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RESUMO 
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Resumo 

 

Esta dissertação intitulada “Adoção e monoparentalidade: A escolha pela maternidade em 

mulheres solteiras” é composta por três capítulos, um artigo teórico e outros dois empíricos. O 

estudo I realizou uma revisão de literatura não sistemática em artigos, livros e dissertações, 

com objetivo de mapear o contexto social e histórico das mulheres, no que tange à 

possibilidade de escolha pela maternidade através da adoção. A reflexão foi pautada na 

mudança social e histórica do papel das mulheres e a abertura para decidir novas formas de 

exercer a parentalidade. No Estudo II, o objetivo foi conhecer os sentimentos, as motivações e 

expectativas de mulheres solteiras, sem filhos, que estão na fila para adotar uma criança ou 

adolescente. Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória e descritiva, realizada com três 

mulheres que estão na fila para adotar. Foram realizadas entrevistas, que foram analisadas 

qualitativamente. Dentre os principais resultados, encontram-se a dificuldade em engravidar 

ou manter a gestação como principal motivo para a busca pela adoção, o desejo de ter um 

filho associado à necessidade de cuidar de alguém e ser cuidada, a existência de um 

sentimento de prontidão para adoção que dispensaria uma rede de apoio para ajudar no 

cuidado e na educação do filho e a falta de informações atualizadas e frequentes sobre o 

andamento do processo, perpassando a ideia de que a fila de espera está paralisada. A 

necessidade e importância dos grupos de apoio e acompanhamento dos indivíduos aptos para 

adoção é discutida. O Estudo III propõe conhecer três famílias monoparentais femininas 

formadas através da adoção, compreender as motivações implicadas para adotar uma criança e 

identificar com quem essas mulheres podem contar no cuidado monoparental. Utilizando 

entrevistas semiestruturadas, realizou-se um estudo de caráter qualitativo e exploratório, a 

partir da análise de seu conteúdo verbal. A motivação para efetivar a adoção estava 

relacionada à vontade de ser mãe, como também, à dificuldade de gestar e manter uma 

gestação.  A família e profissionais da saúde como identificados como as principais fontes de 

apoio no exercício da maternidade. Foi possível detectar a importância do apoio da família no 

momento da decisão em adotar. Os resultados dos estudos realizados demonstram a 

complexidade do tema, ao focalizar essa modalidade de família que surge na atualidade. As 

reflexões geradas a partir dos resultados encontrados não se esgotam nesse estudo, tornando 

necessária a realização de outras pesquisas que construam conhecimento cientifico sobre o 

tema. 
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Abstract 

 

This dissertation entitled "Adoption and single parenthood: The choice of motherhood in 

single women" consists of three chapters, a theoretical article and two other empirical. The 

study I conducted a non-systematic literature review articles, books and dissertations, in order 

to map the social and historical context of women, regarding the choice for motherhood 

through adoption. The reflection was based on social and historical change of the women’s 

role and the opening to determine new ways to exercise parenting. In Study II, the objective 

was to understand the feelings, motivations and expectations of single women without 

children, who are in line to adopt a child or adolescent. This is an exploratory and descriptive 

qualitative research conducted with three women who are in line to adopt. Interviews were 

conducted, which were analyzed qualitatively. Among the main results, are the difficulty in 

getting pregnant or maintain pregnancy as the main reason for seeking the adoption, the desire 

to have a child with the need to care for someone and be cared for, the existence of a sense of 

readiness to adoption would avoid a support network to help in the care and education of the 

child and the lack of timely and frequent information on the progress of the process, passing 

the idea that the queue is stuck. The need and importance of support groups and follow-up of 

individuals qualified for adoption is discussed. Study III proposes meet three female parent 

families formed through adoption, to understand what were the motivations involved to adopt 

a child and identify who these women can count on Parent care. Using semi-structured 

interviews carried out a study of qualitative and exploratory, based on the analysis of their 

verbal content. The motivation to effect the adoption was related to the desire to be a mother, 

but also the difficulty of gestating and maintain a pregnancy. The family and health 

professionals were identified as the main sources of support in the exercise of motherhood. It 

was possible to detect the importance of family support when deciding to adopt. The results of 

the studies demonstrate the complexity of the subject, the focus this family modality that 

arises today. The reflections generated from the results found in this study are not exhausted, 

requiring the completion of other studies that build scientific knowledge on the subject. 

 

Keywords: Adoption; Queue; Family; Single Parenthood; Single Ladies. 
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INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho compõe a Dissertação de Mestrado intitulada “Adoção e 

monoparentalidade: A escolha da maternidade em mulheres solteiras”. Esta dissertação tem 

como foco a realidade e a formação da família monoparental feminina, constituída através da 

adoção. Partindo das considerações teóricas, unidas às observações sociais, acadêmicas e 

profissionais sobre a mulher na contemporaneidade, surgiu o interesse em realizar esta 

pesquisa. As mulheres estão atuando em diferentes papéis antes não desempenhados e ser 

chefe de uma família é um desses papéis. Sabe-se que este papel não é novo na história das 

mulheres e muitos estudos antigos e atuais tem abordado este tema e investigado as famílias 

monoparentais chefiadas por mulheres. Famílias monoparentais, em sociologia da família e 

nos estudos de política social, referem-se a uma mãe ou um pai a viver sem cônjuge e com 

filhos dependentes, crianças ou jovens adultos solteiros (WALL, 2003). 

Se a literatura é relativamente vasta em estudos sobre a monoparentalidade materna 

(COSTA; MARRA, 2013; GRYBOWSKI; WAGNER, 2003; YUNES, 2005; 2007), ainda há 

uma carência de pesquisas que tratam de famílias monoparentais chefiadas por mulheres 

adotantes. Essa atenção na investigação sobre a mulher não se dá por acaso, uma vez que a 

mulher vem inserindo-se cada vez mais no mercado de trabalho, lutando por seus direitos e 

optando por outras formas de exercer a maternidade; muitas vezes postergando-a. Atualmente, 

vive-se em um período de transição entre o novo e o antigo, existe uma sobreposição de 

ideias, valores novos e antigos, que suscitam a necessidade de constantes estudos sobre a 

mulher contemporânea, maternidade e adoção. Dessa forma, cabe às pesquisas abrirem espaço 

para que sociedade conheça a realidade vivida e dar voz para as mulheres comunicar tudo 

aquilo que pensam sobre suas vivências. Para tanto, é importante saber os trâmites da adoção, 

quem são suas famílias, quando decidiram exercer a maternidade através da adoção e com 

quem essas mulheres podem contar no cuidado monoparental. 

Este trabalho é composto por três capítulos, que se constituem em artigos que serão 

enviados a publicação. O primeiro artigo, intitulado: “As mulheres ao longo da história: 

refletindo sobre o desejo pela maternidade e a maternidade adotiva”, apresenta uma revisão de 

literatura assistemática, realizada a partir de artigos, livros, dissertações e teses. Teve como 

objetivo compreender, como tem sido descrito, na literatura, o contexto social e histórico que 

influencia a história das mulheres e como essas mudanças impactaram a escolha pela 

maternidade. A partir de uma contextualização histórica, problematiza-se a concepção ainda 

muito enraizada na sociedade sobre a maternidade como realização para as mulheres, mesmo 
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aquelas que não seguiram em suas trajetórias de vida, o modelo de vida voltado para a família 

e o cuidado da casa continua forte com ideal para as mulheres. Os capítulos seguintes são 

estudos empíricos realizados com seis mulheres de idades entre 31 a 57 anos. O segundo 

capítulo (artigo 2), intitulado “Mulheres solteiras que estão na fila para adoção”, tem como 

objetivo conhecer os sentimentos, as motivações e expectativas de mulheres solteiras que 

estão na fila para adotar uma criança ou adolescente. Com o título de “Famílias 

monoparentais: olhares sobre mulheres solteiras que experienciaram a maternidade através da 

adoção”, o terceiro capítulo focaliza as vivências das mulheres solteiras que já adotaram uma 

criança. Este estudo empírico objetivou compreender a experiência da maternidade em 

mulheres adotantes solteiras. 

É proeminente investigar esses temas, pois nas últimas décadas, a vida da mulher tem 

passado por mudanças e transformações. Nesse viés, a partir da década de 70, intensificaram-

se os estudos sobre a mulher dentro das universidades, visto que anteriormente essa temática 

era marginalizada. Recentemente, observa-se um número expressivo de pesquisadores 

debruçados na investigação sobre a mulher (MATOS, 1997). Apesar do visível avanço, ainda 

há uma lacuna quanto a estudos sobre a monoparentalidade feminina por escolha. Esta 

dissertação propõe construir conhecimento nessa temática e, pelo menos parcialmente, sanar 

as lacunas, lançando novas indagações e questões que não se encerraram nesse trabalho. 
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PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Esta seção tem o intuito de complementar as informações sobre o percurso 

metodológico do estudo. Essas informações não cabem nos artigos finais, mas são relevantes 

para a compreensão das decisões tomadas no decorrer do trabalho e dos resultados 

encontrados. O presente estudo foi desenvolvido a partir da lógica da pesquisa qualitativa. 

Nessa perspectiva, Richardson (1999) caracteriza a pesquisa qualitativa como um estudo que 

parte da interpretação e não quantificação, sua lógica dá ênfase à subjetividade e à 

compreensão da característica da experiência. Dessa forma, Minayo (2010) salienta que existe 

uma grande preocupação com os contextos, com a experiência vivida, para que se consiga 

compreender as situações sociais. 

Esta dissertação é composta por dois estudos empíricos, independentes e 

complementares. Participaram seis mulheres com idade entre 31 a 57 anos, pertencentes às 

camadas médias da população, cadastradas na fila de adoção e residentes da cidade de Santa 

Maria-RS. Durante o período de realização do projeto e da execução da coleta de dados, foi 

estabelecida uma parceria com o Juizado da Infância e Juventude (JIJ), instituição responsável 

pelos processos de adoção. As mulheres foram contatadas a partir dos processos do Cadastro 

Nacional da Adoção (CNA) da Comarca de Santa Maria. Nos processos, foram encontrados 

alguns empecilhos, como: dados telefônicos desatualizados e mulheres que estão há muito 

tempo da fila para adotar, alegando não ter mais condições físicas e psíquicas para cuidar de 

uma criança. Esses achados, ocasionaram uma dificuldade de obter o número esperado de 

participantes para o grupo. No que tange ao estudo com mulheres que já adotaram, os contatos 

foram realizados através dos processos indicados pelo JIJ. As mulheres entrevistadas viviam 

realidades diferentes em relação a suas famílias, carreiras, renda e cotidiano. Suas histórias de 

vida as diferenciavam, um dos motivos que as levaram a escolher a maternidade através da 

adoção eram específicos e singulares para cada mulher e cada história de vida, mesmo para 

aquelas que não podiam ter filhos por motivos de infertilidade. Mesmo apresentando 

similaridades, as mulheres viviam o cotidiano em uma sociedade atual de forma singular, 

compartilhando seus papéis na maternidade, família e gênero.  

No estudo II, teve-se acesso às participantes através dos processos encontrados no 

Juizado da Infância e da Juventude de Santa Maria. Foram encontrados 17 processos no (JIJ) 

de mulheres solteiras que estão na fila para adoção. Durante a elaboração do projeto de 

pesquisa, optou-se como procedimento de coleta de informações a realização de grupos 

focais. Estes grupos seriam formados através de contato telefônico com as mulheres já 
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habilitadas para adoção e que estavam na fila de espera. No primeiro momento, procurou-se 

realizar um grupo, mas devido a desatualização dos dados nos processos não foi possível 

contatar mulheres suficientes para a realização do grupo. 

Durante o percurso, houve duas tentativas de realização do grupo com três 

mulheres.  Em um primeiro dia foram contatadas três mulheres e uma trocou o horário do 

grupo, aparecendo uma hora depois do horário agendado. Em outro dia, foram contatadas 

quatro mulheres e foi agendado uma data e horário, contudo, duas mulheres não 

compareceram. Neste segundo dia, foi necessário alterar o plano do projeto e realizar 

entrevistas com as duas mulheres que estavam presentes para o grupo, que felizmente 

aceitaram responder à entrevista. 

Não realizar o grupo ocasionou em perda de interação entre as mulheres e estimulação 

de novas ideias. Em contrapartida, com a realização da entrevista, pode-se aprofundar o tema 

e dispor de informações que seriam expostas em um espaço privado. 

No estudo III, os processos e contatos de mulheres solteiras que já haviam tido 

consumada a adoção foram indicados pelo JIJ. Todas foram contatadas por telefone. Pode-se 

perceber que algumas mulheres demonstraram desconfiança no contato por telefone, querendo 

saber o real objetivo da pesquisa e temiam exposição da criança. As mulheres demonstraram 

medo de perder a guarda consumada da criança. As entrevistas foram agendadas previamente, 

conforme conveniência das participantes. Ao serem convidadas a participar da pesquisa, 

foram explicados a elas todos os objetivos e procedimentos do estudo. 

            Inicialmente, foi aplicada uma Ficha Sociodemográfica para o levantamento de dados 

sobre as participantes. O instrumento para coleta das informações com as mulheres foi uma 

entrevista semiestruturada individual. Esta forma de entrevista proporciona ao pesquisador a 

flexibilidade de levantar questões conforme julgue interessante, ele pode buscar tanto 

esclarecimento, quando elaboração das respostas dadas. No mais, essa forma de entrevista 

busca conhecer os sentimentos e percepções dos entrevistados em relação a uma determinada 

questão (RICHARDSON. 1999; MINAYO, 2010). As entrevistas foram gravadas em áudio, 

transcritas e posteriormente analisadas. As transcrições e os Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) serão arquivados por cinco anos da sala da professora orientadora junto 

ao Departamento de Psicologia da UFSM, conforme preconiza a Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional da Saúde (BRASIL, 2012). 

            Durante as entrevistas, não foi observado danos físicos ou psicológicos as 

participantes, uma vez que poderiam surgir por conta do tema da pesquisa.  Acredita-se que 

dar voz a essas mulheres é oportunizar um espaço de significação, através da palavra, para os 
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reais motivos que as levam a adotar. Ao mesmo tempo, foi garantido aos participantes o sigilo 

em relação a suas identidades. 

  

Análise das Informações 

  

            Para análise dos dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo categorial. Esta 

reúne procedimentos para analisar o conteúdo de determinadas mensagens, buscando a 

materialização linguística e categorização do texto para interpretação, tendo em foco o 

conhecimento empírico (BARDIN, 2004).  Esse tipo de análise é considerado um instrumento 

importante no estudo das interações entre indivíduos. Essa análise busca compreender melhor 

os discursos, aprofundando os detalhes e destacando seus melhores momentos. A mesma é 

realizada para retirar de conteúdo de mensagens indicadores que auxiliem no conhecimento 

das possíveis mensagens explícitas (MINAYO, 2010). 

Nem todas as categorias encontradas deram origem a subcategorias. Devido a isso, 

optou-se em manter esse formato ao longo da análise para que não engessasse o texto de uma 

forma demasiada. Além disso, observou-se que as categorias encontradas já atendiam aos 

questionamentos iniciais do estudo, sem que houvesse necessidade de compartimentalizar 

ainda mais o texto. 

