte 

Eu diria que impressiona a escassez de estudos sobre o tema da não-maternidade 

voluntária no Brasil e que os estudos de Rios e Gomes (2009) iniciam uma tradição no 

Brasil de investigação de aprofundamento. Isto porque a investigação sobre 

estigmatização em casais que não tem filhos não busca simplesmente conhecer quais os 

motivos que levam um casal a optar por não ter filhos, vai além, inquirindo sobre a 

forma como esses casais estão inseridos socialmente, como eles são acolhidos 

socialmente ou não, e como lidam com essa acolhida ou a ausência dela. Não se trata de 

comparar quem tem filhos e quem não tem para saber quem é mais feliz, tal como o 

fazem Souza e Ferreira (2005), como se essa esse tema fosse dicotômico e sem 

ambivalências. É ingênuo pensar que quem tem filhos não passa por momentos de 

dúvida, apreensão e ambivalência e que estas circunstâncias só ocorrem com quem opta 

por não ter filhos. A Psicologia cultural do desenvolvimento (Valsiner, 2007) evidencia 

que toda trajetória de vida envolve momentos de bifurcação, transição, dúvida e 
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ambivalência. Sendo a transição para a parentalidade e especialmente para a 

maternidade um momento de bifurcação. O momento da decisão ou que se recebe a 

notícia da gravidez certamente envolve um emaranhado de questões, dúvidas e aflições. 

Assim, ser mãe e não ser mãe envolvem questionamentos os quais toda mulher se faz, 

Daí porque não faz sentido investigar não-mães como se elas fossem pessoas de outro 

planeta. A seguir observamos a tabela dos artigos nacionais com as categorias de 

análise. 

Segundo Kohli & Albertini (2009), até o momento, as pessoas sem filhos tem 

sido tratadas como um grupo homogêneo e problemático. Este comportamento foi 

observado na literatura revista nas tentativas sucessivas empreendidas por algumas 

investigações científicas em caracterizar as pessoas que optam por não ter filhos, de 

forma a predizer quem é um possível não-pai, ou uma possível não-mãe. É como se a 

sociedade quisesse identificar quem toma tal decisão, onde, por que para se prevenir 

desse comportamento.   

Conforme apontaram os resultados, boa parte das investigações acerca do tema 

da não-maternidade voluntária tinha basicamente a seguinte pergunta de pesquisa: 

“quais as causas da não-maternidade voluntária? Por que determinadas pessoas decidem 

não ter filhos?”. Observa-se, portanto, que um dos fatores que mais motivam 

investigações científicas acerca da não-parentalidade, e mais especificamente da não-

maternidade é a necessidade de compreender por que determinadas pessoas, 

especificamente mulheres se comportam dessa maneira. Existe, portanto, certo 

estranhamento social relacionado à opção por não ter filhos, e mais especificamente à 

opção por não ser mãe. É interessante refletir sobre o fato de que, conforme apontam os 

resultados da pesquisa empreendida por mim, em manuscrito anterior a este, todas as 

mulheres entrevistadas que optaram por não ter filhos eram questionadas sobre sua 

escolha. As pessoas sempre lhes perguntam: “por quê?”, “Por que você não tem 

filhos?”. Ao que parece, quando nos afastamos do senso comum e pesquisamos acerca 

da investigação de moldes científicos, a pergunta que prevalece é também esta: “por 

quê?”.  

Autoras de livros sobre o tema, tais como Ireland (1993), Campbel(1985) e Cain 

(2001) também registraram que suas entrevistadas, em sua grande maioria eram sempre 

inquiridas acerca de sua escolha por não ter filhos. O mesmo não pode ser dito sobre 

uma mulher que tem filhos. Quando alguém se depara com uma mãe, raramente ou 

nunca pergunta, “por quê?”, “Por que você teve filhos?”.  Ora, por quê? Pergunto eu 
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agora. Por que a condição de ser mãe é a condição normativa, é aquela que, segundo 

Zittoun (2006), está em conformidade com as prerrogativas e normas sociais.  

Segundo Becker (2009), outsider é “aquele que se desvia das regras do grupo”. 

O mesmo autor afirma que, geralmente, o que os leigos querem saber sobre os 

desviantes é: “por que fazem isso? Como podemos explicar sua transgressão das regras? 

Que há neles que os leva a fazer coisas proibidas?”  

Essas colocações talvez nos ajudem a compreender que a não-parentalidade 

voluntária é sim uma condição não-normativa e conseqüentemente desviante para a 

sociedade, não apenas entre o senso comum, mas também no âmbito de algumas 

investigações científicas. Um exemplo é o artigo de Kohli & Albertini (2009). Este 

artigo é ambivalente, apesar de aparentemente querer mostrar que as pessoas que 

optaram por ter filhos são discriminadas e que essa discriminação é inconcebível, tanto 

o mote do artigo, quanto a linguagem utilizada pelos autores indica que eles têm uma 

compreensão preconceituosa acerca do tema. Um dos objetivos do artigo é mostrar que 

medida, ou de que forma, os adultos maduros sem filhos por opção, podem contribuir 

para a sociedade. Que tipo de pergunta é esta? Eles têm que contribuir, ter algum uso 

para a sociedade necessariamente? Isto quer dizer que os adultos maduros que têm 

filhos contribuíram com a sociedade por terem filhos, ao passo que a contribuição 

daqueles que não tiveram filhos não está muito clara, daí a necessidade de investigar em 

que exatamente eles contribuem para a sociedade? Alguns podem alegar certo exagero 

de minha parte, mas então vejamos este trecho do artigo: 

 

As with other dimensions of family formation, the high point of ‘ family-

friendly ’ behaviour, and the lowest prevalence of childlessness, occurred 

during the 1950s and early 1960s (as a consequence 

of the relatively high marriage rates and fertility of the 1930s and early-1940s 

birth cohorts). The growth of childlessness since then marks in some ways a 

return to earlier levels. [grifo meu]. 

 

 

O que exatamente significa “family-friendly”? Aqueles que não têm filhos são 

por acaso “family-enemies”? 

A despeito da produção científica internacional ser massiva, há que se questionar 

por que grande parte dessa produção tem como problema de pesquisa a busca por 
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compreender por que pessoas decidem não ter filhos. Embora o estado da arte 

contemple de forma ampla este tema, a uma lacuna na investigação acerca da não-

parentalidade voluntária e principalmente não-maternidade voluntária. Esta lacuna não 

diz respeito ao número de estudos existentes, mas à qualidade de perguntas e problemas 

de pesquisa feitos. Qualidade não necessariamente no sentido de que as perguntas não 

são boas, mas no sentido de que elas não mudam, são sempre as mesmas. Ora, se a não-

parentalidade voluntária é um tema em voga e que tem despertado a curiosidade e a 

preocupação de diversos setores sociais nos países ditos desenvolvidos, por que não se 

busca investigar de que forma este fenômeno se incorpora na cultura ocidental. Raros 

foram os estudos encontrados cujos problemas de pesquisa estavam relacionados a 

como inserir estas pessoas na sociedade, como retirá-las da condição de marginais, 

como elas se sentem e constroem significados acerca de suas experiências, como elas 

vêem sua condição etc. Os artigos que se reportaram ao tema desta forma foram 

declaradamente escritos por pessoas que optaram por não ter filhos. Ora, será que 

precisamos estar nesta condição para realizarmos investigações de cunho inclusivo? Em 

alguns casos, como no comentário escrito Wagor (2009) (que não figurou entre os 

artigos desta revisão justamente por ser um comentário), sua publicação numa revista 

científica parece mais um clamor por aceitação social. 

Por outro lado, está clara, portanto, a lacuna que existe na literatura científica 

brasileira acerca deste fenômeno, mesmo porque ele é um fenômeno novo no Brasil. A 

importância do estudo da não-maternidade voluntária reside justamente no fato de que a 

sociedade brasileira está mudando. Os novos arranjos de família evidenciaram que 

sexualidade e procriação não se complementam mais, conforme Rios e Gomes (2009), 

da mesma forma que maternidade e feminilidade não podem mais ser consideradas 

sinônimos. Esse cenário de descontinuidades fez emergirem complexidades nas relações 

familiares, uma vez que o próprio avanço da medicina propiciou tanto uma sexualidade 

sem procriação, quanto uma procriação sem sexualidade (Rios e Gomes 2009). 

Considerando aquilo que Valsiner (2007) denominou “inclusive separation”, no 

que se refere a uma condição ambivalente, eu diria que existe uma “presença ausente” 

do tema da não-maternidade voluntária no estado da arte. Por quê? Porque embora haja 

uma quantidade razoável de artigos sobre o tema, eles não ultrapassam a superfície do 

fenômeno, se propõem apenas a saber o porquê, em sua grande maioria. Embora o tema 

esteja presente nas publicações, está também ausente na medida em que estas 

investigações não se propõem a estudar como na dinâmica cultural se estabelece a 



41 
 

presença deste fenômeno e como a cultura busca lidar com a emergência do novo a 

partir da reformulação, construção ou reconstrução de significados acerca da não-

maternidade voluntária. Como a cultura ou as agências culturais e as pessoas 

reconstroem significados diante da emergência de uma situação adversa, um tabu social, 

que é o ato de não querer ter filhos. É justamente isto que tento fazer nas investigações 

relatadas nos manuscritos a seguir. 
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2.2 Artigo II- Significados de maternidade para mulheres que não querem ter 

filhos 

Resumo 

Ao considerarmos a história das mulheres ao longo da Grécia e Roma antigas e Idade 

Média, veremos que casar e ter filhos eram utilizados como ferramentas para unir 

famílias importantes e ampliar e aprimorar bens e negócios. Casar e ter filhos era parte 

do curso natural das coisas. Todavia, após a década de 1970, quando as mulheres 

começaram a controlar sua fecundidade, ela passaram a protagonizar sua trajetória 

reprodutiva de tal forma que ter filhos não mais fazia parte de um script, mas se tornou 

uma decisão para boa parte delas. O objetivo desse estudo foi investigar como é 

construída, no âmbito psicológico do self, a decisão pela não-maternidade, na trajetória 

de vida de uma mulher, considerando que esta decisão é socialmente desviante. Foram 

entrevistadas cinco participantes, com base num roteiro de entrevista semi-estruturada. 

Os resultados evidenciaram que a não-maternidade voluntária é uma condição não-

normativa e, por conta disto, as mulheres que fazem esta opção têm de elaborar 

estratégias para lidar com as respostas sociais negativas. Os significados de maternidade 

das participantes estiveram principalmente relacionados às noções de restrição de 

liberdade e situação que impossibilita a realização de outros projetos de vida.  

Palavras-chave: não-maternidade voluntária; significados de maternidade; 

ambivalência, self dialógico. 
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Abstract 

If we consider women´s history throughout ancient Greece, Rome and the Middle Ages 

women did not think on motherhood as a possibility, as a decision, but as destiny. 

However, after 1970, when women started to control their own fecundity, they started to 

protagonize their reproductive trajectories in such a way that having children was no 

longer part of a script, it became a decision for most of them. This study had the 

purpose to investigate how the decision of not to become a mother is built in the ambit 

of the psychological dynamics of Self, in a woman´s life trajectory, taking into account 

it is a condition considered deviant in our society. The study was held with five 

participants, who were interviewed according to a semi-structured script. Results 

showed that motherhood is a non-normative condition and because of it, women who 

make such a decision have to elaborate strategies to deal with negative social responses. 

Meanings on motherhood elaborated by these women are mostly related to restriction of 

freedom and impossibility of fulfilling other life plans.  

Key words: voluntary childlessness; meanings on motherhood; ambivalence; dialogical 

self . 
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2.2. ARTIGO II 

2.2.1 Significados de maternidade para mulheres que não querem ter filhos 

 

Nos Contos de Canterburry, a esposa de Bath pergunta para que servem os 

órgãos reprodutores, e ela mesma responde: “para negócios e prazer” (Yalom, 2001). Se 

atentarmos para a história das mulheres durante a Grécia Antiga, o Império Romano e a 

Idade Média, não seria estranho dizer que negócios eram o principal propósito ou 

serventia dos órgãos reprodutores de uma mulher, uma vez que, conforme Yalom 

(2001) afirma, casar e ter filhos eram circunstâncias utilizadas como ferramentas para 

unir famílias importantes entre si, para ampliar os bens da família e aprimorar os 

negócios. Quando um casal não podia ter filhos, a esposa era completamente 

responsabilizada pelo fato, sendo que seu esposo tinha o direito de divorciá-la para 

contrair núpcias novamente com outra mulher que pudesse lhe “dar” um herdeiro 

(Yalom, 2001). Naquela época e até um período relativamente recente da história 

ocidental, as mulheres não pensavam a maternidade como possibilidade, mas como 

destino.  

A família e o casamento têm se transformado de maneira a oferecer fissuras e 

brechas de significados acerca de como ela estaria estruturada e do que ela representaria 

para a sociedade contemporânea. Conforme apontam Rios e Gomes (2009), a família 

tradicional tem se re-configurado transitando do modelo exclusivo de família nuclear 

para a família monoparental, homoparental, às vezes gerada artificialmente. Bastos 

(2009) aponta o fenômeno da matrilinearidade, no qual a mulher/mãe seria a principal 

responsável pelas articulações de crenças, significados, e práticas culturais que 

contribuiriam para a estruturação do grupo familiar. 

Segundo Bauman (2004), na época dos lares/oficinas e da agricultura familiar, 

os filhos exerciam o papel de produtores para suas famílias, ao passo que na atualidade, 

dada a liquidez dos laços humanos, eles passaram a ser vistos como “objetos de 

consumo emocional”. Não é raro ouvirmos pessoas dizerem que gostariam de ter um 

filho para que este lhe fizesse companhia, a exemplo do que afirma Bauman (2004).  

Assim, observamos que hoje se tem filhos por motivos diferentes dos de 

antigamente. Daí porque as mulheres de hoje têm motivos diferentes, ou não têm 

motivos para terem filhos. 

Segundo Badinter (2010), até a década de 1970, casar-se e ter filhos era parte do 

curso “natural” das coisas. Todavia, quando as mulheres passaram a controlar sua 
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própria fecundidade e começaram a protagonizar suas trajetórias reprodutivas de tal 

forma que ter filhos não fazia mais parte do script, a maternidade tornou-se uma decisão 

para a maioria delas. A mesma autora afirma ainda que, depois que as mulheres 

passaram a controlar sua fecundidade, quatro fenômenos foram observados nos países 

ditos desenvolvidos: um declínio da fertilidade, um aumento na idade média com que as 

mulheres decidiam ter filhos, uma argumentação das mulheres em prol do trabalho fora 

de casa e da diversificação dos modos de vida femininos e o aparecimento de um novo 

modelo de casal sem filhos, ou da mulher solteira sem filhos. Portanto, tornar-se mãe 

deixou de ser uma questão de negócios ou de destino, de forma que a maneira com que 

as mulheres percebiam a maternidade mudou, tendo em vista que novos significados 

acerca do que é ser mãe emergiram. Ao mesmo tempo, a pós modernidade questionou 

as verdades rígidas, e mais do que nunca ambivalências vieram à tona na cena social 

(Hall, 2001).  

Park (2005), em seu estudo com 13 mulheres e 8 homens - todos - com mais de 

30 anos, numa relação heterossexual há mais de cinco anos, voluntariamente sem filhos, 

realizado através de entrevistas em profundidade, se propôs a estudar os motivos que os 

teriam levado à opção por não ter filhos. Conforme a autora, existem alguns aspectos 

que estariam relacionados à decisão de não ter filhos. Estes aspectos seriam os 

seguintes: experiência negativa com modelos de parentalidade, aspectos da 

personalidade considerados necessários a uma boa parentalidade (ou seja, aspectos que 

os participantes acreditam que deveriam ter para serem bons pais, mas julgam não ter), 

objetivos associados à carreira e crescimento profissional; estilo de vida voltado para o 

mundo adulto (que implica viagens, e quaisquer tipos de programas que fossem 

dificultados pela existência de uma criança); desinteresse por crianças; preocupação 

com o crescimento populacional. É interessante notar que algumas dessas justificativas 

coadunam com um estilo de vida de países culturalmente bem diferentes do nosso, ou 

dos países da América Latina em geral. Isto porque em países da Europa e nos Estados 

Unidos, há lugares onde são nítidas as mudanças quanto à representação prevalente de 

infância – observadas na aceitação pública de normas que explicitam, por exemplo: 

crianças e cachorros não são bem vindos. Isso não é algo presente em nossa cultura, 

pelo menos no que tange às crianças. Além disso, a questão do ser politicamente correto 

(“não ter filhos devido à superpopulação) é algo que está presente em nossa cultura, mas 

não da forma veemente que está nestas outras.  
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 Por outro lado, a despeito dessas transformações sociais, Badinter (2010) afirma 

que nas sociedades ocidentais modernas, espera-se que as mulheres sejam bem 

sucedidas em suas carreiras ao mesmo tempo em que são mães perfeitas, caso elas 

decidam ser mães. O fato de viverem em sociedades que estimulam o individualismo na 

mesma proporção com que estimulam o altruísmo entre as mães, leva as mulheres a 

encararem fortes ambivalências no processo de decisão pela maternidade (Badinter, 

2010). A despeito das mudanças em relação às perspectivas de vida das mulheres e a 

maternidade, a cultura ocidental (digo cultura ocidental porque esse é o escopo deste 

estudo) ainda acolhe narrativas canônicas acerca da maternidade, nas quais a 

maternidade em tempo integral é instigada e a não-maternidade abominada.  

