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RESUMO 

 

 Neste artigo analiso o surgimento do campo da antropologia das emoções dentro das ciências 

sociais e como essa linhagem antropológica observa as relações humanas. Trago uma reflexão 

histórica e antropológica sobre a organização da família desde a antiguidade até o atual modelo 

de sociedade. Falo sobre os papéis sociais que compunham o antigo e o atual conceito de 

família e como esses papéis adentram a vida e a personalidade dos indivíduos. Destaco a 

maternidade em seus diferentes modelos, dando ênfase à maternidade por adoção. Através de 

entrevistas com mães adotivas, trago um olhar sobre o sentimento da maternidade para essas 

mães não biológicas e evidencio a importância da emoção no reconhecimento do papel de mãe. 

Palavras-chaves: Sentimento; família; maternidade; adoção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In this article I analyze the emergence of the anthropology of emotions field inside the social 

sciences and also how it observes human relations. I bring a historical and anthropological 

reflection on the organization of  family from antiquity to current society. I talk about the social 

roles that made up the old and the present concept of family and how these roles enter the lives 

and personalities of individuals. I emphasize motherhood in its different models, highlighting  

adoption motherhood. Through interviews with mothers by adoption, I take a look at the feeling 

of motherhood for these non-biological parents highlight the importance of emotion in 

recognizing the role of  a mother. 

Keywords: Feeling; family; maternity; adoption. 

 

 



 

Introdução 

 

 
Para estruturar o tema escolhido, venho primeiro abordar a antropologia das emoções e 

a contribuição de alguns autores clássicos das ciências sociais para essa área. O campo das 

emoções é uma área da antropologia que tem um papel fundamental para entender as 

construções afetivas sociais e traz uma atenção para a dimensão emocional da experiência 

humana. Uma das primeiras abordagens sobre a antropologia das emoções foi no livro de 

Marcel Mauss “A expressão obrigatória dos sentimentos” (1980). Considerado uma das 

primeiras formulações teóricas sobre as emoções no campo antropológico. O autor se baseia no 

conceito de “fato social”, uma das teorias de Durkheim - um grande autor das ciências sociais, 

que aponta a possibilidade de o social estar também dentro do indivíduo e não exatamente fora 

da consciência individual. Mauss, na construção de seu livro, traz uma análise de um conjunto 

de ritos funerários australianos como forma de pensar um problema central de sua teoria social 

que é a oposição indivíduo-sociedade. Ao observar que ao mesmo tempo era obrigatória a 

expressão dos sentimentos dos indivíduos nos ritos funerários, entende que o domínio dos 

sentimentos sobre o indivíduo também é um fator tratado pelo social. 

Durkheim (2007) mostra grande participação também no surgimento do estudo das 

emoções na sociologia e na antropologia, já que o autor buscou delimitar uma especificidade 

para a sociologia em meio às demais ciências que estudavam o homem: a filosofia, a biologia 

e a psicologia. Com isso, Durkheim empreende em um primeiro momento um total afastamento 

daquilo que poderia ser considerado próprio dessas outras ciências, principalmente, a 

psicologia, encarada nesse momento como um “outro disciplinar”. Simmel (1998) contribuiu 

com o campo das emoções mostrando como os sentimentos são essenciais para coesão da vida 

social, apresentando a dimensão afetiva das formas sociais ao considerar que elas são 

produzidas por motivações de ordem intersubjetiva que ganham expressão no plano social. 

A antropologia das emoções se firma como uma linha teórico-metodológico no final do 

século XX (1990) e início do século XXI (anos 2000), trazendo a categoria analítica “emoção” 

como objeto de análise social. É uma linha analítica que vem crescendo bastante no Brasil em 

específico, atraindo muitos estudiosos e pesquisadores, inclusive profissionais de outras 

ciências como a psicologia, que é uma grande aliada no estudo das emoções e da relação do 

indivíduo com os sentimentos. 

 

 



 

1. As emoções e as Ciências Sociais nos dias de hoje 

 
 

Quando fazemos uma análise da contribuição das emoções não só para a espécie 

humana, mas para a evolução das espécies em um todo, conseguimos enxergar o quanto fazem 

parte da construção de qualquer sociedade. A participação dos sentimentos na evolução da 

espécie foi citada no livro das autoras Cláudia Barcellos e Maria Cláudia Coelho “Antropologia 

das Emoções” (2010). Logo no início da obra elas trazem uma reflexão sobre a importância 

dos sentimentos para o processo evolutivo e reprodutivo. “Assim, o Amor seria importante para 

a reprodução de espécie, pois une os seres humanos para reproduzir e proteger a prole, já que o 

filhote humano precisa de tempo para poder viver de forma independente.” (REZENDE; 

COELHO. 2010 pág. 19). 

Dessa forma, podemos perceber que as emoções muitas vezes estão interligadas aos 

fenômenos corporais do ser humano. Algumas reações corporais, por exemplo, têm relação com 

uma forma de alerta de perigo externo. Como o medo, que ajuda na sobrevivência da espécie 

trazendo reações corporais como arrepios e palpitações, alertando a mente que se encontra em 

um estado de perigo. As reações corporais muitas vezes ocorrem instantaneamente, sem a mente 

entender a razão da reação, como por exemplo, quando algo perfura nossa pele, a reação de dor 

que o corpo transmite pode ser acompanhada das reações de tristeza, como lágrimas ou o grito, 

mesmo que estivéssemos esperando pela dor. Outro exemplo: quando um bebê vai tomar uma 

vacina, ele não encontra sinais de perigo naquele ambiente, diferente da criança que chora para  

entrar no consultório médico porque já entende que ali, pelo formato do espaço, cheiro e cores 

