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MULHERES QUE NÃO DESEJAM SER MÃES: A DESNATURALIZAÇÃO DA 

MATERNIDADE OU NATURALIZAÇÃO DA NÃO-MATERNIDADE? 

 

 

1. RESUMO 

Neste estudo, discutimos a questão da naturalização do conceito de maternidade 

por meio do pressuposto de que naturalmente todas as mulheres querem ser mães, 

portanto  inerente à existência da mulher. As mulheres têm obtido grande visibilidade 

e atuação social nos últimos anos, chegando  a um momento em que muitas podem 

fazer suas próprias escolhas e responderem ativamente às suas aspirações. 

Objetivamos neste estudo compreender os múltiplos sentidos que sustentam a 

decisão de não ser mãe, como elas explicam e justificam os argumentos que 

rebatem a premissa básica que circunda a função instintual da maternidade. A partir 

de uma perspectiva sócioconstrucionista, realizamos a análise discursiva de uma 

entre três entrevistadas, por meio da identificação dos elementos constituintes das 

práticas discursivas, a saber, noção de vozes, posicionamento e repertórios 

interpretativos. A análise do material nos permitiu apreender que para esta 

entrevistada a noção de maternidade é atravessada por ambiguidades e 

contradições por conta de suas experiências relacionais. Constatamos também que 

a ideia de naturalização de um fenômeno é tão forte que não se consegue abrir mão 

disto, mesmo que seja pela naturalização da não-maternidade.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A maternidade tem sido vista como um valor intrínseco e indissociável da 

identidade da mulher. Historicamente as mulheres eram frequentemente colocadas 

em um lugar de submissão, servidão (ao marido e filhos) e docilidade; uma imagem 

fortemente construída na sociedade oriental e ocidental. Segundo Moura e Araujo 

(2004), a partir do sec. XVIII e principalmente séc. XIX, houve uma crescente 

valorização da mulher-mãe, “rainha do lar”, dotada de poder e respeitabilidade, 

desde que não transcendesse o domínio doméstico. 

 Ainda segundo as autoras, a mãe, em famílias mais abastadas, deveria 

exercer o papel de nutrícia, educadora e muitas vezes de professora. Com isso 

cresceu-se também a valorização do sacrifício feminino em prol do marido e dos 



filhos, com uma solidificação dessas responsabilidades no papel feminino e 

consequentemente uma sensação de culpa e sentimento de anormalidade, quando 

se afastava dessa função.  

Discursos culturais, durante séculos, recrutaram mulheres a se identificarem 

com eles, tomando-os como verdades e constituindo suas identidades femininas. O 

processo de naturalização, estabelecido como algo construído nas bases da nossa 

sociedade, foi por muitos anos reforçados e repetidos pelas próprias mulheres, ao 

ponto de ser inquestionável. Desta forma, podemos perceber um padrão construído 

de forma tradicional e irrevogável do conceito de maternidade como identidade da 

mulher.   

Esta “naturalização” da maternidade, associada aos movimentos feministas 

nas últimas décadas, colocou em destaque o poder de escolha das mulheres, 

principalmente quanto a possibilidade de ser mãe ou não.    

O processo de escolhas e atuação da mulher na sociedade se deu mais 

fortemente nas décadas de 60 e 70, após a criação da pílula anticoncepcional, 

possibilitando o controle da concepção, evitando assim uma possível maternidade 

indesejada. Nesse momento também foi implementada a Lei do Divórcio de 1977 e 

as mulheres passaram a não precisar manter uma postura de submissão frente aos 

seus cônjuges.  

Nesse mesmo período, tivemos a presença da mulher no mercado de 

trabalho e nas universidades de forma mais acentuada, fazendo com que ela, que 

antes só tinha a expectativa do casamento e maternidade, percebesse a gama de 

possibilidades individuais e isso modificou totalmente o papel de passividade da 

mulher frente à sociedade.  

