
Recebido em:
04/08/2017

Aprovado em:
06/08/2017

Editor Respo.:
Veleida Anahi

Bernard Charlort
Método de

Avaliação: Double
Blind Review

E-ISSN:1982-3657
Doi:

MATERNIDADE E MATERNAGEM: BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO EM ARACAJU/SE

TACIA SUANE MARTINS DOS SANTOS
ROSANGELA MARQUES DOS SANTOS

EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

RESUMO

Este artigo tem por objetivo apresentar o resultado parcial de pesquisa, ainda em curso, desenvolvida no âmbito da
graduação do Curso de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe, a qual pretende discutir relação com a
maternidade e a maternagem de mulheres na condição de infértil/estéril que buscaram se realizar enquanto mães
através do Cadastro Nacional de Adoção (CNA), durante o ano de 2015 no município de Aracaju/SE. Os resultados
parciais foram obtidos através do levantamento bibliográfico e documental (relatórios psicossociais) elaborados por
assistentes sociais e psicólogos no processo de habilitação dos/as adotantes. Apesar dos avanços ainda há uma
pressão sociocultural que impõe às mulheres a condição do papel de mãe, associado a imprecisão das mulheres
quanto à apropriação da significação social de maternagem e maternidade.

Palavras-chaves: Maternidade. Maternagem. Adoção.

ABSTRACT

This article aims to present the partial research results, still ongoing, developed within the scope of the graduation of
the Course of Social Service of the Federal University of Sergipe, which intends to discuss relation with the maternity
and the maternity of women in the condition of infertile / (CNA), during the year 2015 in the city of Aracaju / SE. Partial
results were obtained through a bibliographical and documentary survey (psychosocial reports) elaborated by social
workers and psychologists in the process of empowering the adoptive parents. Despite the advances, there is still a
socio-cultural pressure that imposes on women the role of mother, associated with the imprecision of women regarding
the appropriation of the social significance of motherhood and maternity.

Keywords: Maternity. Maternity. Adoption.

Introdução

Este artigo tem por objetivo apresentar o resultado parcial de pesquisa, ainda em curso, desenvolvida no âmbito da
graduação do Curso de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. A discussão da temática tem relação com
a maternidade e a maternagem de mulheres na condição de infértil/estéril, que buscaram se realizar enquanto mães
através do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) durante o ano de 2015 no município de Aracaju/SE.
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A motivação para a realização do estudo partiu de diferentes aspectos, mas, principalmente do contato da acadêmica
com as referidas mulheres (postulantes a adoção) através de estágio curricular não obrigatório realizado no Núcleo de
Habilitação da Vara da Infância e da Juventude.

Na aludida instituição, identificou-se que várias mulheres anseiam por maternar um filho mesmo na impossibilidade de
gestá-lo. Contudo, há uma significativa parcela destas mulheres que referenciam a maternagem como um ciclo
condicionante para sua feminilidade, demonstrando, ser uma prática que visa atender prioritariamente a uma
construção identitária. Nessa direção, intentamos responder ao seguinte questionamento: As mulheres que se
encontram na condição de infértil/estéril e que adotaram filhos via CNA no ano de 2015 em Aracaju/SE, priorizaram o
exercício da maternagem

Diante de nossa inquietação frente a problemática apresentada, elencamos nesta pesquisa três objetivos específicos,
a saber: estudar as interpretações teóricas a respeito de maternidade e maternagem; identificar as compreensões das
mulheres que realizaram adoção via CNA no ano de 2015 no município de Aracaju/SE, sobre maternagem e
maternidade; e construir o perfil sociocultural destas mulheres.

Decorrente da complexidade do objeto norteamos o estudo a partir de alguns pressupostos. Acreditamos que do ponto
de vista histórico há uma pressão sociocultural que impõe às mulheres a assumirem o papel de mãe, uma vez que, o
filho é concebido como um elemento fundamental na vida de uma mulher adulta para o sucesso ou manutenção das
relações interpessoais, incluindo o casamento; bem como, levantamos a hipótese de que as mulheres
inférteis/estéreis do município de Aracaju/SE que buscaram à adoção via CNA no ano de 2015, atribuem os
sentimentos maternos como sendo intrínsecos ao sexo feminino.

Os resultados parciais foram obtidos através do levantamento bibliográfico e documental, este referente ao acervo
processual das adoções composto por relatórios psicossociais produzidos por assistentes sociais e psicólogos no
processo de habilitação das adotantes.