Segundo Wager (2000), o ofício da maternidade sempre foi considerado em 

nossa sociedade um aspecto “natural” da identidade feminina. Estudos como os de 

Gillespie (2003, 2001, 2000); Morell (2000) e Tietjens-Meyer (2001) corroboram a 

ideia de que as mulheres que voluntariamente não têm filhos sofrem algum tipo de 

preconceito e são consideradas socialmente desviantes. Segundo estes autores, o fato de 

a maternidade ser socialmente concebida como algo natural e altamente desejável, faz 

com que as mulheres que decidem não ter filhos, ou que tenham dificuldades em decidir 

se terão filhos ou não, sejam geralmente descritas como mulheres anormais, tendo 

algum tipo de problema psicológico. Maher & Saugeres (2007) também afirmam que as 

mulheres que escolhem não ter filhos são vistas como desviantes na cultura ocidental.  

O mesmo afirma Badinter (2010), para ela, uma mulher ou um casal sem filhos 

sempre parecerá uma anormalidade a ser questionada. “Que lhe passou pela cabeça de 

não ter filhos e fugir à norma!” Eles são constantemente chamados a se explicar porque 

não tiveram filhos e quais seriam as razões viáveis para isto. Aqueles que são 

voluntariamente infecundos não escapam ao suspiro de seus pais (pois lhes interditaram 

serem avós), a incompreensão de seus amigos (que queriam que eles fossem como eles) 

e a hostilidade da sociedade e do Estado (aqui especificamente o Estado francês), que os 

irá punir de pequenas formas por não terem cumprido seu dever. 

Além desse aspecto, há também a situação na qual mulheres que afirmam sua 

intenção de não ter filhos são vistas com descrédito, pois se acredita que elas mudarão 

de idéia, ou não sabem o que estão falando.  

Carroll (2000), ao entrevistar mulheres que optaram por não ter filhos, relatou 

ter observado alguns tipos de experiências entre essas mulheres no que tange à reação 

social à sua decisão de não ter filhos: a suposição de que a mulher mudará de idéia, a de 
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que a mulher se arrependerá de decisão, a acusação de ela ser egoísta. Em seu estudo, 

muitas mulheres relataram que as pessoas lhes diziam que elas mudariam de idéia. 

Segundo a autora, as mulheres que tinham certeza de sua decisão consideravam essas 

alegações extremamente frustrantes, pois sugeriam que elas não sabiam o que estavam 

dizendo, que seus julgamentos eram falhos, que elas não eram maduras o suficiente para 

tomarem tal decisão. Carroll (2000) afirmou que essa mulheres, quando se deparavam 

com reações deste tipo sentiam como se as pessoas estivessem se comportando de 

maneira paternalista para com elas, infantilizando-as.  

Gillespie (2003) e Maher e Saugeres (2007) realizaram investigações acerca da 

não-maternidsade voluntária e incluíram entre as participantes de seus estudos mulheres 

entre 21 e 40 anos e 15 e 56 anos de idade. A idade mínima das participantes evidencia 

que a literatura não desconsidera a decisão de mulheres mais jovens. As autoras citadas 

acima não mencionam que uma mulher jovem não é capaz de decidir acerca de seu 

futuro reprodutivo. Esse questionamento realmente parece fazer parte de um discurso, 

segundo o qual a maternidade é inerente à vida de uma mulher, e aquelas que a recusam 

ainda não estão maduras o suficiente para saberem o que querem.  

Ainda Maher e Saugeres (2007) em seu estudo acerca das concepções de 

maternidade entre mães e não-mães observaram que as mulheres que optaram por não 

ter filhos embora contestassem o discurso de que a maternidade é essencial e está 

intrinsecamente relacionada à feminilidade, viam a maternidade como algo 

incompatível com seus objetivos de vida. As mulheres que tinham filhos, por outro 

lado, definiram a “mãe ideal” de forma menos rígida, sendo que puderam em suas 

experiências enquanto mães, conciliar a maternidade com outros objetivos e aspectos de 

suas vidas. As autoras perceberam que as construções culturais dominantes acerca da 

“mãe ideal” ou “boa mãe” sugerem que as mães devem estar intensamente e 

completamente focadas na criação de seus filhos. Esta construção de maternidade ideal 

pode ser vista como aspecto que engendra o sentimento de culpa entre as mulheres que 

têm filhos e têm que trabalhar, ou por algum motivo não podem se dedicar 

exclusivamente a eles; e que encoraja as mulheres sem filhos a perceberem a 

maternidade como uma experiência devoradora e potencialmente sufocante.  

Chodorow (1989) ao discutir maternidade e feminismo, afirma que mesmo no 

movimento feminista existem ambivalências em relação à valoração do ser mãe. 

Segundo esta autora, escritoras feministas têm considerado a maternidade tanto como 

forma de opressão, quanto como espaço de celebração da feminilidade. Vemos aí 



52 
 

ambivalência na elaboração de signos que instiguem a emergência de novos 

significados acerca da maternidade. Esta autora afirma que no final dos anos de 1960 e 

início de 1970, as feministas lançaram questionamentos e desenvolveram um consenso 

em torno da questão da maternidade. O consenso estava, então, centrado na idéia de que 

a vida das mulheres não deveria estar circunscrita aos cuidados com filhos. Ao passo 

que na década de 1980, escritoras feministas centradas no tema da maternidade 

passaram a focar mais a experiência da maternidade em si. Nesse contexto, a 

maternidade passou a ser encarada de outra forma, mais como escolha do que como 

ofício devorador.  

Dessa forma, observamos como alguns setores da sociedade, seja o movimento 

feminista, sejam os governos de países com baixo crescimento vegetativo e a própria 

ciência têm se articulado em torno das ambivalências acerca do tema da maternidade e 

da não-maternidade, de forma a construir novos significados que pudessem dar conta 

processo do transformação das práticas reprodutivas em curso, que se iniciou no final de 

década de 1960, conforme apontou Badinter (2010). 

Segundo Rich (1978), toda mulher tem sido definida através da maternidade: 

mãe, matriarca, matrona, solteirona, todas essas designações têm um timbre emocional 

que circunscreve a mulher à maternidade. Assim, a maternidade tem sido uma 

identidade imposta às mulheres, ao passo que os termos “homem sem filhos” e “não 

pai” tendem a soar irrelevantes para nós (Rich, 1978). Esses autores trazem à tona a 

idéia de que a não-parentalidade é uma questão de gênero também, na medida em que 

ela não afeta a masculinidade de um homem tanto quanto afeta a feminilidade de uma 

mulher associada a ela. Assim, Wager (2000) afirma que enquanto a maternidade não 

for verdadeiramente uma escolha para as mulheres, as mulheres serão definidas a partir 

de sua relação com a maternidade.   

Essas mensagens acerca dos significados de maternidade são transmitidas 

implícita e explicitamente não apenas através da mídia, mas também através da própria 

ciência, especialmente a psicologia do desenvolvimento, que desempenha um papel 

importante ao tentar condenar ou patologizar mulheres que decidem não ter filhos. 

Conforme apontam Dikstra & Hagestad (2007), se folhearmos alguns livros sobre 

desenvolvimento humano e buscarmos em seus índices remissivos o tema, não 

encontraremos nada sobre desenvolvimento adulto e a não-parentalidade. Esses autores 

afirmam que, em boa parte desses livros, o desenvolvimento humano parece seguir o 

mesmo curso para todos: nascimento, crescimento, casamento, ter filhos e morte. Mas o 
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que acontece com as pessoas que não seguem esse rumo? Elas não figuram entre as 

páginas dos livros de desenvolvimento. Será que isso significa que uma pessoa que não 

se casa, que não tem filhos não segue um curso desenvolvimental? Não se torna uma 

pessoa madura?  

Dikstra & Hagestad (2007), indicam algumas teorias da psicologia do 

desenvolvimento que consideram que a parentalidade exerce um papel crucial no 

desenvolvimento adulto. Ter filhos faz parte, inclusive, de um dos estágios 

desenvolvimentais para a teoria de Erikson. Quando estudamos este autor, conforme 

referem Dykstra e Hagestad (2007), observamos que, quando uma pessoa tem filhos, ela 

transita para a maturidade, ou pelo menos completa um ciclo tornando-se uma pessoa 

mais madura. Mas o que acontece às pessoas, mais especificamente às mulheres que 

optam por não ter filhos? Será que elas não amadurecem? Será que existe um estágio 

“faltando” em suas vida? Seriam elas incompletas?  

Conforme aponta Valsiner (2007), o desenvolvimento humano é um fenômeno 

multifacetado, de forma que não podemos restringi-lo a eventos isolados na vida de uma 

pessoa. Assim, considerando o que caracteriza a ambivalência quando uma mulher toma 

uma decisão contra o normativo, e o complexo de aspectos envolvidos na decisão de ser 

e não ser mãe, este capítulo tem o propósito de: 

- Discutir como, na dinâmica psicológica no âmbito do Self, se constrói a decisão 

pela não-maternidade na trajetória de vida de uma mulher, considerando que esta 

é uma condição desviante em nossa sociedade. 

Esta discussão, trará em seu bojo a investigação dos significados de 

maternidade entre mulheres que optaram por não ter filhos; do complexo de 

ambivalências envolvido na decisão de ser ou não ser mãe; da repercussão social e 

psicológica da escolha pela não-maternidade na vida dessas mulheres. 

Uma das principais intenções deste capítulo é tornar a experiência das mulheres 

que optaram por não ter filhos mais visível, evidenciar que suas trajetórias de vida e 

suas escolhas também fazem parte de um ciclo de vida, alternativo, mas que certamente 

existe. 

 Afinal, o que é não-maternidade voluntária? 

Quais são os critérios que definem a não-maternidade voluntária? Quais são as 

características presentes numa mulher que a incluem no grupo de mulheres que optaram 

por não ter filhos?  
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Uma mulher aos trinta pode dizer: ‘não quero ter filhos’, mas mudar de idéia. 

Assim como uma mulher aos dezoito pode dizer “não quero ter filhos” e não mudar de 

idéia.  Na verdade, todas podem. Todavia, para fins de investigação, as autoras Jeffries 

& Konnert (2002) estabeleceram critérios para a definição de que mulheres seriam 

consideradas não-mães voluntárias. Isto porque em seu estudo quantitativo de aplicação 

de escalas e realização de entrevista semi-estruturada com 72 mulheres com mais de 45 

anos, elas descobriram que um terço das mulheres categorizadas, de acordo com a 

escala proposta, como involuntariamente não-mães, se auto-definiram na entrevista 

semi-estrututrada “não-mãe por opção”. Desta forma, segundo estas autoras, as 

mulheres devem ser consideradas não-mães voluntárias se uma das seguintes situações 

ocorrer: ela e o parceiro nunca quiseram ter filhos; em alguma circunstância quiseram, 

mas depois mudaram de idéia; nunca era a hora certa; a decisão foi sendo adiada 

indefinidamente até que fosse tarde demais. Por outro lado, os critérios utilizados para 

definir as mulheres como não-mães involuntárias são os seguintes: impossibilidade 

física dela ou do parceiro; ela teve dificuldades na concepção ou de levar a gravidez até 

o final; ela não usou contraceptivos e não engravidou; ela tentou, ou quis adotar uma 

criança, mas, por fim, não pôde fazê-lo; ou ela afirma que as circunstâncias a 

impossibilitaram de ter filhos. 

Essa classificação ainda parece um pouco nebulosa, pois integra a mulher e o 

parceiro como se ambos fossem uma pessoa só. “Ela e o parceiro nunca quiseram ter 

filhos, em alguma circunstância quiseram, mas depois mudaram de idéia...”. A 

classificação se baseia em estilos de vida normativos, ou seja, mulheres heterossexuais 

com relacionamento estável. Isso exclui aquelas mulheres que não querem ter filhos e 

não têm parceiros, ou aquelas que desde a infância nunca quiseram ter filhos, embora o 

parceiro queira.  

Na mesma pesquisa, entre os critérios utilizados para definir não-mães 

involuntárias, aparece “ela não usou contraceptivos e não engravidou”. Ora, esse pode 

ser também o caso de uma não-mãe voluntária que por alguma circunstância não usou 

contraceptivos (seja por questões conscientes ou inconscientes), não engravidou, mas 

também não se lançou a nenhum tratamento para infertilidade, já que a idéia de não ter 

filhos não a incomodou a ponto de fazê-la se mobilizar para tentar mudar a situação. 

Acredito que esse também poderia ser considerado um caso de não-maternidade 

voluntária. 
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 Poston e Kramer (1983) também oferecem um modelo de definição de não-

maternidade voluntária, baseados numa abordagem cognitiva e comportamental. De 

acordo com esse modelo, mulheres são consideradas não-mães voluntárias se elas são 

fisicamente aptas a ter filhos, mas afirmam que não pretendem fazê-lo. Maher e 

Saugeres (2007) afirmam que muitos estudos seguem a lógica dessa abordagem ao 

restringirem a faixa etária das participantes ao seu período fértil, que vai do final da 

adolescência até o início dos quarenta anos.  Entretanto, estas mesmas autoras utilizam 

em seu estudo a concepção utilizada por Rovi (1994), a qual se baseia na abordagem 

cognitiva, mas sem restringir as participantes ao período de vida em que estão férteis e à 

certeza da decisão. Isto porque para estas autoras, o simples ato de declarar que não se 

pretende ter filhos já é difícil, considerando o contexto cultural que valoriza a 

maternidade em que estamos inscritos, sendo, portanto, a declaração suficiente para 

diferenciar as não-mães voluntárias das outras mulheres sem filhos.  

Um aspecto importante a ser mencionado em relação à definição da 

categorização de não-mães voluntárias é o tempo. Tempo enquanto dimensão 

desenvolvimental. Segundo Toomella e Valsiner (2010) e Toomela (2010) um dos 

grandes problemas da Psicologia é a a-historicidade e a-temporalidade com que grande 

parte das pesquisas são empreendidas. Ou seja, não se leva em consideração o momento 

de vida e o contexto cultural dos participantes. Por mais que se diga “levamos em 

consideração a cultura.”, quando visualizamos o método da pesquisa, está clara a 

ausência da dimensão temporal, a exemplo de categorias a-históricas tais como 

personalidade, atitudes, para mencionar algumas, que são abordadas como se estivessem 

soltas no tempo (Toomela, 2010). 

Segundo Sato, Hidaka e Fukuda (2009), toda experiência vivida está impregnada 

por um tempo e espaço específicos, diga-se cultura. Eles afirmam que não há “variável 

dependente” para a experiência vivida, mas um fenômeno sistêmico aberto. Assim, não 

existe a possibilidade de conceber uma experiência como igual a outra: seria uma 

condição impossível num sistema histórico. Em vez disso, o fenômeno envolve uma 

região, ou um campo (Valsiner, 2007) de similaridade no curso temporal de diferentes 

trajetórias de vida. 

Assim, levar em consideração a dimensão temporal quando definimos como 

considerar uma mulher como não-mãe voluntária é importante para eliminar colocações 

do tipo “ela é muito jovem, pode mudar de idéia depois, portanto não pode ser 

considerada mulher que optou por não ter filhos”. Se levarmos em consideração a 
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dimensão temporal no processo de decisão, veremos que toda decisão faz parte de um 

momento de vida, e ela pode se sustentar ou não nos momentos seguintes. O que 

importa é o momento em que se está discutindo determinada decisão e o que ela 

significa para a mulher naquele momento em que ela está vivendo. Não existe momento 

último, significado último ou decisão última. Todos estes vão se renovando ou 

descontinuando ao logo da trajetória de vida das pessoas, mas não são definitivos, e 

quando são, foi necessária uma atualização semiótica dos mesmos para que fossem 

mantidos.  