A maternidade, vista como um processo natural e intrínseco à figura da 

mulher, passa a ser concebida como uma escolha que estará ligada a uma série de 

fatores: 

“A opção das mulheres por não ter filhos é um fenômeno crescente 

nas sociedades ocidentais. Contudo, cabe destacar que essa 

realidade não é vivida de forma universal por todas as mulheres. A 

escolha pela não-maternidade tem relação direta com o contexto 

histórico, econômico, social e cultural em que a mulher está 

inserida.”(PATIAS E BAUES, 2012, p. 301) 

Ainda segundo as autoras, o número de famílias sem filhos tem aumentado 

nos últimos anos: 



“Conforme Pesquisa Nacional de Domicílios – PNAD (2007), a 

taxa de fecundidade das mulheres brasileiras vem diminuindo. 

Entre os anos de 1940 e 1960 girava em torno de 6,0 

filhos/mulher, já no ano de 2007 passou para 1,95, ficando abaixo 

do nível de reposição da população (2,1 filhos por mulher). 

Comparando-se o censo de 1997 e o de 2007 (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, 2009), constata-se um aumento de 

3,1% de casais sem filhos, que passou de 12,9% para 16% da 

população.” (PATIAS E BAUES, 2012, p. 300) 

 

Com isso, é possível perceber um aumento na população de mulheres que 

não são mães, e com base nestes dados, pode-se levantar a seguinte questão: será 

que cabe pensarmos hoje na maternidade como algo da ordem do natural? Será que 

já não está ocorrendo em nossa sociedade uma desnaturalização da maternidade?  

2.1. Construcionismo e destradicionalização de conceitos 

Segundo Spink & Medrado (2000), a humanidade tem vivido um processo de 

destradicionalização das principais instituições da modernidade clássica, como a 

família, formas de trabalho e educação. Em razão da reflexividade, do fluxo de 

informações e do avanço da tecnologia, estamos constantemente impelidos à 

revisão crônica das práticas instituídas à luz de novas informações, ou seja, a partir 

de novas formas de se ver as práticas e valores sociais. Com isso a vida das 

pessoas vai se reposicionando diante de novos saberes e representações. 

A perspectiva socioconstrucionista adotada neste estudo problematiza a visão 

representacionista frente ao conhecimento. Assim, os critérios de verdade sobre os 

quais orientamos nossas práticas devem ser entendidas como produções sociais 

historicamente localizadas e não como uma realidade já dada. Assim, concebemos a 

noção de “naturalização da maternidade” como uma prática discursiva 

institucionalizada por meio de processos de habituação ao longo do tempo.  

Diante da mudança da noção do que significa ser mãe na 

contemporaneidade, quando comparada a épocas pregressas, cabe indagarmos 

sobre quais bases estão apoiados os argumentos em torno do desejo de não ser 

mãe.  

 

3. OBJETIVOS 

Diante do exposto, objetivamos, neste estudo, compreender os múltiplos 

sentidos que sustentam a decisão de não ser mãe. Em outras palavras, como 



algumas mulheres explicam e justificam, por meio de seus discursos, o não desejo 

de ser mãe.  

Como objetivos específicos, pretendemos também entender como essas 

mulheres se posicionam em seus discursos e sob quais perspectivas seus 

argumentos enfraquecem ou não o discurso naturalizante acerca da maternidade. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1. Enquadre teórico-metodológico 

Esta pesquisa, de cunho exploratório, se insere no âmbito das pesquisas 

qualitativas, cuja ênfase recai sobre as qualidades das entidades e sobre os 

processos e significados examinados, ressaltando a natureza socialmente 

construída da realidade (Denzin e Lincoln, 2006).  

Para compreender os diferentes sentidos presentificados nos discursos, 

realizamos a análise das práticas discursivas por meio de seus elementos 

constitutivos, a saber, os conceitos de Vozes, Repertórios Interpretativos e 

Posicionamento. 

A noção de “vozes”, introduzida como elemento de análise das práticas 

discursivas, fora incorporada dos trabalhos do filósofo linguista Mikhail Bahktin. Para 

Bahktin, vozes referem-se aos interlocutores (pessoas) presentes (ou 

presentificados) nos diálogos (SPINK & MEDRADO, 2000). Compreendem diálogos, 

negociações que se processam na produção de um enunciado: se um entrevistado, 

por exemplo, ao ser indagado sobre um assunto qualquer, diz: pois é, eu me lembro 

da minha infância, quando meu pai [...], neste momento, num esforço de produzir 

sentido, ele traz para a dialogia a voz do pai. Pode também trazer a voz da 

professora, do amigo, da mãe [...] A compreensão dos sentidos é sempre um 

confronto entre inúmeras vozes (op.cit: 46). 