A despeito dos inúmeros avanços em diversos campos da sociedade, a histórica condição de subalternidade da
mulher persiste na sociedade contemporânea, ou seja, a herança patriarcal ainda determina costumes e
comportamentos julgados como adequados e normais ao feminino. De acordo com Badinter (2011) a classificação
desta categoria enquanto indivíduos naturalmente maternais, por exemplo, é uma dentre as várias condutas atribuídas
a condição de mulher ao recriminá-la com relação ao seu direito de escolha e ao condicioná-la aos estereótipos
infundados. Esta injunção frente ao sexo feminino, de certa forma, se deve à apropriação equivocada dos termos
maternidade e maternagem, haja vista que a primeira corresponde a fatores biológicos e a segunda ao âmbito
socioafetivo, como veremos no decorrer do trabalho.

Metodologia

Trata-se de pesquisa exploratória-descritiva e de abordagem quali-quantitativa, a qual de acordo Creswell (2007)
implica no uso de métodos mistos de pesquisa e articula dados qualitativos e quantitativos em um mesmo estudo.

Com vistas a estes aspectos e ao tempo estabelecido para efetivação da pesquisa, os sujeitos desta corresponderão
às mulheres inférteis/estéreis que passaram a ser mães via adoção no ano de 2015 em Aracaju/SE. A seleção destas
mulheres tem como critério de inclusão a realização da adoção via CNA no município e ano supracitado. A
especificidade em comum destas mães, corresponde ao universo escolhido para efetivação da pesquisa.

O contato com estas mães, ocorrerá, a priori, a partir do Núcleo de Habilitação municipal da Vara da Infância e da
Juventude dos postulantes à adoção. Por ser esta instituição, na cidade, a responsável por todas as instâncias
jurídicas da adoção, dispõe de um controle de informações a respeito dos processos sentenciados, isto é, as adoções
já deferidas, apresentando, inclusive, a relação de candidatos (homens, mulheres e casais) que manifestaram, em
algum momento, interesse na participação de pesquisas sobre o tema, isto porque, nas fichas cadastrais há um
campo específico a ser preenchido por estes postulantes referente ao desenvolvimento de pesquisas e suas
respectivas participações. Salientamos que, até o presente momento, já iniciamos o contato com os sujeitos da
pesquisa através do agendamento das entrevistas.
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A pesquisa vem sendo desenvolvida com respeito aos aspectos éticos e legais exigidos quando há envolvimento de
seres humanos no âmbito das ciências sociais e humanas. De acordo com a Resolução nº 510/16 Conselho Nacional
de Saúde (CNS), a participação destas mães será acordada a partir do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).

O instrumento definido para coleta de dados é a entrevista, conduzida por um roteiro semiestruturado de perguntas,
aplicadas às mulheres selecionadas, que servirão para atender dois dos objetivos específicos da pesquisa, a saber:
identificar as compreensões das mulheres que realizaram adoção via CNA no ano de 2015 no município de
Aracaju/SE, sobre maternagem e maternidade; e construção do perfil sociocultural destas A seleção, codificação,
tabulação e interpretação dos dados coletados, ocorrerá com base na perspectiva do materialismo histórico dialético.

Revisão de Literatura

Maternidade e Maternagem: aspectos históricos

A análise teórica sobre a significação do papel feminino parte do final da Idade Média até as últimas décadas da Idade
Contemporânea, utilizando como marco divisório central, a emersão das sociedades capitalistas ao fim do século
XVIII. Conforme Moreira (2005, p. 34), a escolha da referência se deve ao fato de que:

Com a expansão capitalista e a consequente supervalorização das atividades produtivas,
bem como a valorização da pessoa pela sua capacidade de produção e o direcionamento
do indivíduo a viver em função de garantir suas necessidades de sobrevivência e de sua
família, são introduzidas alterações significativas nas relações sociais que se refletem nas
relações familiares e consequentemente nos papéis de homens e mulheres.

As transformações econômicas e culturais ocorridas ao longo dos séculos, influíram diretamente sobre a moral e os
costumes das sociedades com destaque para a construção da figura feminina. Nota-se, como a dinâmica social se
mostrara determinante no comportamento feminino e como as concepções sobre este têm se reafirmado no decorrer
da história.

As atribuições de práticas tidas como inerentes a natureza da mulher e alimentadas por rotinas conservadoras
perpassam na atualidade por debates necessários, a esse respeito Cordeiro (2012, p. 217) destaca que a sua
condição “[...] dentro do sistema patriarcal foi denunciada não só pela crítica feminista, mas também pela antropologia,
sociologia e história, ao despertarem um olhar para a causa da mulher”.