dos materiais, pode compreender que é uma “sala de vacinação”. O bebê chora no momento em 

que a agulha perfura sua pele, mesmo não entendendo a razão, pela reação de dor que o corpo 

transmitiu. Mesmo depois de passar a dor no local que foi perfurado, as reações emocionais 

podem permanecer por horas ou dias, porque o sentimento de tristeza acompanhou a reação de 

dor do corpo e permanece após o fim da dor física. Outro exemplo também com crianças em 

situação de vacinação, é quando os médicos tentam, através das brincadeiras, distrair os 

pacientes para que prevaleça o sentimento de alegria e felicidade. Assim, na hora da perfuração 

da agulha o sentimento que é enviado para a mente não é o de tristeza, mesmo que transmita a 

informação da dor. Entende-se então que os sentimentos são fundamentais para a evolução da 

nossa espécie, eles participam do processo de percepção e de proteção individual por agirem na 

dualidade do indivíduo, passando o indivíduo do plano da singularidade individual para o plano 

social dos sentimentos, permitindo indivíduos de outros grupos sociais, indivíduos de outras 



 

organizações sociais compartilharem das mesmas emoções (REZENDE, COELHO, 2010). 

Dessa forma, as emoções são entendidas como formadoras do indivíduo desde a sua 

primeira fase da infância. Um ser humano consegue associar sentimentos a situações, através 

da percepção dos contextos que vivencia. O aprendizado pela percepção e pela observação faz 

com que esse indivíduo reaja da mesma forma com a qual aprendeu em situações que julgar 

comparáveis e pertinentes. Embora, por mais que as emoções estejam situadas no corpo, sempre 

estarão ligadas a um significado cultural e historicamente construído (MAUSS, 1980). Elias 

(1993), aponta o medo como estratégico na construção da compreensão dos tipos de controle 

social. O autor defendia que o medo era um meio de transmissão das estruturas sociais à 

estrutura psicológica do indivíduo. A imposição do medo através de punições e ameaças 

explícitas ou de mecanismo velado são alguns tipos de estratégia de dominação e socialização 

passadas de geração para geração, gerando no indivíduo o sentimento de dever reproduzir essas 

formas estratégicas para atingir seus objetivos pessoais. Se esses “objetivos” não forem 

atendidos, podem gerar no indivíduo sentimentos de fracasso e vergonha. O potencial do 

“sentir” o medo, para Elias, faz parte da natureza humana. Entretanto, as formas como cada 

grupo social dá sentido a essa capacidade de dominação é resultado das circunstâncias históricas 

e culturais em que o indivíduo se encontra. 

 

Daí segue-se que não é difícil compreender que, com esta monopolização da violência 

física como ponto de intersecção de grandes números de interconexões sociais, são 

radicalmente mudados todo o aparelho que modela o indivíduo, o modo de operação 

das exigências e proibições sociais que lhe moldam a constituição social e, acima de 

tudo, os tipos de medos que desempenham um papel em sua vida.” (REZENDE; 

COELHO, 2010 pág. 19). 

 

 
Já o sentimento da raiva foi estudado na obra de Peter Gay, “O cultivo do ódio” (1995). 

Onde o autor define os propulsores das reações corporais regidas pelo sentimento de raiva, 

como por exemplo, a agressão, que expressa como impulsos primários que são moldados 

através de normas sociais. Gay observa e associa alguns impulsos como fundamentais para a 

natureza humana, e afirma que a contenção desses impulsos ocorreria pela necessidade de 

convívio em sociedade. Um exemplo dado pelo autor é o caso dos jovens estudantes de 

medicina de uma fraternidade alemã no século XIX, onde realizavam o ritual Mensur, que 

consistia em um duelo universitário de saberes populares onde o objetivo principal era 

proporcionar ao ganhador do duelo o direito de uma marca de sutura no rosto do oponente, 

para marcá-lo com uma cicatriz. Esse objetivo de deixar uma cicatriz nítida no oponente de 

combate, em frente aos outros universitários, era para provar através do Mensur para todos e 



 

para si mesmo que conseguiu participar e ganhar aquele desafio, reafirmando a própria honra 

(REZENDE; COELHO, 2010). E qual seria a necessidade dessa prática do Mensur por estes 

jovens universitários? Para Gay, ao forjarem razões para agressão, os indivíduos dariam vazão 

aos seus impulsos e do mesmo modo exerciam o controle sobre eles, visto que seguiam regras 

pré-definidas. A reprodução da agressão e a maneira de domesticar esse sentimento ocorriam 

através de um consenso entre todos. “Fazer correr por canais socialmente aprovados o fluxo da 

agressividade é assim, simultaneamente uma maneira de cultivá-la, fazendo-a florescer, e de 

cultivá-la, domesticando- a” (REZENDE; COELHO, 2010). 

Assim, o campo das emoções como objeto de estudo científico trouxe importantes 

contribuições para entendermos o comportamento dos indivíduos dentro das Ciências Sociais. 

Tanto nas ações individuais como nas ações coletivas, os sentimentos fazem parte das formas 

de socialização a todo o momento. Conceituar os sentimentos em uma observação de 

comportamento é além de compreender o interno, compreender a resposta do externo através 

dos sinais do corpo ou da razão. O campo da antropologia abrange os sentimentos numa 

perspetiva não só comportamental, mas também interna individual e externa coletiva, onde todo 

e qualquer indivíduo pode reproduzir os mesmos sentimentos mesmo não estando em conjunto 

(ELIAS, 2010). A busca pela explicação dessas reações do indivíduo e do coletivo nos leva a 

entender em qual sociedade esse indivíduo está inserido e quais as estruturas dessa sociedade. 