Para Jonatham Potter e Margareth Wetherell (1987), repertórios 

interpretativos seria o conjunto de termos, descrições, lugares comuns e figuras de 

linguagem que estão frequentemente agrupados em torno de metáforas e imagens, 

utilizando unidades de construção dos discursos e estilos gramaticais próprios. 

Essas unidades de construção dos discursos demarcam o rol de possibilidades 

discursivas, tendo por parâmetros o contexto em que as práticas discursivas 



acontecem e os gêneros de fala. Os repertórios são utilizados para construir versões 

das ações, eventos e outros fenômenos que estão à nossa volta. 

Outra noção importante é a de posicionamento, definido como um fenômeno 

da ordem da conversação na qual a produção de sentido é sempre uma produção 

discursiva do self. Segundo Davies e Harré, uma posição de sujeito incorpora um 

repertório cognitivo assim como uma localização para as pessoas dentro da 

estrutura de direitos de quem usa esse repertório (1999, p.47). Uma vez que uma 

posição particular é assumida como sendo propriamente sua, a pessoa 

invariavelmente vê o mundo a partir do ponto de vista dessa posição e em termos de 

imagens, metáforas, linhas de história e conceitos que são relevantes para a prática 

discursiva específica na qual ela se posicionou (SPINK e MEDRADO, 2000). 

As práticas discursivas as quais as pessoas podem se engajar são 

numerosas e contraditórias, sendo que a pessoa que emerge dos processos de 

interação social não é fixa, mas se constitui a partir de histórias e posições 

assumidas nas práticas discursivas. Posicionar-se implica navegar pelas múltiplas 

narrativas com as quais entramos em contato, articuladas pelas práticas discursivas 

(op cit, p.56). 

4.2. Procedimento 

Para realizar este estudo, foram entrevistadas três mulheres, em idade 

reprodutiva, entre 21 e 36 anos, solteiras, com escolaridade superior completa ou 

cursando, todas residentes na região metropolitana de São Paulo. A escolha das 

mulheres se deu através de redes sociais e abordagem pessoal, desde que 

apresentassem identificação com o tema abordado e que decididamente não 

desejassem ser mães.  

A concepção de entrevista semidirigida adotada neste estudo alinha-se à 

noção de práticas discursivas apresentada acima. Trata-se de um encontro dialógico 

nos quais os múltiplos sentidos sobre a não maternidade circulam e são organizados 

em argumentos que sustentem posicionamentos e crenças a respeito do tema. 

Nas entrevistas realizadas, procuramos abordar os seguintes temas: 

construção da decisão de não ser mãe, momentos na vida em que alguma vez 

desejou ser mãe; sua relação com o tema maternidade ao longo da vida (da infância 

até idade adulta); alguma experiência marcante que contribuiu para a decisão de 

não ser mãe; relação com figuras maternas ao longo da vida; posicionamento do 



parceiro frente à decisão de não ser mãe; reação das pessoas e possíveis 

considerações futuras sobre ser mãe. 

Em virtude da amplitude deste trabalho, sorteamos somente uma entrevista 

para análise.  Esta entrevista foi gravada e posteriormente transcrita1 e, através de 

leitura livre, distribuímos as falas dentro de categorias temáticas (ver figura 1). Trata-

se de um mapa dialógico que nos permite visualmente apreender os argumentos 

dentro das categorias temáticas (SPINK & MEDRADO, 2000).  

 

Figura 1 – argumentos que sustentam o discurso sobre não ser mãe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Figura gerada a partir da análise discursiva da entrevista. 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

5.1. Idade 

A questão da idade surge quando a entrevistada reconhece que quando era 

mais nova, não queria ser mãe. Porém, com o avanço da idade ela reconhece que 

as questões biológicas são importantes ao mencionar: quanto mais velha pior é né, 

então mais riscos têm.  A idade parece ter exercido um peso em relação a 

imaturidade e agora em relação ao envelhecimento. 