Nessa direção, as reflexões sobre maternidade ganharam notoriedade, uma vez que, “[...] costuma-se pensar e
afirmar, com muita naturalidade, que o amor materno é um sentimento inato à natureza feminina [...]
independentemente das condições objetivas/subjetivas vivenciadas” (SANTOS, 1998, p.100). Esta percepção está
diretamente relacionada a apropriação equivocada dos termos maternidade e maternagem. Segundo Moura e Araújo
(2004) a discussão sobre o papel da mulher na função biológica da maternidade deverá ocorrer distinta dos cuidados
maternos ou das práticas de maternagem.

O exercício de igualar estas duas categorias acarreta na naturalização da construção de papéis sociais, isto é, o uso
inapropriado dos termos contribui para que uma relação socialmente construída seja vista segundo uma ordem
biológica, inerente a natureza feminina, quando, por sua vez, “[...] a maternidade diz respeito à procriação e a
maternagem se inscreve no âmbito socioafetivo da criação dos filhos. Portanto, a primeira é da esfera do biológico e a
segunda, do social” (SANTOS, 1998, p. 103).

Entretanto, este equívoco não acontece por acaso, mas conforme Badinter (1985) resulta de uma prática
relativamente nova na civilização ocidental e expressivamente ativa nos dias atuais: a exaltação do amor materno.
Esta prática nutrida por valores sociais e aliada a generalização do senso comum repercute sobre o discurso
naturalizado a respeito da maternidade e maternagem, não se atentando ao fato de que uma, não necessariamente,
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está condicionada a outra, assevera Santos (1998).

Com efeito, tem-se a compreensão de que a valoração e a vivência da maternidade e maternagem são determinados
de acordo com a inserção das mulheres em culturas e épocas específicas, e não a partir da reprodução biológica sob
determinadas condições, a natureza feminina. Por isso, Moura e Araújo (2004, p. 45) salientam que:

[...] historicamente, o valor dado ao relacionamento mãe-criança nem sempre foi o mesmo,
sendo que as variações que as concepções e práticas relacionadas à maternagem
apresentam são produzidas por uma série de agenciamentos sociais, dentre os quais os
discursos e práticas científicas assumem um importante papel.

Gradvhol, Osis e Makuch (2014) ressaltam que anterior a era moderna, a constituição familiar europeia partia
unicamente de interesses econômicos. Os casamentos eram arranjados com vistas à manutenção dos bens
familiares, excluindo, desta forma, qualquer tipo de relação afetiva entre cônjuges e venturos filhos.

Neste quadro, mulheres e as crianças figuravam igualmente pessoas de pouca importância, sempre subordinadas ao
marido/pai. Logo, não existia nenhuma espécie de valor supremo atribuído à maternidade, tampouco aos bebês. Não
casualmente, as crianças permaneciam vinculadas às suas famílias por tempo limitado. A maioria destas eram
“abandonadas à própria sorte como forma de limitar o número de filhos” (BONNET, 1990 apud GRADVOHL; OSIS;
MAKUCH, 2014, p. 56), ou preservadas junto aos pais no máximo até seus 10 anos, quando eram entregues a outras
famílias para receberem instrução na condição de aprendizes, conforme salienta Ariés (1981 apud MOURA; ARAÚJO,
2004, p. 45).

A aprendizagem não se exercia na condição formal da escola, mas confundia-se como o
exercício das tarefas domésticas cotidianas, sendo o convívio constante com adultos parte
desse processo. [...] a criança passava à condição semelhante à do adulto, misturando-se
a eles em todas as atividades sociais.

Ao final do século XVI até meados do século XVIII outro fenômeno da relação mãe-criança se destacara na sociedade
francesa: a prática de entregar os filhos as amas-de-leite (BADINTER, 1985). Apesar de ser uma tradição antiga no
território francês, é somente nesta época que a atividade se generaliza, chegando, até mesmo, a ocorrer escassez de
amas (Ibid., p. 66-67).

O primeiro sinal da rejeição do filho está na recusa materna a dar-lhe o seio [...]. O hábito
de contratar amas-de-leite é muito antigo, já que a abertura da primeira agência de amas
em Paris, data do século XIII [...]. Mas é no século XVIII que o envio das crianças a casa de
amas se estende por todas as camadas da sociedade urbana. Dos mais pobres aos mais
ricos, nas pequenas ou grandes cidades, a entrega dos filhos aos exclusivos cuidados de
uma ama é um fenômeno generalizado.