            Na etapa da formação das categorias, buscou-se organizar o material com a intenção 

de analisá-lo. Realizou-se a pré-analise levantando as categorias e hipóteses através do 

suporte teórico. Por conseguinte, foi realizada a elaboração de temas, seleção de recortes do 

texto para as unidades de categorizações e contraste com a literatura vigente e após produziu-

se a discussão (MINAYO, 2010; BARDIN, 2004). 
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CAPÍTULO I 

 

AS MULHERES AO LONGO DA HISTÓRIA: REFLETINDO SOBRE O 

DESEJO PELA MATERNIDADE E A MATERNIDADE ADOTIVA 
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Introdução 

 

 Mudanças têm ocorrido nas famílias de classe média desde o final do século XIX até 

os dias de hoje. Na concepção de família tradicional, formada por pai, mãe e filhos, os pais 

possuíam papéis delimitados e davam às filhas mulheres uma educação voltada para os 

cuidados do lar e protetora dos filhos. Essa família tradicional burguesa hoje é nomeada 

família contemporânea (BIASOLI-ALVES, 2000). 

A exaltação da maternidade foi do século XV ao século XVIII um destino inevitável e 

muitas vezes único para as mulheres. No século XX, Simone de Beauvoir, com o livro 

publicado em 1949, começou um movimento de “desnaturalização” da condição feminina. 

Beauvoir (1980), problematizou a questão da maternidade quando afirmou que a mulher não 

nasce mulher, mas sim torna-se mulher, ou seja, o processo de ser mulher, depende de uma 

determinada cultura.   A autora abriu um vasto panorama de possibilidades de pensar outras 

formas de ser mulher, não exclusivamente pelo viés da maternidade.  

 Concomitante, algumas mudanças sociais, tais como a entrada mulher no mercado de 

trabalho, a separação da sexualidade e da reprodução, a crise da forma burguesa da família 

nuclear, entre outros fatores, provocaram alterações na organização da sociedade moderna. 

Anteriormente, a realização feminina estava associada ao casamento e à maternidade. Nos 

dias atuais, a mulher pode optar em ter seu próprio projeto de vida, sendo incentivada pelo 

social a ter sua carreira profissional. Um exemplo disso é que as famílias de classe média 

anteriormente incentivavam a menina a casar, hoje, desde cedo, os pais incentivam a 

profissionalização (BARBOSA-ROCHA-COUTINHO, 2007). 

 Contudo, produziram-se novas formas de subjetivação das mulheres, que puderam 

postergar a maternidade ou optar por outras formas de ser mãe, como a partir da adoção de 

uma criança ou adolescente. Na contemporaneidade, novas configurações familiares 

coexistem com a configuração familiar tradicional. Há novas formas de conceber a família e 

suas funções, bem como de representar os papéis sociais destinados às mulheres. A família 

monoparental formada a partir da adoção é uma configuração dita contemporânea, pois foi 

com os diferentes papéis conquistados pela mulher na história e os avanços das leis sobre 

adoção que uma mulher sozinha, sem a presença de um cônjuge, conquistou o direito em 

adotar uma criança.  

Assim, a presente pesquisa tem o objetivo de realizar uma revisão de literatura não 

sistemática sobre o contexto social e histórico que tem influenciado as mulheres a optar pela 

maternidade através da adoção. Inicialmente, busca-se discutir a trajetória histórica da mulher 
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na sociedade, compreendendo e conhecendo as questões de gênero. Procura-se, também, 

contextualizar a maternidade dos séculos XIX , XXI e papéis sociais. Por último, procurou-se 

fazer um apanhado histórico sobre a adoção no Brasil.  

 

 Tecendo a história das mulheres ao longo do tempo 

 

Há algumas décadas, reconhece-se que as mulheres ultrapassaram os espaços 

tradicionalmente reservados a elas e estão atuando hoje em papéis jamais sonhados pelas suas 

bisavós e avós (SCOTT, 2012). Assim, “filha”, “esposa” e “mãe” deixaram de ser as únicas 

identificações valorizadas para as mulheres na sociedade ocidental. Pensando a história das 

mulheres, o presente não é só o contemporâneo. Para compreender e agir hoje, é necessário 

conhecer a herança, e a memória da mesma (CASTEL, 1998).  

Revisitando a história, por muito tempo, no período colonial, as mulheres deveriam 

obedecer aos pais e aos maridos, passando da autoridade de um para outro, através de um 

casamento monogâmico e indissolúvel (COUTINHO, 1994; SCOTT, 2012). No século XIX, 

as mulheres, em especial as mulheres brancas, consideradas superiores às demais raças, 

viviam em estruturas sociais, econômicas e culturais criadas para servir aos homens e 

favorecê-los (HABNER, 2012). Arend (2012) relata que, a chegada das “regras” 

(menstruação) anunciava que a menina já era moça e já estava pronta para noivar. A 

necessidade da virgindade era essencial para que ela assegurasse um bom casamento nesta 

época, demonstrando que até sua sexualidade estava sob controle do social. 

Os casamentos eram uma forma de consolidar laços familiares entre os membros da 

alta sociedade. Prioritariamente no século XIX, período no qual existiam poucas famílias ditas 

importantes, as uniões eram realizadas entre tios, primos de primeiro grau e sobrinhas. Essas 

uniões aconteciam tanto no espaço rural, quanto nas cidades (HABNER, 2012). Além disso, 

antes do século XX, o casamento era considerado uma forma de enobrecer a mulher, uma 

possibilidade de ascensão social, em um momento em que as mulheres eram proibidas de 

realizar outras atividades que lhes dessem ascensão (COUTINHO, 1994).  

Especificadamente no Brasil, o clima social da primeira metade do século XX era, em 

grande parte, consequência das lutas e acontecimentos do século anterior. Para Motta (2012), 

essa época caracterizam uma sociedade recém-saída da escravidão e do Império, com modos 

“parisienses”, mais finos e tipicamente burgueses, chamada de Belle Époque.  

A partir da virada do século XX, entretanto, alguns valores começaram a ser colocados 

em cheque, mesmo ainda existindo uma dependência com “o sexo forte” da família, no caso, 
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o homem (SCOTT, 2012). Em meio às campanhas por modernização, um novo modelo de 

família começou a ser preconizado, deixando de estar totalmente subordinado aos interesses 

coletivos da família comandada pelo patriarca. Surge, assim, a vontade dos indivíduos em 

escolher o cônjuge (SCOTT, 2012). No século XX, o casamento passa a se efetivar com base 

em uma escolha mútua do casal e por amor (FÉRES-CARNEIRO, 1998). Surgem, então, os 

valores da chamada “família conjugal moderna”. Scott (2012) confirma que nessa época o 

amor romântico ganhou mais relevância dentro casamento, reconhecido pelo Estado e pela 

Igreja. 

Porém, essa mesma família, a chamada “nova família”, exigia uma mulher dedicada, 

que não mais recorria às amas de leite, sendo responsável pelos cuidados dos filhos, 

responsabilizando-se também pela “formação moral” das crianças e sua higienização 

(SCOTT, 2012). As mulheres nessa época estavam voltadas somente para os afazeres do lar, o 

espaço feminino por excelência. No entanto, esses valores não adquiriram a mesma 

importância na vida de todos os indivíduos. Em uma sociedade desigual, hierarquizada a 

partir de elementos socioeconômicos e étnicos (com base na “cor da pele” – herança do 

escravismo), não foi possível adaptar-se aos modelos burgueses (SCOTT, 2012). As mulheres 

nessa época tinham um espaço de realização bastante restrito. 

Não era fácil para aquelas mulheres que optavam por um comportamento “não 

conformista” como aquelas que, depois de casadas, reconheciam que haviam feito uma 

escolha equivocada e optavam pela separação após a falência do seu matrimônio (SCOTT, 

2012). Isso em um momento em que o “desquite” (1916) era algo recente, tem sido 

constituído no Código Civil em 1942. Scott (2012) ressalta que aqueles que escolhiam essa 

via (principalmente as mulheres) eram vistos como sujeitos que haviam falhado na importante 

tarefa de constituir e manter uma família.  

Scott (2012) ainda salienta que a inovação trazida pelo desquite pouco contribuiu com 

uma mudança na vida de grande parte das esposas. Principalmente para aquelas mulheres das 

classes médias e altas, pois não trabalhavam e após a separação, tinham poucas condições 

econômicas de manter-se e aos seus filhos, com independência, sem ter que contar com o 

sustento do marido ou do pai. Diferente das mulheres de classes menos favorecidas que, 

mesmo com o casamento, contribuíam financeiramente na manutenção da família (SCOTT, 

2012). 

Porém, as mudanças institucionais e sociais continuaram a ocorrer, e após vinte anos 

da introdução do desquite no Brasil, entrava em vigor o Estatuto da Mulher Casada (Lei n. 

4.121/1962). Para Cortês (2012), este estatuto mudou radicalmente a vida das esposas no 



20 

 

Brasil, suprimindo o artigo que dizia que as mulheres eram incapazes, necessitando da 

assistência do marido. Neste momento, as mulheres passaram a ser reconhecidas como 

companheiras, colaboradoras dos encargos da família, cumprindo-lhe zelar pela condição 

moral desta (SCOTT, 2012). 

Nessa esfera, outra conquista importante por parte das mulheres, foi a entrada no 

mercado de trabalho. Com a Segunda Guerra Mundial, Morgado (2004) destaca que as 

mulheres da classe média da sociedade foram trabalhar fora do âmbito do lar para sustentar os 

filhos e a casa, já que seus maridos se encontravam na guerra. Deste modo, nos primórdios da 

industrialização, as mulheres, assim como as crianças, integraram-se às atividades industriais. 

Em continuidade, observa-se que esse panorama foi mudando.  

Em 1872, as mulheres constituíam 76% da força de trabalho nas fábricas; já em 1950, 

somavam pouco mais de 20% (SCOTT, 2012). Esta mudança significativa aconteceu porque 

outras formas de trabalho das mulheres foram ofertadas e incorporadas no mercado de 

trabalho. Uma delas foi reproduzir no mercado as ocupações típicas das atividades 

domésticas, como lavar, passar e engomar (MATTOS; BORELLI, 2012). Essa forma de 

trabalho, além de ajudar no sustento da casa, garantia o cuidado dos filhos e do lar. Em 

contrapartida, as mulheres negras, por sofrerem preconceito, tinham mais dificuldade em 

encontrar trabalho, ocupando postos menos valorizados. Após o término da guerra, as 

mulheres haviam conquistado um espaço de maior autonomia na sociedade e a partir disso 

surgiram movimentos que questionavam a posição da mulher (MORGADO, 2004). 

Questionamentos quanto à condição da mulher surgiram na Europa e nos Estados Unidos na 

década de 1960, influenciando o surgimento de movimentos na década de 1970 no Brasil. O 

movimento de mulheres é um exemplo dos movimentos que contestavam os direitos das 

mulheres nesse contexto social. Foi a partir de 1960 que as mulheres no Brasil passaram a ter 

acesso aos meios contraceptivos mais eficientes, pois iniciou o comércio de pílula 

anticoncepcional no país (SCOTT, 2012).  

Entre as décadas de 60 e 70, as mulheres colocaram em causa seus valores e ideais: 

houve um aumento das mulheres que lutavam por crescimento e reconhecimento profissional, 

acesso a educação formal, o poder de decidir se/e quando ser mãe, a instituição do divórcio 

(dezembro de 1977) e a possibilidade de estabelecer novos relacionamentos afetivos e aceitos 

socialmente (SCOTT, 2012). Pinsky (2012) complementa que o divórcio tornou-se lei, mas o 

desejo de unir-se a uma relação monogâmica e estável, baseada na atração sexual, ainda 

prevalecia nas classes médias e altas.  
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Surgem movimentos feministas que promoveram um crescimento sobre os estudos de 

gênero, passando a existir novas perspectivas sobre questões teóricas e da sexualidade. Para 

Strey (2012), abriu-se um espaço público às mulheres no qual puderam manifestar-se, ainda 

que o discurso e as práticas feministas se mantivessem calados por um bom tempo. Outras 

consequências desse fenômeno foram a alteração do estereótipo de masculinidade e 

feminilidade, novas atitudes liberais em relação ao corpo, maior instabilidade das relações 

conjugais e maior tolerância com o sexo antes do casamento (KOLLONTAI, 1968).  

Com o passar do tempo, algumas visões continuaram a sofrer transformações. Para 

Ferés-Carneiro (1998), a constituição e a manutenção do casamento contemporâneo são mais 

influenciadas atualmente pelos valores do individualismo. Os ideais contemporâneos de 

relação conjugal enfatizam mais a autonomia e a satisfação de cada cônjuge do que os laços 

de dependência entre eles. Até mesmo os casais já casados por um tempo estão tentando 

introduzir noções de igualdade, empregando estratégias para conciliar o desejo de uma união 

duradoura e gratificante com as possíveis dificuldades encontradas (SOUZA; RAMIRES, 

2006). 

Por outro lado, os divórcios cresceram de uma forma significativa e diminuiu o índice 

de casamentos formais. Estes são aspectos importantes das famílias contemporâneas que, 

segundo Gueiros (2002), favorecem a novas configurações familiares e as tornam mais 

complexas, como, segundo Negreiros e Féres-Carneiro (2004), as famílias reconstituídas, as 

constituídas por pais e mães solteiros, casais homoafetivos, pais sem filhos por opção, 

mulheres chefes de família, entre outras configurações. 

O advento da pílula anticoncepcional possibilitou que as mulheres das classes média e 

alta se tornassem responsáveis por sua sexualidade, podendo optar por ter ou não filhos e 

escolher o momento de tê-los, ou seja, elas passaram a se perguntar o que queriam 

efetivamente para suas vidas, não cumprindo um destino que lhe foi dado. O que se pode 

observar, especialmente no caso das mulheres das camadas média e alta, é que, de geração 

para geração, vem diminuindo cada vez mais o número de filhos, o que pode apontar, em 

parte, como afirma Rocha-Coutinho (1994), para o fato de que um número crescente de 

mulheres está descobrindo que a vida pode proporcionar outras experiências emocionantes e 

gratificantes além da maternidade. 

Essa mudança, na liberdade sexual feminina interferiu automaticamente na inserção da 

mesma no mercado de trabalho. De um modo geral, o modelo tradicional de dona de casa 

começa a ser depreciado, surgindo o ideal de “mulher realizada profissionalmente” (PINSKY, 
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2012). Na família tradicional, a mulher assalariada não era bem vista, assim, os homens não 

permitiam que elas trabalhassem.  

Na década de 80, algumas questões como a educação dos filhos e a necessidade de 

ajudar as despesas da família levaram as mulheres casadas a buscar trabalho remunerado. 

Muito ainda, com o passar do tempo, a sociedade de consumo tenha imposto a necessidade de 

felicidade, bem estar, lazer, impulsionando as mulheres a busca de sua independência 

(LOSADA; ROCHA-COUTINHO, 2007). Dessa forma, o modelo feminino valorizado é o da 

mulher que busca independência financeira, sucesso profissional e satisfação pessoal em seus 

projetos de vida, não deixando de lado, mesmo que acumule funções e adoecimento físico e 

emocional, as atividades de cuidado com a casa e com os filhos (BARBOSA; ROCHA-

COUTINHO, 2007).  