5.2. Fatores externos  

Nesse item podemos verificar acontecimentos que fugiram ao seu controle, 

mas que contribuíram significativamente para a decisão de não ser mãe.  Relata que 

                                                           
1
 A gravação e transcrição da entrevista, como também a publicação deste estudo foi autorizada pela participante por meio 

da assinatura do Consentimento Livre e Esclarecido. O nome da participante foi modificado para preservar sua identidade. 



quando decidiu ter filho durante seu casamento, seu parceiro sofreu um acidente 

que o deixou em estado vegetativo. Em sua opinião, para ter um filho é preciso estar 

em um relacionamento sério. Algo que não vê mais em sua vida: É, eu teria o filho 

por causa dele e daí aconteceu o que aconteceu (...). Acrescenta que caso conheça 

um novo parceiro, este não a faria engravidar.  

O desânimo em decorrência do acidente promove uma autoimposição de que 

não terá mais um relacionamento sério, pois, segundo ela, é condição necessária 

para a maternidade. Ela relaciona o fato de não desejar ter filho com a 

impossibilidade de ter um relacionamento sério, uma espécie de profecia auto-

imposta. Ao mesmo tempo percebemos uma contradição,  pois ao mesmo tempo em 

que reconhece que é necessário um vínculo mais sólido com alguém, ao mesmo 

tempo também afirma que nenhum parceiro a faria agora engravidar.  

Em relação às críticas das pessoas com as quais convive atualmente, ela traz 

para o discurso as vozes das tias que afirmam que ela vai morrer sozinha e que 

mulher precisa ter filho para cuidar dela. Considera que estas falas não interferem 

em sua opinião, pois ficar sozinha não é um problema para ela. 

5.3. Naturalização 

Não, eu não nasci para ser mãe. 

Nesta frase podemos perceber que a entrevistada não acredita na 

naturalização da maternidade, porém ao mesmo tempo defende a naturalização da 

não-maternidade, pois a coloca como um fator inato. 

5.4. Influências da criação 

[...] eu tinha um irmão, então eu brincava muito com brinquedos de moleque 

[...], as minhas amigas [...] a gente brincava de casinha assim,  mas um dia eu 

era a mãe, mas eu gostava de ser professora sempre (risos) nunca gostava 

de ser mãe(...) 

Neste momento percebemos que a entrevistada brincava eventualmente com 

o universo das meninas (boneca), mas devido à presença do irmão, seu interesse se 

deslocava também para o universo lúdico dos meninos. Informa que já foi mãe em 

suas brincadeiras, mas gostava de ser professora. Acredita que as brincadeiras com 

o irmão contribuíram para o interesse em não gostar do papel de mãe nas 

brincadeiras. Reconhece, portanto, que o desenvolvimento e experiências de certa 

forma moldaram suas escolhas e interesses ao longo da vida. 



5.5. Busca pela independência  

[...] queria estudar, conhecer o mundo [...] porque quando se tem filhos se 

priva de bastante coisa. 

 A entrevistada associa a falta de liberdade à maternidade. Sustenta seu 

argumento ao alegar que criar filho sozinha é muito difícil e que a presença de um 

parceiro facilitaria essa condição.  

Traz as vozes das primas para justificar seu desejo por liberdade ao afirmar 

que elas se casaram e não vivenciaram plenamente as experiências da vida como 

estudar, namorar e sair. Ela acrescenta que elas viviam naquele mundinho de só 

cuidar de filho.  

Não sei se quero isso para mim. 

Neste ponto, percebemos sua ambiguidade em relação à certeza do não 

interesse e segurança na decisão. 

A entrevistada mostra um desprendimento quanto à noção de cuidado, mas 

ao mesmo tempo sente um incômodo quando menciona: nunca quis cuidar [...] eu 

não estava pronta para abrir mão da minha vida por uma criança [...] é estranho falar 

nisso. Ao comentar que acha “estranho”, reconhecemos que ela não se sente 

confortável com essa questão, sugerindo novamente um discurso contraditório.  