Desta maneira, este estudo foi composto por cinco participantes: uma de 

cinqüenta e cinco anos, uma de quarenta e nove anos, uma de quarenta e três anos, uma 

de quarenta anos, e uma de vinte e cinco anos de idade. O número de participantes foi 

escolhido não apenas por haver estudos de caso, tais como o de Wager (2000), com 

cinco participantes, mas também por considerar que, conforme aponta Yin (2003), 

existe um problema no conceito de generalização utilizado em ciência. O mesmo autor 

afirma que não importa quantos casos sejam utilizados no estudo de casos, sempre 

haverá uma crítica em relação à generalização desses casos. O problema para ele é que 

em vez de se tentar generalizar um caso para outros casos, a ciência deve ser construída 

no intuito de se generalizar os casos para uma teoria. Além disso, Sato et al (2009) 

afirmam que a noção de população implica desconsiderar o participante de sua interação 

sistêmica com seu universo, seu contexto. Para eles, ao contrário do que está difundido 

na tradição de pesquisa em Psicologia, a noção de população, e portanto a noção de que 

uma pesquisa precisa ter um número estatístico de participantes, não implica que este 

estudo seja generalizável. Um estudo pode ter uma grande quantidade de participantes, 

mas se eles não forem considerados em sua relação sistêmica com o universo no qual 

estão inseridos, toda a pesquisa perde seu caráter de generalização. Ao pesquisar a 

trajetória de vida das participantes, estou investigando-as a partir do universo em que 

elas vivem, razão pela qual acredito que cinco participantes é um número satisfatório.  

O fato de ter entrevistado duas mulheres com menos de trinta anos de idade 

poderia ser considerado algo arriscado, já que existe no senso comum a ideia de que 

mulheres em seus vinte anos ainda não estão completamente amadurecidas para 

tomarem um decisão como a de não ter filhos. Todavia, se ponderarmos acerca do que a 

palavra desenvolvimento significa, consideraremos que esta idéia é inconsistente. 

Teríamos que esperar que as jovens ficassem mais velhas para levarmos a sério suas 

decisões? Sabemos que as pessoas mudam ao longo de sua trajetória desenvolvimental 
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(Valsiner, 2007), ter trinta anos não significa necessariamente que não mudarei de idéia a 

respeito de alguma decisão quando eu tiver sessenta. Então por que não ouvir o que as 

mulheres com menos de trinta anos têm a dizer acerca de sua decisão pela não 

maternidade? Se atentarmos para o fato de que a afirmação de que optou por não ter filhos, 

vinda de uma mulher na faixa etária dos vinte anos, causa mais estranheza do que a 

afirmação de que optou por ter filhos, veremos que esta estranheza talvez advenha do fato 

de que ter filhos é a norma, é o comportamento padrão. Diante disso, considero que as 

experiências de uma mulher ao longo de sua trajetória desenvolvimental são dignas de voz, 

em qualquer período desenvolvimental em que ela esteja.  

Desta maneira, neste trabalho a concepção de não-mãe voluntária utilizada é a 

seguida por Maher e Saugeres (2007), segundo a qual toda mulher que declarar a opção 

por não ter filhos é considerada uma não-mãe voluntária. 

 

O self em movimento 

Tardy (2000) menciona que a construção de um self e do sentimento de ser ou 

não ser uma mãe esteve sempre tão relacionado às necessidades dos outros, que estes 

outros circunscreveram severamente as opções dessas mulheres. Corrobora esta ideia 

Bruner (2002), ao afirmar que contar aos outros sobre si, depende do que achamos que 

os outros acham que devemos ser.  

Bruner (2002) afirma que o self não é algo posto em essência ou anteriormente 

dado, aguardando ser desvendado. O que ocorre é que construímos e reconstruímos 

constantemente nosso self para que se possa atender às necessidades das situações com 

as quais nos deparamos ao longo de nossas vidas: assim o fazemos guiados por nossas 

memórias do passado e esperanças e medos em relação ao futuro. Isto, todavia, não 

significa que sempre que narramos nossas histórias estamos construindo um self 

completamente novo, uma vez que a construção de nós mesmos se acumula através dos 

tempos, até se padronizar em modelos convencionais. Conforme este autor, essas 

histórias se tornam obsoletas à medida que necessitam se adequar a novas 

circunstâncias, novos amigos e novas empreitadas. Todas as culturas delegam aos 

sujeitos que as constituem pressuposições e perspectivas sobre o que é ser mulher e 

como deveria se portar uma mulher. Esses scripts, todavia, se transformam numa 

mesma cultura ao longo do tempo, à medida que mudam as necessidades dessa cultura.  

Quando uma mulher decide não ser mãe, a sociedade passa a percebê-la de outra 

forma, tendo em vista que ela rompeu com certos comportamentos esperados.  Assim, 
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uma vez que uma trajetória sofre uma ruptura desta natureza, o fluxo de pensamento 

surge como tentativa de reorganizar os significados, de forma que aquela trajetória 

possa continuar, conforme aponta Gillespie (2008). Mead (1934) afirma ainda que o 

fluxo de pensamento relacionado à resolução de problemas é caracterizado por 

mudanças na perspectiva do sujeito. Estas mudanças de perspectiva, conforme afirmou 

ele, derivam da interação social.  

A perspectiva do self-dialógico proposta por Hermans (1999), enriquecida por 

contribuições de autores como Jaan Valsiner e João Salgado, proporciona uma melhor 

compreensão acerca da construção destes significados nas narrativas das mulheres, na 

medida em que tal teoria busca ir além das dicotomias indivíduo e sociedade, pessoal e 

social, experiencial e semiótico, conforme expõe Salgado e Gonçalves (2006), 

atentando para dualidades não excludentes. Deste modo, as narrativas das participantes 

não encerram apenas aspectos culturais ou individuais, mas a interação entre eles, 

mediadas por sua experiência através de significados construídos e não apenas 

mediados pelas palavras, mas também pleromatizados (Valsiner, 2005).  

As mulheres que optaram por não ter filhos  

 Conforme mencionado anteriormente, o estudo foi realizado com cinco 

participantes, com idades de cinqüenta e cinco anos, quarenta e nova anos, quarenta e 

três anos, quarenta anos, vinte e nove anos e vinte e três anos de idade. Entre as 

participantes, uma era da classe B, quatro eram da classe C e uma era da classe D. Esta 

classificação seguiu os parâmetros utilizados no último PNAD pelo IBGE.  

As participantes mais jovens foram as únicas que não se consideraram estáveis 

financeiramente. Três das participantes afirmaram estar em relacionamentos estáveis 

com seus parceiros, uma já havia sido casada antes e não estava em relacionamento 

estável no momento da entrevista, e outra também não estava em relacionamento 

estável.  
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FIGURA 1. A diversidade das participantes  
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Construindo os dados 

Conforme Toomela (2010), os dados não estão em algum lugar ou em algum 

participante prontos para serem coletados, mas construídos. O mesmo autor afirma que a idéia 

de “coletar dados” traz em seu bojo a noção de algo a ser apenas retirado de onde está, a ser 

“descoberto” ou “desvendado”. Essa ideia não faz parte da percepção dele acerca do que é 

fazer pesquisa, tampouco da minha. Acreditamos que a lógica cartesiana, segundo a qual 

existe uma verdade que “está lá fora”, esperando para ser descoberta não coaduna com os 

achados de pesquisa de toda uma tradição de psicólogos, tais como William James, George 

Herbert Mead e Lev Vigotski. Desta forma, não existem dados a serem coletados, como se 

eles já estivessem prontos, mas dados a serem construídos a partir da perspectiva do 

participante, referencial teórico do investigador e da relação que foi estabelecida entre ambos. 

A despeito da intenção de elaborar categorias de análise, os dados evidenciaram 

que essas categorias estavam intrinsecamente relacionadas umas às outras, de forma que 

separá-las seria como cortar uma relação que poderia enriquecer a análise dos dados. A 

“roupa” das categorias estava “apertada” para a riqueza e complexidade dos dados que 

se afiguravam, ou seja, o formato com bordas definidas que indicassem onde começa e 

onde termina uma categoria não apreendia o fenômeno de maneira satisfatória. Assim, 

preferi elaborar o que se chamou eixos de análise, que são eixos a partir dos quais os 

aspectos a serem observados ao longo da trajetória de vida das participantes, tais como 

reação social à opção por não ter filhos e reação individual à reação social se entrelaçam 

ao longo das narrativas, formando uma espécie de hélice de significados e 

ambivalências. É importante ressaltar que a análise tomando como partida eixos e não 

categorias fechadas é uma tentativa de investigar o processo de construção de 

significados e de tomada de decisão em seu fluxo, e não partir de snapshots, ou 

pequenas fotografias nas quais o fenômeno é paralisado e estudado. O objetivo é tentar 

acompanhar o fenômeno em seu movimento ao longo da trajetória das participantes e 

das narrativas delas. Ver como significados são construídos, desfeitos ou mantidos, 

levando em consideração a trajetória de vida (Sato et al, 2009)na construção de 

significados acerca da maternidade. Estes eixos trazem todas as questões acerca do que 

me proponho a estudar sobre o fenômeno da não-maternidade voluntária. 

Os eixos de análise foram:  

- Circunstância da tomada de decisão 

- Repercussão individual da decisão 

- Repercussão social da decisão 
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- Repercussão individual da reação social 

Acompanham esses eixos os marcadores que influenciam toda a construção da 

decisão e os tipos de reações envolvidas, são eles: 

- Ambivalências presentes no processo da decisão 

- Significados de maternidade 

Tanto as ambivalências, quanto os significados se transformam e estão sempre 

em movimento ao longo da trajetória de vida das participantes, marcando os momentos 

de bifurcação destas trajetórias. 

Os eixos de análise foram elaborados a partir das narrativas das participantes.  

Trajetórias de vida 

Sato et al (2009), enfatizam que uma mesma condição ou situação pode ser 

alcançada através de diferentes maneiras potencialmente viáveis. Assim, a permanência 

no campo semiótico da não-maternidade voluntária, por exemplo, pode ser alcançada de 

diferentes maneiras. Isso quer dizer que a forma através da qual uma mulher chega à 

decisão de não ser mãe pode ser alcançada através de diferentes trajetórias. A 

variabilidade de trajetórias indica a riqueza da vida. 

Segundo estes autores, os conceitos de equifinalidade e trajetórias estão 

intimamente associados. Eles preferem utilizar o termo equifinalidade a objetivo, já que 

equifinalidade não implica um ponto final na trajetória de vida. Assim, quando se 

alcança um determinado campo de equifinalidade, ele se transforma num novo campo 

de finalidade, ou seja, novas possibilidades.  

Ao contrário do que boa parte da literatura em psicologia considera, a vida não 

acontece numa trajetória em linha reta (Toomela e Valsiner, 2010). Conforme apontam 

Sato et al (2009), a ausência da dimensão temporal nas análises dos processos 

psicológicos, os torna demasiadamente simplificados. 

A Figura 2 exemplifica a concepção de trajetória de vida em linha reta. 
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FIGURA 2 Trajetória de vida socialmente esperada: um cume, um ciclo 
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Esse exemplo indica a trajetória de vida socialmente esperada para boa parte das 

pessoas. Esse modelo de trajetória pressupõe que a pessoa seja heterossexual e galgue 

uma montanha (metaforicamente significando a trajetória de vida) de apenas um cume, 

ou seja, um único objetivo máximo, que seria ter filhos.  

Segundo a perspectiva a-temporal amplamente utilizada na produção em 

psicologia nos últimos anos (Toomela, 2010; Sato et al(2009), Dikstra & Hagestad, 

2007 ), a vida de uma pessoa segue uma trajetória linear. Um exemplo de trajetória de 

vida em linha reta, esperada num contexto de classe média seria: pessoa heterossexual, 

gradua-se na universidade, casa-se e tem filhos. Nesse contexto, seria supostamente 

aceitável que a estabilidade financeira viesse antes ou depois do casamento, já que 

várias pessoas se casam antes de estarem seguras financeiramente e nem por isso são 

discriminadas socialmente. Conforme aponta a figura, essa trajetória tem como ponto 

final a chegada dos filhos. Assim, sob essa perspectiva, a pessoa dita “normal” teria que 

trilhar esse caminho para que passasse despercebida socialmente, no sentido de que não 

chamaria atenção ou causaria estranhamento social, na medida em que suas ações 

correspondem àquilo que se espera que ela faça. 

Todavia, o que os resultados apontaram é que, mesmo que uma pessoa passe por 

estas etapas na sua vida, gradue-se, case-se e tenha filhos, esses eventos não ocorrem 

necessariamente nessa seqüência, sendo que alguns nem chegam a ocorrer, como é o 

caso das mulheres que optam por não ter filhos. O que observei foi que a trajetória de 

vida das pessoas não segue em linha reta, mas em ciclos de continuidades e 

descontinuidades. Os casos a seguir ilustram o processo de construção de significados 

em torno da maternidade, as ambivalências presentes neste processo e a dinâmica 

psicológica no âmbito do self acerca da construção da opção por não ter filhos em 

trajetórias de vida não-lineares. Os nomes utilizados são fictícios. A seguir serão 

apresentados dois casos, o de Cristiane e o de Angélica. 

Cristiane 

Cristiane tem vinte e cinco anos e estava formada há menos de um ano na época 

em que deu a entrevista. Ela teve quatro irmãos. Foi a irmã mais nova até os nove anos 

de idade, quando chegou em sua casa um irmão adotivo de dois anos. Ela narra que 

estava em pleno momento eufórico de brincar com bonecas e há muito ansiava a 

chegada de um novo irmão. Contudo, quando esse irmão chegou, ela percebeu que um 

bebê de verdade trazia consigo muitas responsabilidades, não apenas de ordem 

financeira, mas principalmente responsabilidades de ordem psicológica e emocional, já 
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que havia uma demanda muito grande dessa criança por cuidados ao longo do seu 

processo de desenvolvimento. 

Cristiane narrou que outros tios seus também tiveram filhos adotivos, alguns 

tinham filhos seus e adotivos e outros só filhos adotivos. Segundo ela, a experiência de 

ter vivenciado a construção de um vínculo entre sua família e uma criança que não 

necessariamente havia saído da barriga de sua mãe, a fez perceber que para ser mãe uma 

mulher não precisa necessariamente parir uma criança. Ela se deu conta de que criar um 

filho não é algo simples como nas brincadeiras de bonecas, pois envolve grande 

responsabilidade ao longo de todo o processo de desenvolvimento da criança.  

Cristiane afirma que a primeira vez em que pensou que não queria ser mãe foi 

aos nove anos de idade, quando da chegada de seu irmão mais novo, tendo sustentado 

essa decisão até os dias de hoje. Ela afirma que não pretende ter filhos, mas que se fosse 

o caso, adotaria um, já que não tem nenhuma vontade de ficar grávida, amamentar e 

parir uma criança. Cristiane está num relacionamento estável e afirma que ela e o 

parceiro já conversaram muito sobre isso, tendo ele acatado a decisão dela de não ter 

filhos. A questão que mais a incomoda em relação à sua decisão é a reação social. Ela 

diz que as pessoas não acreditam nela quando ela diz que não quer ter filhos e se sente 

muito incomodada e frustrada por não ter sua fala, sua decisão legitimada pelo fato de 

ser considerada pelos outros jovem demais para saber se quer ter um filho ou não. 

A figura 3 ilustra os momentos mais importantes narrados por ela em sua 

trajetória de vida. 
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FIGURA 3: Trajetória de vida de Cristiane 
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A circunstância de sua decisão pela não-maternidade está muito relacionada à 

experiência, ainda na infância, da chegada do irmão adotivo. 

 

(... )foi quando eu tinha nove anos que eu comecei a pensar mesmo assim 
´poxa, eu não quero ser mãe´, comecei a refletir relativamente em relação ao 
papel de ser mãe já no final da minha infância e aí ´poxa, não quero, acho que 
não é muito minha vocação´, bem entre aspas, ne, eu acho que isso é uma 
coisa muito construída também. 
E aí... aos meus nove anos, foi quando chegou também na minha família esse 
irmão adotivo(...)  
E aí ele chegou e foi uma experiência muito boa. Então eu tive essa coisa de 
experimentar na prática, ne, saindo do mundo das fantasias, das bonecas, dos 
brinquedos, como é que era acompanhar mesmo o desenvolvimento de uma 
criança. 
Era bom acompanhar o desenvolvimento dele, mas ao mesmo tempo eu vi uma 
responsabilidade muito grande envolvida naquele trato infantil 
(...) 
as mães, é como se elas olhassem o seu filho como se fosse um brinquedo, ne, 
um bonequinho. Algumas mães sonham em ter filhos justamente pra realizar 
muito mais um sonho pessoal, é uma perspectiva pessoal, um desejo pessoal, e 
não pensando tanto na criança, no desenvolvimento dessa criança. 
(...) 
Sabe eu não tenho essa necessidade, esse sonho, nunca tive assim. Quer 
dizer... talvez num período muito remoto da minha infância, mas no final da 
minha infância eu já pensava isso: ´poxa eu não tenho esse desejo de ter uma 
criança, amamentar, sabe, criar ela desde pequenininha. 

 
Não só a experiência com o irmão, mas também o contexto em que foi criada 

influenciou sua decisão, já que nesse contexto, ser mãe não era visto como prioridade na 

vida de uma mulher. 