Durante a trajetória da espécie humana, formaram-se muitos tipos de sociedade, com regras, 

modelos, estruturas e normas sociais tanto de convívios quanto de relações afetivas diferentes. 

Para as Ciências Sociais, segundo Durkeim (2007), a estrutura da sociedade na qual o indivíduo 

nasce forma o caráter social do mesmo, pela forma com que as relações pessoais se apresentam 

para ele, trazendo valores daquela cultura social que ele é inserido. O autor apresenta sua ideia 

sobre a imposição do exterior no indivíduo: 

 
Assim, eis, portanto uma ordem de fatos que apresentam características muito 

especiais: consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao 

indivíduo, e que são dotadas de um poder de coerção em virtude do qual esses fatos 

se impõem a ele. (DURKHEIM, 2007, p. 03). 

 
Durkheim acredita que os indivíduos se moldam de acordo com o que é imposto a ele 

culturalmente de acordo com a sociedade que ele foi inserido. Sejam leis, formas de tratamento, 

família, nacionalidade, vestimentas, paladar. Acredita também em uma imposição de conduta 

ao indivíduo passada como modelo social. “Sendo hoje incontestável, porém, que a maior parte 

de nossas ideias e de nossas tendências não é elaborada por nós, mas nos vem de fora, elas só 



 

podem penetrar em nós impondo-se.” (2007, p. 04). Há indivíduos que não se adequam à 

maneira de agir da sociedade, não concordam com leis ou regras impostas, e dessa forma eles 

acabam indo contra a decisão de toda uma sociedade, recebendo reações negativas não aceitar 

padrões que já eram pré-estabelecidos. “Esses tipos de conduta ou de pensamento não apenas 

são exteriores ao indivíduo, como também são dotados de uma força imperativa e coercitiva em 

virtude da qual se impõem a ele, quer ele queira, quer não.” (DURKHEIM, 2007, p.02). 

Dessa forma, desde muito novos somos socializados dentro das regras e costumes das 

sociedades em que estamos inseridos, e essa socialização do individuo ocorre através das 

relações familiares no processo de criação. Para contextualizar o tema que foi escolhido para 

este trabalho, passo agora a discutir a relação indivíduo/família desde as sociedades antigas até 

os dias atuais, nos quais tradicionalmente se define a composição do núcleo familiar pela figura 

de um pai, de uma mãe e de filhos. 

 
2. O conceito de “família” na História 

 

A definição da palavra “família” surgiu em Roma derivada da palavra “famulus”, que 

quer dizer servidor, mas este termo não se aplica ao que entendemos atualmente. Na Roma 

antiga, era considerado como família todos que viviam no mesmo “domus” (casa). Todos os 

indivíduos que viviam na mesma casa e utilizava dos bens materiais que eram pertences da 

casa, estabeleciam uma hierarquia onde, de um lado existia a ideia do senhor como provedor, e 

do outro lado, a mulher, os filhos, os escravos e os servidores, vivendo sob a sua dominação. 

A formação do modelo de família na Grécia antiga, por exemplo, tem um determinante 

de afetividade e responsabilidade sobre o indivíduo diferente da proposta pelo modelo atual. As 

mães gregas eram responsáveis pela formação daquele indivíduo até os seus sete anos de idade, 

pois, para a sociedade antiga, a partir dessa idade todos os cidadãos homens eram designados 

se tornarem guerreiros. Essas crianças eram afastadas das mães pela polis gregas, ou seja, 

cidade-estado, que voltava a educação das crianças e jovens para atividades físicas, dentre eles, 

formavam-se os Espartanos. 

 
A finalidade da educação espartana era formar guerreiros. Com 7 anos de idade, os 

meninos eram afastados das mães e ficavam até os 18 anos em escolas, onde 

aprendiam ginástica, esportes (corridas, lutas usando o corpo, lançamento de dardos), 

a ler e escrever e a manejar armas. O método exigia esforços: ficavam nus até nos dias 

frios, tomavam banho gelado, comiam pouco, apanhavam. Tudo isso para que 

ficassem resistentes como o ferro. Capacidade de suportar o sofrimento físico, 

disciplina, habilidade militar: esses eram os objetivos principais. (SCHMIDT, 2011, 

p.26). 

 



 

Entende-se então que esse modelo familiar ocidental onde a responsabilidade sobre as 

ações do indivíduo é dos pais até seus dezoito anos consiste em um padrão bem atual. A 

responsabilidade materna sobre o filho (a) e suas formas de afetividade também são 

construção de um modelo ocidental de família bem recente. O que se entende como “Mãe” 

socialmente, juridicamente e culturalmente nos dias atuais, não se encaixa no conceito de 

família por exemplo, para alguns povos indígenas. Segundo Carlos Machado (2016), 

antropólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), a maternidade para 

alguns povos indígenas não é a mesma. Ela segue três procedimentos padrão a do homem 

branco, a gestação, o nascimento e o período de aleitamento, sendo esses os únicos pontos em 

comum com a maternidade do modelo europeu. Carlos explica que entre alguns povos, 

passado esta fase, a mãe participa da gestão da vida dos filhos(as), em outros ela apenas gera a 

criança. Dentre alguns povos, a mãe participa da gestão da vida do filho e em outros povos ela 

apenas gera a criança (MACHADO, 2016). 

Segundo o Antropólogo, a relação familiar é mais difusa entre os povos indígenas. Eles 

é estendido para outras figuras. É quase uma coisa genérica, por exemplo, para alguns povos 

estudados, o termo usado para mãe é o mesmo usado para a irmã da mãe. Assim, se a criança 

tiver nove tias, na verdade ela tem dez mães (MACHADO, 2016). A afetividade da 

maternidade entre os novos membros, era de forma coletiva, tanto a mãe biológica quanto as 

demais mulheres da tribo exercem a mesma qualidade de mãe. 