5.6. Fatores financeiros 

[...] daí eu brinco com as minhas tias né, e digo que no dia que eu ganhar na 

megasena eu vou ter os dez filhos, um de cada pai, um mais gato que o outro. 

A dimensão financeira tomou pouco espaço em sua linha argumentativa, 

surgindo muito mais como uma ironia contra a pressão exercida pelas tias. 

5.7. Possibilidades futuras 

[...] se eu tiver em um relacionamento e o cara quer ter filho, já vai entrar 

sabendo que eu não quero [...] só se acontecer [...] mas me cuido para não 

ter. 

Nesta frase, novamente percebemos uma contradição, pois anteriormente no 

item “Busca pela Independência” ela afirma que cuidar de um filho sozinha é algo 

difícil, mas abre uma possibilidade ao dizer “só se acontecer”. 

(...) não pretendo me casar mais e acho que um filho tem que ser criado com 

pai e mãe.  



Nesse momento, parece que o impeditivo para ser mãe é não querer um 

relacionamento sério e não mais “não nasci para isso”. Novamente ela se contradiz 

no discurso.  

(...) não sei daqui a um ano, dois anos, mas hoje, se eu quero ter filho daqui 

dois três anos, não quero, novamente ela traz um discurso ambíguo, pois ela se 

perde na noção de tempo, não ficando claro novamente se a decisão da não-

maternidade é concreta.  

Eu não planejo mais nada, eu deixo acontecer. 

Novamente podemos perceber ambiguidades no discurso, pois neste mesmo 

item ela informou que caso se relacionasse com alguém, a pessoa já estaria ciente 

que ela não iria querer ter um filho. Por outro lado, na fala agora eu não sei se eu 

vou querer mais, deixa essa questão em aberto, indicando que no futuro pode mudar 

de ideia.  

 

6. RESULTADOS 

O assunto “maternidade” para esta entrevistada é carregado de ambiguidade 

e contradição. Na entrevista, entre as linhas argumentativas que  apresentou, as que 

mais ocuparam espaço em seu discurso foram “Busca pela independência” e 

“Possibilidades futuras”. Curiosamente foram justamente nestes argumentos que 

apareceram as contradições, pois ao mesmo tempo em que ela afirma não querer 

ser mãe, diz que precisa estar num relacionamento sério para que uma gravidez 

possa acontecer. Em paralelo, diz que se iniciar um relacionamento a pessoa já vai 

estar ciente desde o início que ela não pretende ser mãe. Assim, o discurso do não 

querer ser mãe está muito associado às ambiguidades presentes em suas 

experiências relacionais, o que faz com que ela se torne contraditória. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Propusemos nesta pesquisa compreender quais argumentos e seu uso numa 

linha narrativa que sustentariam  a não naturalização da maternidade. Por meio da 

análise empreendida, percebemos que estes argumentos tornam-se igualmente 

naturalizantes, sugerindo que a noção de natureza humana ainda é forte, até mesmo 

para quem não quer ser mãe.  



Parece que o fenômeno da naturalização da maternidade, para a 

entrevistada, sofre um efeito inverso na medida em que naturaliza a não 

maternidade, como sustentação do seu argumento, que é frágil, pois se ela tivesse 

nascido para não ser mãe, ela não abriria a possibilidade. 

Parece difícil, para esta entrevistada, escapar totalmente de uma rede 

discursiva que posicione a maternidade como fenômeno natural. Além disso, ela se 

mostra muito ambígua a partir do momento que abre e fecha possibilidades,  se 

impõe uma restrição ao mesmo tempo em que cogita a possibilidade da 

maternidade.  

Desta forma, podemos levantar uma nova hipótese em relação ao tema: será 

que a ideia de naturalização de um fenômeno é tão forte que não se consegue abrir 

mão disto, pela naturalização da não-maternidade? A análise posterior de outras 

entrevistas poderá ampliar esse quadro, confirmando ou não a presença de 

repertórios naturalizantes, sejam eles em favor da maternidade ou não. 
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