 

Eu acho que isso também veio a partir da minha própria formação. Eu acho 
que minha família, meus pais sempre tiveram um estímulo muito maior à 
questão do desenvolvimento profissional, do desenvolvimento pessoal [que]  de 
um envolvimento familiar, por exemplo. Eu não ouço, não é uma rotina da 
minha vida desde quando eu era pequena, alguém me imaginar ´ah, quando 
você casar, quando você tiver filhos´, era mais assim ´quando você se formar, 
quando você tiver a sua vida profissional solidificada. 

Isso evidencia, em relação às outras participantes mais velhas, mudanças nas 

expectativas sociais em relação à mulher.  

As reações sociais è sua opção por não ter filhos sempre foram de incômodo e 

descrédito, conforme ela narra: 

(...) quando eu falo desde pequena ´ah, não quero ter filhos´, eu acho que isso 
causa meio que uma comoção, um incômodo, ´você é muito pequena pra falar 
essas coisas´. 
´ah, menina, deixa de besteira, você é muito nova pra falar nessas coisas, ah, 
mas isso é coisa de fase mesmo da sua vida´. E é incrível porque há anos eu 
falo isso e toda vez a reação é a mesma coisa... 
(...) 
Hoje eu acho que eu adotei já essa estratégia ´ah, ta longe... eu não penso 
nisso durante os próximos anos´. Porque eu acho que é mais aceitável do que 
eu dizer ´não quero ter filhos´. Porque as reações são inúmeras, mas sempre 
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assim no sentido da rejeição da idéia. Tipo: ´ah, não, você é muito jovem. Ah, 
não, filho é um presente de Deus, por que você não quer ter filhos?´ (...) É 
estranho isso porque... é normal a gente dizer, quero fazer engenharia, quero 
fazer isso e aquilo, mas... não é natural você dizer eu não quero casar, eu não 
quero ter filho.   

A reação individual de Cristiane à reação social é de esquiva, após tantas 

experiências pouco prazerosas, ela decidiu só tocar no assunto em ambientes em que se 

sente à vontade e confortável para falar sobre isso. Ou então, quando o assunto surge em 

outros contextos, ela desvia o foco e não afirma explicitamente sua decisão.  

 

Nossa! É incrível isso, porque geralmente quando eu falo eu não quero ter 
filhos e tal, todo mundo me pergunta ´por quê? Por que é que você tem essa 
idéia?´ Gente, é um questionamento... quando não é aquela resistência já... de 
cara ´ah não, mas isso é uma idéia que vai mudar, ah não, que absurdo!´. 

Um momento de constrangimento sofrido por ela, ocorreu quando, em seu 

ambiente de trabalho, afirmou sem pensar muito, como ela mesma diz, que não queria 

ter filhos.  

Então foi uma coisa assim tão natural, tipo aqueles comentários que a gente 
faz de vez em quando num grupo de pessoas. Só que esse comentário em si, é 
como eu falei, sempre é mais delicado de você falar, a depender do contexto. 
Aí saiu de uma forma muito natural, mas com os olhares, eu já lembrava assim 
de tudo que já tinham dito ou questionado antes e eu já parei assim e esperei, 
é... [risos] a reação não vai ser muito favorável. 
(...) 
Ah, foi de arrependimento de ter falado mesmo. Naquele momento eu pensei 
´poxa, eu devia ter ficado calada´.  

A reação individual à reação social também foi, por vezes, de se questionar 

sobre a decisão de não ter filhos e se realmente ela estava muito nova para decidir isso. 

Essa foi uma idéia que se desenvolveu em mim há tanto tempo, há tantos anos 
e aí nunca se modificou, é claro que eu me questionei, é claro que eu perguntei 
pra mim mesma se era isso que eu queria, mas nunca se modificou. Nunca foi 
uma coisa de eu dizer ´eu não sei... eu to em dúvida se eu quero, se eu não 
quero ser mãe. Eu acho que ser mãe pode ser uma boa alternativa...´ , não. 
Questionei e continuo questionando, estou aberta a outras possibilidades, no 
sentido que as pessoas falam ´ah, avalie, na sua velhice você vai chegar...´. Eu 
penso em tudo isso, mas ao mesmo tempo não há algo que abale essa falta de 
desejo de ter filhos biológicos. 

Para Cristiane, ter filhos é mais uma das opções na vida de uma mulher, opção 

esta que não restringe ser mulher a ser mãe. 

 

Eu vejo que é uma coisa muito forte nos discursos que eu escuto de amigas, de 
mulheres. Justamente associando, conforme eu falei, essa questão de que você 
é mais mulher a partir do momento em que ficou mãe. Mas eu não concordo 
com isso. Puxa vida, ser mulher implica tantas outras coisas. Eu acho que é 
muito mais uma postura, muito mais talvez você afirmar mesmo seus direitos.  

A figura 4 evidencia os significados de maternidade construídos por Cristiane ao 

longo de sua trajetória de vida: 
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FIGURA 4 Significados de maternidade - Cristiane 
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A trajetória de vida de Cristiane é também composta por momentos de 

bifurcação, tais como observamos na figura 5: 

FIGURA 5 Trajetória de vida: Cristiane 
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Tanto a existência de um relacionamento estável, quanto a forte cobrança social 

favoreceram a emergência de ambivalências como meu desejo x desejo do outro. Estas 

ambivalências a levaram a refletir e permanecer com a decisão de não ter filhos 

biológicos. Isto mostra que mesmo a manutenção de uma decisão implica rearranjo de 

concepções e um movimento psicológico em torno do que está semioticamente 

estabelecido. 

Em relação aos eixos de análise, podemos observar as reações sociais e 

individuais em seu processo de emergência, bem como as I-positions na figura 6: 
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FIGURA 6 Dinâmica psicológica de Cristiane: continuum eu – outro 
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Cristiane prefere selecionar os ambientes onde pode falar sobre sua escolha de 

não ter filhos para evitar os constrangimentos e as reações que ela já conhece muito 

bem. Esta foi a estratégia que ela adotou diante de circunstâncias como essas. 

 

Angélica 

Angélica é uma médica de quarenta e nove anos de idade. Ela já foi casada e 

atualmente está num relacionamento estável também. Quando tinha cinco anos de idade 

disse à mãe que queria ser médica e não queria ser mãe.  Essa história foi sua própria 

mãe quem lhe contou. Por volta dessa idade, seu pai se separou de sua mãe, deixando 

ela e a irmã aos cuidados da mãe. Na visão de Angélica, ela queria ser como seu pai, 

que saía para viajar, passear, diferentemente de sua mãe, que teve que ficar em casa 

cuidando das filhas. O objetivo de ser médica, bem como o de não ser mãe foram 

alcançados por ela. Ela estudou medicina, fez residência em pediatria e outra em 

dermatologia, posteriormente fez cursos de medicina natural, medicina ortomolecular e 

cosmiatria. Ela estuda muito e gosta disso. Segundo ela, se tivesse filhos não poderia 

fazê-lo. Há aproximadamente dez anos, ela iniciou uma série de estudos do livro “Um 

curso em milagres”, desde então vem aprimorando esses estudos para obter crescimento 

espiritual. Angélica tem uma forte conexão com o budismo e a tradição oriental. Há 

poucos anos ela escreveu um livro sobre alimentação natural e outros ensinamentos. 

Este livro ela (ironicamente) considera como seu verdadeiro filho.  

Segundo Angélica, ter filhos é importante e pode ser uma via de crescimento 

pessoal, embora o crescimento pessoal via parentalidade seja algo de que nem todas as 

pessoas precisem. Para ela, algumas pessoal, tais como pessoas egoístas e muito auto-

centradas, precisam ter filhos para se desfazerem desse egocentrismo. Outras pessoas, 

como ela, não precisam passar pela experiência de se tornarem pais para obterem esse 

crescimento. É importante ressaltar que, segundo ela, seu objetivo, ao afirmar isso, não 

é parecer arrogante.  

Para Angélica, estudar sempre foi a prioridade de sua vida, de forma que nunca 

houve espaço e vontade de ser mãe. Esta certeza ela parece trazer consigo desde a 

infância, nunca titubeando acerca de sua opção, nem mesmo diante das reações mais 

espantadas e insistentes por parte de sua família, de amigos e estranhos. 
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Olhe, minha mãe conta que, pois eu não me lembro não que aconteceu, mas aí 
ela conta e já recontou diversas vezes que parece até como se eu já tivesse 
visto a cena. Ela disse que eu tinha cinco anos, ela tava arrumando as coisas e 
eu tava calada e aí eu disse a ela ‘olhe, eu quero ser médica e não quero ter 
filhos, ‘ah, filha que bom que você vai ser médica, ser médica é ótimo, mas é 
claro que você vai ter filhos’, ela conta que eu peguei na mão dela e disse ‘eu 
tenho certeza que eu não vou porque eu não quero’, E aí eu tinha sempre essa 
idéia que eu queria estudar muito e como é que a pessoa tinha filho, cuidava 
do filho e estudava? E que coisa horrível que é ter filho, ter que gastar 
dinheiro, aí eu tinha sempre essa idéia de que ter filho era muito trabalhoso , 
também pela história minha, de minha família que minha mãe e meu pai se 
separaram, meu pai foi viajar, passear, porque ele estudava, trabalhava muito, 
e ela ficou inconformada, triste com isso e tinha que cuidar das filhas. Aí na 
minha cabeça também eu associei isso como um peso.  

 

O primeiro significado de maternidade que emerge em sua narrativa é “peso”. A 

questão talvez não seja nem ter filhos em si, mas o que significa para uma mulher ter 

filhos, ela não poderá sair e fazer o que desejar, já que terá que arcar com todos os 

cuidados relacionados aos filhos. Esse significado remete claramente à experiência de 

sua mãe, de forma que ela associou que ser mãe era a mesma coisa que sua mãe 

vivenciou como mãe.  

As trajetórias de vida das participantes evidenciam que os significados começam 

a ser construídos na infância, sendo atualizados ou descontinuados ao longo da trajetória 

de cada pessoa. A figura 7 ilustra a trajetória de vida de Angélica: 
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FIGURA 7 Trajetória de vida de Angélica 
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Angélica narra que quando via uma mulher grávida tinha pena dela pelas 

restrições por que passaria. 

Eu pensava assim, ‘meu Deus, coitada, o que será da vida dela?’ Eu sempre 
encarei isso como uma liberdade, uma inteligência que tinha escolhido não ir 
pelo caminho de todos. Nunca me incomodou as pessoas cobrarem, ‘ah, mas 
você casou, e quando vem o filho?’, ‘ah, eu não quero ter filho não’. Aí as 
pessoas ‘Ah!!!!’, o povo antigamente ‘não quer?’. É... Ainda teve uma vez, foi 
tão engraçado, Sara, eu tava na casa da minha ex-sogra, do primeiro 
casamento, eu tava estudando homeopatia e estava tomando um remédio 
homeopático, misturei água e bebi, aí uma prima do meu ex-marido que tava 
lá começou ‘ah! Tá fazendo tratamento!’. Aí eu disse, ‘tô’, eu não entendi o 
que ela tinha falado, depois que ela falou como se eu estivesse fazendo 
tratamento pra engravidar escondido. Eu disse ‘menina, olhe que coisa forte a 
sua vontade da maternidade´, porque ela não podia ter filho, eu disse, ‘olha 
que coisa forte a sua vontade da maternidade, você pensa que é uma coisa tão 
absolutamente universal para as pessoas, que você pensa que eu escolhi, eu já 
lhe disse que eu escolhi não ter, mas você quer que isso não seja verdade, você 
pensa que eu estou escondendo a minha vontade. Que coisa fantástica é a 
mente! Eu to fazendo tratamento para outras coisas [uso de ironia],ela disse eu 
não acredito que você não quer ter filhos de forma nenhuma, eu disse ‘se eu 
quisesse ter filhos, eu ia dizer’. 

  

Para Angélica, ser mãe pode ser também uma via de crescimento pessoal. 

Só pra esses casos, a pessoa que ta precisando de um crescimento espiritual e 
não tem outra via, eu acho que o filho é um mestre. Então tem algumas 
vantagens pra quem precisa, entendeu? Porque tem gente que precisa, que ta 
muito assim egoísta, adormecido, rude, aí é bom ter filho. 

 

A figura 8 evidencia os significados de maternidade construídos por Angélica 

em sua trajetória de vida. 
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FIGURA 8 Significados de maternidade - Angélica 
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No trecho anterior da narrativa fica claro o tipo de reação social que ela tinha em 

relação à opção por não ter filhos. A sua reação à reação social sempre era de veemente 

afirmação do seu desejo de não ter filhos e às vezes ironia, não importando em que 

contexto ela estivesse. 

Faziam ‘ah!’ e se espantavam. Quando rendia demais, eu notava que uma 
coisa que as pessoas mudavam de assunto era quando eu dizia ‘oh, menina, eu 
não quero ter filho porque eu sou inteligente’. 

 

Outro episódio narrado por ela ilustra a sensação de inconformismo transmitida 

pelas pessoas relação à sua opção por não ter filhos. 

Tem umas que até hoje falam, tem umas que... Recentemente umas pessoas vêm 
me perguntando... De vez em quando uma  outra me pergunta ‘você vai adotar 
alguém?’. Eu digo ‘adotar? Por que eu faria isso?’ [risos]. 

 

A figura 9 ilustra a reação social à sua decisão, as suas reações individuais e a 

formação de I-positions : 
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FIGURA 9 Dinâmica psicológica de Angélica: continuum eu-outro 
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Nesse caso, a estratégia utilizada por ela pra driblar a reação social negativa era 

a de chocar as pessoas. 

Não era uma coisa que eu me importava não, eu achava um pouco monótono, 
porque falavam muito, mas eu não me importava de dizer ‘não, menina, eu não 
preciso ter filho não, eu to na Terra crescendo, me desenvolvendo 
espiritualmente, mas as vias são várias, porque pra várias pessoas é muito 
importante ter filho. A pessoa que ta centrada em si mesma, ter um filho e ela 
olhar o filho como mais importante que ela, então essa pessoa precisa ter 
filho. Mas eu to em outras caminhadas, to estudando um bocado de coisa, to 
tomando consciência sem ter filho. Pra mim foi bom Deus ter me libertado, ei 
pedi dispensa de ter filho e consegui. 

 

Angélica diz que pediu dispensa para Deus de ter filhos. Embora ela tenha 

optado por não ter filhos, a lógica de que a maternidade é algo que acontece, ou deve 

acontecer a todas as mulheres está presente nela, já que para não ter filhos ela precisou 

pedir dispensa a Deus.  

“... a princípio foi desse modo, eu barganhei mesmo com Deus, eu não me 
lembro quando, mas esse contexto assim de eu ter feito uma barganha com 
Deus, eu prometi a Deus que eu ia estudar muito, que eu ia ser útil para a 
humanidade, mas que não mandasse filhos, porque se mandasse, eu não ia ter. 
[risos]. Aí eu escrevi o livro.” 
(...) 
‘Quando eu era uma menina de pouca idade, pedi a Deus licença da 
maternidade, pois cedo eu sabia que o estudo da medicina seria a minha 
principal atividade, Deus, sabendo da seriedade, concedeu-me a dispensa de 
boa vontade, tome-lhe Anja a estudar, agora na maturidade, já sendo do povo 
jade, já de idade, manifesto minha criatividade nesse estudo com um livrão pra 
ajudar a humanidade respirar com unidade, Deus nos dai licença para lê-lo de 
verdade, pois esse livrão tem qualidade’. 

 

A decisão de não ter filhos sempre esteve tão clara para ela, que aos vinte e 

quatro anos, quando ainda estava namorando seu primeiro marido, fez questão que ele 

soubesse de sua decisão. 

Logo que eu vi que a gente tava namorando mais seriamente, sem nem ta 
conversando nada a respeito, eu disse a ele ‘olhe, to vendo que o negócio tá 
esquentando e eu tenho que lhe dizer se você quer uma namorada assim 
certinha, porque você pretende ter filhos, eu tenho que lhe dizer, eu não vou 
ter filho nunca, se essa é sua meta e se for muito importante, você trate logo de 
ir mudando a sua cabeça, porque eu não vou ter’. 

  

Angélica diz que há algum tempo atrás, quando surgia o assunto da maternidade 

com alguma de suas clientes, tentava convencê-la a não ter filhos. 

“Há muitos anos atrás, quando eu encontrava uma em dúvida, eu gostava mais 
de influenciar ‘não tenha não, menina, é tão bom não ter, tanta sabedoria. (....) 
pra sabedoria, você não precisa (ter filho). Se você não tiver filho, você vai 
estar mais disponível pra estudar para o seu crescimento, você è uma pessoa 
mais íntima do universo, se você não tiver que tomar conta de babá, de pagar 
dentista, fonoaudiólogo, psicólogo, professor de natação, roupa, aniversário 
todo dia, não ta vendo que você não precisa dessa metodologia [para crescer 
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como ser humano na vida]. Você pode crescer estudando, sendo útil pra terra. 
Já tem tanta criança que não tem pai, porque você vai ter uma, não ta vendo 
que isso não é legal? Mas aí depois que descobri que tem tanta gente que 
precisa passar por isso, aí... hoje em dia eu só influencio mais quem ta decidia 
a não ter e passa algum medinho na cabeça, aí eu digo ‘não tenha esse medo, 
não tenha esse medo, é muito bom não ter filho. 