 

Na sociedade ocidental, segundo Guiddens, o papel da maternidade se tornou exclusivo 

no núcleo familiar, uma "invenção da maternidade". “Na qual as mães tornavam-se mais 

responsáveis pela criação e afeição dada aos filhos.” (GUIDDENS 1994 p.144). 

A maternidade compõe um conjunto de influências que afetaram as mulheres a partir do final 

do séc. XVIII: o surgimento da ideia de amor romântico; a criação do lar, a modificação das 

relações entre pais e filhos. Essas relações de afetividade que se moldaram consequentemente 

ao modelo de maternidade tiveram surgimento no decorrer no avanço da industrialização e da 

urbanização no século XX. Assim, com a expansão populacional desses novos modelos de 

família decorrente ao avanço social que ocorria na época, o papel da maternidade toma uma 

nova dimensão de responsabilidades, pois com a introdução dos sentimentos às relações 

familiares, o papel da maternidade na sociedade moderna recebeu o fardo da formação de 

personalidade do outro indivíduo e a responsabilidade pela sua inserção nos espaços sociais. 

Essas novas sociedades trouxeram também a emergência de novos modelos de sexualidade, 

parentalidade e amor, apontados por Giddens (1993, p.73) como o “amor confluente” que 



 

“presume igualdade na doação e no recebimento emocional”. 

 
Assim podemos entender que o significado de maternidade varia entre as 

culturas presentes nas diferentes formas de sociedade pelo mundo. Através da 

Antropologia das Emoções conseguimos enxergar as diferentes possibilidades afetivas 

existentes no desempenhodesses papéis sociais que desempenham dentro das configurações 

de família que experimentam. Dessa forma, a própria noções de maternidade e dos vínculos 

emocionais experimentados através dela ocorrem de formas variadas nas diferentes 

sociedades e grupos culturais. Existem também diferentes formas de se alcançar a 

maternidade, sendo uma delas a adoção de filhos. 

 

3. A adoção na História 

 

Chaves (2008) em seu artigo faz uma colocação do termo “glamourização da adoção” 

se referindo à grande onda de celebridades e famosos aderindo à prática da adoção. Pelos olhos 

do autor, tem contribuído para a aparição do tema na mídia, tornando mais acessível a 

população. Mas o autor traz uma observação sobre a prática da nomeada como glamourização, 

pois por mais que esteja dando um destaque ao tema nos espaços de comunicação das grandes 

mídias, o tema adoção não é passando com as suas problemáticas, não há um discurso reflexivo 

por trás de como é um processo de habilitação da adoção. São reflexões que acabam ficando 

restritas aos profissionais da área ou às famílias adotivas apenas. O não alinhamento do discurso 

reflexivo sobre a adoção e a aparição do tema nas grandes mídias está aumentando a desistência 

das buscas por adoção. Os interessados que buscam entrar no processo de adoção não têm 

conhecimento sobre o processo, até porque essas problemáticas não são expostas de forma 

reflexiva, acabam achando muito burocrático e desistem. 

Segundo Paiva (2004), a prática da adoção tem registros históricos de a.C. como 

exemplo os escritos bíblicos trazem a história de Moisés, em 1250 a.C. que foi adotado pela 

filha de um faraó e se tornou um herói para o povo hebreu. Weber (1999) também ressalta o 

tema adoção em diferentes fases da história, afirmando que a adoção recebeu muitos 

significados em diferentes momentos. Para as sociedades antigas, a adoção era uma forma de 

se continuar o nome de uma família, para os que não tinham descendentes. Durante a idade 

Média, por influência das imposições do catolicismo, a prática da adoção não é mais bem vista 

socialmente, com a justificativa de que poderia trazer reconhecimento legal aos filhos bastardos 

e ilegítimos. 



 

A história da adoção no Brasil está presente desde a era colonial, era relacionada como 

um ato de caridade dos mais ricos aos mais pobres. Era visto como comum os considerados 

“filhos de criação”. Pessoas que eram “adotadas” por aquela família e tinham direto de um 

espaço nos fundos da casa em troca de mão-de-obra gratuita (PAIVA, 2004). Através de 

trabalhos gratuitos e da chamada “caridade cristã” a prática da adoção foi se reconstruindo no 

país. Esses “filhos de terceiros” como eram chamados os filhos adotivos nesta época, eram 

tratados de inferior aos filhos biológicos, só eram diferenciados dos empregados e trabalhadores 

que compunham a casa, pois não dormiam juntos a eles. Mas não tinham quarto ou cama, igual 

aos filhos biológicos. 

A primeira adoção legal no Brasil foi em 1828, e tinha o objetivo de solucionar 

problemas de casais que não podiam ter filhos (PAIVA, 2004). E só no dia 13 de julho de 

1990, foi institucionalizado o Estatuto da Criança e do Adolescente (E.C.A), Lei 8.069, que 

regulamentou a prática da adoção no Brasil e em novembro de 2009, com a lei 12.010/09 

(também chamada de nova lei de adoção) se coloca como prioridade a garantida dos direitos de 

crianças e adolescentes na convivência familiar. O código civil de 1916 (Lei 3071/16) foi um 

dos marcos mais importante da legislação brasileira, uniu leis que contribuíram para o processo 

de adoção e dos direitos da criança e do adolescente. Segundo Weber (2006), as leis que 

envolviam a adoção apareciam de forma bem escassa aos textos jurídicos antigos. De acordo 

com a antiga lei, a adoção era permitida apenas para casais sem filhos e poderia ser revogada, 

além de o adotado não perder o contato com a família biológica. Em 1957, A Lei 3.133/57 

trouxe modificações em relação ao processo adotivo, agora por direito as viúvas e os solteiros 

também passaram a ter direito de adotar. Trouxe também a legitimação adotiva, onde o filho 

adotivo tinha quase todos os mesmos direitos que o filho biológico, menos os direitos 

sucessórios. Além do interrompimento dos vínculos com a família biológica, tornando 

irrevogável o ato de adoção. 