Percebe-se, portanto, que muito mudou em termos de direitos das mulheres. No 

entanto, no âmbito psicológico, ainda nota-se uma transição de modelos, bem como afirmam 

Losada e Rocha Coutinho (2007), ainda existem dois discursos ideológicos que permeiam a 

vida das mulheres na sociedade atual, o tradicional e o contemporâneo. Em decorrência disso, 

torna-se importante refletir sobre as questões envolvendo a maternidade e o seu significado 

para a vida das mulheres. 

 

Maternidade: uma função esperada na vida das mulheres? 

 

Ao longo da história da humanidade, pode-se ressaltar constantes mudanças sociais, 

culturais, políticas e econômicas que diferenciam o modo de viver de épocas, produzindo o 

comportamento e a forma de se relacionar das pessoas deste período. Transformações estas 

que refletem na vida das mulheres e consequentemente nas famílias. Para entender o sentido 

da maternidade, segundo Boaventura (2006), torna-se imprescindível fazer algumas 

considerações sobre a história dessas representações.  

No início das civilizações, no que se refere à maternidade, o homem não ocupava um 

papel no processo de cuidado com os filhos. Para Boaventura (2006), isso dava às mulheres 

um poder de dominação nos grupos, inclusive de organizá-los em volta delas. A maternidade 

era biológica e a filiação, materna. Badinter (1985) aponta que a paternidade era social, os 

homens daquele grupo eram pais de todas as crianças que viviam naquele lugar. 

Nesse sentido, historicamente, a relação da mãe com a criança nunca foi a mesma, ela 

passou por muitas variações e concepções. Morgado (2004), quando discutiu os lugares 
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sociais de homens e mulheres, afirmou que a construção da imagem de mulher/mãe no Brasil 

teve influência da Europa. 

No século XVIII, no âmbito familiar da burguesia, a infância era bastante difícil. A 

criança nascia do pecado e recebia pouca atenção, ganhava somente aquilo que se achava 

necessário para a sua sobrevivência (BOAVENTURA, 2006). A relação da criança com a mãe 

não existia, sendo cuidada geralmente por uma ama-de-leite. Assim, as crianças entre sete a 

nove anos eram levadas para casa de estranhos para servir adultos e aprender boas maneiras 

(ARIÈS, 1981). A sociedade da época achava que as crianças eram seres irritantes e que para 

as mulheres daquela época era mais interessante participar das intrigas da corte do que cuidar 

das crianças (BOAVENTURA, 2006). 

Com o novo olhar dado à criança e às transformações que ocorrem na família, as 

mulheres modificaram o seu papel e começaram a exercer a maternagem. Ariés (1981) relatou 

que, já a partir da metade do século XVIII, algumas transformações indicavam a emergência 

de um novo sentimento familiar associado à valorização da infância. Entre elas, a modificação 

dos hábitos educacionais, passando-se da aprendizagem cotidiana exercida no ambiente 

doméstico à escolarização maciça da infância e a modificação da condição de transmissão de 

bens, passando-se a reconhecer a igualdade entre os filhos no direito à herança. 

Na literatura, diversas revisões históricas acerca da instituição familiar (ARIÉS, 1981; 

BADINTER, 1985; CHODOROW, 1990; DONZELOT, 1986) tem sugerido que a exaltação 

ao amor materno é algo relativamente atual na história da civilização ocidental, formando esse 

tipo de vínculo, tradicionalmente descrito como “instintivo”. Ou seja, um mito construído por 

discursos filosófico, médico e político a partir do século XVIII.  

Boaventura (2006) salienta que nessa época havia dois poderes diferentes: o patriarcal, 

predominante na política e na organização social e o matriarcal, exercido no seio da família. 

Assim, o foco ideológico desloca-se progressivamente da autoridade paterna ao amor 

materno, pois a nova ordem econômica que passa a vigorar com a ascensão da burguesia 

enquanto classe social impunha como imperativo, entre outros, a sobrevivência das crianças 

(CHODOROW, 1990). Assim, a maternidade passou a ser considerada determinismo 

biológico para a mulher. 

Deste modo, as mulheres passaram a ser responsáveis pela esfera doméstica. 

Concomitante, Forna (1999) complementou que a maternidade passou a significar estar em 

casa cuidando dos filhos, afinal, o papel do pai era somente para prover o lar e procriar. 

Ao mesmo tempo, o homem era considerado superior à mulher e à criança. Moura e 

Araújo (2004) complementam que se o homem ocupava um lugar de autoridade, então a 
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mulher e a criança ocupavam a mesma condição de submissão a sua autoridade. Assim, essa 

diferença era concebida como inerente a natureza. 

Além disso, Cortés (2009) pontua que por muito tempo a mulher permaneceu nesse 

lugar, pois, a imposição da força física masculina determinou que a mulher fosse subjulgada, 

enfrentando o preconceito, o abuso e a violência em silêncio. Com o passar do tempo, com as 

mudanças que as mulheres sofreram devido aos direitos que foram ocupando a partir de lutas 

e manifestações, elas conquistaram o mercado de trabalho, focando na carreira e colocando a 

maternidade como um projeto mais tardar de vida.  Como afirma Losada e Rocha-Coutinho 

(2007), o que se percebe agora é que a identidade das mulheres não se baseia mais somente 

nos velhos papéis de mãe e esposa, como também ainda não está totalmente voltada para os 

novos papéis que envolvem uma atividade profissional. 

Mesmo assim, torna-se difícil para a mulher optar por outros papéis e deixar de lado a 

maternidade, já que ser mãe foi por muito tempo um determinismo biológico que impunha à 

mulher a necessidade da vivência da maternidade e dos papéis de esposa e “rainha do lar” 

(PREHN, 1999). Os papéis sexuais ditavam que as mulheres deveriam valorizar a 

maternidade e que era inadequado optar por não serem mães. Contudo, como aponta Badinter 

(1985), ainda temos, com excessiva frequência, uma tendência a confundir determinismo 

social e imperativo biológico. Nesse sentido, as práticas da maternagem são produzidas por 

um discurso social e a prática científica adota um papel importante nessas novas concepções 

(CHODOROW, 1990).  

Outro fator importante é o conceito de gênero, que sucede do feminismo e tende 

colaborar com as reflexões sobre a maternidade. Tal conceito refere-se à construção social do 

correspondente ao sexo anatômico. Ou seja, o conceito distingue as dimensões sociais das 

biológicas, e refere-se às representações em relação ao “ser homem” ou “ser mulher”, que são 

dadas como naturalmente estabelecidas, correspondendo a um construtivismo social 

(HEILBORN; ARAÚJO; BARRETO, 2010). Essas construções sociais já formam as questões 

de opressão vinculadas ao entendimento sobre gênero. 

Tal categoria de análise possibilita uma construção crítica em relação à maternidade, 

visto que até então essa era entendida como papel essencial do “ser mulher”, atrelada à noção 

de cuidado e correlacionada com a feminilidade. Assim, a capacidade biológica reprodutiva 

da mulher se tornava um determinante e adquiria no social o tom de dívida com a maternidade 

(HEILBORN; ARAÚJO; BARRETO, 2010; BOYLE, 1997). Sob esse aspecto, Boyle (1997) 

ressalta que a maternidade é entendida socialmente como desejo natural das mulheres.  
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Outro conceito que pode acrescentar na compreensão do tema se relaciona aos direitos 

reprodutivos, compreendido como as condições de exercício pleno, igual e livre das pessoas, 

no campo da vida reprodutiva. Tal direito implica a possibilidade de escolha, através das 

mulheres, acerca de se efetivamente querem e quando desejam reproduzir e procriar (ÁVILA, 

2003). Destaca-se que as Conferências das Nações Unidas reconhecem os direitos 

reprodutivos, como parte da concepção de Direitos Humanos. 

Nesse sentido, acrescenta-se que o ser humano tem prioridade de escolhas em relação 

ao seu corpo, e, para as mulheres cumprirem essa soberania, e com isso acessarem a cidadania 

plena, tanto nos aspectos políticos quanto democráticos, torna-se necessário questionar a 

maternidade como desejo efetivo em todas as mulheres. No mesmo sentido, em uma pesquisa 

realizada por Barbosa e Rocha Coutinho (2007), foi encontrado que feminilidade pode ou não 

incluir maternidade, ou seja, realizar-se como mulher não passa obrigatoriamente por ser mãe. 

As mulheres entrevistadas na pesquisa optaram por não ter filhos e afirmaram-se plenamente 

felizes e satisfeitas com a decisão. 

Importante salientar que, uma Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios realizada 

pelo IBGE em 2008 demonstrou que o número de filhos dentro dos lares brasileiros vem 

diminuindo com o tempo. Na década de 80, o número de filhos era de 4,4 nascimentos por 

mulher; nos anos 90, essa taxa baixou para 2,9 nascimentos; e, em 2008, esse número passou 

para 1,89 filhos. Segundo Lousada e Rocha-Coutinho (2007), essa queda significativa no 

número de filhos por mulher nos anos 90, deu-se devido ao período de recuperação da 

economia no país, o que inclinou a participação da mulher no mercado de trabalho, entre 

outros motivos. 

Em contrapartida, outros achados indicam que apesar de novas possibilidades terem se 

aberto para as mulheres, antigas visões, como aquela na qual a realização de uma mulher 

passa pela maternidade, ainda prevalecem no discurso social (BARBOSA; ROCHA-

COUTINHO, 2007; PATIAS; BUAES, 2012). Nesse sentido, as mulheres que optam por não 

ter filhos sentem-se advertidas por discursos tradicionais de família e maternidade a 

explicarem sua escolha, o que produz um sentimento de “endividamento” perante da não 

realização de uma norma social do amor materno (PATIAS; BUAES, 2009).  

Porém, a chance de uma mulher engravidar começa a diminuir quando ela tem apenas 

27 anos e, a partir dos 30, o aparelho reprodutor feminino começa envelhecer, aumentando os 

riscos de má-formação, doenças congênitas e aborto (BARBOSA; ROCHA-COUTINHO, 

2007). Logo, prolongar muito a decisão de ter um filho pode significar um risco grande, 

segundo as descobertas científicas recentes sobre o tempo biológico da mulher. Deste modo, 
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pode-se entender que o desejo de ser mãe não é presente em todas as mulheres, pois é 

composto por laços sociais e culturais que ditam regras de comportamento, já que inúmeras 

circunstâncias do meio ambiente, como pais, família, sociedade e cultura, modificam o 

registro biológico do ser humano (BOAVENTURA, 2006). Para as mulheres que desejam 

assumir o papel de mães sem o contexto do matrimonio e familiar tradicional, a adoção 

constitui-se como a uma possível forma de exercer a maternidade.  

 

 Adoção como uma possibilidade de experienciar a maternidade 

 

   A adoção de crianças existe desde os primórdios dos tempos, mas em algumas culturas 

houve discriminação e sofrimento quanto a isso. Na história da adoção, o código de Hamurabi 

(1686 a.C.) é considerado o primeiro texto jurídico que comprova que desde esses tempos a 

adoção já acontecia. Para Paiva (2004), neste período, a adoção era compreendida como um 

benefício para os adultos que não poderiam gerar descendentes, garantindo a preservação de 

seus bens e o nome da família, consequentemente. A função primordial da adoção era a de 

garantir os seus direitos, existindo a possibilidade de anulação do processo.  

Nesta mesma época, os pais tinham o direito de abandonar seus filhos e depois 

retroceder com a decisão, não havendo consideração por quem era adotado e pelos vínculos 

afetivos que eram construídos na nova família (MARCÍLIO, 2006). Além disso, Schettini 

(1998) descreve que sempre existiu uma supervalorização dos laços de sangue em nossa 

cultura.  

No Brasil, por muito tempo, não se legislou sobre crianças que não eram criadas por 

suas famílias de origem e eram cuidadas por famílias que praticavam a caridade ou em Santas 

Casas de Misericórdia (MARCÍLIO, 2006; PAIVA, 2004). A primeira legislação brasileira 

sobre a adoção surgiu em 1916 e as Santas Casas de Misericórdia eram um lugar para casais 

sem filhos buscarem crianças para adotar, as quais davam o nome de “filhos de criação”. Este 

nome denominava a falta de legalidade desta condição, deixando muitos filhos na condição de 

empregados da família. Para os adotados daquela época, viver em uma casa de família era 

melhor do que viver em uma instituição. 

  Contudo, a adoção só vai ganhar um sentido mais social após a Primeira Guerra 

Mundial, quando um grande número de crianças ficou sem seus pais (WEBER, 2005). É a 

partir desse momento que se inverte o sentido da adoção, pois passa a ser entendida como 

proposta de bem estar para crianças que possuem pais ausentes. Mais tarde, em 1959, segundo 

Paiva (2004), após a Segunda Guerra Mundial e a Declaração dos Direitos da Criança, o foco 
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passa a ser a criança e não mais a família que adota. Em continuidade, surgem as primeiras 

leis sobre a adoção no Brasil, vinculadas ao surgimento do Estado moderno, dando 

valorização à infância em fase de desenvolvimento e à psicologia (SOLON, 2008).  Essas leis 

são problematizadas por diferentes campos do conhecimento, cooperando para lançar novos 

olhares sobre a adoção.  

A partir de 1965, a legislação prevê a comprovação de casais inférteis e dispensa o 

limite de cinco anos de casamento para adotar, porém, a idade mínima de 30 anos foi 

estipulada para os adotantes (BRASIL, 1965). A adoção passa a ser irrevogável, mesmo que 

possam nascer filhos biológicos desse casamento. Mesmo assim, Weber (2008) esclarece que 

a análise das leis revelava o privilégio aos filhos biológicos em detrimento dos adotivos. Fica 

claro que neste momento o lugar dos filhos adotivos ainda era instável nas famílias, não 

existindo o mesmo lugar dos filhos biológicos. A adoção plena passa a existir em 1979, dando 

a condição de filho para o adotado, desvinculando-se de sua família biológica (MARCILIO, 

2006).  

Ainda a Constituição do Brasil de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8069, de 1990) fizeram cessar qualquer tipo de discriminação entre filhos adotivos e 

biológicos. Dando sequência a essas importantes conquistas legislativas, essas leis trouxeram 

mudanças profundas sobre a adoção e prendeu bases para que a adoção deixasse de ser uma 

forma de filiação fragilizada para transforma-se em uma filiação legítima. Deste momento em 

diante, o interesse da criança tornou-se superior ao interesse do adulto.  

Nos Estados Unidos, as adoções têm sido realizadas nos seguintes patamares: a) 

através de agências públicas; b) adoções independentes; c) por parentes e padrastos; d) 

internacionais e inter-raciais. As adoções realizadas  por parentes e padrastos totalizam uma 

maior parcela (KUSANO, 2011). 