 

Ao mesmo tempo em que a afirmativa ´não tenha filho não´ pode chocar, é 

interessante notar que a afirmativa contrária não choca: ´tenha filhos, é tão bom´, o que 

mostra como a condição de não-maternidade é a condição do estranhamento. Além 

disso, pode-se notar nesse trecho da narrativa que maternidade significa para Angélica 

dedicação integral ao outro. Um filho ocupa um tempo que poderia ser ocupado por 

outras coisas interessantes. Ela segue a lógica que supõe que para ser mãe, você tem que 

se dedicar integralmente ao filho e não ter vida própria. Esta lógica também aparece nas 

narrativas de Susan e Mariana de forma mais enfática, e nas narrativas de Joy e 

Cristiane de forma mais branda. 

Maternidade e não-maternidade: um continuum de mulheres 

A literatura investigada ao longo desse estudo traz em seu bojo a idéia de que as 

mulheres que optaram por não ter filhos são um grupo homogêneo, pertencente a 

determinada classe social e sem conflitos relacionados à esta decisão.  

O tipo de pesquisa, denominada por Sato (2007) ciência classificatória, retrata 

um participante desconectado de sua trajetória de vida, de seu contexto de emergência 

de significados e circunstâncias da tomada de decisão. A proposta deste estudo foi 

justamente contrariar esta forma de vislumbrar os participantes e fazer o que os autores 

acima denominam ciência idiográfica, que consiste em realizar um rastreamento 

microgenético do fenômeno desenvolvimental a ser estudado. Talvez por isso, o 

encontro com mulheres reais, brasileiras, que optaram por não ter filhos evidenciou que 

as mulheres que fizeram esta escolha não são necessariamente um grupo homogêneo, 

têm conflitos e ambivalências, de forma que não podem ser categorizadas de maneira 

absoluta. Ao contrário do que é enfatizado pela literatura especializada sobre o tema, 

não existem dois grupos rigorosamente separados e estanques: o das mulheres que 

tiveram filhos e o das que não quiseram ter filhos (me absterei de falar sobre as 

mulheres que querem e não conseguem ter filhos, por ser este um tema com outra ordem 

de complexidade). A trajetória de vida das participantes desse estudo mostrou que para 

algumas, como Angélica, a certeza de que não queria ter filhos surgiu ainda na infância, 

sendo fortalecida ao longo de sua vida. Susan, por outro lado, embora nunca tivesse 
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realmente tido o desejo de ter filhos, se viu num momento de ambivalência extrema 

quando seu marido, após dezesseis anos de casamento, quis ter filhos. Tanto Susan, 

quanto Joy e Cristiane, se mudassem de idéia e cogitassem a possibilidade de ter filhos, 

adotariam - diferentemente de Mariana e Angélica, que não adotariam de forma alguma, 

especialmente Angélica, já que ela não cogita absolutamente a possibilidade de ter 

filhos.  

Essa mulheres, longe de seguirem um padrão categorial, semelhante ao que 

autoras como Ireland (1993) propõem, podem ser vislumbradas ao longo de um 

continuum. As pontas desse continuum consistiriam nos campos semióticos “ter filhos” 

e “não ter filhos”, sendo que o centro do continuum consiste no campo de ambivalência 

extrema, como é o caso de Susan. Quanto menos ambivalências uma mulher tem em 

relação à sua decisão de ter filhos ou de não ter filhos, mais ela se aproximaria das 

respectivas extremidades desses campos semióticos, conforme ilustra a figura 10: 
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FIGURA 10 Não-maternidade voluntária: um continuum 
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Existem mulheres que se aproximam da extremidade “ter filhos” porque sempre 

quiseram isso e poucas ambivalências estiveram presentes na construção desta decisão. 

O mesmo pode ser dito em relação ao campo semiótico da não-maternidade. 

Não ser mãe: eis a questão 

As narrativas das participantes demonstram que, embora cada uma tenha trilhado 

sua trajetória de vida de forma singular, algumas situações são gerais para todas. O 

primeiro aspecto é que a construção de significados acerca da maternidade e da não-

maternidade se inicia na infância. Isto mostra que a criança, ao contrário do que o senso 

comum acredita, é capaz de elaborar e articular significados que engendram decisões 

importantes ao longo de toda a sua vida. O foco desta análise não é estabelecer uma 

relação de causalidade entre as circunstâncias em que os modelos parentais femininos 

não foram tão inspiradores para meninas como Susan, Mariana e Angélica e a opção 

que fizeram por não serem mães; mas evidenciar como a construção de significados 

presente na infância é fundamental para estabelecer continuidades e descontinuidades na 

construção de significados acerca de fenômenos desenvolvimentais ao longo da vida de 

uma pessoa.  

A presença de uma participante mais jovem, Cristiane, foi crucial para se pensar 

que talvez a geração de mulheres mais velhas, hoje na faixa etária dos quarenta e 

cinqüenta anos (Joy, Angélica, Susan e Mariana), cujas mães estavam sob a égide de 

modelos femininos tradicionais, quisessem ir além, lidando com a maternidade não 

como destino, mas como mais uma possibilidade em suas vidas, que simplesmente não 

foi prioridade. As mulheres dessa geração queriam acima de tudo estudar e lutar por um 

desenvolvimento profissional que as tirasse do binômio maternidade e casamento: mãe 

sustentada, mulher dependente. Elas queriam “ganhar o mundo”, nas palavras de Susan. 

As referências parentais de Cristiane (de vinte e cinco anos), por outro lado, não 

consideravam a maternidade como única possibilidade na vida de uma mulher, sua mãe 

trabalhava a partilhava com seu pai as decisões da família. Seus pais a estimularam mais 

a se formar e crescer profissionalmente do que a ser uma mãe. Assim, a geração anterior 

que lutou para que a maternidade fosse uma escolha, criou um contexto para seus filhos 

mais jovens, no qual maternidade não era mais vista como destino, mas como um 

campo flexível de possibilidades, onde figuravam a possibilidade de ter filhos, adotá-

los, prorrogá-los ou mesmo não tê-los.  

Outro aspecto geral na narrativa de pessoas em situação social não-normativa é a 

reação social negativa à condição de não-normatividade, nesse caso a opção por não ter 
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filhos. Não apenas a literatura afirma isso, como todas as entrevistadas narraram 

inúmeras situações nas quais tiveram que lidar com reações de espanto, pena, 

insistência, inconformismo, descrédito e tentativas de compreender por que tinham 

tomado tal decisão contra o normativo. 

A pergunta que surgiu diante desses resultados foi: que tipos de estratégia a 

pessoa cria para lidar com reações sociais negativas ao seu comportamento não 

normativo? Essa pergunta pôde ser respondida a partir de um dos aspectos dos eixos de 

análise: “reação individual è reação social”. 

Os resultados evidenciaram que as pessoas em situação não normativa, diante da 

experiência de reações repetidas e semelhantes criam uma estratégia de distanciamento 

e reflexão. Melhor dizendo, quando expressam um comportamento não normativo, no 

momento em que percebem que aquele comportamento não foi aceito socialmente, elas 

realizam uma espécie de movimento semelhante ao que uma águia tem quando se afasta 

de um lugar para melhor reconhecê-lo: se distancia da situação e a examina com uma 

visão panorâmica do que está acontecendo naquele momento, preparando-se para agir. 

Como Cristiane narrou “eu parei e esperei, já sabia quais perguntas me fariam, e a 

primeira foi ´quantos anos você tem?´”. Assim como Cristiane, Joy e Susan expressam 

em suas narrativas o movimento de afastamento, espera da reação e preparação da 

resposta. A partir desse afastamento, elas analisam o que dirão frente aos 

questionamentos. Algumas reagem com ironia, outras com comedimento e esquiva, 

outras afirmando sua decisão. O fato é que em algum momento de suas vidas elas se 

cansam de responder sempre as mesmas coisas, e então criam artifícios para desviar o 

foco da conversa, tais como rudeza (Angélica e Joy, em determinadas circunstâncias), 

ironia (Angélica), humor (Mariana e Susan) e encobrimento do real motivo da decisão 

(Cristiane e Joy). A estratégia que cada pessoa escolhe é repensada e re-ensaiada no 

momento em que a situação acontece.  

Em relação aos significados de maternidade expressos, o significado limitação, 

restrição, cerceamento esteve presente em todas as narrativas, embora aparecesse como 

figura em algumas e fundo em outras. A figura 11 ilustra os significados de maternidade 

mais prementes em cada narrativa: 
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FIGURA 11 Significados de maternidade mais prementes entre as 

participantes 
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Vale ressaltar que outros significados emergiram nas narrativas, os significados 

que aparecem acima foram os que emergiram como figura. 

As ambivalências e conteúdos obtidos a partir dos eixos de análise estão 

descritos na figura 12. 
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FIGURA 12 Eixos de análise 

 

 

  



88 
 

Cada participante tem uma história particular em relação à maternidade, de 

forma que a construção de seus significados de maternidade é idiossincrática. Todavia, 

o fato de todas pertencerem a um contexto cultural que valoriza o ser mãe, faz com que 

elas partilhem algumas experiências no lidar socialmente com essas decisões e na forma 

com que constroem alguns significados em torno da maternidade.  

 De acordo com Valsiner (2007), quando encaramos o futuro, o fazemos 

elaborando as experiências do passado através de signos que criamos no momento 

seguinte à nossa experiência. Assim, estamos num movimento constante que envolve 

estar num ambiente e ao mesmo tempo buscar se distanciar desse mesmo ambiente. 

Segundo ele, os seres humanos são eternos migrantes e aventureiros da mente, operando 

no limiar do tempo. Isso pôde ser visto no mecanismo de presença e afastamento que as 

participantes realizaram ao se depararem com uma reação negativa à opção por não ter 

filhos.  

Estando presentes, elas constatavam a reação negativa, para imediatamente se 

afastarem e articularem a estratégia que utilizariam para lidar com aquela situação, 

como o fez Cristiane.  

O futuro é incerto e o passado é constantemente reconstruído à medida que 

encaramos a incerteza do futuro (Valsiner, 2007). Observamos a reconstrução do 

passado em todas as narrativas, especialmente na de Mariana, que ao traçar todos os 

motivos que havia utilizado para justificar o fato dela não ser mãe, se deu conta de que 

na realidade este nunca foi um desejo seu.  

Assim, as pessoas se movem de seus passados em direção aos seus futuros e o 

momento infinitamente pequeno que constitui o presente é a inevitável fronteira a ser 

ultrapassada, apenas para ser re-editada ou posteriormente elaborada de uma outra 

forma (Valsiner, 2007). Assim fizeram as mulheres que participaram deste estudo, 

assim é a dinâmica do desenvolvimento humano.  

E por fim... 

 Talvez a lógica que parece incentivar a maternidade, a lógica da mãe perfeita, 

seja justamente a lógica que tem ofuscado a maternidade da trajetória de muitas 

mulheres. Entretanto é bom ressaltar que, a despeito da existência dessa lógica, uma 

mulher pode simplesmente não querer ter filhos. A necessidade incondicional de 

explicar essa atitude é a que a torna desviante socialmente. 
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Artigo III - Continuum eu- outro: a dinâmica do self em circunstâncias não-

normativas 

 

Resumo 

Narrativas culturais do ocidente acerca da maternidade e feminilidade, estabelecem que 

mulheres não são completas enquanto não se tornam mães. Mas o que acontece quando 

uma mulher contraria os padrões normativos de comportamento e decide não ser mãe? 

Este estudo objetivou investigar como, na dinâmica psicológica no âmbito do self, uma 

pessoa transita para a condição de não-normatividade. Foi um estudo de casos 

múltiplos, com entrevistas narrativas semi-estruturadas acerca trajetórias de vida das 

participantes e o processo de decisão pela não-maternidade. A análise qualitativa dos 

dados, conforme Teoria do Self Dialógico, indicou que pessoas que não partilham 

significados canônicos normativos, geralmente constroem significados diferentes sobre 

determinado fenômeno, os quais norteiam suas ações em direção a um comportamento 

considerado não-normativo.    

Palavras-chave: não-maternidade voluntária; comportamento não-normativo; 

agentividade; self  dialógico 
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Abstract 

Western cultural narratives on motherhood and feminity stablish that women are not 

complete until they become mothers. But what happens when a woman contradicts 

standard behavioral patterns and chooses not to be a mother? This study aimed to 

investigate how, in the psychological dynamics regarding the self, a person transits to a 

non-normtive condition. It was a multiple case study, with semi-structured narrative 

interviews inquiring about the participants`life trajectories and the process of deciding 

not to have children. Qualitative analysis of data, according to the Dialogical Self 

Theory, evinced that person who do not share normative canonical meanings, usually 

build different meanings on certain phenomena. These meanings guide his/her actions 

toward a behavioral pattern socially taken as non-normative.   

Key words: voluntary childlessness; non-normative behavior; agency; dialogical self   
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Não-maternidade voluntária: a dinâmica do self em circunstâncias não-

normativas 

Ter filhos faz parte do roteiro da vida normal, que se espera que qualquer 

mulher, ou qualquer homem, siga. Ele faz parte de um script padrão de vida, que guia as 

expectativas dos indivíduos acerca do que está por vir em suas vidas, marcando os 

pontos de mutação na vida desses adultos que indicariam o progresso do self e o 

amadurecimento desses indivíduos, agora pais. Mas o que acontece quando um adulto, 

mais especificamente uma mulher, decide não ter filhos?  

Zittoun (2007) esclarece que um evento é considerado não-normativo quando 

não ocorre em conformidade com as prerrogativas e expectativas sociais. Eventos ou 

situações não normativas contrariam a “normalidade” social tanto quanto a decisão de 

não ter filhos. 

O objetivo deste estudo foi investigar como, na dinâmica psicológica no âmbito 

do self, uma pessoa transita da condição de normativa para a condição de não-

normatividade. Além disso, investigaremos também como o componente de 

agentividade se articula no processo de transição e sustenta a escolha não-normativa. 

Nesse estudo, a situação não-normativa investigada será a opção por não ter filhos.  

Considerando que nas narrativas culturais maternidade e feminilidade estão 

intimamente associadas (Badinter, 2010, Ireland,1993, Cain 2001, Campbel 1958, 

Carroll, 2000), o simples fato de uma mulher não querer ser mãe a insere na condição de 

não normatividade. Assim, nesse estudo, farei uma análise microgenética das 

circunstâncias da tomada de decisão por não ter filhos, momento em que as 

participantes transitam para a condição não-normativa. 

Esta investigação faz parte de um estudo mais amplo realizado com cinco 

mulheres. Neste artigo serão analisados dois casos de transição para a não-

normatividade, considerando-se que esta transição encerra aspectos que são gerais a 

todos os casos não-normativos investigados. A Teoria do Self Dialógico será utilizada 

para compreender o processo a ser investigado.   

A questão de gênero: o que é ser mulher? 

 Esta não parece ser uma pergunta de fácil resposta. Considerando que 

maternidade e feminilidade estão fortemente associadas em nossa cultura, considero 

importante levantar essa questão. Isso foi feito entre as participantes. 

A categoria gênero, mesmo no movimento feminista, possui vários 

entendimentos e conceituações. Autoras como Scott (1990), citada por Henning (2008), 
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por exemplo, consideram a existência da distinção sexo e gênero, sendo o gênero 

culturalmente construído e o sexo um dado natural (pré-cultural), diferentemente 

percebido e significado em sociedades distintas. 

Butler (2003), citada por Henning (2008), por outro lado, faz uma crítica à 

separação sexo e gênero ao afirmar que o sexo é igualmente construído no ocidente 

através das tensões poderosas e políticas do discurso médico. Assim, segundo esta 

autora, o sexo não seria necessariamente algo pré-cultural, mas algo também construído 

culturalmente. Esta afirmação pode parecer estranha num primeiro momento, mas se 

atentarmos para estudos, como o realizado por Canguçu-Campinho (2008) acerca dos 

significados de maternidade para mães de crianças intersexuais, observaremos que nos 

casos em que a criança nasce intersexual, é o discurso médico que constrói seu sexo.  

A própria existência da intersexualidade evidencia que o sexo dos sujeitos não é 

necessariamente pré-cultural, na medida em que existe o intersexo, o que é e não é ao 

mesmo tempo, que reúne características biológicas tanto do sexo masculino, quanto do 

sexo feminino, diga-se uma genitália ambígua, com um clitóris aumentado, 

assemelhando-se a um pênis, com um aparelho reprodutor feminino. Vale ressaltar que 

esta mesma autora cita a existência de grupos de intersexuais nos Estados Unidos, que 

hoje lutam pelo direito de serem intersexuais e não necessariamente terem quer 

escolher, ou terem alguém que escolha por eles a qual sexo pertencerão, se ao masculino 

ou ao feminino.  