A Lei 6.697/79, a lei do código de menores, trouxe o fim da legitimação adotiva, 

dividindo em duas formas de adoção, a adoção simples e a plena. A simples era em específico 

para crianças maiores de sete anos e adolescentes menores de 18 anos e as que estivessem em 

irregularidades no processo de adoção. A adoção plena, a criança até os sete anos passava para 

a condição não só de adotado, mas de filho, sendo um ato irrevogável. E foi apenas em 1988 

que a lei passou ser de maneira igualitária, tornando todos os filhos. O E.C.A foi o responsável 

por dar fim a adoção simples, ampliando os direitos e benefícios dos adotados, garantindo os 

mesmos direitos dos filhos biológicos. 



 

 
4. A maternidade por adoção. 

 
A fim de observar como a maternidade por adoção é compreendida, assim como identifica as 

relações afetivas existentes em seu desempenho, realizei entrevistas semiestruturadas com oito 

mães por adoção, sendo mulheres na faixa etária entre 29 e 60 anos. Através da autodeclaração 

duas candidatas se declararam pardas, duas se declararam brancas e quatro se declararam negras. 

Durante a pergunta de base sobre a orientação sexual, sete entrevistadas se declararam sua 

orientação como heterossexuais e uma entrevistada como homossexual, importante observar que 

dentre os entrevistados, so aparece um caso de adoção por mães homossexuais, uma das 

estatísticas de adoção que mais crescem no Brasil nos últimos 5 anos. E durante a pergunta 

sobre o estado civil, seis eram casadas e duas solteiras. A pesquisa foi realizada através de um 

roteiro de 10 perguntas relacionadas à relação dessas mães com os seus filhos e sobre como foi o 

processo de adoção e busca pela maternidade. Todas as entrevistadas são membros do grupo 

“histórias de adoção”, um grupo no facebook de mães adotivas que escolhi para ser o meu campo 

de pesquisa. Como a realização das pesquisas foram através de plataforma digital, devido a 

pandemia, é construtivo entendermos que os estudos antropológicos através das redes sociais e 

espaços cibernéticos vem crescendo nos últimos anos. Trazendo uma facilidade para a 

entrevista, podendo conter entrevistadas de estados diferentes e também com uma 

disponibilidade maior das entrevistadas para a realização. 

Para a realização das entrevistas, pedi solicitação para entrada no grupo explicando que 

estava fazendo uma pesquisa relacionada ao tema do grupo, a adoção. As administradoras 

aceitaram minha solicitação, logo em seguida me apresentaram em uma publicação e abriram 

esse espaço, onde pude conhecer as minhas entrevistadas que se ofereceram a participar das 

entrevistas e a compartilhar as suas histórias. Todas sempre muito atenciosas e sempre 

dispostas a responder todas as perguntas. O grupo “histórias de adoção” é um grupo onde 

todas as mães de filhos adotivos compartilham histórias as suas experiências, suas com seus 

filhos, sobre os processos de habilitação e de espera pela adoção, também tiram as dúvidas 

das mães que ainda estão passando pela habilitação. 

Tendo dificuldades em como realizar essas entrevistas, tendo que decidir em conjunto 

com as entrevistadas, através de quais plataformas seriam mais apropriadas as entrevistas, pois 

nem todas saberiam usar o Google Meet ou o ZOOM. Estávamos no ápice da onda pandêmica 

do Corona vírus, decidimos realizar todas as entrevistas através de videochamadas, mantendo 

preservados os nomes das entrevistadas, mas como a maioria das entrevistadas não conseguiu 



 

se adaptar a ferramenta de chamada em vídeo, decidimos dar continuidade nas entrevistas 

através do WhatsApp, para que pudessem responder em formato de áudio. Entendendo que 

dessa forma seria mais prático e as entrevistadas poderiam responder de acordo com o seu 

tempo disponível, pois todas trabalhavam e três não tinham acesso diário à internet. 

Durante as respostas à pergunta sobre “como descobriu que queria ser mãe?”, todas 

falaram sobre as suas expectativas na maternidade como uma forma de desejo pessoal: 

 

Então, eu não sei se é questão cultural, mas eu sempre, desde sempre, quis ser 
mãe e eu sabia que seria por adoção. Pensava também em gerar, mas eu não 

te sei dizer quando nasceu à vontade de ser mãe, porque é uma coisa que 

sempre existiu em mim. (Entrevistada 5) 

 
Adoção para nossa família é muito natural, eu e meu irmão tinha vontade de 
sermos pais, não tive biológico e ele também não, aí a gente botou em prática 

o processo de adoção juntos, e hoje nós temos 3 crianças, os gêmeos e a 

caçulinha. (Entrevistada 4) 

 
Na realidade como eu já tinha meus dois meninos né, então nós já tínhamos 

certo em mente que queríamos adotar uma criança. E então optamos por uma 

menina, entramos na fila para adoção tardia mesmo, porque eu não queria ter 

nenhuma gravidez, mais nenhum bebezinho, eu já tinha passado por essa 

experiência. Assim que nós entramos na fila, apareceu para mim uma menina 

e na hora do resgate no órgão público, não veio ela, veio meu filho. É uma 

história meio complexa, porque a minha filha não se adaptou a nós, eles eram 

irmãos e o nosso filho nos amou no primeiro momento, então estamos aí com 

três filhos. (Entrevistada 7) 