 Dentre as diversas mudanças ocorridas com a adoção, Casellato (1998) afirma que, no 

Brasil, a demanda para adoção ainda se caracteriza pela adoção clássica, ou seja, buscar a 

solução de conflitos ou a satisfação das necessidades do adotante e não exatamente do 

adotado. Por outro lado, adoções, principalmente as tardias, demanda dos candidatos uma 

preparação muito especial. Essas crianças trazem as marcas das situações críticas vivenciadas 

no seio familiar, nas ruas e nos acolhimentos institucionais, diferentemente dos recém-

nascidos (VARGAS, 1998). 

  Todo este movimento refere-se a manifestação social e cultural de uma adoção que 

apresenta ao mesmo tempo duas facetas: da criança que será inserida em outra família e dos 

adotantes que desejam um filho. Para Levinzon (2004), somente o desejo de ajudar ou amar 
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uma criança não é razão suficiente para adoção. Os desejos de salvação e de fazer o bem não 

garantirão relação harmoniosa entre esse novo integrante dessa família. 

Sobre a cultura da adoção, outro achado importante é uma pesquisa na sociedade 

brasileira feita por Weber (1996), que revela um perfil dos pais adotivos: 91% dos que adotam 

são casados, encontram-se dentro de uma faixa etária nominal de 40 anos e 55% não possuem 

filhos naturais; a maior parte dos casais pertence a classes sociais de melhores condições 

econômicas e realizam a adoção seguindo criteriosamente os trâmites legais, ou seja, por meio 

dos Juizados da Infância e da Juventude (JIJ), enquanto que a minoria dos adotantes, os de 

classes menos privilegiadas, realizam as adoções dentro do modelo intitulado “adoção à 

brasileira”.  

O estudo de Maux e Dutra (2009) objetivou compreender a vivência de ser mãe, 

através da adoção, no caso de mulheres férteis cujos companheiros eram inférteis. As 

participantes desta pesquisa não geraram os seus filhos, mas é no dia-a-dia, nos cuidados 

dedicados à criança, que elas se reconhecem enquanto mães. Assim, ser mãe não aparece 

como algo inato, mas como uma construção que vai acontecendo a partir da relação afetiva 

estabelecida com aquele filho. Além disso, conclui-se com este estudo que, para essas 

mulheres, a maternidade lhes conferiu respeito e maior reconhecimento social que qualquer 

outro papel que venha a desempenhar ou lugar que venha ocupar. 

Nos últimos anos, o perfil dos candidatos à adoção vem se modificando no Brasil. O 

percentual de famílias monoparentais que adotam vem crescendo. Anteriormente, esse tipo de 

adoção não era indicada, mas hoje essa visão está mudando e nota-se que muitas pessoas 

constroem uma carreira profissional e um lar para criar um filho sozinhas. No Brasil, 10% das 

adoções são realizadas por pessoas solteiras. Em países desenvolvidos, a adoção por solteiros 

chega a 30% (WEBER, 2011).  

Legalmente, a possibilidade de adotar na condição de solteiro, no Brasil, foi admitida a 

partir da Lei Federal n. 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) e dá outras providências (BRASIL, 2001). Em 2003, entrou em vigor 

o novo Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002) (BRASIL, 2002), que trouxe algumas 

modificações com relação ao processo da adoção, na medida em que reduziu a maioridade, 

permitindo que pessoas mais novas pudessem adotar, desde que comprovassem estabilidade 

familiar. Assim, a partir da vigência dessas leis, a idade mínima do adotante diminuiu para 18 

anos, devendo este ser pelo menos dezesseis anos mais velho que o adotado.  

 Contudo, a Nova Lei da Adoção (2009) cooperou para a construção de um novo 

panorama referente à adoção que já estava sendo demarcado aos poucos através das novas leis 
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e mudanças sociais. Nesse sentido, as famílias que adotaram vêm conquistando visibilidade, 

dessa forma, desfazendo mitos e proporcionando casos de adoções satisfatórias (SCHETTINI; 

AMAZONAS; DIAS, 2006). 

 Como reflexo das transformações sociais, que produziram novas formas de família, a 

legislação reconheceu o direito de adoção a pessoas solteiras. Desde então, tem aumentado o 

número de candidatos solteiros em processos de habilitação para adoção, sobretudo de 

mulheres. 

Mulheres que vivem sozinhas, sejam elas viúvas, separadas ou solteiras são motivadas 

por adotar uma criança por diversas causas, entre elas: o medo da solidão, pretensão de dar 

sentido a uma vida pobre de relações ou simplesmente pelo desejo de ser mãe ( LEVY-

FÉRES CARNEIRO, 2002). Motivações relacionadas a perda de um filho também levam a 

adotar ( SANTOS et al, 2011).  

Poucos são os estudos que investigam o fenômeno da adoção em mulheres solteiras. 

Estudo sobre mulheres solteiras que adotaram encontrou que elas tinham aproximadamente 30 

anos, empregos estáveis e menor rendimento salarial comparado aos casais adotantes. No 

mais, não alegaram dificuldades em cuidar da criança e trabalhar fora de casa, sendo sensíveis 

às necessidades de seus filhos (SHIREMAN, 1996).  Nesse sentido, Weber (2011) observou 

que são lares estáveis e que em função dessas mulheres não ter relacionamentos conjugais, 

elas conseguem envolver-se mais com os filhos.  

Em um estudo espanhol realizado com famílias de mulheres que optaram pela 

monoparentalidade, mediante adoção, reprodução assistida ou relações sexuais. Neste estudo 

foi possível encontrar que a sociedade ainda as vê como mães “atípicas”, forçando-as a 

desenvolver estratégias de legitimação devido a sua escolha (RIVAS; JOCILES, MONCÓ, 

2011). 

Santos e colaboradores (2011), observaram algumas peculiaridades e desafios da 

experiência na adoção por solteiros. Encontraram-se algumas dificuldades, principalmente, 

quanto ao contexto socioeconômico e à existência ou não de uma rede de apoio para cuidar da 

criança. Entre outras dificuldades encontradas, foi citada a não aceitação inicial por parte da 

família.  

Interessante refletir sobre os achados na literatura. Busca da legitimidade da 

sociedade, dificuldades encontradas como a não aceitação inicial da família e os desafios 

socioeconômicos vão ao encontro de resquícios de uma sociedade tradicional. Pais que 

almejam para a filha uma família nuclear composta por pai, mãe e filho biológico, acreditando 

que ela não dará conta dos cuidados monoparentais.  
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Outro aspecto encontrado refere-se aos desafios econômicos socioeconômicos que 

estão relacionados à existência de baixos salários para as mulheres no mercado de trabalho.  

As mulheres hoje estão inserindo-se em universidades, para aprimorar o seu conhecimento e 

condições de trabalho, mesmo que isso não defina uma mudança na valorização do seu 

trabalho. As mulheres estão em uma condição de “teste”, buscam provar à sociedade que são 

boas profissionais e que, mesmo assim, podem ser boas mães (SCAVONE, 2001).  

 Como se percebe, os tempos atuais exigem que exista um compromisso nas questões 

que envolvem a adoção por mulheres solteiras, no que se refere aos mecanismos jurídicos e 

legislativos, preparação dos adotantes e reais motivos que levam a adotar, levando em 

consideração o melhor interesse da criança. Assim, se a adoção é um dos caminhos possíveis 

para se constituir uma família, é necessário que se dê maior atenção as candidatas a mãe, pois 

neste ato estão implicadas várias razões subjetivas que nem sempre acompanham as razões 

objetivas.  

 

 

Considerações finais 

 

As mulheres vêm mudando sua forma de agir e conviver em sociedade, desde o 

estabelecimento da família tradicional burguesa.  No que tange à maternidade, antes seu 

futuro estava decidido: casar, cuidar do lar e ser mãe. Hoje, elas podem buscar outros projetos 

de vida, destacando-se na profissão. Porém, ao mesmo tempo que vivenciam essas mudanças, 

modelos tradicionais são cobrados a elas. Um exemplo disso são as mulheres que não desejam 

ter um filho. Optar por não vivenciar a maternidade, muitas vezes, é ter que preparar-se para 

enfrentar um discurso da sociedade, de que a maternidade é uma tendência inata da mulher.  

 Na literatura, pode-se perceber que existe um apanhado de motivos que levam às 

mulheres a optarem pela maternidade através da adoção, seja por infertilidade, casamento 

com homem mais velho, medo da solidão ou mesmo desejo de ser mãe. A mulher 

contemporânea, que seguiu outro caminho que não o caminho da mulher da família 

tradicional, sente o desejo de ser mãe, como se esse desejo fosse uma necessidade inscrita no 

social. Contudo, o fato de elas desejarem assumir sozinhas uma criança é um ato de coragem 

e coerente com essa nova mulher. Essa opção é garantida hoje devido a evolução das leis 

sobre adoção e principalmente sobre as mudanças e conquistas que ocorrem na família e com 

a mulher até os dias de hoje. As leis mudam para contemplar essas transformações, pois 
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aquelas mulheres que adiam a maternidade para encontrar independência emocional ou 

profissional, mais tarde pode não ser possível exercer a maternidade pela via do biológico.  

Muito ainda precisa ser construído e aceito. Os autores demostram que as mudanças 

nas leis caminham de forma mais rápida do que aquelas ainda expressadas na esfera subjetiva 

dos indivíduos. A adoção é um fenômeno que sempre existiu, porém, acontecem algumas 

alterações à medida que os contextos sociais mudam. Tais mudanças trazem novos 

entendimentos para o fenômeno e uma nova nomenclatura chamada de “adoção monoparental 

feminina”, que visa assegurar às mulheres outras formas de garantir a sua família e exercer a 

maternidade. Assim, faz-se importante aprofundar o conhecimento e o entendimento sobre 

este tema. 

Acredita-se num trabalho preventivo bem cuidadoso, anterior e posterior à adoção, que 

possa facilitar todo o percurso das mulheres que adotaram, assim como, das que estão na fila 

para adotar, possibilitando um desenvolvimento  saudável dessas famílias monoparentais e 

dos filhos adotados. Neste sentido, ainda há um longo caminho a ser percorrido. 

Nota-se que a adoção realizada por indivíduos solteiros é pouco explorada 

cientificamente. Entretanto, destaca-se a importância metodológica de desenvolver estudos 

com mulheres solteiras que adotaram e que aquelas que estão na fila para adoção, 

possibilitando fornecer parâmetros para análise, encontrar semelhanças, diferenças e 

peculiaridades na adoção monoparental e contribuindo com estudos na temática. 
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Introdução 

 

A adoção é um fenômeno que sempre existiu em praticamente todas as civilizações, 

porém, alterações tem ocorrido à medida que mudam os contextos sociais, assim como, 

mudam os entendimentos sobre família (MARCILIO, 2006). Com um número considerável 

de crianças institucionalizadas, aumento da quantidade de indivíduos com interesse em adotar 

e o aumento de adoções ilegais, conhecidas como “adoção à brasileira”, as leis vigentes sobre 

adoção precisaram ser reformuladas.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, BRASIL, 1990) “criou uma adoção 

com roupagens novas, vindo de toda ela impregnada de afeto e amor” (MARMITT, 1993, 

p.9). O interesse deve estar sempre arraigado às necessidades da criança, assim, procura-se 

encontrar pais para crianças destituídas de convivência familiar.  

A Nova Lei da Adoção (BRASIL, 2009) trouxe a prerrogativa de limitar em dois anos 

a permanência de crianças que tiveram seus direitos violados ou ameaçados em instituições de 

acolhimento. Se por um lado essa prerrogativa diminui a chance de milhares de crianças 

permanecerem muitos anos institucionalizadas, por outro, incentiva que a equipe profissional 

dos órgãos protetores invistam nas famílias e no retorno familiar durante os dois anos, mesmo 

que os fatores de risco sejam inúmeros e muito grave e intensos, diminuindo diariamente as 

chances dessas crianças serem adotadas, porque estão dois anos mais velhas, e de terem 

garantido o direito à convivência familiar e comunitária (SIQUEIRA, 2012). Com a 

consolidação da Nova Lei da Adoção de 2009, qualquer pessoa que queira adotar uma criança 

no Brasil tem de estar, obrigatoriamente, inscrita no Cadastro Nacional de Adoção – CNA 

(BRASIL, 2009). 

No que tange ao processo e à condição para adotar, a legislação brasileira habilita 

qualquer pessoa maior de 21 anos, independentemente do estado civil, a adotar um filho, 

respeitando uma diferença mínima de 16 anos entre adotante e adotado e ausência de 

parentesco (BRASIL, 1990). A Lei da Convivência Familiar é a atual legislação sobre a 

adoção no país. Ela designa a obrigatoriedade da capacitação prévia para adotar e considera 

indispensável a preparação psicossocial e jurídica do candidato a adotante.   

  Os candidatos recebem todas as orientações e informações necessárias para o 

cadastramento no Juizado da Infância e da Juventude. Inicialmente passam por uma triagem 

realizada pelo assistente social e psicólogo, na qual o candidato é submetido à avaliação 

psicossocial com entrevistas e visita domiciliar feitas pela equipe técnica interprofissional. O 

resultado dessa avaliação será encaminhado ao Ministério Público e ao juiz da Vara do 
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Juizado da Infância e da Juventude. Além disso, também é necessário preencher uma ficha de 

inscrição tanto com seus dados de identificação, como nome, estado civil, nível de 

escolaridade, profissão, situação econômica, entre outros dados, quanto com as características 

da criança que deseja adotar, definindo sexo, faixa etária e características físicas (PAIVA, 

2004; WEBER, 2004). Quando a criança tem irmãos, a lei prevê que o grupo não seja 

separado. A partir do laudo da equipe técnica da Vara e do parecer emitido pelo Ministério 

Público, o juiz dará sua sentença. Com seu pedido acolhido, seu nome será inserido nos 

cadastros, válidos por dois anos em território nacional. Após esse processo e aprovação do 

cadastramento, inicia‑se a fase de espera pela criança. 

A espera pelo filho adotivo é longa e difícil em muitos casos. Ainda que os candidatos 

saibam que estão em uma lista oficial de espera e que serão chamados assim que uma criança 

estiver disponível à adoção, a sensação de muitos candidatos é de que nada está acontecendo 

(REPPOLD et al., 2005). O processo de adoção, embora muito almejado pelos candidatos, é 

marcado por dificuldades, preconceitos, falta de acompanhamento psicológico durante o 

processo e burocracia, tornando-se, muitas vezes, um processo desmotivante (GONDIM et al, 

2008).  

Decidir e preparar-se para ter um filho, seja ele biológico ou adotivo, exige uma 

ponderação sobre os riscos, desejos, temores, motivações e expectativas. Necessita que os 

pais estejam cientes dos próprios limites e possibilidades (WEBER, 2004). Concomitante a 

isso, Scorsolin‑Comin, Amato e Santos (2006) afirmam que é importante tanto para os pais 

biológicos quanto adotivos, elaborar uma série de fantasias, valores, crenças e expectativas no 

que tange à adoção, a fim de ter sucesso como pais. 