Este fenômeno desencadeou elevadas taxas de mortalidade infantil na França. Em seus estudos mais recentes,
Badinter (2011) evidenciara que o número de morte, em casa de amas, correspondera a 25% dos nascidos vivos no
qual 80% destes eram oriundos da capital, Paris.

Diversos estudiosos, a exemplo de François Lebrun, Philippe Ariés, Edward Shorter, entre outros, se propuseram a
analisar a indiferença materna na época sinalizando alguns aspectos, dentre eles, o argumento estético, segundo o
qual, a mulher ao amamentar perderia a beleza e deformaria o seio. A ordem social também era posta em vista, uma
vez que, o não aleitamento era uma marca de distinção das damas da nobreza.

Os maridos, por sua vez, também contribuíam para a recusa das esposas em amamentar, isto porque, alguns se
queixavam que a amamentação era um atentado à sua sexualidade e uma restrição ao seu prazer; outros,
manifestavam nítida aversão as lactantes pelo forte cheiro de leite que ressumara intensamente. No entanto, ainda
que o pai não desprezasse o aleitamento, a atividade constantemente lhe perturbava, vejamos o relato de Badinter
(1985, p. 98):
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Os médicos e os moralistas da época sempre estavam sempre de acordo em proibir as
relações sexuais, não só durante a gravidez como durante toda a duração do aleitamento.
O esperma, diziam, estraga o leite e o faz azedar. Portanto, põe a vida da criança em
perigo. Como a medicina continua, no século XIII, a difundir essa ideia falsa, o pai se vê
reduzido a um longo período de continência sem prazer.

No entanto, nenhuma das justificativas ganhara maior destaque do que a pioneira para negação da lactação, uma vez
que, a maioria das puérperas que entregavam seus filhos a amamentação de terceiros, as utilizara. Para estas
mulheres, não seria interessante nem benéfico apegar-se a um ser com tantas possibilidades de óbito no período de
inferior a um ano. Contudo, os altos índices de mortalidade infantil aliados as condições paupérrimas das
amas-de-leite, indicara exatamente ao contrário: “[...] não é porque as crianças morriam como moscas que as mães se
interessavam pouco por elas. Mas é em grande parte porque elas não se interessavam que as crianças morriam em
tão grande número” (Ibid., p. 87).

Destaque-se que a indiferença materna na sociedade francesa, ao decorrer da Idade Moderna, não era restrita
apenas às questões do aleitamento. Fatores como sexo e primogenitura também eram relevantes para a maternagem
da época. Nesta perspectiva, surge a seguinte indagação: “[...] nesse sentimento tão seletivo, onde fica o amor
materno, que se afirma facilmente existir em todos os lugares e em todos os tempos A preferência pelo primogênito
não é inocente, e, provavelmente, não é natural” (Ibid., p. 92, grifos próprios).

A exaltação do amor materno é um fenômeno relativamente novo na sociedade ocidental. Sua origem está
intimamente ligada a gênese do modo de produção capitalista, uma vez que, a lógica do grande capital parte da
divisão entre esferas públicas e privadas, cabendo ao Estado administrar as relações de produção, e à família as
condições de sobrevivência (SCAVONE, 2001).

Diante deste sistema, as relações maritais alteram-se, uma vez que o antigo casamento por contrato não era
conveniente aos novos ideais libertários e igualitários propostos pela era liberal do capitalismo. A felicidade conjugal
ganhou importância para a família e, “[...] ainda que a distinção entre homem e mulher permanecesse, a consciência
social modificou-se em relação ao sentido da família e da infância, alterando profundamente as relações
marido-esposa e pais-filhos” (MOURA; ARAÚJO, 2004, p. 46).

Deste modo, a criança que, até então era criada em comunidade, passa a ser responsabilidade dos pais, cabendo ao
homem promover o sustento da casa, e a mulher os cuidados da família. Nesse período, tem início uma alteração na
imagem da mulher como mãe. A maternagem passa a ser extremamente valorizada e os cuidados relativos a essa
atividade passam a ser exclusivos da mãe. Cabe a esta, cuidar e amamentar seus filhos (CORREIA, 1998).