 
Acho que o desejo já existia desde sempre né, aí eu casei e tive meu primeiro 

filho. Era um menino, eu estava com 26 anos e depois de uma menina eu 

estava com 28 anos. Eu já estava com meus filhos certos né? Depois foi 

passando o tempo e eu me separei. Depois de 20 anos do meu primeiro filho, 

veio a Laura. (Entrevistada 6) 

 
Eu sempre tive desejo de ser mãe, mas aos 16 anos eu descobri que eu tenho 

uma síndrome, que é quando você nasce com uma má formação no útero, 

então isso te impede de gerar. E aí quando eu soube disso eu coloquei logo na 

minha cabeça que eu queria adotar. Eu sempre quis ter filhos, aí passou muitos 

anos e eu realizei esse sonho através da adoção.(Entrevistada 1) 

 
Acho que toda mulher sonha, toda menina sonha em ser mãe desde 

pequenininha. Eu já comecei a brincar com as bonecas, aí depois é brincando 

com os primos mais novos... eu sempre quis ter uma família 

grande.(Entrevistada 2 ) 

 

Na verdade, é porque eu realmente tive uma adoção fora do padrão, eu faço 

trabalho voluntário social desde os 23 anos mais ou menos, em orfanato, em 



 

asilo, já fiz através da igreja e já fiz, por caminhos próprios. Isso me fez querer 

ser mãe adotiva. Eu costumo usar uma metáfora que é, como por exemplo, 
você tá enxergando o lado de fora por uma janela embaçada, você enxerga, 

mas não tem muita clareza, você limpa janelas e você percebe que lá fora é 

completamente diferente do que você imaginava e tudo muito mais claro. 

Trabalhar com crianças me deu uma visão totalmente diferente do que eu tinha 

do mundo. (Entrevistada 3) 

 

 

Ao serem perguntadas sobre o que representava ser mãe, podemos perceber que as 

respostas fazem diversas referências aos vínculos emocionais e sentimentos experimentados no 

desempenho do papel de mãe: 

 
Sinceramente eu não sei explicar o que é ser mãe, mas ao mesmo tempo ser 

mãe para mim é tudo no amor que dói, é uma construção de valores, é uma 

dádiva. (Entrevistada 3) 

 

Me sinto realizada, supermãe. Minha vida teve mais sentido... me sinto 

realizada   demais,   acho   que   veio   pra   completar.   (Entrevistada   5) 

 

Cuidar, amar, educar. Poder mostrar para quem não sabe o que é a vida, que 

rumo seguir como ser do bem, obrigada, um rumo para uma criança né? Por 

que você não tá sabendo então, você tem que ter alguém que te mostra o lado 
bom e te mostro lado ruim porque tudo na vida tem um lado bom e o lado 

ruim e você tem que descobri seguir o melhor lado né.(Entrevistada 6) 

 

Sinceramente eu me sinto realizada, mas às vezes apavorada é muita coisa é o 

sonho se realizando. Como também sou mãe solo, fico com medo de morrer 
e deixar aí sabe. Medo de não dar conta, mas sou muito feliz.(Entrevistada 1 

) 

 
Eu me sinto realizada, sinto que eu tô cumprindo minha missão, porque ele é 
especial né? então é isso...(Entrevistada 7) 

 

Eu me sinto realizada, mas assim como tudo tem seus percalços, as vezes eu 

me sinto estressada, também cansada porque ter duas crianças assim uma de 

8 e uma de 5 estressa. Mas no fundo assim eu me sinto uma pessoa 
realizada. (Entrevistada 2 ) 

 

É tudo o que eu sempre quis, tudo que eu puder garantir para os meus filhos 

nessa vida, amo muito quem eu sou e o que eu me tornei, que foi além das 

realizações profissionais, me tornei mãe. (Entrevistada 8) 

 
Foi o momento mais importante e especial da minha vida, eu esperava muito 

por ele, eu já tinha imaginado ele na minha cabeça de várias formas, até que 

quando fui visitar o abrigo, ele era totalmente diferente do que eu imaginei, 
mas eu sabia que era ele. (Entrevistada 4) 

 

 

Quando respondiam sobre como foi o processo de habilitação para adoção, apenas duas 

entrevistadas apresentaram dificuldades com o processo, por não serem casadas formalmente: 



 

Eu era voluntária em uma creche de uma cidade próxima, e foi nessa creche 

que conheci os meus primeiros filhos, o primeiro contato com Mateus e 

Mariana foi na festa da creche mesmo, que eu já era voluntária. Nesse período, 

corri atrás do processo de um processo de habilitação e assim que foi 

concluído eu entrei com pedido de guarda provisória, e aí foi que começou a 

novela, o ministério público dizer que não, o juiz dificultar o andamento do 

processo, cometendo diversos erros no meu processo, alegando que para 

adotar precisava ser marido e mulher, e isso não é lei mais. Tive dificuldade 

com o preconceito do ministério público mesmo, mas assim que aceitaram o 

fato de sermos irmãos, o processo andou bem rápido.(Entrevistada 4) 

 
O processo de adoção foi um pouco crítico pelo fato de eu não ser casada, foi 

demorado e longo também, deu uma média de 3 anos. O meu primeiro passo 

foi na vara de Infância para buscar informações, onde eu descobri que eu tinha 

que me cadastrar no cadastro nacional de adoção, para que esse cadastro fosse 

ativo no sistema eu tive que fazer uma petição com toda minha documentação. 