Butler (2003), citada por Henning (2008) questiona se fatos considerados 

naturais do sexo não seriam produzidos pelos discursos científicos? Sob disputas e 

interesses políticos, o sexo não seria tão culturalmente construído quanto o gênero? É 

importante, contudo, esclarecer que no continuum eu ↔ outro, se considerarmos que a 

sociedade (o outro) impõe seus significados sobre nós (eu) e nós os absorvemos como 

se não tivéssemos também capacidade de agência, estaremos incorrendo no pensamento 

dicotômico indivíduo x sociedade, que considera a existência de forças discursivas 

poderosas que sufocam a pessoa indefesa. É justamente esse tipo de discurso que 

pretendo questionar, na medida em que as mulheres que optaram por não ter filhos não 

absorveram de forma passiva o discurso cultural predominante acerca da maternidade, 

tampouco se apresentam como vítimas desse discurso, mas como pessoas que trilharam 

um outro caminho desenvolvimental. Como essas mulheres transitaram da condição de 

normatividade para a condição de não-normatividade? 
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Bruner (2000) em seu livro “Minding the Law”, discute o processo de 

categorização social, trazendo questões tais como a categorização das cores. A 

princípio, as cores em si parecem ser algo tão natural e prévio à cultura, mas na verdade, 

engana-se quem pensa que o verde é o mesmo verde para todas as culturas, já que em 

algumas delas, verde e azul entram numa única categoria de cor. Quando sujeitos dessas 

culturas enxergam objetos verdes e azuis, é como se eles estivessem enxergando objetos 

de uma única cor. Da mesma forma que para nós, cores como grená e vermelho 

poderiam ser consideradas uma cor só, para um estilista ou crítico de moda, que trabalha 

com as mais diversas variações e tons de vermelho, isso pareceria um sacrilégio. Assim, 

a categorização da mulher como mãe por natureza talvez não seja tão natural assim. A 

questão é que mesmo aquilo que parece ter sido categorizado pela “natureza”, como as 

cores, tem conotações da cultura. Antes de tomarmos um comportamento como 

necessariamente derivado de um aspecto pré-concebido pela natureza, tal como a 

categoria sexo é concebida, devemos nos questionar em que medida a categoria sexo foi 

construída por nós, já que a própria natureza nos brinda com situações de ambivalência, 

tais como a intersexualidade, que mostram em matéria de sexo e gênero, as categorias 

não encerram “ou isto, ou aquilo”, ou masculino, ou feminino. 

A situação não-normativa 

Becker (2009) investigou como e dá o processo através do qual determinado 

comportamento passa a ser considerado não-normativo, ou, nas palavras dele, desviante. 

O autor percebeu que quando alguém se depara com uma pessoa cujo comportamento 

não coaduna com o comportamento esperado, essa pessoa é invariavelmente 

questionada. Surgem tentativas por parte do senso comum e da própria ciência (Becker, 

2009) para explicar o fenômeno destoante, de forma que a pessoa em condição não-

normativa se vê esquadrinhada, inquirida e deliberadamente categorizada.  

O continuum eu-outro e a agentividade 

A Teoria do Self Dialógico é um referencial muito apropriado para o processo de 

análise dos dados do presente estudo. Isto porque esta teoria busca dissolver a dicotomia 

existente entre indivíduo e sociedade. Aqui não buscarei analisar fenômenos que são 

internos ou externos às participantes do estudo, uma vez que todos os fenômenos e a 

configuração de significados que elas dão a eles estão tanto dentro, quanto fora delas 

mesmas. Em outras palavras, a forma com que os significados se articulam está 

relacionada a uma audiência de vozes que está fora, mas repercute internamente na 

construção de significados do sujeito e conseqüentemente nas suas ações e tomadas de 
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decisão. Quando uma mulher decide não ser mãe, ela leva em consideração aquilo que a 

cultura lhe diz, os cânones narrativos, aquilo que sua família lhe diz (seja explícita ou 

implicitamente), aquilo que seu companheiro lhe diz, aquilo que seus amigos lhe dizem 

etc. Na verdade, esses dizeres são os significados dos outros, aparentemente externos a 

ela, acerca da maternidade ou da não-maternidade. Esses significados repercutem em 

sua forma de compreender o fenômeno da não-maternidade e a partir daí ela constrói 

seus próprios significados e toma suas próprias decisões, assumindo novos I-positions. 

Pode ocorrer que os significados dos outros se imponham sobre os dela e ela opte por 

ficar com a decisão dos outros, em vez de construir a sua própria. Nesse caso, não 

houve agentividade.  

A Teoria do Self Dialógico propõe que todos nós temos posições de Eu (I-

positions): eu-mãe, eu-filha, eu-mulher que decide não ter filhos, eu-professora. Essas 

posições de Eu não são fixas, nem estáticas. Nesse estudo buscarei compreender o 

processo de emergência da posição de Eu “eu-não-quero-ter filhos”, diante das 

diferentes vozes dos outros (sociedade, médico, mãe, pai, companheiro, mídia), que 

representariam significados diferentes acerca da não-maternidade voluntária. 

O Self: de dialógico a trialógico 

Com base no modelo G. H. Mead, Valsiner (2008) sugere uma dimensão 

trialógica do self, envolvendo o Me (mim), que seria a posição interna de Eu.  

Segundo este autor, quando nós agimos, duas dimensões ou possibilidades se 

configuram no âmbito da ação: a resposta do Outro à minha ação, a qual estaria 

supostamente embasada na projeção do papel social que esta I-position assume. Ao 

mesmo tempo em que Eu ajo, eu possivelmente respondo à minha própria ação. 

Ressalte-se aí que esta minha ação pode resultar de uma I-position interna, externalizada 

e semioticamente complementada. Portanto, a resposta do Outro, associada à minha 

própria resposta à minha ação inicial são projetadas para o exterior a partir daquela I-

position interna. A resposta do Outro ao Mim (Me) e a resposta do Eu ao Mim (Me) 

podem dialogar reciprocamente com a I-position interna: emerge daí o triângulo (o 

trialógico). 

Segundo Hermans (2002), o self dialógico pode ser descrito como uma audiência 

de vozes presente na mente de cada um de nós. Esta afirmação implica que cada um de 

nós é influenciado pelos significados, pelos posicionamentos e pelos juízos de valor de 

outras pessoas, assim como essas outras pessoas são influenciadas por nossos 

significados, posicionamentos e juízos de valor. Não existe uma fronteira bem definida 
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entre o Eu e o Outro, mas sim um diálogo. Mas como, diante de uma audiência de vozes 

normativas tão veementes, uma pessoa trilha o caminho não normativo? 

Salgado e Hermans (2005) afirmam que o conhecimento não está baseado na 

pessoa isoladamente, da mesma forma que a mente não se articula exclusivamente a 

partir de relações sociais. A pessoa não está totalmente dissolvida na sociedade, assim 

como não está totalmente absorta em si mesma. Essa concepção traduz a idéia de 

dialogismo, e explicaria como os significados construídos pelas pessoas são criados 

através de relações interpessoais. 

Os mesmo autores afirmam que a existência relacional envolve necessariamente 

dois pólos, os quais, ao mesmo tempo em que se opõem, estão intimamente 

relacionados: a pessoa e o outro. Assim, dicotomias como indivíduo x sociedade, dentro 

x fora, não fariam sentido.  

Quando eu penso sobre um evento no passado, ou antecipo um problema futuro, 

imagino conversas com outras pessoas, que me interrogam, concordam ou discordam de 

mim, me respondem favorável ou desfavoravelmente. A presença dessas outras pessoas 

em meu diálogo interno representa as vozes de outros e o continuum existente entre Eu-

Outro.  

A dinâmica dialógica do self pode ser exemplificada da seguinte maneira: eu 

penso sobre um problema (primeiro pensamento), depois eu penso que tipo de conselho 

significativo alguém poderia me dar para que eu resolva esse problema (segundo 

pensamento/ voz do outro), reconsidero meu problema original à luz da resposta do 

outro (terceiro pensamento/ emergência de novo significado a partir da interação eu-

outro). 

Mas de que maneira e em que condições aquele que pensa é capaz de introduzir 

novos elementos a este processo? 

Abbey e Valsiner (2004) afirmam que toda resposta não apenas faz emergir, mas 

também reformula a questão original, de forma que a co-existência entre continuidade e 

descontinuidade de processos no território do self é que torna possível a emergência da 

novidade.  É justamente na interação entre self e Outro que emerge a capacidade de 

produção de novos significados. Um aspecto central do diálogo é a existência de 

estruturas que antecedem o sujeito e que são incorporadas por outras pessoas e grupos 

sociais, ao mesmo tempo em que são re-significadas pelo sujeito. 

Para Hermans (2002), as posições de Eu estão em constante mudança, sendo o 

desenvolvimento psicológico explicado através das constantes transformações dessas 
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posições em mudança. Estas transformações são mediadas por signos e é a mediação 

semiótica que possibilita o distanciamento em relação ao aqui – agora.  

Baseado no modelo de G.H. Mead, Valsiner (2008) sugere uma dimensão 

trialógica do self envolvendo o Me como I-position interna. Assim, quando agimos, há 

duas dimensões de possibilidades:  a resposta do Outro à minha ação (baseada na 

projeção do papel social que o minha I-position assume) e a minha resposta à minha 

I´position interna, já que ao mesmo tempo que eu hajo, eu possivelmente respondo à 

minha própria ação (reflexividade). A resposta do Outro e a minha própria resposta a 

mim mesma se apresentam na projeção externa daquela I-position interna. 

 Por que agentividade? 

 A agentividade, segundo Linnel (2009) está relacionada ao desejo de uma pessoa 

de intervir no mundo. Por que decidi discutir agentividade no processo de emergência 

de I-positions das participantes desse estudo? 

 Existe uma crítica à Teoria do Self Dialógico que supõe que esta teoria daria 

ênfase às vozes dos outros, em detrimento das vozes do eu, colocando em risco o poder 

de agentividade das pessoas. Nesse sentido, toda uma audiência de vozes internas 

poderia levar a pessoa a agir de forma meramente responsiva aos outros, ou de maneira 

passiva frente às influências externas.  

 Linnel (2009) questiona essa concepção ao afirmar que as pessoas não estão 

completamente à mercê das forças sociais discursivas, sendo essas pessoas agentes com 

base em suas próprias experiências e biografias. Ao focar a agentividade, tenho o 

objetivo de investigar como Eu e Outro podem se relacionar, de forma que nenhum dos 

pólos seja dissolvido em favor do outro. 

 A dinâmica da investigação 

 Foram entrevistadas cinco mulheres que optaram por não ter filhos. As 

entrevistas foram guiadas por roteiros não estruturados que versavam sobre as 

circunstâncias da tomada de decisão, os significados de maternidade das entrevistadas, a 

reação social à opção e a reação individual à reação social. As entrevistas tiveram o 

propósito de reconstruir a trajetória de vida dessas mulheres em torno da não-

maternidade. As narrativas foram audiogravadas e posteriormente transcritas. As 

análises foram realizadas com base na Teoria do Self Dialógico a partir de quatro eixos 

de análise:  
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Os eixos de análise são:  

- Circunstância da tomada de decisão 

- Repercussão individual da decisão 

- Reação social da decisão 

- Repercussão individual da reação social 

Acompanha esses eixos o marcador que influencia a construção da decisão e os 

tipos de reações envolvidas: 

- Significados de maternidade 

Vale ressaltar que o foco desta análise é detalhar a dinâmica psicológica no 

âmbito do self dialógico das participantes na construção da decisão pela não-

maternidade e transição para a não-normatividade a partir do modelo proposto por Mead 

(1934) e desenvolvido por Valsiner. Para tal, será apresentada a seguir a dinâmica 

psicológica de três mulheres em relação ao processo de tomada de decisão à transição 

para a não-normatividade. Elas foram escolhidas pela riqueza de informações presente 

em suas narrativas acerca transição para a não-normatividade e a agentividade presente 

na tomada de decisão.  

Cristiane 

Cristiane, tem vinte e cinco anos, é recém formada e está num relacionamento 

estável há algum tempo. Ela narra que as pessoas geralmente não a levam a sério 

quando ela diz que não pretende ter filhos. Essa reação, contudo, tem se agravado nos 

últimos anos, à medida que ela foi se tornando mais velha e se aproximando do 

momento socialmente esperado para se tornar mãe. A circunstância em que ela percebeu 

que não queria ser mãe se deu ainda na sua infância, aos nove anos, quando da chegada 

de um irmão adotivo de dois anos de idade. Apesar de ter sustentado essa decisão desde 

então, as reações sociais negativas a sua opção, no sentido de afirmarem que ela era 

jovem demais para tomar a decisão e de que toda mulher em algum momento da vida 

desejará ter filhos, a fizeram refletir se realmente ela não era jovem demais para decidir 

isso.  

A narrativa de Cristiane evidencia que ela está consciente de seus pensamentos e 

sentimentos, quase como se ela tivesse adotado uma perspective internalizada de uma 

outra pessoa (Eu), observando a si mesma (Mim).  
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Entrevistadora: Quando foi a primeira vez que você pensou em não ter filhos? 

C- Eu acho que foi por volta dos nove, dez anos de idade. Já faz muito tempo, 

foi no final da minha infância. Infância é aquele período em que a gente brinca 

de boneca.(…)Eu tive quarto irmãos, e quando eu tinha nove anos, um irmão 

adotivo de dois anos chegou na minha família. Eu tive a experiência de deixar 

o mundo da fantasia, o mundo das boneca , o mundo dos brinquedos e ver 

como realmente era cuidar do desenvolvimento de uma criança, eu pude ver 

isso efetivamente. 

A Figura 1 ilustra a dinâmica psicológica no âmbito do self em relação à tomada 

de decisão. 
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FIGURA 1: Tomada de decisão - Cristiane 
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Na dinâmica do self trialógico desenvolvida por Valsiner a partir da teoria de 

Mead (1934), a linha cinza na direção B reflete a posição de eu. A direção D indica a 

reação do outro, reação social. A linha azul na direção A indica a reflexividade, ou seja, 

ao mesmo tempo em que na linha cinza se apresenta a relação Eu-Outro e a resposta a 

essa interação; na linha azul se apresenta a relação Eu-Mim (eu conversando comigo 

mesma) e a resposta a este diálogo. A junção desses dois diálogos, o diálogo da 

participante consigo mesma e da participante com o outro, farão emergir as posições de 

Eu indicadas no balão vermelho. 

Para Cristiane, o momento em que ela percebe que não teria filhos foi quando ela 

vivenciou em seu contexto familiar a experiência de criar uma criança. Isso aconteceu 

quando ela tinha nove anos, ainda na fase em que brincava de boneca. Na verdade, essa 

ambivalência vida real x brincadeira foi fundamental para a construção de significados 

acerca da maternidade e para a sua tomada de decisão. Nessa situação, a agentividade dela 

é clara, uma vez que ela estava ciente de sua decisão a do porquê chegou a ela. A Figura 2 

ilustra a dinâmica do processo.  
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FIGURA 2: Dinâmica psicológica Cristiane: Continuum eu-outro 
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A Figura 2 ilustra o continuum eu-outro ao longo do tempo na trajetória de vida 

de Cristiane e as respectivas formações de posições do eu. Considerando que o foco 

desta investigação é o momento em que uma pessoa transita de uma condição normativa 

para uma condição não-normativa, o terceiro movimento elíptico da figura será 

analisado, já que é a partir desse momento que seu comportamento se torna não 

normativo.  

Na infância, mesmo que ela afirmasse que não queria ter filhos, o fato de ela não 

estar no período fértil, não ter a idade socialmente estabelecida a partir da qual é 

aceitável e esperado que uma mulher tenha filhos, não a colocaram em situação não-

normativa. Todavia, a partir dos vinte e cinco anos, embora ela ainda fosse considerada 

socialmente jovem para tomar tal decisão no contexto social em que vivia, a afirmação 

de que não tinha vontade de ter filhos passou a lhe causar constrangimento em função 

das reações sociais negativas, que se intensificaram à medida que o momento 

socialmente esperado para que ela se tornasse mãe foi se aproximando. Nesse momento 

ela transitou para a condição de não-normatividade. 

A figura 3 evidencia a dinâmica do self de Cristiane na circunstância em que ela 

transitou para a condição de não-normatividade. 
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FIGURA 3: Dinâmica do self trialógico: Cristiane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

Observamos o quanto as vozes dos outros, audiência presente na dinâmica do 

self de Cristiane, desestabilizaram de alguma forma sua decisão, já que ao ouvir as 

outras pessoas, ela ponderou se realmente era o momento certo para tomar tal decisão. 