O desenvolvimento da nova função resulta na rápida associação entre mulheres, maternidade e maternagem.
Concomitantemente, em torno de 1760, articulando-se aos interesses econômicos do Estado, tem-se início
publicações de médicos, moralistas, administradores e chefes de polícia que nutriam o discurso dos cuidados
maternos como obrigação feminina, ou seja, na medida em que as responsabilidades aumentavam sob as mulheres,
cresceu também o devotamento e do sacrifício feminino em prol dos filhos e da família. Desta forma, “boas mães”
seriam aquelas que nutrissem um amor incondicional pelos filhos (GRADVOHL; OSIS; MAKUCH, 2014), entendendo
que, se somente as mulheres poderiam gestar, também eram as pessoas mais apropriadas para criar os bebês.
Assim, corroboramos com Frota e Leite (2014, p. 153) ao afirmar que,

Historicamente, a maternidade foi construída como o ideal máximo da mulher,
representando um caminho para alcançar a plenitude e a realização da feminilidade,
atrelado a um sentido de abnegação e sacrifícios prazerosos. Nas últimas décadas do
século XVIII, e principalmente no século XIX, as mulheres assumiram o papel da boa mãe,
com dedicação integral aos filhos e responsabilidade pelo espaço privado da família.

Destarte a história da maternidade na França e suas repercussões pelo território europeu, constata-se como o nobre
instinto materno é variante, mutável e altamente dependente do contexto no qual está inserido. Desta forma,
conclui-se que: “[...] determinados ‘mitos’, como o do amor materno, surgiram para atender a interesses econômicos e
sociais de uma determinada época e foram influenciados pelas políticas de gênero vigentes” (MOTTA, 2015, p. 77).
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Do ponto de vista histórico, evidencia-se a persistência de uma pressão sociocultural para que as mulheres, ao longo
da vida, tornassem-se mães. Aquelas que não apresentavam aspiração para maternar, viam-se diante de uma
inadequação social; do mesmo modo em que, entre o final do século XVIII até meados do século XX, muitas se
culpavam por não terem condições de dedicarem-se única e exclusivamente à maternagem devido à chamada jornada
dupla de trabalho (no lar e fora do lar) (CORREIA, 1998).

À vista disso, tem-se ainda na atualidade, a reprodução desses discursos. O empoderamento feminino, a inclusão das
mulheres em novos espaços sócio ocupacionais, o direito ao voto e a contracepção, entre tantos outros avanços na
história feminina não fora suficiente para romper ou, minimamente, descontruir as concepções equivocadas sobre
maternidade e maternagem. Neste sentido, podemos dizer que “a mulher tem sido descriminada durante o longo
processo de desenvolvimento da humanidade, através da construção e consolidação de medidas e ações explícitas e
implícitas, que objetivaram a sua submissão” (MOREIRA, 2005 p. 38-39), uma vez que, a exaltação do amor materno
tal como se percebe na contemporaneidade, apresenta resquícios expressivos de uma conservadora tradição
repressiva sobre a mulher. Conclui-se, portanto, a coerência de Motta (2015, p. 81) ao afirmar que:

Para um grande número de mulheres, ainda hoje, o ideal social consiste em ser mãe no lar.
Assistimos, pois, à vigência atual do código moral de Rousseau, apesar do feminismo e
dos progressos nas ciências sociais e humanas e das mudanças e costumes impostos por
nossas sociedades industriais.

Infertilidade/Esterilidade e Adoção

Como discutido anteriormente, a maternagem e a maternidade constituem-se enquanto atividades distintas. Enquanto
a primeira parte de uma construção social, a segunda volta-se para o sentido biológico da reprodução. Observou-se
ainda que, por fatores econômicos, políticos e culturais, buscou-se uniformizar as duas categorias, alegando a
condicionalidade entre as mesmas. No entanto, Giberti, Chavanneau de Gore e Taborda (1997 apud MOTTA, 2015, p.
84), afirmam que:

[...] a existência do útero não garante o cumprimento das funções maternas, na medida em
que, estas implicam tutela, proteção, educação da prole, muito além do parto e da
amamentação. Estas últimas parecem formar parte de um saber hereditário, filogenético,
enquanto as primeiras corresponderiam a uma aprendizagem cultural.

Uma prática presente desde muito tempo na humanidade, a saber, a adoção, vem contribuindo para desmistificar o
equívoco da homogeneização entre maternidade a maternagem. Nas últimas décadas, a adoção tem auferido
visibilidade entre casais, e, em particular, entre mulheres com disfunções nós órgãos reprodutores, isto é, a demanda
em exercer a maternagem via adoção tem se expandido entre mulheres inférteis/estéreis. Assim, o processo de
adoção de acordo com Maux e Dutra (2009, p. 115) é considerado,