Pesquisas sobre adoção têm apresentado o relato dos candidatos permeado por 

fantasias e receio de serem passados para trás ou esquecidos. Com isso, alguns estudos têm 

focado a questão da fila da espera (GONDIM et al, 2008, HUBER; SIQUEIRA, 2010; 

SCORSOLINI-COMIN; AMATO; SANTOS, 2006). Em um estudo realizado por Huber e 

Siqueira (2010), que objetivou conhecer a percepção acerca da adoção em casais adotantes em 

fila de espera, encontrou-se a preocupação com a bagagem genética e ansiedade no momento 

de contar ao filho que ele é adotivo. Os casais ainda identificaram a necessidade de apoio 

durante a espera pelo filho e após a adoção, para que essas angústias pudessem ser 

expressadas e que eles pudessem ser orientados. Em outro estudo, o grupo de apoio surge 

como um espaço privilegiado no sentido de oferecer suporte emocional e também informativo 
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e de orientação de aspectos práticos aos casais pretendentes à adoção (SCORSOLINI-

COMIN; AMATO; SANTOS, 2006). 

  O grupo de apoio sobre adoção também pode ser visto como um lugar de reflexão 

sobre a escolha de adotar e sobre as mudanças na vida que ocorrem a partir dessa escolha, 

além de contribuir para uma “não idealização” da família, fazendo com que os candidatos 

pudessem compreender a família real como espaço de conflitos e crises, que contribuem para 

o fortalecimento dos vínculos e do desenvolvimento das pessoas (SEQUEIRA; STELLA, 

2014). Com o trabalho no grupo, os pretendentes podem ressignificar conflitos e afetos, 

manifestar sentimentos e emoções que aparecem no momento de espera pela criança, além de 

trocar vivências com outras pessoas que se encontram na mesma situação, desmistificando 

algumas ideias fixas, revendo preconceitos, o que contribui para alterar a diferença entre o 

perfil de crianças que os candidatos buscam com o perfil de crianças a serem adotadas 

(SEQUEIRA; STELLA, 2014). 

Em muitos casos, a prolongada espera dá-se pela incompatibilidade entre as 

características escolhidas da criança pelos candidatos e o perfil das crianças e adolescentes 

elegíveis à adoção. Estudos demonstram que uma parcela alta de pais em fila de espera 

escolheram adotar bebês, brancos, saudáveis e do sexo feminino (HUBER; SIQUEIRA, 2010; 

SIQUEIRA, 2012; NOAL; NEIVA-SILVA, 2007). Na atualidade, conhecida como “pós 

moderna”, a criança adotável deve deixar essa roupagem de criança recém-nascida, branca e 

saudável (WEBER, 2008). 

 Ao analisar o panorama das pesquisa, nota-se que estudos têm investigado a temática 

da adoção, independente do tipo de arranjo familiar (ANDREI, 2001;; EBRAHIM, 2001; 

HUBER; SIQUEIRA, 2010; LEVINZON, 2004; LEVY; FÉRES-CARNEIRO, 2001; 

OTUKA, SCORSOLINI-COMIN; SANTOS, 2006; SCHETTINI; AMAZONA; DIAS, 2006; 

WEBER, 2004). Ainda que a demanda maior em adotar seja procedente de casais jovens com 

problemas de fertilidade, também casais com filhos biológicos, casais na meia idade, casais 

homossexuais e pessoas solteiras têm manifestado interesse em constituir ou aumentar a sua 

família por meio da adoção (SCHETTINI; AMAZONAS; DIAS, 2006). Um arranjo familiar 

que vem crescendo no Cadastro Nacional da Adoção é o das famílias monoparentais por 

escolha própria, ou seja, homens ou mulheres que estão cadastrados para adotar uma criança 

ou um adolescente, sendo o único responsável legal pela criança. O percentual de famílias 

monoparentais que adotaram vem crescendo no Brasil. Até os anos 90, esse tipo de adoção 

não era mencionada nas pesquisas, mas hoje ela já entra nos índices, fato influenciado pelo 

aumento do percentual das famílias monoparentais. No Brasil, 10% das adoções são 
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realizadas por homens ou mulheres solteiros. Em países desenvolvidos, a adoção por solteiros 

chega a 30% (WEBER, 2011). Para a mesma autora, pessoas solteiras optam pela adoção por 

diversas razões, mas a principal é que simplesmente desejam compartilhar a vida com um 

filho apesar de sua situação conjugal. 

 Na realidade brasileira, ainda mais escassos são os estudos que envolvem processos de 

adoção monoparental - aquela realizada por apenas um homem ou uma mulher (LEVY; 

FÉRES-CARNEIRO, 2002; SANTOS et al, 2011). O estudo de Santos e colaboradores 

(2011) demonstrou que apesar de os pais solteiros adotantes demonstrarem certa “solidão” por 

terem adotado sozinhos, demandando o apoio de uma rede de apoio externa, todos afirmaram 

que esse tipo de adoção deve ocorrer e que traz muita satisfação e aprendizado. Em outra 

publicação, Levy e Féres-Carneiro (2002) estudaram a motivação de mulheres solteiras, 

viúvas ou divorciadas que procuram a 1ª Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro 

com a intenção de adotar uma criança. Foram encontradas diferenças entre mulheres que 

haviam feito outros investimentos na vida que não apenas a maternidade e mulheres para 

quem a criança pretendida viria dar sentido a uma vida vazia de estímulos e pobre em relações 

afetivas. Nesse estudo, os motivos que levaram as mulheres que viviam sozinhas a adotar uma 

criança ou um adolescente foram: (1) já estar realizada profissionalmente; (2) cuidar e/ou ser 

cuidada; (3) casamento com homem mais velho; e (4) ampliar a família. 

 Segundo Weber (2011), existem  mulheres solteiras que optam por adotar uma criança, 

ao invés de ter um filho biológico, apresentando uma visão mais altruísta de dar um lar a uma 

criança. A autora revela que, em alguns relatos, observou-se que são lares estáveis e que em 

função dessas mulheres não ter relacionamentos conjugais, elas conseguem envolver-se mais 

com os filhos. 

Revisões de literatura e pesquisas internacionais não demostram nenhuma evidência 

de problemas em relação a família adotiva monoparental, onde somente exista a mãe ou o pai 

como responsável pela família, porém, foi encontrado que esse tipo de família é recomendada 

para crianças com necessidades especiais, as quais exigiriam mais cuidados (SHIREMAN, 

1995; 1996; GROZE; ROSENTHAL, 1991; GROZE, 1991). No que tange às famílias 

adotivas, a literatura brasileira é escassa em publicações relacionadas à adoção monoparental 

feminina, especificamente, mulheres solteiras que estão na fila para adotar, demonstrando a 

necessidade de investigar detidamente os significados atribuídos a essa experiência por parte 

de mulheres solteiras que pretendem adotar. A partir do exposto, o objetivo deste estudo é 

conhecer os sentimentos, as motivações e expectativas de mulheres solteiras, sem filhos, que 

estão na fila para adotar uma criança ou adolescente. 
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Método 

 

Delineamento 

 

 Este estudo foi desenvolvido a partir do entendimento de pesquisa qualitativa 

(MINAYO, 2010). As pesquisas qualitativas, em geral, demonstram grande preocupação com 

os contextos, buscando compreender os fenômenos sociais de forma mais aprofundada. Assim 

sendo, no presente estudo buscou-se levar em consideração o contexto social das 

entrevistadas, todas de classe média, residentes em uma cidade no interior do Rio Grande do 

Sul. 

 

Participantes 

 

 Foram encontrados 17 processos de mulheres solteiras que estavam aptas para adotar 

no Juizado da Infância e da Juventude (JIJ) de uma cidade da Região Central do estado do Rio 

Grande do Sul. Participaram do estudo três mulheres com idade entre 50 a 57, solteiras, de 

classe média, com formação profissional e atuantes no mercado de trabalho. Os critérios de 

inclusão foram: estar em fila de espera a pelo menos um ano, não ter filhos biológicos e não 

residir com um companheiro ou companheira. Foram dados nomes fictícios para preservar a 

suas identidades. A tabela 1 apresenta os dados sociodemográficos das participantes. 

 

 

Tabela1. Dados sociodemográficos das mulheres solteiras participantes do estudo 

 

Nome Idade Escolaridade Profissão Renda Etnia Tempo 

em fila 

Ana 

 

52 Graduação Enfermeira 6 salários Branca 5 anos 

Lia 

 

50 Graduação Professora 4 salários Branca 4 anos 

Vera 57 Doutorado Professora 12 

salários 

Branca 5 anos e 

seis 

meses 



44 

 

Instrumentos e procedimentos 

 

 Para coleta das informações, usou-se como instrumentos um questionário 

sociodemográfico (Apêndice A) e entrevista semiestruturada individual (Apêndice B). Essa 

forma de entrevista oferece ao pesquisador a flexibilidade para alcançar questões a partir da 

própria fala dos entrevistados, possibilitando aprofundar e esclarecer as respostas dadas pelo 

entrevistado (MINAYO, 2010; RICHARDSON, 1999). O projeto foi precedentemente 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Maria (Anexo B), via 

Plataforma Brasil (protocolo número CAAE 27295414.7.0000.5346). Foram considerados 

todos os preceitos éticos que regulamentam pesquisas que envolvem seres humanos, como 

preservação da identidade da participante, confidencialidade das informações, conforme 

preconiza a Resolução 466/12 do Conselho Nacional da Saúde (BRASIL, 2012). O Juizado da 

Infância e Juventude, que já havia autorizado a realização do estudo (Anexo A), forneceu a 

lista de casais, homens e mulheres habilitados para adoção, sendo as mulheres solteiras 

contatadas e convidadas para a realização da pesquisa. Por telefone, foram explicados os 

objetivos e os procedimentos do estudo, sendo agendada a entrevista em horário de 

conveniência das mulheres que aceitaram participar. Houve dificuldade de acessar as 

mulheres cadastradas, pois muitas informações estavam desatualizadas. Além disso, outras 

mulheres já haviam desistido do processo de adoção, pelos mais diversos motivos: demora 

excessiva (mais de 10 anos), ausência de condições físicas para cuidar de uma criança, 

casamento que fez com que elas gerassem filhos biológicos. Antes de iniciar as entrevistas, as 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C). As 

entrevistas duraram cerca de 1 hora e 30 minutos. As entrevistas foram realizadas na 

Universidade Federal de Santa Maria, com horário combinados.   

 

Análise das informações 

 

Buscou-se realizar um levantamento de opiniões das mulheres que estão na fila para 

adotar. Assim, as falas foram elencadas e agrupadas em categorias de análise. Sem dúvida, os 

dados coletados refletem a situação atual das mulheres entrevistadas, ou seja, o momento de 

espera pela criança adotiva. Estabeleceram‑se as seguintes categorias: “Ser mãe através da 

adoção: o que as motivou?”; “Características das crianças descritas no processo”; “O cuidado 
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monoparental: Redes que poderão ser acionadas, e “Tempo de espera: Trâmites e fantasias ao 

longo do processo de adoção”. 

 

 

Resultados e discussão  

 

 

Ser mãe através da adoção: o que as motivou?  

 

Vários motivos levam uma mulher a buscar à adoção como forma de exercer a 

maternidade. Suas motivações em relação à adoção apresentaram, portanto, algumas 

peculiaridades que puderam ser melhores compreendidas. 

 

 

“Eu sempre tive esse lado maternal bem aflorado. Assim, como eu sou 

solteira, eu sempre cuidei dos meus sobrinhos. Mas quando eu tinha 

38 anos, eu tive um problema no útero. Eu tenho um problema que 

ocasionou uma hemorragia bem grande. Daí eu fui na ginecologista,   

e ela me disse: (...) tu não pode ficar assim, teu útero está crescendo, 

está com um medição de tanto por tanto e daí uma das coisas que a 

gente vai ter que fazer, a gente vai ter que tirar porque isso pode gerar 

um tumor e tal” ( Ana). 

 

 

“Eu já tinha ideia de ter um bebê há muito mais tempo do tempo que 

eu estou na fila. Então, eu tive, eu perdi dois bebês, estava no início da 

gestação, os dois eu perdi em um período que eu tive de doença, que o 

médico neurologista falou que eu poderia ter dificuldade de 

engravidar, não tanto de engravidar, mas de manter a gestação se 

houvesse concepção. Bom, eu engravidei, mas no fim, eu, eu, eu 

perdi. Os dois bebezinhos eu perdi bem recentes” (Vera). 

 

“Sempre sonhei em ser mãe, em ter um filho nos braços, mas não 

consegui engravidar. Foram algumas tentativas...” (Lia). 

 

 A partir dos relatos das três participantes, pode-se entender que as mesmas optaram 

pela maternidade através da adoção por motivos relacionados a impossibilidade de gerar uma 

criança. Em dois relatos, fica claro que as participantes tentaram em um primeiro momento a 

maternidade pela via do biológico, e após tentativas frustradas optaram pela maternidade 

através da adoção. Neste estudo, a dificuldade para ter um filho biológico e engravidar é vista 

como a principal motivação para as mulheres que estão na fila de espera para adoção. 
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 Muitos motivos levam à adoção de uma criança ou adolescente, mas, de acordo com 

algumas pesquisas (WEBER, 1998, 1999, 2001; REPPOLD; HUTZ, 2003), o motivo 

prevalente é a infertilidade. Em pesquisa, Weber (2001) entrevistou 240 pessoas que 

adotaram, independente do estado civil e encontrou um número significativo de pessoas que 

ressaltaram que não tinham um companheiro e, por isso, decidiram pela adoção. Em nenhum 

momento, as participantes mencionaram ser motivadas pela falta de um companheiro efetivo. 

No viés da infertilidade, dado que foi encontrado nas falas, subentende-se que os laços de 

sangue seriam mais preferíveis aos laços adotivos para essas mulheres, pois duas relataram 

que fizeram tentativas de ter um filho pela via do biológico. Esses dados levam a pensar que 

ainda existem resquícios da época onde a legislação ainda proibia casais de adotarem antes de 

transcorridos cinco anos de casamento e comprovada a infertilidade. Esta legislação pareceu 

incentivar a filiação biológica e não a adoção (BRASIL, 1957). 

 Mesmo com as novas leis, pesquisas e evoluções na questão da adoção no Brasil, nos 

casos aqui explicitados, fica claro que adoção por uma criança aparece na vida delas como a 

segunda opção para exercer a maternidade, devido a suas limitações biológicas. Adotar uma 

criança acaba para essas mulheres como uma possível forma de tornar-se mãe de uma criança. 

Além dos motivos que as levou a procurar o JIJ, as mulheres passam por alguns processos 

para finalmente estarem registradas no Cadastro Nacional da Adoção. Além de preencher suas 

características, é necessário assinalar as características da criança desejadas, como a cor da 

pele, cor dos olhos, portadora de doença tratável ou não, portadora de HIV e se aceita irmãos, 

entre outras.  

 

Características das crianças descritas no processo 

 

No formulário do candidato à adoção, constam as características da criança desejada. 

Esta indagação faz os candidatos refletirem sobre a criança que desejam adotar, como 

também, pensarem sobre aspectos ainda não pensados, como as particularidades desejadas do 

filho e as questões de saúde. As falas a seguir ilustram esses aspectos. 

 

“Olha, pra mim não deveria ter aquelas características todas. Por mim, 

eu não teria preenchido. Pra mim não deveria, por exemplo, ter cor, 

cor de olhos, cabelos, cor de pele, não deveria ter” (Ana). 