Refletindo, Cristiane formula a visão de que esses eram ecos de um discurso social 

anterior à sua própria existência e mantém sua decisão. 

 

Essa foi uma idéia que se desenvolveu em mim há tanto tempo, há tantos anos 

e aí nunca se modificou, é claro que eu me questionei, é claro que eu perguntei 

pra mim mesma se era isso que eu queria, mas nunca se modificou. 

 

Observamos que o significado de maternidade de Cristiane contraria os 

significados normativos. 

´ah, não fala assim não, filho é um presente de Deus´.(...)Eu vejo que é uma 

coisa muito forte nos discursos que eu escuto de amigas, de mulheres. 

Justamente associando, conforme eu falei, essa questão de que você é mais 

mulher a partir do momento em que ficou mãe. Mas eu não concordo com isso. 

Puxa vida, ser mulher implica tantas outras coisas. 

Em um dos momentos que mais a incomodaram, Cristiane narra como se sentiu 

e a estratégia que utilizou pra lidar com uma situação na qual afirma que não pretende 

ser mãe.  

(...) olhares e em seguida foi aquele silêncio... No silêncio eu já entendi, ne, 

porque no silêncio já está subentendido todas as vozes que estavam antes, do 

´por quê?´, do ´ah, você é muito...(jovem)`. Dito e feito, não demorou assim 

uns dois minutos, aí perguntaram, primeira coisa ´quantos anos você tem?´ 

(risos). Aí eu ´ah, eu tenho vinte e cinco´, ´ah, tá´, ´ah, mas nos meus vinte e 

cinco eu também não pensava assim não. A vida mudou muito pra mim. Eu só 

pensei em ser mãe depois que eu me casei e que eu conheci meu marido e tal´, 

mas depois que elas começaram a comentar, mas sempre nesse sentido, de que 

você muda de idéia e que ser mãe costuma ser uma coisa natural. 

 

A dinâmica no âmbito do self nessa situação é ilustrada pela Figura 4. 
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FIGURA 4: A dinâmica do self: Cristiane 
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Diferente de outras mulheres, Cristiane não acredita que a maternidade seja um 

presente irrecusável de Deus. Seus significados de maternidade divergem dos 

significados padrão, já que ela acredita que ser mãe não é crucial na vida de uma 

mulher. 

A estratégia de enfrentamento à reação negativa à sua decisão de não ter filhos 

foi o distanciamento, uma vez que no momento em que percebe o silêncio e a 

conseqüente reação negativa ao seu posicionamento, ela realiza um distanciamento 

psicológico que a afasta do aqui e agora para refletir acerca das reações seguintes e de 

como ela se comportará frente a essas reações. 

Angélica 

Angélica tem quarenta e nove anos e também decidiu não ter filhos na infância, 

quando tinha cinco anos de idade, segundo lhe conta sua mãe. Ela é médica, já foi 

casada antes e atualmente está num relacionamento estável. A decisão de não ter filhos 

esteve relacionada ao fato de que para ela a maternidade atrapalharia seus planos de 

estudar. Seus significados de maternidade, contrariando a norma, relacionam 

maternidade a “peso”. Para ela, ser mãe é ter um peso para carregar, é ser burra, ao 

passo que não ser mãe é ser inteligente. 

Eu pensava assim, ‘meu Deus, coitada, o que será da vida de.la? [quando via 

uma mulher grávida]’ Eu sempre encarei isso[não ter filhos] como uma 

liberdade, uma inteligência que tinha escolhido não ir pelo caminho de todos. 

A figura 5 ilustra os momentos de formação de posições de Eu de Angélica ao 

longo de sua trajetória de vida nas vezes em que teve que lidar com as reações sociais à 

sua decisão de não ter filhos. A Figura 5 reflete a dinâmica psicológica de Angélica no 

processo de tomada da decisão. 
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FIGURA 5: A dinâmica psicológica na tomada de decisão: Angélica 
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 Para Angélica, influenciada pela história de sua família, ser mãe implica carregar 

um peso que a impede, tal como impediu sua mãe, de sair, viajar e estudar como fez seu 

pai quando se separou de sua mãe quando Angélica tinha cinco anos de idade. O fato de 

seu pai ter ido e de sua mãe ter ficado para cuidar das filhas, a fez associar maternidade 

a algo que restringe a vida da mulher. 
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FIGURA 6: Dinâmica psicológica de Angélica: Continuum eu-outro 
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 A partir da segunda elipse, Angélica transita para a não-normatividade. Isso 

porque nesse período, aos vinte e quatro anos de idade, estava formada, tinha 

estabilidade financeira e era casada. O casamento, a estabilidade financeira e a idade 

fértil são os principais pré-requisitos sociais para a maternidade.    

É... Ainda teve uma vez, foi tão engraçado, Sara, eu tava na casa da minha ex-

sogra, do primeiro casamento, eu tava estudando homeopatia e estava 

tomando um remédio homeopático, misturei água e bebi, aí uma prima do meu 

ex-marido que tava lá começou ‘ah! Tá fazendo tratamento!’. Aí eu disse, ‘tô’, 

eu não entendi o que ela tinha falado, depois que ela falou como se eu 

estivesse fazendo tratamento pra engravidar escondido. Eu disse ‘menina, olhe 

que coisa forte a sua vontade da maternidade´, porque ela não podia ter filho, 

eu disse, ‘olha que coisa forte a sua vontade da maternidade, você pensa que é 

uma coisa tão absolutamente universal para as pessoas, que você pensa que eu 

escolhi, eu já lhe disse que eu escolhi não ter, mas você quer que isso não seja 

verdade, você pensa que eu estou escondendo a minha vontade. Que coisa 

fantástica é a mente! 

 Angélica narra que teve sua opção pela não-maternidade acolhida apenas por 

outras mulheres que partilhavam os mesmos significados de maternidade que ela, e por 

uma mãe, que também acreditava que maternidade era um peso. 

 Assim, quando a situação não causa estranhamento, ela não é vista como não-

normativa, de forma que se pode falar livremente sobre as opiniões acerca da 

maternidade e da não-maternidade sem ser rechaçada socialmente. 

 ‘Dra., a senhora tem filho?’, eu disse ‘não’, ela disse ‘pois eu vou lhe dar um 

conselho ótimo, a senhora tá me ajudando tanto, eu tô tão melhor do que 

quando eu vim aqui procurar ajuda, que eu vou lhe ajudar também: não tenha, 

não tenha porque vai se arrepender’. (...)Disse que é trabalho demais, é 

horrível, a preocupação é demais. 

 A Figura 7 ilustra a dinâmica psicológica no âmbito do self a partir das duas 

situações: aquela em que a não-maternidade é vista como não-normativa e aquela em 

que a não maternidade é vista como normativa. 



114 
 

FIGURA 7: Dinâmica psicológica do self: Situação de normatividade e situação de 

não-normatividade 
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 Observamos, portanto, como uma mesma situação pode ser encarada de forma 

normativa e de forma não-normativa, o que evidencia que as ações das pessoas não são 

absolutas em relação ao que elas significam, dependem dos significados partilhados no 

contexto de sua emergência. O mesmo pode ser dito em relação a outras situações 

consideradas não-normativas em nosso contexto social, tais como o aborto e a 

homossexualidade. 

 Susan 

 Susan tem quarenta e três anos e nunca teve vontade de ter filhos. Sua mãe se 

preocupava com o perfil que ela apresentava ainda na infância, de menina que estudava 

muito, queria sair, viajar e supostamente não preenchia as condições para ser mãe. 

Susan observou a história de seus pais, pai ausente e mãe dedicada aos afazeres 

domésticos e da maternagem; e de seu irmão e sua cunhada, que abandonaram o filho 

aos cuidados dela e da avó. Ela tomou esses modelos parentais como exemplos 

negativos de pais e mães, que contribuíram para a construção de significados de 

maternidade relacionados à responsabilidade e ao cerceamento. Isso contribuiu para a 

sua opção por não ter filhos. 

A partir do momento em que optou por não ter filhos, Susan, já casada, estável 

financeiramente, com casa própria, e portanto em situação normativa para se tornar 

mãe, passou a enfrentar reações sociais negativas por conta de sua falta de vontade de 

ter filhos. 

As pessoas sempre perguntavam assim ‘já tá na hora, né!’, não era bem 

perguntavam, eram comentários, né , ‘poxa tanto tempo junto, cadê esse 

menino que não sai’ não sei o que...Eu digo ‘tá vindo, tá vindo’, eu digo 

(comigo) ‘ai, que SACO!’ 

A Figura 8 traduz a dinâmica psicológica de Susan na sua reação à reação social 

negativa. 
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FIGURA 8: Dinâmica psicológica de Susan e reação individual e social 
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Observamos que a estratégia utilizada por Susan para lidar com as pessoas é 

desviar o foco da conversa. Ao afirmar que o filho ´está vindo´, ela se esquiva de dizer 

que não pretende ter filhos, interrompendo ou deslocando o foco da conversa. 

Todavia, após dezesseis anos de casamento, o marido de Susan passa a ver a 

paternidade como uma prioridade. Isso a coloca numa situação de extrema 

ambivalência, uma vez que ela não tem interesse em ter filhos, mas gostaria de manter o 

casamento. 

Eu realmente nunca tive vontade de ter filhos, nunca passou pela minha 

cabeça, eu achava que ter filhos era um saco, cuidar de criança, cuidar de 

casa....Mas aí eu me casei...E a situação agora é a seguinte: a idéia de ter um 

filho é mais porque meu marido quer muito ter um filho... 

 Além disso, Susan tem uma irmã cujo desejo de ter filhos sempre foi muito forte. 

Recentemente ela teve uma menina, mas, diante da experiência que teve, afirma não 

desejar ter filhos nunca mais. A voz de sua irmã é também uma forte influência, que 

contribui para ampliar a situação de ambivalência em relação à maternidade. 

Minha irmã tem uma filha de dois anos e ela era totalmente dedicada a ter 

filhos. Agora que ela tem uma, ela me diz ´você vai ver, quando você tiver um 

filho, você não vai mais ter tempo pra nada. Você só pensa em estudar, quando 

você tiver um filho, esqueça o estudo.´ 

A Figura 9 ilustra a dinâmica psicológica no âmbito do self nesse processo de 

revisão da sua decisão de não ter filhos.  
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FIGURA 9: Susan re-significando a decisão 
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Susan está num momento de ambivalência extrema. Embora não queira realmente 

ter filhos, ela fez uma negociação com as vozes conflitantes e um acordo consigo mesma. 

Certamente existem outras vozes sociais influenciando a decisão de Susan, mas as vozes 

mais prementes são aquelas presentes em seu discurso: as vozes de sua irmã e seu marido. 

Observamos também que cânones culturais acerca do papel da mulher casada também 

influenciam fortemente e re-significação de sua decisão.   

Linnel (2009) afirma que a consciência de uma decisão indica presença de 

agentividade. É importante ressaltar que agir com agentividade, no caso de Susan, não 

significa necessariamente optar por não ter filhos.  

De acordo com Gallagher (2010), a agentividade é mais uma questão de níveis de 

atuação do que “tudo ou nada”. A agentividade não está totalmente inscrita na pessoa, mas 

depende dos diferentes contextos de interação. Poderíamos pensar que Susan não está 

sendo agentiva, uma vez que aparentemente ela está fazendo o que seu marido deseja. 

Contudo, se analisarmos cuidadosamente, veremos que se trata de uma situação complexa, 

na qual ela está negociando consigo mesma o que vale a pena ser feito e o que não vale a 

pena, a fim de levar em consideração os ganhos emocionais positivos que o casamento tem 

lhe trazido. Por isso, para ela vale a pena tentar conceber, embora não valha a pena fazer 

um tratamento contra infertilidade, caso eles não consigam ter filhos. O que indica 

agentividade neste caso é o fato de que ela está consciente de seus sentimentos em relação 

ao casamento e à sua decisão.  

Interessante notar que Susan transita agora para uma condição de normatividade 

relativa, pois embora tenha decidido tentar ter filhos, ela o faz relativamente tarde (tem 

quarenta e três anos) para os padrões sociais. Caso realmente tenha um filho, terá que 

enfrentar os olhares e colocações equivalentes aos que surgem quando da existência de 

uma situação não-normativa. 

 A transição para a não-normatividade 

 Os casos apresentados evidenciam aspectos que indicam transição para a não-

normatividade. São eles: 

- A pessoa constrói significados acerca de determinado fenômeno que são destoantes 

dos significados culturais padrão. Exemplo: a mulher só é completa quando se torna 

mãe x maternidade não é fundamental na vida de uma mulher. 

- A pessoa é sempre vista com estranhamento, sendo alvo de tentativas de explicação 

para o seu comportamento. Exemplo: determinada pessoa não quer ter filhos porque não 

gosta de crianças.  
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- Ao afirmar determinada opinião ou decisão, a pessoa é invariavelmente questionada, 

seja pela família, seja por outras pessoas nos mais diversos ambientes sociais. Exemplo: 

a pessoa é inquirida por que não quer ter filhos, já que filho é ´uma dádiva de Deus´. 

- A pessoa se vê obrigada a desenvolver estratégias para lidar com as reações sociais 

negativas, já que estas são constantes. Exemplo: em vez de dizer que optou por não ter 

filhos, a pessoa diz ´foi a vida que não me deu oportunidades´, ou ´[o filho] está vindo´. 

 As narrativas das mulheres em situação não-normativa contribuíram para que 

fosse possível elaborar um sistema de comportamentos que prevalecem em relação às 

pessoas em condição não-normativa. Esses aspectos só puderam ser observados de 

maneira criteriosa graças à análise microgenética dos processos psicológicos no âmbito 

do self relacionados à tomada de decisão, emergência de significados e agentividade das 

partipantes. 

 Desta maneira, observamos que a categorização de um comportamento como 

normativo ou não-normativo não é absoluta, já que existem circunstâncias em que a 

crítica social e o repúdio a este comportamento não ocorrem, como no caso de Angélica, 

ao encontrar uma cliente que diz que maternidade é algo desgastante. Neste contexto, 

ela pôde falar sobre sua opção por não ter filhos sem ser criticada. O mesmo foi dito por 

Cristiane e Susan ao participarem da entrevista para este estudo. O fato de não terem seu 

comportamento repreendido durante a entrevista, criou um espaço no qual a opção por 

não ter filhos deixou de ser uma opção não-nortativa, a exemplo do que disseram duas 

das participantes desse estudo: 

 Ah bem, bem, foi ótima [ a entrevista]. Falar tudo isso é muito bom 

pra mim, porque nem sempre você tem a oportunidade de falar. É pouca, são 

tão poucas [oportunidades]. Esse papo jamais eu vou ter com uma mulher que 

tem filhos. Mas são poucas as oportunidades que a gente tem de falar. Eu tô 

tendo essa oportunidade de falar assim com outra pessoa igualzinha a mim, 

porque se não for, não vai. 

Não, eu falei realmente o que eu sinto, eu acho que, né, não tem nada... Achei 

legal fazer essa entrevista! Acho bom, acho que é um momento também de ... 

é... de... catarse né. 

 Isto quer dizer que quando uma pessoa se comporta de maneira não-normativa, 

esta pessoa não está agindo contra a natureza, tampouco é uma anormalidade que 

precisa ser compreendida, a questão em pauta é em que contexto ela se comporta de 

maneira não-normativa, já que é justamente esse contexto e as pessoas que constituem e 

que são constituídas por esse contexto que tornam a situação não-normativa.  
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 Por que os cantores de Jazz se agrupavam em “guetos”, segundo Becker (2009), 

para tocarem sua música na década de 1950 nos Estados Unidos? Por que os 

homossexuais possuem locais onde se reúnem, tais como bares e boites ditas GLS, por 

se sentirem mais à vontade? Porque nesses contextos, eles não são pessoas que se 

comportam de maneira não-normativa.  

 Por que mulheres que optam por não ter filhos evitam falar sobre sua escolha em 

ambientes onde não têm intimidade com as pessoas? Por que em boa parte desses 

ambientes elas serão vistas como pessoas que adotaram uma conduta não-normativa.  

 Assim, uma pessoa transita da condição de normatividade para a não-

normatividade em duas circunstâncias: 

- Quando ela se comportava de acordo com os significados sociais construídos em torno 

de determinado fenômeno, partilhava esses significados, mas posteriormente elaborou 

significados contrários ou ambivalentes aos anteriores. Exemplo: Cristiane pensava em 

ser mãe antes dos nove anos. Nesse período, ela partilhava os significados sociais 

segundo os quais fazia parte da vida de uma mulher ter filhos. Depois da experiência de 

acompanhar o desenvolvimento de seu irmão adotivo, ela construiu novos significados 

acerca da maternidade, que ampliaram seu espaço de ação enquanto mulher. O fato 

desses significados serem contrários ou ambivalentes aos significados de maternidade 

sustentados pela maioria das pessoas a fez transitar para a não-normatividade. 