Tudo regularizado pedem os antecedentes criminais, pedem certificado 

psicossocial e um laudo médico atestando sua sanidade. Achei bem 

burocrático esse processo, mas no decorrer ocorreu tudo bem.(Entrevistada 8) 

 

 

Quando as entrevistadas que são também mães biológicas responderam sobre as 

especificidades que enxergam na criação dos filhos biológicos e dos filhos adotivos, todas 

identificam semelhanças na personalidade do filho adotivo com a dos membros biológicos da 

família: 

 
Sinceramente eu não sei explicar, meu filho ele veio de uma adoção tardia né, 

mas ele veio tão nosso, tinha tanta bagagem dele algo igual a nossa família 

que parece que ele já nasceu e estava perdido, parece que nasceu para nós. 

(Entrevistada 5) 

 
Eles são diferentes, só que o meu filho é muito tranquilo, a minha outra filha 

também é tranquila, hoje em dia o menino já é casado, já tem até um filho de 

3 anos. Agora quem parece mais comigo sim tudo é Luana, ela parece demais 

comigo. Nós gostamos das mesmas coisas, nós fazemos as mesmas coisas e 

assim... Acho que a gente pensa muito igual, pensa junto. É a que mais se 

parece comigo. (Entrevistada 6) 

 

Chega a ser engraçado porque o meu filho do coração parece muito com meu 

marido, fisicamente né, mas também o jeito, tanto de falar quanto de andar, o 

temperamento, tudo mesmo. Já minha filha não parece tanto com a gente, 

mesmo sendo nossa filha biológica. Ela é muito ela, fala do jeitinho dela de se 

expressar e tal.(Entrevistada 1) 

 

Então, eu estava até conversando com uma amiga sobre o quando a minha 

filha parece comigo e com meu marido. Eu tenho 3 filhos biológicos homens, 

cada um de um jeito, parece que vive cada um em um planeta, mas ela não, 

ela é naturalmente parecida com a gente, tanto fisicamente, quando a 

personalidade.(Entrevistada 7) 



 

 
Como mencionado anteriormente, maternidade e feminilidade foram integradas e 

passaram a fazer parte da personalidade da mulher, surgindo então uma associação estreita entre 

maternidade e feminilidade enquanto "qualidades da personalidade" (Giddens, 1993, p.54). A 

obrigatoriedade social da reprodução desse amor romântico estaria associada ao lugar social 

ocupado pela mulher, bem como à criação da imagem de uma mulher pura, de uma mulher que 

é esposa e mãe, que impregnou os ideais de amor romântico. Para Giddens, "O amor romântico 

era essencialmente um amor feminilizado" (GIDDENS, 1993, p. 54), que se sustentava por 

meio de compromissos mútuos e burocráticos entre o marido e a esposa. O cumprimento do 

acordo de fidelidade de um casamento ou o acompanhamento da criação dos filhos que são 

atividades de obrigatoriedade social tanto do pai, quanto da mãe. O acúmulo de sentimentos 

que refletem na realidade de uma mulher que tem uma vida cotidiana domesticada, frustrações 

com o casamento e a obrigação do envolvimento emocional prolongado e de futuro previsível,  

resulta em uma vida social sem grandes emoções. Esses são fatores que contribuem para 

ressaltar um controle sobre a intimidade e a autoidentidade da mulher, um controle sobre o 

gênero adotado como um papel exclusivo de esposa e mãe. 

Dessa forma, a maternidade como um fenômeno social é marcada pelas desigualdades 

sociais, raciais/étnicas, e pela questão de gênero que é um ponto velado, mas bem explicito em 

suas ações. Esse modelo de sociedades ocidentais contemporâneas não abrangem todas as 

mulheres do mundo, como apresentado na introdução, os modelos de maternidade e família no 

decorrer da história mostram a pluralidade de sociedades e seus modelos de maternidade. Ela 

decorre bastante da cultura de uma sociedade em específico, podendo ser configurado como 

apenas   o   processo   de   nascimento   do   indivíduo   e   o   ciclo   de   amamentação. 

Durante o decorrer do séc. XX, a maternidade foi tomando um espaço menor de 

obrigatoriedade pelas conquistas de direitos das mulheres e sua inserção no mercado de 

trabalho, com isso, a dedicação exclusiva ao papel de mãe e doméstica foi perdendo 

conveniência e foi sendo conceituado como consolidação da escolha da mulher. Agora o papel 

da mulher na sociedade não  se  resume   mais   a   uma   devoção   de   mãe   ou   esposa. A 

gravidez entendida como um processo que ocorre no corpo da mulher, de reprodução de



 

indivíduos, na sociedade ocidental moderna, tem um destaque único na importância da 

cooperação desse procedimento para a construção de toda a sociedade, nas relações familiares, 

nas relações de gênero, e na construção dos papeis sociais e subjetivo dos indivíduos. 

No decorrer do meado do século XX, com o processo de urbanização e industrialização 

em alta, algumas questões sociais adentraram as estruturas familiares. Com o crescimento de 

mulheres com formação escolar e profissional, ocupando espaços no mercado de trabalho, 

assim fazendo parte de modo geral da esfera pública, novas concepções sobre o papel da mulher 

na sociedade como as vivências da maternidade tornaram-se questões pautáveis. Uma 

sociedade que antes resumia o papel da mulher como reprodutora e provedora do âmbito 

familiar, na final do século XX começa a pensar na maternidade como uma opção. Com o 

avanço de técnicas de reprodução e métodos contraceptivos, que foi primordial para a 

diminuição das taxas de fecundidade, encaminhando todo o processo da gravidez e maternidade 

uma escolha reflexiva. Para a sociedade brasileira, por exemplo, na década de 1950, a gravidez 

era um traço já decidido na trajetória da vida de uma mulher. Era um papel social pré- 

estabelecido para o gênero. Nos anos de 1980 e 1990, já se pontuava a maternidade como uma 

escolha da mulher, como algo subjetivo da escolha do indivíduo. Com os papeis sociais sendo 

reformulado dentro dos espaços, o conceito que define o papel da mulher hoje dentro da 

sociedade, ampliou o conceito de formação familiar. Agora, as relações conjugais se davam a 

partir da relação de afeto, não mais de escolhas, como por exemplo, “casamentos arrumados”  

que eram práticas muito comuns nas primeiras décadas do século XX no Brasil. Entendida por 