 

 

“Eu acho que assim, a criança, quando tu chegasse na frente, vai bater 

aquele, aquele sentimento assim. Tu não precisa saber que cor é o 

cabelo, que cor é o olho, que cor é a pele, não. É aquele sentimento, 
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não vai importar o cabelinho dela, a pelezinha dela, não vai importar 

se é pretinha, encaracoladinho o cabelo. Não, isso não vai importar” 

(Lia). 

 

“Ali no caso da doença, ali eu optei por saúde. Por que eu optei por 

saúde? Vou te explicar: No caso eu achei ali um pouquinho 

importante, eu sou uma pessoa que trabalho na área que é a hospitalar, 

então sou uma pessoa que lido muito com doença todo dia. Então no 

momento que a gente lida com bastante doença, quando a gente saí 

dali a gente quer ver a saúde, por isso eu optei por uma criança 

saudável. Porque pra nós também é importante ver o outro lado” ( 

Ana). 

 

“Ah, na verdade, quando chegou nos problemas ali, nas alterações que 

a criança poderia ter, eu fiquei um pouco confusa. Eu pensei que 

estaria fazendo uma restrição” (Vera). 

 

 

Sobre as características das crianças descritas nos processos, as três mulheres optaram 

por recém-nascidos ou criança com no máximo três anos de idade, do sexo feminino, duas 

mulheres aceitavam criança branca e uma pontuou ser indiferente quanto a cor. Nenhuma das 

mulheres aceitavam crianças com doenças tratáveis ou não.       

Pesquisas apontam para a preferência brasileira pela adoção de recém-nascidos, de 

mesma cor de pele que a família adotante e, preferencialmente, do sexo feminino, visto que 

mulheres são representadas como mais dóceis e de fácil adaptação a novos ambientes 

(CASSIN, 2000; MARIANO, 2004; VARGAS,1998; WEBER, 2003). Weber (2001) ao 

pesquisar as características das crianças adotadas com 400 adotantes de 17 diferentes estados 

encontrou que (74, 9%) das crianças eram perfeitamente saudáveis; as outras possuíam algum 

problema de saúde no momento da adoção, mas este era, geralmente, sem gravidade, tal como 

sarna, anemia ou desnutrição. 

Outro ponto citado por uma das mulheres foi referente à possibilidade de alterações no 

questionário que podem ocorrer ao longo do processo. Em decorrência da demora na espera 

pelo filho, muitas vezes, os candidatos dirigem-se até o fórum e entram com uma ação para 

alterar o pedido de adoção, levando em conta as circunstâncias que interferem na velocidade 

do processo adotivo. Essas circunstâncias podem modificar a maternidade/paternidade 

inicialmente idealizada, pois as escolhas alteram-se de modo a se ajustar à 

maternidade/paternidade possível (AMIN; MENANDRO, 2007).   

 

“Primeiramente eu coloquei eu acho até um ano, depois eu troquei pra 

três. Alterei duas vezes, porque estava demorando muito daí, eu fui lá 

e pedi duas crianças. Agora coloquei uma criança só” (Vera).  
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Essas constantes mudanças encontradas nos processos foi relatada pela participante e 

estão relacionadas a velocidade de efetivar a adoção. Essas mudanças, muitas vezes, podem 

relacionar-se a medo, insegurança ou ansiedade pela demora da adoção se efetivar.  Neste 

caso, intensifica a necessidade e o trabalho de preparo com os candidatos à adoção e 

possibilita que eles repensem e muitas vezes se tornem mais maleáveis em suas exigências 

quanto às características (físicas e psicológicas) da criança desejada, de forma a permitir a 

facilitação no processo, ampliando-se as possibilidades de adotantes. 

Sobre as características desejadas pelas mulheres, todas almejam por crianças, até três 

anos de idade, do sexo feminino. Duas assinalaram desejar uma criança branca, somente uma 

relatou não importar o cor da criança. No Brasil, o número de adoções por crianças negras e 

pardas é menor (Weber, 1999). Um estudo realizado por Weber (2003) sobre as expectativas 

de pessoas cadastradas para adoção no Juizado da Infância e da Juventude de Curitiba 

evidenciou que 67% dos adotantes impõem como condição principal uma criança branca, 

19% relatam aceitar uma criança até morena, ou seja, preferem uma criança branca, mas 

aceitam uma morena clara, e 7% dizem não ter preferência quanto à cor da criança. Tais 

evoluções e mudanças não acabaram com os obstáculos no processo de adoção, o que se deve 

principalmente aos diferentes aspectos que se relacionam às expectativas e temores ligados à 

adoção, ao perfil bastante específico da criança desejada pela maioria dos adotantes 

(MINGORANCE, 2006). Certas características podem fazer com que a espera seja muito 

maior, pois as características desejadas não estão em sintonia com as características das 

crianças disponíveis para adoção.  

Sobre as doenças tratáveis ou não, foi unânime o pedido por crianças sem doenças. Em 

um caso relatado, a relação próxima com pessoas com enfermidades por conta da profissão de 

enfermeira foi utilizada para justificar a escolha por uma criança saudável, sugerindo 

conhecer a rotina de uma pessoa com uma doença. Outra questão levantada sobre as 

características das crianças, foi sobre o cuidado estar somente centrado em uma pessoa. 

Talvez seria desgastante para uma pessoa sozinha adotar duas crianças, ou seja, irmãos, ou 

cuidar de uma criança com alguma deficiência, onde o cuidado seria maior.  

 

O cuidado monoparental: Redes que poderão ser acionadas 

 

  Ser pai ou mãe através da adoção é uma tarefa bastante exigente, mesmo para quem 

vivencia esses cuidados dentro da conjugalidade, em uma família nuclear. No que tange aos 
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cuidado monoparentais, foi questionado às mulheres como elas imaginavam esses cuidados 

sem a presença do pai e com quem elas poderiam contar nessa função. 

 

 

“Eu encararia muito bem, pois eu já encarei esses momentos de 

cuidado, cuidar de crianças, o dia a dia. Eu acho que não teria 

dificuldade, não teria mesmo. Essa parte aí eu acho tranquilo nesse 

sentido” (Ana).  

 

“E outra coisa que eu estava pensando, acho que foi ontem ou antes, 

falta só mais dois anos eu já me aposento. Vou ter mais tempo ainda” 

(Lia).  

 

 

“Bom, eu estou no final da minha carreira profissional. Então eu estou 

em um processo assim ó, aguardando para que chegue a criança para 

eu pedir minha aposentadoria, vai ser isso” (Vera). 

 

Através das suas falas, percebeu-se que em nenhum momento elas relataram que 

poderão contar com a ajuda de outras pessoas, como uma rede de apoio social. Nas falas fica 

claro um sentimento de prontidão das candidatas, que transmite a ideia de que sentiam-se 

preparadas e organizadas para tal função. Diferente da pesquisa realizada por Santos e 

colaboradores (2011), a qual aponta a rede de apoio como fundamental para a adoção por 

solteiros. De outra forma, os dados sugerem que elas demonstram estar fortes para a adoção 

solteira, como se não precisassem da ajuda de outra pessoa, sendo suficientes para a criança. 

Esta visão reflete uma certa idealização da maternidade e um sentimento de fortaleza, nem 

sempre presente e frequente mesmo nas mães que contam com a ajuda do cônjuge e outros 

adultos na tarefa de cuidar de uma criança. Este aspecto sugere atenção, pois, se sabe que 

cuidar de um filho, independente da idade, é uma tarefa exigente e desgastante. Nesse sentido, 

a presença de uma efetiva e afetuosa rede de apoio seria importante e colaboraria para o 

processo de cuidar de uma criança. No que tange à rede de apoio dos participantes, foi 

mencionado o apoio fornecido por profissionais que acompanham essas mulheres, como 

psicólogo e psiquiatra. Estes profissionais fornecem apoio informacional às participantes do 

estudo, conceituado como sendo aquele apoio que transmite informações e orientações 

relevantes na solução e enfrentamento de problemas (WILLS, 1985).  

Duas mulheres contam com apoio psicológico e psiquiátrico, apontados como 

fundamentais para a sua saúde mental nessa longa espera. O acompanhamento psicológico é 

apontado como importante (SCHETTINI; AMAZONAS; DIAS, 2006).  
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Outra questão levantada por duas participantes foi referente à profissão. As mulheres 

relataram estar aproximando-se da aposentaria e assim teriam mais tempo destinado ao 

cuidado dos filhos. Ainda que a maternidade seja vista como algo que deve ser ponderado e 

planejado, ela é bastante apreciada em nossa sociedade (SANTOS; ROCHA-COUTINHO, 

2010). Para as mulheres entrevistadas, observa-se que ter um filho está relacionado a 

renúncias profissionais e pessoais. Parece que não há espaço para que se viva as duas funções 

ao mesmo tempo. Enquanto esperam na fila de adoção ainda permanecem nos seus trabalhos, 

no momento em que a criança chegar, e isso pode levar anos, pedem a aposentaria e dedicam-

se somente a criança. Esta postura remete a um alto investimento na função da parentalidade. 

 

Tempo de espera: Trâmites e fantasias ao longo do processo de adoção 

  

No processo de adoção, após os candidatos passarem pela triagem e avaliações com 

psicólogos e assistentes sociais, chega o momento de espera pelo filho. As entrevistadas 

descrevem que essa espera na fila de adoção pode ser longa e difícil. 

 

 “Olha, meio ansioso sabe, assim, eu gostaria de ter uma criança já nos 

meus braços, engatinhando. Eu sempre digo assim, que eu gostaria de 

ter ela nos meus braços, gostaria de educá-la. Sabe aquela troca de 

amor e educação? Carinho, aquelas coisas gostosas de mãe e filha. 

Aquela cumplicidade, eu gostaria de ter. São cinco anos perdidos aí, 

anos que nós poderíamos já ter vivido” (Ana). 

 

“Olha é difícil, é bem difícil, é muito tempo esperando, esperando... 

estou com quartinho pronto, sapatinho, roupinha lavada, tudo! Até 

hoje eu não entendo como funciona a fila” (Lia). 

 

“Eu estive várias vezes lá no fórum, sempre fui bem atendida, só que 

eu tenho ido agora nesses últimos meses, eu tenho ido desde 

novembro lá, eu tenho ido e depois comecei a ligar. E daí eu estou 

saindo de lá sem informação alguma, em novembro eu estava em 

terceiro lugar e estou sem informação. Isso é ruim, isso é muito ruim” 

(Vera). 

 

Neste estudo, as mulheres entrevistadas relatam que estão entre 5 anos e 6 meses a 4 

anos de espera por uma criança para adotar. As falas evidenciam a ansiedade das mulheres, 

que estavam com tudo pronto para a chegada da criança. Esses sentidos são encontrados em 

mães que geram um filho biológico, contudo, na gestação adotiva, esses sentimentos podem 

ser mais patologizantes. A literatura menciona um fenômeno chamado “gestação adotiva”, 

vivenciado pelos pais adotantes durante a espera pelo filho adotivo (REPPOLD et al., 2005). 

Esse fenômeno é singular, sutil, por não ocorrer mudanças no corpo da mulher, não ser visível 
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aos olhos dos outros, e por isso mais simbólico do que uma gravidez biológica, suscitando, 

em consequência dessas particularidades, mais ansiedade. Cabe ressaltar que essa gestação 

não tem tempo determinado para se efetivar, podendo durar de meses a anos (REPPOLD et 

al., 2005).   

Por outro lado, percebeu-se que o tempo na fila de espera, aliado às poucas 

informações reveladas no fórum, podem criar fantasias e ideias confusas no momento de 

espera da criança almejada. Nesta pesquisa, as entrevistadas descreveram que o convite para 

participar da pesquisa levou a família ou a participante, a fantasiar que a adoção iria se 

efetivar. Esse entendimento ficou explícito nas seguintes falas: 

 

 

“Eu até pensei assim, quando tu me ligou, tomara que seja uma 

psicóloga que participe junto com a Assistente Social do Fórum. Até 

pensei, de repente elas já estão com crianças dentro da faixa de idade 

que estou escolhendo e eles estão vendo aí quem tem, quem está mais 

preparada. Mas eu fiquei pensando depois, eu estou tão perto da fila” 

(Vera). 

 

“E agora eu disse que iria vir aqui falar sobre a adoção e todo mundo 

ficou com a orelha em pé querendo saber, achando que já tinha uma 

criança. Eu disse, não, é uma pesquisa” (risos) (Ana).  

 

Frente a esses comentários, dedicou-se um tempo para esclarecer às candidatas que o 

estudo era independente do processo de adoção, e que essa expectativa era natural dada a 

natureza da pesquisa. Foram fornecidas essas informações, e a partir disso, a entrevista foi 

retomada com a evidência de que não havia essa falsa relação entre a pesquisa e a efetivação 

da adoção. Outro ponto mencionado pelas participantes, foi referente à capacitação para os 

adotantes. A preparação é obrigatória e deve ser oferecida pela Justiça da Infância e 

Juventude, segundo Lei 12.010 de 2009. Nessa preparação, cada Vara da Infância ou Grupos 

de Apoio à Adoção podem acrescentar leituras especializadas na temática da adoção. 

 

  

“Eu acho que deve haver mais encontros para que a gente possa ler 

mais sobe a adoção, outros assuntos sobre a adoção, não só aquele 

prefácio que eles nos deram, mas que a gente veja mais vivências de 

outras pessoas que adotaram, outros assuntos sobre os filhos adotados, 

dificuldades que houveram com eles, sei lá...” (Ana). 

 

“Só teve um encontro que eles chamam de capacitação para adotar... 

mas um encontro é muito pouco. Achei que ia ter mais palestras sobre 

adoção” (Lia). 
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“Mas eu tenho impressão, eu tenho impressão não, faltou tempo. 

Tinha mais itens para ser abordados. No fim a gente vai aprendendo 

junto com o processo. Eu digo, eles estão aprendendo, é um processo, 

é uma evolução de tudo. Nós pensávamos que a lista da adoção estão 

toda programada, toda sob controle e não está. Então, todo mundo está 

se preparado junto né” (Vera).  

 

 

Além das leituras, Souza e Casanova (2012) ressaltam a importância do diálogo com 

os candidatos à adoção. Se for pessoa solteira, a conversa poderá ser realizada com seus 

familiares, que nesta situação também estarão adotando um novo membro na família. Esta 

conversa refere-se à análise do que é adoção, o papel dos adotantes até os motivos que levam 

a constituir uma família. São nesses possíveis espaços que surgem a oportunidade de 

desmistificar o medo relacionado aos aspectos hereditários que a criança adotiva pode trazer 

consigo. Os candidatos à adoção relatam temer uma imaginável transmissão geracional de 

aspectos negativos constituintes da personalidade da criança por meio dos genes da família de 

origem, a qual frequentemente aparece na fantasia dos candidatos como problemática pelo uso 

de drogas, álcool ou envolvimento com a criminalidade (SEQUEIRA; STELLA, 2014).  