[...] por muitas pessoas como uma filiação de segunda linha, realizada por pessoas que
não conseguem gerar os próprios filhos. Embora autores afirmem que a adoção não é mais
vista como uma solução para quem não tem filhos pelas vias biológicas, a infertilidade
ainda é a maior motivação que leva casais a procurar adotar uma criança.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), infertilidade e esterilidade tem significações distintas.
Enquanto a primeira corresponde a nula capacidade de gerar filhos, a segunda refere-se à diminuição desta
capacidade. De acordo com Oliveira (2015, s/p), a infertilidade não é um problema exclusivo da mulher.
Aproximadamente 40% das causas estão relacionadas com fatores femininos e 40% com fatores masculinos. Em 20%
dos casos, ambos os fatores estão presentes. Contudo, Leite e Frota (2014, p. 152) nos chama atenção o fato de que:

Por mais que a infertilidade deva ser considerada como um problema do casal, a mulher
parece ser vista como a principal responsável pelos problemas reprodutivos, não só
culturalmente, como também dentro da comunidade médica. Por mais que este não seja o
procedimento padrão recomendado, os exames para investigar o motivo da infertilidade
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ainda são indicados primeiramente às mulheres.

Observamos, desta forma, que a responsabilidade de gerar uma criança é primordialmente associada as mulheres,
desconsiderando-se o fato de que para o sucesso da fecundação é necessário o material genético reprodutivo de
ambos os sexos, e não somente o feminino. Ignorar esta premissa e atribuir preliminarmente a condição de
infertilidade tão somente a mulher, só contribui para que a figura feminina permaneça em posições ainda
estigmatizadas.

A literatura tem evidenciado que o diagnóstico de infertilidade gera reações conflitantes entre as mulheres o que
despertou em muitos casos noções de inferioridade sobre si ao perceber que a realização do seu desejo não está em
seu poder, portanto, é comum que estas se sintam impotentes, e, “[...] devido a essa sensação de ‘anormalidade’, as
mulheres com problema de infertilidade costumam ficar com vergonha perante a sociedade, uma vez que, geralmente,
são responsabilizadas pelo sucesso ou pelo fracasso da reprodução” (MAUX; DUTRA, 2009 p. 114).

Deste modo, as mulheres são socialmente convencidas de que ser mãe é algo essencial para sua realização na vida
adulta, cabendo as mesmas a carga primordial da função. Logo, se este arbítrio não se concretiza “naturalmente”, se
faz necessário a busca por métodos que viabilizem, de algum modo, a figura materna para o ser feminino. É neste
sentido, que muitas mulheres com destaque para aquelas que desenvolvem relações maritais, buscam à adoção,
conforme assinalam Maux e Dutra (2009, p. 115):

A adoção de uma criança surge como uma das possibilidades, caso desejem levar adiante
o projeto de ter filhos. A adoção, embora seja uma prática presente desde muito tempo na
história da humanidade, havendo documentos que comprovam sua existência já na
Antiguidade, e no Brasil, desde a colonização, ainda é considerada por muitas pessoas
como uma filiação de segunda linha, realizada por pessoas que não conseguem gerar os
próprios filhos.

Entretanto, corroboramos com diversos autores, a exemplo de Hamand (2002), Schettini, (2009) e Campos (2010)
quanto ao fato de que a adoção não pode ser vista como um artifício de reparação. A incapacidade ou inviabilidade de
gerar um filho, por si só, não justifica a adoção, uma vez que esta integra um ato de alta complexidade e de relevante
teor subjetivo.

Este é um aspecto discutido no processo de habilitação dos/as postulantes a adoção no município de Aracaju/SE,
bem como a vinculação destes ao Cadastro Nacional de Adoção (CNA), o qual corresponde a um banco de dados
nacional que reúne as informações imprescindíveis para o andamento do processo de adoção no país.

O CNA surgiu em 2008 objetivando facilitar e dar maior agilidade aos processos de adoção por meio do mapeamento
de informações unificadas, uma vez que, como afirma o CNJ (2013, p. 07):

Uniformiza todos os bancos de dados existentes; racionaliza os procedimentos de
habilitação; amplia as possibilidades de consulta aos pretendentes brasileiros cadastrados;
possibilita o controle adequado pelas respectivas corregedorias-gerais de Justiça; e orienta
o planejamento e a formulação de políticas públicas voltadas para a população de crianças
e adolescentes que aguardam pela possibilidade de convivência familiar.