- Uma pessoa convive num contexto em que seus significados acerca de determinado 

fenômeno são partilhados pela maioria e desloca-se posteriormente para um contexto no 

qual seus significados não são partilhados pela maioria. Também nesse momento esta 

pessoa transita para a condição não-normativa. Exemplo: uma mulher que realiza um 

aborto num país como Cuba, onde nem a religião, nem a lei consideram este ato 

assassinato ou crime, muda-se para o Brasil. Haverá uma polêmica em relação ao fato 

dela ter feito um aborto se ela mencionar isso abertamente. Portanto, ela transitou para 

uma situação não-normativa. 

 Certamente não é apenas o ambiente que torna uma situação normativa ou não-

normativa. Conforme dito anteriormente, não existe um ambiente ou contexto separado 

do Eu, da pessoa, mas sim o continuum eu ↔ outro, pessoa ↔ contexto. Daí porque não 

faz sentido falar em vítima da sociedade ou aberração social. Pessoa e contexto 

constroem o que é normativo e o que é não-normativo. É justamente por conta dessa 

interação que podemos falar em agentividade, ou capacidade de protagonizar a própria 

história.  
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 O argumento de que a sociedade molda a pessoa é vazio, já que a sociedade está 

no sujeito, faz parte dele e vice-versa. Contrariar essa idéia implica assumir a dicotomia 

indivíduo x sociedade. A agentividade evidencia a capacidade da pessoa elaborar 

significados a partir do que lhe foi dado, criando a novidade, construindo novos rumos 

em sua vida, como aconteceu com Cristiane, Susan e Angélica.  

 Portanto, fica claro, conforme apontaram Becker (2009) e Bruner (2001), que a 

sociedade estabelece formas de conduta padronizadas, socialmente aceitas e construídas 

com base em significados que são anteriores à pessoa quando do seu nascimento, mas 

essa pessoa, ao nascer e fazer parte desta sociedade, re-elabora os significados que lhe 

foram dados, trazendo à tona a dinâmica de emergência da novidade presente no 

processo de desenvolvimento humano. 

 E o futuro?  

 A força desse estudo reside na tentativa de dar voz e visibilidade às mulheres 

que optaram por não ter filhos e que por isso ingressaram na condição de não-

normatividade. Ao evidenciar a dinâmica psicológica no terreno do self do processo de 

construção de significados de maternidade contrários aos significados da norma social, 

mostramos o processo de transição dessas mulheres da normatividade para a não-

normatividade.  

 Futuras pesquisas poderiam investigar em outros países em que circunstâncias 

mulheres que optaram por não ter filhos fogem à norma. Será que a opção por não ter 

filhos é uma condição não-normativa generalizada no ocidente?  

 Uma das limitações do estudo foi justamente a restrição das participantes ao 

contexto da cidade de Salvador. Considerando o continuum pessoa ↔ contexto, a 

realização do estudo em um contexto diverso, no qual a opção por não ter filhos não 

seja considerada não-normativa, poderia evidenciar que significados são elaborados e 

não dados, são construídos e não naturais.  
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3. CONCLUSÃO 

 

Este estudo, ao adotar uma metodologia que enfatiza o caráter sistêmico do estar 

no mundo, utilizou estratégias teóricas de análise, tais como o Modelo de trajetória 

de equifinalidade, proposto por Sato, Hidaka e Fukuda e a Teoria do self dialógico, 

proposta por Hubert Hermans, com o intuito investigar o fenômeno da não-

maternidade voluntária de uma maneira diferente não apenas daquela realizada por 

pesquisadores de outras áreas do conhecimento, tal como evidenciado no artigo 

“Não-maternidade voluntária: ambivalências no estado da arte”, mas também 

diferente daquilo que Sato, Yasuda, Kido, Arakawa, Mizogushi e Valsiner (2007) 

caracterizam como a tradição estatístico-atomística que tem prevalecido na 

Psicologia ao longo dos últimos anos.  

Ao traçar a trajetória de vida das participantes, tal como elas as narraram, o meu 

intuito foi mostrar que uma decisão não ocorre desconectada de um contexto 

histórico situado no tempo. Não bastaria eu aplicar questionários acerca da opção ou 

não por ter filhos, do contexto de emergência dessa decisão e dos significados de 

maternidade e ambivalências presentes no processo de decisão, pois assim, eu 

estaria considerando as participantes apenas como parte de uma população, 

ignorando as peculiaridades de cada uma no universo sistêmico em que vivem.  

Segundo Sato et al (2007), as noções de equifinalidade e trajetória estão 

imbricadas, visto que equifinalidade não significa objetivos finais idênticos, iguais, 

já que esta seria uma condição impossível em qualquer sistema que leve a dimensão 

histórico-temporal em consideração. Equifinalidade engendra uma região de 

similaridade no curso temporal de diferentes trajetórias. Observamos que, embora as 

trajetórias das participantes sejam diferentes, existe uma região de similaridade entre 

elas, o campo semiótico da não-maternidade.   

Ao considerar a dimensão temporal na narrativa das participantes, observamos 

que os significados construídos acerca de determinado fenômeno não estão 

desconectados do momento vivido, tampouco são estáticos, por isso a emergência 

de diferentes significados em diferentes momentos da trajetória das participantes. 

Alguns se mantiveram ao longo de suas vidas (aspecto de continuidade no 

desenvolvimento humano) e outros foram re-significados (aspecto da 

descontinuidade). 
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A Teoria do Self Dialógico também teve um papel fundamental na tentativa para 

explicar como eu ↔ outro são um continuum e não uma dicotomia traduzida pelo 

termo indivíduo x sociedade. Isto porque o “outro”, seja outras pessoas, sejam 

instituições socais, está em “mim” a partir do momento em que seus discursos estão 

presentes em meus diálogos internos. Isso fica claro nas figuras apresentadas no 

artigo “Continuum eu- outro: a dinâmica do self em circunstâncias não-normativas”, 

nas quais as vozes do marido e da irmã, por exemplo, estiveram presentes no 

processo de construção de significados e formação de posições do eu de Susan. Ou 

no caso de Cristiane e Joy, para quem as vozes de colegas e pessoas não tão íntimas 

a elas foram forte influência para que elas mudassem ou ocultassem seu discurso 

acerca da opção por não serem mães, diante de pessoas que condenavam este 

comportamento. 

É importante ressaltar que busquei apreender o fenômeno da não-maternidade 

voluntária não apenas acessando a forma através da qual as investigações científicas 

têm lidado com o tema, quando empreendi a revisão de literatura no Artigo I, mas 

também a partir de uma dimensão geral, que focou a trajetória de vida das 

participantes com base num contexto sistêmico, como visto no Artigo II, e também 

numa dimensão de análise microgenética, quando busquei captar processos de 

construção de significados e de emergência de posições de Eu no Artigo III.  

Segundo Yin (2003), uma crítica comum que se faz aos estudos de caso é que é 

difícil fazer generalizações de um caso para outro. Assim, os investigadores caem na 

“cilada” de tentar selecionar um conjunto de casos “representativos”. O autor afirma 

que provavelmente não importa o quão amplo seja o escopo desses casos ditos 

representativos, os pesquisadores sempre terão que lidar com esse tipo de crítica. 

Para Yin (2003), o problema reside na própria noção de generalização. Em vez de 

tentar generalizar um caso para outros casos, o pesquisador deveria tentar 

generalizar seus achados em teoria. Quando um cientista tenta generalizar resultados 

experimentais, ele não se preocupa em selecionar experimentos “representativos”.  

A partir dessa noção de generalização para teoria, elaborei o Artigo III, que 

buscou investigar os aspectos presentes no processo de transição de uma condição 

normativa para a não-normativa. 

A investigação mostrou, portanto, que os significados que uma pessoa constrói 

acerca de determinado fenômeno são semeados desde os primeiros momentos em 

que relacionamentos interpessoais são travados, e conseqüentemente o diálogo intra-



127 
 

pessoal emerge. Por isso as experiências na infância das participantes serviram 

como modelos de construção positivos ou negativos, a depender de como elas as 

significaram. Portanto, o fato de todas as participantes mencionarem experiências 

parentais que tiveram na infância não implica uma relação de causalidade linear 

entre o que ocorreu na infância e as decisões que elas tomaram ao longo de suas 

vidas, evidencia antes que na infância, assim como em todos os outros períodos do 

desenvolvimento humano, a pessoa não é passiva frente ao que lhe acontece, mas 

toma os acontecimentos como inspiração para protagonizar sua própria história.  

No contexto cultural em que vivem as mulheres que participaram desse estudo, a 

opção pela não-maternidade é vista como uma condição não-normativa. Ao 

constatarem isso através de suas experiências, elas constroem estratégias para estar 

num mundo onde elas não são a norma. Elas o fazem não como vítimas, mas como 

protagonistas de suas decisões, arcando com as conseqüências de cada uma delas. 

Destarte, esta pesquisa contribuiu para dar visibilidade às mulheres que optaram 

por não ter filhos não apenas no âmbito da Psicologia do Desenvolvimento, mas 

também no âmbito das investigações que têm sido realizadas no Brasil nos últimos 

anos.  

Ao analisar as trajetórias de vida de cinco mulheres que optaram por não ter 

filhos, a investigação focou não apenas o aspecto sistêmico da inserção destas 

participantes no contexto em que vivem, mas também analisou microgeneticamente 

os processos de construção de significados acerca da maternidade, tomada de 

decisão pela não-maternidade, ambivalências presentes no contexto de reação social 

individual aos comportamentos que se afiguraram diante da opção por não ter filhos 

e a transição dessas mulheres para a condição de não-normatividade. Pode-se dizer 

que foi um estudo pioneiro, não apenas pela escassez de investigações sobre o tema 

no Brasil, mas também pela escassez de estudos que se utilizam da abordagem 

dialógica no processo de investigação. 

A limitação do estudo está relacionada à realização de apenas uma entrevista 

com as participantes. Futuras pesquisas podem investigar a transição para a velhice 

em mulheres que optaram por não ter filhos, já que em boa parte das narrativas das 

entrevistadas, angústias sobre como seria a velhice sem filhos emergiram.  

Além disso, investigações futuras também podem analisar em que contextos, 

caso existam, as mulheres que optaram por não ter filhos não são vistas como 
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pertencentes à condição de não-normatividade, e que significadas acerca da 

maternidade são socialmente construídos.  

Acredito que este trabalho contribuirá para que se possa refletir e intervir sobre a 

forma com que pessoas em condição não-normativa sejam encaradas e tratadas. 
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5. Anexos 

Anexo A – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

Projeto de mestrado “Não-matenidade voluntária: significados de maternidade para 

mulheres que não querem ter filhos”. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 
Pelo presente documento, declaro saber que a pesquisa acima nomeada tem por objetivo 

compreender as narrativas de mulheres acerca da não-maternidade voluntária. Será conduzida 
pela mestranda Sara Santos Chaves, sob a orientação da Professora Doutora Ana Cecília de 
Sousa Bastos e realizada por meio de entrevistas individuais que serão audiogravadas. 

 Estou informada de que, se houver qualquer dúvida a respeito dos procedimentos 
adotados durante a condução da pesquisa, terei total liberdade para questionar ou mesmo 
recusar-me a continuar participando desta investigação. 

 Os dados obtidos serão utilizados estritamente para os propósitos da pesquisa, sendo 
que as participantes não terão associados seus nomes às suas declarações. 

 Meu consentimento para participar desta pesquisa está fundamentado na garantia de que 
as informações apresentadas serão respeitadas, assentando-se nas seguintes restrições: 
 

a) Não serei obrigada a realizar nenhuma atividade para a qual não me sinta disposta e 
capaz;  

b) Não participarei de qualquer atividade que possa vir a me trazer qualquer prejuízo; 
c) O meu nome, e o dos demais participantes da pesquisa, não serão divulgados; 
d) Todas as informações individuais terão o caráter estritamente confidencial; 
e) A pesquisadora está obrigada a me fornecer, quando solicitada, as informações 

coletadas; 
f) Posso, a qualquer momento, solicitar à pesquisadora que os meus dados sejam 

excluídos da pesquisa.  
 

 Ao assinar este termo, passo a concordar com a utilização das informações para os fins a 
que se destina, salvaguardando as diretrizes universalmente aceitas da ética na pesquisa 
científica, desde que sejam respeitadas as restrições acima relatadas. 

 As dúvidas poderão ser respondidas pela Profa. Dra. Ana Cecília de Sousa Bastos, pelo 
telefone 71-9145-7854. 

 Pelo presente termo, declaro que fui informada, de forma clara e detalhada, dos 
objetivos e da justificativa da presente pesquisa. 

NOME: _____________________________________________ 

ASSINATURA: ______________________________________ 

Salvador, ______ de __________________ de 2010. 
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Anexo B – Roteiro de entrevista 

 

Primeira entrevista (conversação) 

TEMA O QUE CARACTERIZA A AMBIVALÊNCIA QUANDO A PESSOA 
TOMA UMA DECISÃO CONTRA O NORMATIVO; 

QUAL O COMPLEXO DE ASPECTOS ENVOLVIDOS NA 
DECISÃO DE SER E NÃO SER MÃE 

Não-maternidade: 
antecedentes 

• Conte-me sua história a partir do momento em que a 
ideia de não ter filhos passou pela sua cabeça pela 
primeira vez, e tudo o que daí decorreu até os dias de 
hoje.  

• (Quando foi a primeira vez que você pensou em não 
ter filhos?) 

 

Formas de abordar os 
momentos de ruptura  

• Como você se sentiu naquele momento? O que você 
sentiu naquele momento? 

• O que você pensou? 

• Como era quando você decidiu isso? 

• Tinha conflito? Tinha uma parte sua que não queria? 

• Como você avaliou sua experiência naquele momento? 

• Que emoções e sentimentos surgem quando você 
pensa nesse assunto hoje? 

• Como você avalia sua experiência hoje? Que 
sentimentos surgem para você hoje? 

• Existe mais alguma coisa que você gostaria de falar 
que eu não tenha abordado? 

• Como você se sentiu ao dar esta entrevista?  
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Anexo C – Questionário sócio-demográfico 

ROTEIRO DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

Entrevista nº ____________   Entrevistador ______________________________________ 

 

Caracterização sócio-demográfica: 

1. Idade:____________2. Estado civil:____________________ Bairro onde reside: __________ 

3. Religião:________________________________________________  

4. Escolaridade (último grau de instrução): _______________________________ 

5. Ocupação:_________________________________________________________________  

6. Renda Mensal familiar per capita:______________________________________________  

7. Etnia:______________________________________ 

9. Quem mora com você? (detalhar cada pessoa por sexo idade e tipo de relação (mãe, pai etc)  

I.   Sexo________     Idade ________   Tipo de Relação____________________________ 

II. Sexo________     Idade ________    Tipo de Relação ____________________________ 

III Sexo________     Idade ________    Tipo de Relação ____________________________ 

IV.Sexo________     Idade ________   Tipo de Relação ____________________________ 

História migratória 

12. Onde você nasceu? Área rural ________  Pequena cidade____________ 

 Cidade média (10000-50000 hab.)_______Cidade grande (50000 ou mais)_______    Capital_______ 

 14. Com que idade você deixou sua cidade natal? 

___________________________________________________________________________________ 

15. Em que local você passou a maior parte de sua vida? 

___________________________________________________________________________________ 

 

19. Com que outras pessoas você convive freqüentemente (pelo menos 2-3 vezes por mês)? (detalhar por 

categorias, e se possível número aproximado: irmãos, amigos, colegas etc) 

 

Irmãos  ________________________      Amigos        _____________________________ 

Colegas_________________________    Pais ____________________________________ 

Outros 

20. Há outras pessoas com quem você não tem convivência freqüente, mas que são importantes para 

você? (detalhar por categorias)   

I.  Sexo __________   Idade  __________ Tipo de Relação _________________________ 

II.  Sexo __________   Idade  __________Tipo de Relação _________________________ 

III.  Sexo __________   Idade  _________ Tipo de Relação _________________________ 

IV.  Sexo __________   Idade  _________Tipo de Relação _________________________ 



133 
 

 

 

23. Entre as pessoas importantes para você, escolha aquela (ou aquelas): 

 

a) Com quem você mais conta _______________________________________________________ 

 

b) Com quem você mais conversa sobre seus problemas 

 

 

c) Com quem você mais conversa socialmente (assuntos gerais, batepapo, vida, cinema, fofoca, livros, 

política, futebol etc) 

________________________________________________________________________ 

 

d) Com quem você compartilha atividades de lazer mais freqüentemente  

 

_________________________________________________________________________ 

e) Com quem você compartilhou a sua última atividade de lazer (detalhar quando foi e qual foi) 

_________________________________________________________________________ 

 

f)Com quem você dá mais risada 

_________________________________________________________________________ 

 

g)Com quem é mais gostoso viajar 

_________________________________________________________________________ 

 

h) Quem você mais ajuda (em qualquer assunto)  

_________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 