Nesse contexto, a importância do grupo de apoio, que surge como um espaço 

privilegiado no sentido de oferecer suporte emocional e também informativo e de orientação 

de aspectos práticos aqueles pretendentes à adoção (SCORSOLINI-COMIN; AMATO; 

SANTOS, 2006). Neste período, são observados os imagináveis preconceitos que ainda 

permeiam esta atitude, como, por exemplo, qual é o perfil da criança que está na fila da 

adoção e sobre sua família de origem. Além disso, é um espaço para conversas sobre os 

medos, angústias que surgem durante o processo de espera, entre outros (SOUZA; 

CASANOVA, 2012; HUBER; SIQUEIRA, 2010). 

 

Considerações finais 

 

O presente estudo levantou diversas questões mencionadas por mulheres solteiras que 

estão na fila da adoção. A realização deste estudo possibilitou conhecer outro aspecto da 

adoção, sendo visto a partir do período que precede tal fato. Frente a isso, neste artigo buscou-

se conhecer a mulher solteira na espera de um filho adotivo, não priorizando o vínculo com a 

criança e nem seu ajustamento à família adotiva, e sim, os sentimentos da futura mãe adotante 

e suas vivências anteriores neste tipo de filiação. 
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Para adotar, as mulheres estão enfrentando todos os rigores da lei, submetendo-se a 

critérios subjetivos e objetivos para satisfazer todos os requisitos para ter uma criança sob 

seus cuidados. Juntam documentos, comparecem a entrevistas técnicas e audiências, fazem 

uma verdadeira peregrinação pelos fóruns e esperam por longos anos da fila de espera, o que 

lhes causam sofrimento e ansiedade. 

No que tange à motivação para adotar, como pano de fundo, foi encontrada a 

dificuldade em engravidar ou manter uma gestação como motivo que as levou a optar pela 

adoção. Verificamos que as mulheres investem no filho que pretendem adotar, na tentativa de 

completar o que lhes falta e procurando, através da maternidade, reaver o valor perdido e 

preenchendo o seu tempo com a maternidade, já que, a aposentadoria se aproxima. 

 Quanto às características das crianças descritas nos processos, ficou claro que por mais 

que as mulheres queiram adotar e empenham-se para isso, o perfil das crianças solicitadas não 

condiz com a realidade encontrada nas instituições de acolhimento. Associado a isso, a 

legislação de proteção à infância e juventude no Brasil está voltada para as famílias de 

biológicas. 

Apesar de ter 17 processos de mulheres solteiras no JIJ pesquisado, a pesquisa foi 

realizada com somente três mulheres, pois houve dificuldade em acessá-las em decorrência de 

informações desatualizadas nos registros do Juizado. Nessa perspectiva, a demora entre a 

aptidão para adoção e a sua efetivação foi um ponto problematizado. Em um caso, havia uma 

mulher na fila de espera a mais de 10 anos, e que atualmente já não se encontra em condições 

físicas para assumir uma criança. Partindo dessa realidade, sugere-se que as avaliações das 

famílias e o entendimento sobre a elegibilidade da criança para adoção seja feita com maior 

rapidez. Muitas vezes, a família de origem tem inúmeras chances para cuidar dos filhos, e 

quando a equipe conclui que já não há possibilidade de retomar os vínculos familiares, a 

criança encontra-se em uma idade avançada, inviabilizando a adoção. A equipe deve ter em 

mente o melhor interesse para a criança e a partir disso, tomar as decisões. Além disso, a 

adoção tardia deveria ser foco da mídia e dos grupos de apoio à adoção, pois é justamente na 

faixa etária a partir dos três anos que se encontra o maior percentual de crianças elegíveis para 

adoção. 

 Os resultados desse estudo também demonstraram a necessidade de efetivar a 

legislação e criar espaços de acolhida dos sentimentos advindos do desgastante processo de 

adoção, para que os adotantes em fila de espera possam manifestar suas opiniões, trocar 

experiências e ouvir uns aos outros. Embora a legislação (BRASIL, 1990, 2009) preveja um 

trabalho de capacitação para daqueles que estão na fila para adotar, constata‑se que esse 
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procedimento tem somente um encontro e que as mulheres candidatas, após passarem pela 

avaliação, ficam na fila de espera, às vezes por muito tempo, sem nenhum tipo de 

acompanhamento.  

Nesse sentido, o estudo tem seu valor pela carência de trabalhos que examinem as 

motivações de mulheres solteiras em adotar e os trâmites da fila de espera, compreender 

melhor quais são os elementos favorecedores dessa adoção para poder trabalhá-los em prol da 

concretização de novas adoções deste tipo. Essas observações corroboram a complexidade do 

fenômeno da adoção, o que confirma a necessidade do desenvolvimento de mais estudos que 

abordem esse tema. Por fim, acredita-se que esse trabalho vem a contribuir para o 

aprimoramento e evolução das leis que regem à adoção, assim como, do judiciário e 

profissionais articulados na questão, como também, para aqueles que estão na fila à espera de 

um filho e a sociedade em geral. 

 Nesta pesquisa, optou-se por entrevistar apenas mulheres do mesmo nível 

socioeconômico, o que consideramos uma limitação. Sugere-se que estudos futuros sejam 

realizados com participantes de diferentes níveis socioeconômicos. Além disso, sugere-se que 

outras pesquisas incluam não apenas mulheres, mas também homens, a fim de investigar 

quais são suas impressões sobre a paternidade através da adoção. Por fim, recomenda-se, 

ainda, que estudos longitudinais sejam realizados para que o fenômeno possa ser investigado 

a partir de uma perspectiva de desenvolvimento humano.  
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Introdução 

 

A família contemporânea tem passado por inúmeras transformações. Nesse contexto, 

multiplicam-se as diferentes formas de organização familiar, assim como estudos interessados 

em conhecer estas novas configurações e suas potencialidades para promover saúde e facilitar 

a relação dos seus membros (FÉRES- CARNEIRO, 1992; GRZYBOWAKI, 2000; WAGNER 

et al, 1999). 

 Para refletir sobre a formação da família hoje, faz-se necessário entender alguns 

aspectos culturais e históricos que tem marcado a sua formação. Na segunda metade do século 

XIX, após a industrialização, opera-se uma mudança na família e no modelo patriarcal. Surge 

a família conjugal moderna, na qual o casamento se dá com base no amor romântico e na 

escolha do parceiro (ARIÈS, 1981). Com base nuclear, essa família é composta por pai, mãe e 

filhos. Funções sociais rígidas marcavam consideravelmente essa família, a noção do 

feminino era apontada pela questão biologista da procriação, associada às ideias de cuidado 

do com os filhos, marido e lar. O homem era o provedor do sustento da família. Assim, as 

relações se baseavam na submissão feminina e autoridade masculina (BADINTER, 1985; 

MALHEIROS, 1999).  

A institucionalização da maternidade como ideal feminino definiu a mulher como ser 

social. Assim, pode-se entender que antes as famílias eram constituídas em torno de um casal 

marital e da coabitação; nos dias atuais, essas famílias são formadas a partir da circulação de 

uma criança (CLÉMENT; BONVALET, 2006). Em vista disso, não é possível descrever um 

tipo somente de família, de um modelo padrão, mas sim de diversos arranjos, configurações e 

dinâmicas peculiares (RAMIRES, 2014).   

Na atualidade, constatam-se uma multiplicidade de configurações familiares que são 

delineadas na medida em que a família vivencia as transformações psicológicas, sociais, 

políticas, econômicas e culturais, que leva os seus membros a experimentarem processos 

transacionais de adaptação e acomodação às novas situações. Então, o modelo tradicional de 

família, que corresponde aos ideais modernos, tem sofrido profundas alterações, tornando-se 

um conceito e uma experiência totalmente singular (GRZYBOWSKI, 2007).  

No panorama das famílias, tem-se as famílias nucleares, divorciadas, recasadas, 

homoafetivas, famílias monoparentais femininas e masculinas, embora ainda exista um 

número pequeno dessas últimas. Ainda que o fenômeno da família monoparental não seja 

novo no Brasil, pois sempre existiram pessoas que criaram e educaram seus filhos sozinhas, a 

atenção direcionada a essa modalidade de família é contemporânea. A partir dos anos 60, 
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ocorreu um aumento considerável de divórcios, aumentando também as famílias 

monoparentais. Similarmente, Grzybowski (2002) destaca duas formas de reorganização da 

família após o divórcio, uma de caráter singular (monoparentalidade) e outra de caráter 

conjugal (recasamento), sendo alvo de inúmeros estudos na atualidade. Se uma família é 

chefiada por uma mulher que não possui cônjuge, esta é chamada família monoparental 

feminina. Estima-se que as famílias monoparentais chefiadas por uma mulher solteiras que 

decidiu ser mãe através da adoção são menos frequentes e estudos sobre essa modalidade de 

família ainda são muito raros. 

Ao pesquisar sobre as famílias monoparentais contemporâneas, em particular, as 

famílias chefiadas por mulheres, observam-se mudanças significativas no decorrer das últimas 

décadas. Em 1996, 20,81% dos lares brasileiros eram chefiados por uma mulher. Em 2000, o 

número cresceu para 26,55% (IBGE, 2000). Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2012) demonstrou elevação nos índices de famílias monoparentais: 

37,4% dos domicílios possuem chefes do sexo feminino. A sondagem aborda os núcleos 

monoparentais indistintamente, constituída por viúvas, divorciadas e solteiras. A partir desses 

indicativos, não restam dúvidas que as famílias monoparentais femininas estão cada vez mais 

expressivas no contexto brasileiro. Concomitante a isso, acredita-se que essas mudanças 

também estão interligadas com os diferentes papéis que as mulheres ocupam na sociedade 

atualmente. 

A mulher passou por sucessivas transformações e tem alcançado espaços e direitos 

antes não conquistados, como o direito à educação, ao voto, ao trabalho e direito ao uso de 

métodos contraceptivos (SCOTT, 2012). Além disso, as mulheres também conquistaram o 

direito em optar por ter ou não filhos, independente de estar casada, como também pelo 

momento de ter um filho. Tais mudanças também provocaram várias alterações nas famílias e 

determinam variações na construção psíquica dos sujeitos e em suas escolhas (BARBOSA; 

ROCHA COUTINHO, 2007).  

Se por um lado existe a condição de mãe solteira, por outro, desponta um perfil 

radicalmente diferente: o das mulheres que optaram pela maternidade sem cônjuges. Dentro 

dessa configuração monoparental, a mesma pode ser estabelecida através da adoção de uma 

criança ou um adolescente. Tal tipo de adoção surge conjuntamente com a possibilidade de 

novas estruturas familiares, sempre existentes e previstas na Constituição Brasileira de 1988, 

possibilitando às pessoas solteiras começarem a assumir juridicamente novas 

responsabilidades, exercendo novos papéis no seio da família.  
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Legalmente, a possibilidade de adotar na condição de solteiro, no Brasil, foi admitida a 

partir da Lei Federal n. 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) e dá outras providências (BRASIL, 2001). No que se refere aos 

direitos dos adotados, esta lei estabelece a igualdade de direitos entre os filhos adotivos e 

biológicos, mantendo a adoção irrevogável, possibilitando ao adotado todos os direitos de 

filho, visando proporcionar uma família para que a criança possa crescer de forma saudável e 

segura.   

Em 2003, entrou em vigor o novo Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002) 

(BRASIL, 2002), que trouxe algumas modificações com relação ao processo da adoção, na 

medida em que reduziu a maioridade, permitindo que pessoas mais novas pudessem adotar, 

desde que comprovassem estabilidade familiar. Assim, a partir da vigência dessas leis, a idade 

mínima do adotante diminuiu para 18 anos, devendo este ser pelo menos 16 anos mais velho 

que o adotado.  

Exercer a maternidade sem a figura do pai é um desafio. Para ajudar nessa tarefa, a 

rede de apoio social pode ser acionada. Rede de apoio social é definida como conjunto de 

sistemas e de pessoas significativas que compõem os elos de relacionamento recebidos e 

percebidos do indivíduo. Está relacionada à percepção que a pessoa tem de seu mundo social, 

como se orienta nele, suas estratégias e competências para estabelecer vínculos, e com os 

recursos que esse lhe oferece, como proteção e força, frente a situações de risco que se 

apresentam (BRITO; KOLLER, 1999). A rede de apoio social está associada à saúde e ao 

bem-estar dos indivíduos (SAMUELSSON, THERNLUND; RINGSTRÖM, 1996; SLUZKI, 

1997), sendo um fator fundamental para o processo de adaptação a situações de estresse e de 

suscetibilidade a distúrbios físicos e emocionais (MASTEN; GARMEZY, 1985), atuando 

como fator de proteção. Estudos têm apontado diferentes tipos de apoio percebido. Wills, 

Blechman e McNamara (1996) e Wills (1985) citam o apoio emocional, instrumental e 

informacional como os mais relevantes. O apoio emocional está relacionado à disponibilidade 

de conversar e dividir problemas, através do estabelecimento de uma relação de confiança. 

Refere-se a um processo de ajuda que gera uma atitude emocional positiva, reforçando a auto-

estima e a confiança dos sujeitos, provavelmente por se sentirem acolhidos e respeitados pelos 

outros (WILLS, 1985). Em um momento de desgaste e cansaço da mãe, ter alguém com quem 

conversar sobre a adoção e seus desdobramentos alivia esse desgaste. O apoio emocional é 

considerado o mais efetivo para reduzir os efeitos negativos de uma situação desafiante e 

adversa.  
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Já o apoio instrumental corresponde à ajuda e à assistência em tarefas, tais como 

oferecer carona para a criança quando a mãe não pode fazer o transporte do filho para a 

escola, dinheiro e auxílio nas tarefas cotidianas. Compreende diversas atividades, desde a 

ajuda física como cuidar de crianças, auxiliar nos trabalhos domésticos e realizar algumas 

tarefas para indivíduos (WILLS, 1985). E por último, o apoio por meio de informações se 

refere à disponibilidade de orientação e informação. O apoio informativo está presente ao se 

fornecer informações, conselhos e orientações que possam ajudar os sujeitos a solucionar os 

problemas e adquirir maior conhecimento sobre os cuidados (WILLS, 1985). Quando uma 

mãe tem dúvidas quanto ao comportamento da criança ou precisa de indicações sobre 

profissionais, uma pessoa pode fornecer essas informações. Os próprios profissionais da 

saúde podem, ao orientar sobre o manejo do comportamento da criança ou tratamento de 

saúde, fazer parte da rede de apoio da mãe e fornecer apoio instrumental. É fundamental 

compreender a rede de apoio da mulher chefe de família monoparental para entender os 

recursos que ela dispõe para lidar com as situações desafiadoras. 

Como que estas mulheres que passaram a ocupar mais espaço e significação dentro de 

sua família e lutar por direitos mais amplos no seu cotidiano de mulher solteira vivenciam a 

experiência da maternidade através da adoção? Essas mulheres que conquistaram inúmeros 

direitos, como o direito ao voto, aos métodos contraceptivos, ao trabalho fora do lar e até 

mesmo o direito de adotar uma criança sem a presença de um cônjuge. Como as mesmas 

sentem-se na condição de chefes de uma família monoparental? Para dar resposta a estas 

questões, foi realizado este estudo que objetivou conhecer como foi o processo da adoção para 

mães adotantes, as suas motivações para adoção da criança, como está sendo a vivência da 

maternidade e sua rede de apoio enquanto mulheres chefes de família monoparental. Aposta-

se que os resultados desse estudo sejam úteis para os profissionais que atuam em diversas 

áreas do conhecimento, como Direito de família, Psicologia, Educação, uma vez que esta 

configuração familiar está presente em vários contextos.  