Os processos cíveis de adoção não ocorrem em contexto nacional de forma tão “simplória” como o senso comum
pressupõe. A própria temática em si, é cercada de simbologias que não correspondem à realidade principalmente
quanto a existência de uma significativa quantidade de crianças aptas à adoção disponíveis aos casais que aguardam
um filho e justificam a demora em adotar por conta da morosidade e burocracia jurídica. Esta é uma premissa
refutável, uma vez que, o perfil da criança idealiza não corresponde ao perfil das crianças institucionalmente acolhidas
(GURGEL, 2016).

O aumento de demandas específicas sobre a adoção no Brasil, resultara, como aponta Santos (2013), na nova Lei de
Adoção. Criada no ano de 2010, a lei prevê um salto na perspectiva de proteção integral à criança e ao adolescente
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no pais. Desta forma, as considerações frente aos processos adotivos realizadas pelas equipes técnicas dos núcleos
responsáveis, são realizadas de forma cautelosamente analítica desde da avaliação dos candidatos até a entrega do
adotado à família substituta.

Compostas por assistentes sociais, psicólogos e estagiários, a equipe técnica do núcleo de adoções em Aracaju/SE
durante o processo de habilitação dos candidatos ao CNA, produz um documento com finalidade de subsidiar a
decisão do Juiz de Direito quanto a vinculação dos postulantes ao referido cadastro.

O acesso a estes documentos, denominado pelos profissionais de laudo psicológico, laudo social ou laudo
psicossocial, bem como sua categorização e interpretação crítico-social frente ao nosso objeto de pesquisa,
constituem os dados parciais desta pesquisa expostos a seguir.

Resultados e Discussões

O estudo realizado por psicólogos e assistentes sociais nos processos de habilitações à adoção é uma condicionante
para vinculação dos/as postulantes ao CNA, e é construído através da triagem realizada por profissionais que buscam
analisar as razões e perspectivas que os candidatos têm a respeito da adoção. As observações são realizadas via
visitas domiciliares e entrevistas com os/as requerentes. O resultado integra um relatório a ser encaminhado ao Juiz
de Direito da Infância e Juventude que julgará os candidatos aptos ou não para a habilitação.

Em contato com o núcleo e com o acervo processual dos referidos profissionais na cidade de Aracaju/SE,
constatamos que no ano de 2015 foram realizadas 48 adoções, das quais apenas 15% foram adoções realizadas via
CNA, ou seja, 07 adoções. O número se deve, principalmente, em razão de vários processos sobre adoção cumulada,
isto é, casos onde a criança ou adolescente de alguma forma já se encontra na companhia do (s) adotante (s), seja
por meio da adoção unilateral quando o adotado é filho do cônjuge do adotando ou através da adoção intuitu
personae, quando o adotado é entregue diretamente ao adotante pela genitora.

As adoções via CNA, por sua vez, representam um número significativamente inferior se comparado até mesmo às
próprias habilitações ao CNA. Analisando, por exemplo, o ano de 2015, foram realizadas 47 habilitações na cidade
referenciada, ao mesmo ano em que somente 07 adoções via CNA, como já salientado, foram concretizadas. Apesar
de consideramos a relatividade quanto ao tempo de espera na fila, é nítido “[...] que o perfil das crianças e
adolescentes cadastrados no Cadastro Nacional de Adoção – CNA é destoante quando comparado ao perfil das
crianças pretendidas, fato que reveste a questão como de grande complexidade” (CNJ, 2012, p. 27).

Ao aproximarmos a análise ao objetivo da pesquisa, constatamos que 06, das adoções realizadas via CNA no
município e ano estudado foram efetivadas por casais, onde em 100% dos casos a mulher se apresentara na
condição de infértil/estéril, o que nos leva a inferir que a adoção em sua maioria ocorre “[...] somente quando o casal
esgota as possibilidades de gerar uma criança de forma natural, ou pelo fracasso das técnicas de reprodução humana
ou por não poderem arcar com os custos dos procedimentos como última instância” (BRAUNER; KUHN, 2014, p.
201).

Quanto ao fato, destacamos que das 06 mulheres adotantes, 50% já haviam realizado, em algum momento de suas
vidas procedimentos clínicos de fertilização, e somente 01 das 03 mulheres obtivera sucesso com o tratamento. Os
casos expostos pelos profissionais nos relatórios psicossociais denotam de acordo com Miranda e Moreira (2006, p.
186-187), que nestas mulheres o corpo delas é:

[...] encarado como máquina de produzir um bebê parece prescindir do sujeito que o habita
e que, por vezes, não se vê em condições de obter um posicionamento em relação à
adversidade encontrada e à ambivalência dela decorrente [...]. Assim, no cenário
pós-moderno, o corpo da mulher infértil é tomado como rascunho, que, não assumido pela
técnica, torna-se indigno e deve, portanto, ser submetido aos procedimentos de controle da
ciência, a fim de suprir suas falhas ontológicas. O corpo rascunho precisa ser entregue à
medicina para ser “passado a limpo”.