Giddens (1991) como “relação pura” a prática de que as relações se dão pela afetividade de 

ambos, o projeto “família” deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma satisfação pessoal do 

cônjuge a formação desse núcleo. É nessa perspectiva que podem ser compreendidas as falas 

de minhas entrevistadas, que demonstram um grande desejo na busca pela maternidade através 

da adoção (mesmo que não exclusivamente assim). 

A gravidez gera tensões tanto para a individualidade da mulher, quanto para suas 

relações familiares. Existem interseções dos planos biológicos, psicológicos e sociológicos 

sobre o corpo que também incidem sobre a sua subjetividade, visto por Marcel Mauss (1974) 

nas sociedades orientais como o modo que o corpo articula as relações entre o indivíduo e a 

sociedade, e entre a natureza e a cultura. O controle sobre os corpos torna-se central, tanto pelo 

próprio indivíduo, quanto pelos grupos sociais. Pode-se perceber que na maternidade por 

adoção também ocorre essa interseção entre os diversos âmbitos, configurando uma experiência



 

composta por intensos vínculos emocionais, que são apresentados como determinantes para a 

subjetividade materna. 

Para Foucault (1997) o corpo torna-se alvo de novas formas de poder que o disciplinam 

sob todos os aspectos. Segundo ele, em torno do corpo desenvolvem-se saberes médicos, 

psicológicos, jurídicos, que atravessam vários campos do poder, sendo sua medicalização um 

dos processos mais significativos. Também se desenvolve uma relação estreita entre corpo e 

subjetividade. Na subjetividade feminina, a gestação provoca contradição a sua individualidade, 

já que o corpo da mulher está divido em dois, Martin (1998). Há diferenças significativas no 

modo como a gestante se vê, como aponta Lo Bianco (1985), nas classes médias e baixas, a 

maternidade é vista pelas gestantes como um estágio para a maternidade. Enquanto há uma 

preocupação principalmente com a vida após o nascimento do bebê, também há uma 

preocupação quando os sentimentos em relação ao feto, tratando o feto desde a gestação como 

um ser com vontade própria dentro dos parâmetros do que pensam ser a relação mãe-filho. A 

discussão sobre o controle dos corpos está ligada diretamente às concepções do sujeito, em 

como a singularidade da mulher e interferida a partir da presença do feto no corpo feminino. 

Assim, ao olhar de forma externa a existência daquele feto no corpo feminino cria sua própria 

identidade, adentrando a singularidade da mulher, a classificando como uma figura maternal 

em processo. Maldonado (2002) afirma que as atitudes maternas bem como o papel de mãe 

têm se modificado no decorrer da história, o que pode nos levar a pensar a maternidade como 

um comportamento social, que se adequa a um determinado contexto histórico. Dessa forma, 

podemos afirmar que os discursos sobre o fenômeno são construídos por fatores históricos e 

sociais que determinam como a maternidade será vivida e representada. A maternidade como 

uma ideia de sentimento, deixa a necessidade fisiológica de reproduzir, para o desejo de ser. 

Sendo então adotadas variantes de possibilidades de realizar esse desejo sobre a maternidade, 

como a maternidade por adoção. 

Contemporaneamente, algumas mulheres optam por não serem mães por diferentes 

razões (PATIAS; BUAES, 2009). No entanto, muitas mulheres desejam ter filhos, isso é 

particularmente evidente entre aquelas que buscam a adoção por encontrarem limitações no 

processo reprodutivo. Na sociedade atual, o conceito de maternidade mesmo com as diversas 

escolhas que a mulher pode realizar, ainda parece um fenômeno muito importante na vida da 

mulher ou de um casal, assim, a ideia da adoção nasce da necessidade de reparar uma 

impossibilidade ou “falha” biológica em alguns casos.



 

Considerações finais 

 

 
Este artigo tem como objetivo trazer uma reflexão sobre o campo das emoções e como 

esse olhar antropológico adentra os sentimentos humanos. A abordagem foi o sentimento 

materno e como esse sentimento ultrapassa questões físicas que envolvem a maternidade, 

trazendo uma contribuição para o campo das emoções sobre as questões que cercam o 

sentimento da maternidade e a importância de se tornar mãe para muitas mulheres. O objetivo 

dessa pesquisa também foi entender historicamente os papéis sociais que compunham os 

membros de uma família e como a responsabilidade do papel materno é imposto durante a 

história. Com objetivo de contribuir para a análise sobre a prática da adoção no Brasil, através 

de um olhar antropológico e entender a maternidade como uma escolha pessoal e uma 

realização de um sentimento, que ultrapassa as relações biológicas e se exerce no campo das 

emoções. 

Como intuito de entender em específico a maternidade adotiva, realizei as entrevistas 

com as mães que passaram pelo processo de adoção legal. Durante as entrevistas, pude analisar 

todo o procedimento que o processo judicial de habilitação da adoção exige em uma adoção. 

Todas as histórias contadas mostram a realidade do que é o sentir a maternidade, de como ser 

mãe biológica ou não, não muda a escolha pela responsabilidade de ser mãe. Entender a escolha 

pela maternidade como uma alternativa desmitifica o preconceito do reconhecimento da 

maternidade biológica como a única possível. 
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