Os relatórios demonstram ainda que, todos os casais apresentam mais de 10 anos de relação marital, e em 70% dos
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casos a expressão “desejo de ser mãe” é utilizada como motivação introdutória nos processos, levando-nos a concluir
que a filiação ainda é vista como algo fundamental para concretização de uma família e consideravelmente importante
para a percepção de completude da maioria das mulheres (MAUX; DUTRA, 2009).

Também nos chamara atenção em 35% dos casos, o uso da expressão “será uma mãe dedicada”, utilizada pelos
companheiros para se referir as mulheres. Ao contexto no qual ela é introduzida, é como se, de alguma forma, a
idealização da mulher mãe fosse projetada sob estas mulheres as quais devem abdicar-se de suas vidas em prol dos
filhos. A esse respeito Leite e Frota (2014, p.153) destacam que:

Nas últimas décadas do século XVIII, e principalmente no século XIX, as mulheres
assumiram o papel da boa mãe, com dedicação integral aos filhos e responsabilidade pelo
espaço privado da família. Surge, assim, a representação social de devotamento e
sacrifício inerente à maternidade, que passa a ser vista como um sofrimento voluntário e
indispensável para a mulher.

Observamos ainda que em 35% dos relatórios têm-se descrito que o intento pela filiação socioafetiva fora inicialmente
recriminada pelo companheiro, ou seja, apesar das mulheres demonstrarem o interesse pela maternagem via adoção,
esta não se materializou em virtude da não aceitação do processo pelos parceiros.

As razões para tal negação até o momento, são desconhecidas. Entretanto, o fato evidencia que apesar dos avanços
conquistados pelas mulheres diante da sociedade e do próprio matrimônio ainda persiste a subalternidade feminina
em relação ao companheiro quanto as decisões do casal. Neste sentido, corroboramos com Badinter (1985) que ao
estudar o fenômeno da subordinação da mulher ao marido, concluiu que a teologia cristã teve sua cota de
responsabilidade no reforço e na justificação da autoridade paterna e marital. Assim, para Badinter (1985, p. 34),

O homem deve ser o chefe do casal, pois foi criado em primeiro lugar e deu origem à
mulher. É a ele, portanto, que cabe o poder de mandar. Embora São Paulo acrescente que
as ordens do marido deverão ser temperadas pelo amor e o respeito que deve à sua
mulher, embora reconheça nesta um poder de persuasão (simples poder da retórica), é ao
marido que compete a decisão final.

Os relatórios estudados evidenciam uma série de fatos observados na literatura que, por si só, exigem uma análise
específica. As motivações e aspirações expostas pelas postulantes e, em particular, pelas mulheres na condição de
infértil/estéril, até o momento, rementem ao processo de interiorização da maternagem com a finalidade de sua
completude pessoal e social.

Considerações Finais

Inicialmente, cabe relembrar que os dados obtidos se constituem enquanto resultados parciais da pesquisa em
andamento. Até o presente momento, nossa análise fora feita a partir dos números e documentos construídos
segundo óptica de observação da equipe multidisciplinar do núcleo técnico de postulantes a adoção do município de
Aracaju/SE, da qual a autora participa.

Consideramos que será somente com o início do contato dialogado com a amostra, que teremos maior dimensão e
competência para responder aos objetivos traçados. Contudo, desde já, concluímos parcialmente que nossas
premissas têm se reafirmado, com base nos relatórios explorados, e norteado a continuação deste trabalho.

Assim, apontamos que de fato, do ponto de vista histórico, há uma pressão sociocultural que impõe às mulheres a
condição do papel de mãe, explicada através da literatura escolhida; como também, nas entrelinhas dos relatórios, é
perceptível que a imprecisão das mulheres quanto à apropriação da significação social de maternagem e maternidade,
contribuem para o equívoco do exercício destas duas atividades distintas.

Notadamente, o “ser mãe”, ainda no século XXI é carregado por estereótipos de dedicação e amor incondicional,
frutos da naturalização de um processo socialmente construído. Descontruir o equívoco do amor materno diante de
uma sociedade ainda demarcada por heranças patriarcais e moralista, é uma incumbência coletiva e não somente
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pelo ser feminino. Restringir esta função a uma única parcela da população, só favorece a expansão do preconceito e
da desigualdade de gênero.
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