 

Método 

Participantes e Instrumento 

Participaram desse estudo qualitativo e exploratório três mulheres cujas características 

sociodemográficas encontram-se na Tabela 1. Os critérios para inclusão eram não coabitar 

com parceiro no momento da adoção e não ter filhos biológicos. As participantes receberam 

nomes fictícios. Para alcançar o objetivo exposto, foram analisados os processos de adoção 
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disponibilizados pelo Juizado, foi utilizado um questionário sociodemográfico (Apêndice D) e 

um roteiro de entrevista semiestruturada (Apêndice E), contemplando tópicos referentes à 

família de origem, maternidade, adoção, sentimentos e repercussões subjacentes, rede de 

apoio, entre outras questões. A coleta de dados documental foi realizada através de um 

formulário. 

Tabela 1. Características sociodemográficas das participantes 

Participantes Idade Etnia Escolaridade Profissão Renda (salários 

mínimos) 

Juliana 

 

31 Branca Especialização Empresária 4  

Isabela 

 

55 Branca Mestrado Professora 5 

Luciana 

 

57 Branca Mestrado Professora 5 

 

Procedimentos  

 

Esse estudo faz parte de uma pesquisa intitulada “Adoção e Maternidade: Um estudo 

sobre mulheres solteiras”. Primeiramente, essa pesquisa foi submetida e aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos da Universidade Federal de Santa Maria, 

sob o registro CAAE 27295414.7.0000.5346 (Anexo B). Foram considerados todos os 

preceitos éticos que regulamentam pesquisas que envolvem seres humanos, como preservação 

da identidade da participante, confidencialidade das informações, conforme preconiza a 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional da Saúde (BRASIL, 2012). Empregou‑se, na 

pesquisa, a amostragem por conveniência que, segundo Braga (2010), não atende a um 

critério probabilístico, contudo privilegia os sítios com alto potencial de informações para a 

pesquisa em andamento. Dessa forma, os contatos das mulheres aconteceram por intermédio 

do Juizado da Infância e da Juventude (JIJ) de uma Região Central do estado do Rio Grande 

do Sul, que possibilitou acesso aos processos de adoção e por conseguinte, indicou os casos 

de mulheres solteiras que adotaram. 

O Juizado forneceu o contato de cinco mulheres, que cumpriam os critérios de 

inclusão, tendo adotado uma criança entre os anos 2009 a 2013. Todas foram contatadas e 

somente três aceitaram. Percebeu-se resistência por parte das mulheres que declinaram em 

participar da pesquisa, uma delas desmarcou a entrevista e a outra alegou pouco tempo 

disponível.  No contato telefônico, todas as informações sobre a pesquisa foram esclarecidas, 
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tais como objetivos, procedimentos e direitos dos participantes. Foram assegurados os direitos 

ao sigilo da identidade, confidencialidade das informações e a possibilidade de retirar a 

participação a qualquer momento. Não foram constatados risco e danos a partir da 

participação no estudo. Com as mulheres que aceitaram, foram combinados lugar e horário 

para a entrevista. Das mulheres que concordaram em participar da pesquisa, uma optou em 

realizá-la no local de trabalho e outras duas, em uma sala do Departamento de Psicologia da 

Universidade Federal de Santa Maria. Antes de iniciar as entrevistas, as participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice F). As entrevistas 

duraram cerca de 1 hora e 30 minutos. 

 

Análise dos dados 

 

 Para análise qualitativa dos dados, foi usada a análise de conteúdo (BARDIN, 1977). 

Na atual pesquisa, a análise buscou compreender melhor os relatos, aprofundando o material 

coletado e destacando suas características mais importantes. Para tanto, as entrevistas foram 

transcritas e analisadas, considerando-se os sentimentos manifestados e os conflitos em 

relação à temática. A técnica de análise de conteúdo, mais especificamente, a análise temática, 

focaliza os núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de 

aparição, pode ter significado para o objetivo analítico escolhido (Bardin, 1977). 

Compreende-se que todo relato revela a perspectiva daquele que conta a sua história, assim, 

cada mulher solteira que adotou vivenciou o processo familiar de uma forma singular e 

apresentou sentimentos e olhares diferenciados. 

 

 

3. Resultados e discussão 

 

Os dados coletados confirmaram a complexidade do tema. Foi possível unir as falas 

das entrevistadas, analisar a experiência comum das mulheres, assim como conhecer as 

particularidades da vivência da adoção. Assim, a análise visou descobrir similaridades e 

particularidades nos relatos coletados. Foram encontradas quatro categorias: (1) Sobre as 

mulheres: Características, desejo e sentimentos relacionados à maternidade e motivação para 

adoção; (2) Família de origem; (3) Ausência do pai; e (4) A rede de apoio social e afetivo. 
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3.1 Sobre as mulheres: Características, desejo e sentimentos relacionados à maternidade 

e motivação para adoção  

 

 Esta categoria reuniu dados sobre o perfil das mulheres solteiras que procuraram a 

adoção, seus sentimentos e motivações para adoção. As participantes estavam na faixa de 31 a 

57 anos, sendo Juliana a mais jovem e Luciana a com mais idade. Eram brasileiras, de etnia 

branca e exerciam diversas funções, entre elas, a atividade profissional, o cuidado com os 

filhos e cuidados com lar. As três mulheres entrevistadas viviam realidades aparentemente 

semelhantes em relação à escolaridade, salário e cotidiano. Todas tinham Ensino Superior 

completo acrescido de especialização lato ou stricto senso, renda de quatro a cinco salários 

mínimos e rotina comum às mães e donas de casa. Possuíam uma alta escolaridade e uma boa 

renda financeira. Esses achados vêm ao encontro dos achados de Weber (2008), que revela 

que a maior parte dos adotantes que realiza a adoção seguiu criteriosamente os trâmites legais, 

ou seja, por meio dos JIJ e possuia boas condições econômicas. Por outro lado, uma parcela 

dos adotantes de classes menos privilegiadas realiza as adoções dentro do modelo intitulado 

adoção à brasileira. 

Juliana possuía 27 anos quando adotou uma menina de três anos. Isabela estava com 

49 anos quando adotou uma menina de seis anos, já Luciana estava com 52 quando adotou 

um menino de 10 anos. Juliana casou-se dois anos após ter realizado a adoção e foi mãe de 

uma filha biológica; Isabela permaneceu com o mesmo estado civil, adotando um irmão da 

filha adotada e Luciana permaneceu somente com um filho, mesmo existindo a oportunidade 

de adotar uma irmã do filho adotado, e manteve-se solteira. A faixa etária dos filhos no 

momento da adoção variava entre três e 10 anos, sendo realizado por Luciana uma adoção 

tardia. Na literatura, a adoção tardia é uma expressão usada para designar a adoção de 

crianças maiores. Weber (2008) considera tardias as adoções de crianças com idade superior a 

de dois anos. 

As mulheres entrevistadas pertenciam a famílias de origem nucleares e intactas, 

formadas por casal e filhos. Conforme Ariès (1981), nas famílias nucleares, o homem era o 

provedor do sustento da família enquanto a mulher, responsável pelos cuidados do lar e 

educação dos filhos. Para Birman (2009), a dita família nuclear foi se dissolvendo, com o 

passar do tempo, na medida em que a mulher recusou a condição exclusiva de desempenhar a 

maternidade. Assim, a luta pela igualdade de direitos e de oportunidades entre os gêneros, 

promovida pelo movimento feminista, deslocou efetivamente a mulher para outros papéis e 

contextos na sociedade, como o trabalho, estudo e conquistas de direitos. 
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Ao questionar às mulheres entrevistadas sobre quem fazia parte da sua família, foi 

observado que as mesmas responderam a pergunta levando em consideração o critério 

coabitação como parâmetro. Diante dessa indagação, duas mulheres levaram em conta os 

filhos como pertencentes a família atual. 

 

 

“Hoje minha família é então: o meu esposo, né, e os meus dois filhos. 

Um é biológico e ela é adotiva” (Juliana). 

 

 

 

No caso de Luciana, ela relatou a família sendo formada por ela e o filho adotado, já 

que na sua residência habitavam os dois, configurando assim, uma família monoparental. Já 

Isabela considerou sua família de origem como sendo sua família, pois ainda residia na casa 

dos pais. Cabe aqui pontuar também que a mesma não considerou os filhos como 

efetivamente parte da família. Em suas palavras, sua família era composta por: 

 

“Pai, mãe e um irmão mais novo que eu, que é solteiro também” 

(Isabela). 

 

 Este dado evidencia que a visão de Isabela ainda está enraizada no modelo de família 

tradicional nuclear, pois a mesma não reconheceu a configuração de sua família como 

monoparental, necessitando a presença patriarcal no centro familiar. Nesse plano, Ramires 

(2014) relata que as mudanças na subjetividade são mais lentas comparadas com as mudanças 

sociais e culturais, que implicam em mudanças estruturais na família. Nesse sentido, a partir 

do grifo abaixo, pode-se perceber que ainda persistem os velhos ideais de família, ou a 

chamada família “perfeita”, a dita família nuclear.  

Quanto aos sentimentos relacionados ao desejo pela maternidade, os trechos a seguir 

os ilustram claramente:  

 

  “Eu sempre sonhei e sempre achei que era fabuloso ser mãe, meu maior 

sonho de vida era ser mãe. Eu sempre quis, me realizar profissionalmente, 

essas coisas, sempre quis. Isso sempre foi um sonho meu, mas ser mãe era 

disparado” (Juliana). 

 

 

“Puxa vida! (risos). Agora é uma coisa assim essencial para a vida da gente. 

Depois que eu fui mãe, e eu tive os meus filho, se tornou uma coisa essencial, 
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impossível não ser. A gente não consegue se imaginar não tendo eles” 

(Isabela).   

 

 

“Sempre tive, eu sempre tive. Tanto é que os namorados, não foi por falta de 

não tê-los. Tive, sempre na minha vida alguém. Mas assim é, não engravidei, 

e aí pensei, mas não é por causa disso que eu não vou ter filho né” (Luciana).  

 

 

 Tal categoria de análise possibilitou compreender que tornar-se mãe era papel 

essencial para elas, atrelada à noção de cuidado e correlacionada com a feminilidade. 

Constatou-se um intenso desejo de exercer a maternidade. Sob esse aspecto, Boyle (1997) 

ressalta que a maternidade é entendida socialmente como desejo natural das mulheres. Na 

literatura, diversas revisões históricas acerca da instituição familiar (ARIÉS, 1981; 

BADINTER, 1985; CHODOROW, 1990; DONZELOT, 1986) tem sugerido que a exaltação 

ao amor materno é algo relativamente atual na história da civilização ocidental, formando esse 

tipo de vínculo, tradicionalmente descrito como “instintivo”. Ou seja, um mito construído por 

discursos filosófico, médico e político a partir do século XVIII. Porém, o desejo de ser mãe 

não é presente em todas as mulheres, pois é composto por laços sociais e culturais que ditam 

regras de comportamento, já que inúmeras circunstâncias do meio, como pais, família, 

sociedade e cultura, modificam o registro biológico do ser humano (BOAVENTURA, 2006). 

Uma das entrevistadas relatou que sempre sonhou em realizar-se profissionalmente, 

porém ser mãe estava em primeiro lugar. Concomitante a essa evidência, a literatura ainda 

aponta que, apesar de novas possibilidades terem se aberto para as mulheres, antigas visões, 

como aquela na qual a realização de uma mulher está vinculada à maternidade, ainda 

prevalecem no discurso social (BARBOSA; ROCHA-COUTINHO, 2007; PATIAS; BUAES, 

2012). 

Para essas mulheres, a maternidade parece ser fundamental para a noção de 

feminilidade. Ficou claro que nos casos de Isabela e Luciana não foi possível pela via do 

biológico, mesmo elas experienciando relacionamentos amorosos, não engravidaram. O fator 

biológico estabelece limites, e a forma de lidar com essa imposição foi através da adoção. 

Para elas, ter uma família vai muito além da reprodução biológica.  

Observou-se a realização através da maternidade e o desejo em ser mãe intimamente 

atrelados à motivação para a maternidade. Nos relatos, são apresentados os momentos em que 

as entrevistadas decidiram adotar e o que as motivou: 

 

“Sim, sempre tive a vontade de ser mãe, e sempre tive vontade de ter 

um filho adotivo. Lá quando tu arruma os primeiro namorado, 
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primeiro namoradinho meu que vivi aquela paixão eufórica, a gente já 

sonhava em ter filho, o que é normal. A gente vai ter dois filhos, e a 

gente vai adotar também. A gente vai ter três filhos, um vai ser 

adotivo, aquela coisa” (Juliana). 

 

 

 “Sempre tive a vontade de ser mãe, e sempre tive vontade de ter um 

filho adotivo... e no dia do meu aniversário, teve o terremoto lá na 

Haiti, e depois disso teve muitas crianças para adoção lá no Haiti. E aí 

eu reuni minha família, pai, mãe, e disse: “Olha, eu vou entrar com 

um pedido de adoção” (Juliana). 

 

“Sim, desde criança. Eu tinha um sonho de uma criança de fora 

entrando dentro da família. Eu não sei também, eu trouxe para esse 

lado a minha vontade de adoção. Daí pensando na minha vida, eu já 

trazia desde lá, eu não pensava em adoção, mas eu via uma criança de 

fora vindo pra dentro da minha casa. Então eu acredito que já era uma 

vontade de adotar” (Isabela). 

 

 
“Quando eu vi que os meus relacionamentos não estava dando certo, 

eu tive um que a gente já tinha sentado e acertado sobre isso, ter 

filhos, mas aí eu não engravidei e aí eu decidi né. Até porque a idade 

já havia avançando, e eu digo, vou ser mãe. Vou ser mãe, resolvi me 

escrever na fila da adoção” (Luciana). 

 

No primeiro relato, Juliana esclarece que o desejo em adotar uma criança sempre 

existiu. Sobre o desejo pela adoção, Villa (2001) esclarece a importância de discernir entre 

adoções realizadas por necessidade e por desejo. O mesmo autor, pontua que a necessidade 

surge de uma carência e tem urgência de ser satisfeita. O desejo envolve livre escolha, 

move‑se em um plano mental e pode vir a gerar conflito. É necessário que os adotantes 

reflitam sobre essas questões e saibam, inclusive, que a adoção por simples desejo poderá 

gerar problemas a posteriori. Observando o relato das mulheres, é possível concluir que por 

trás das motivações das adotantes está o desejo de satisfação de interesses próprios, ou seja, 

para as três mulheres, a adoção resolve um problema, preenche uma lacuna, seja ela de 

encontrar companhia, possibilidade de realização de um sonho ou complementar a identidade 

pessoal. 

Ao considerar o cenário da literatura científica, nota-se que estudos tem pesquisado as 

motivações para a adoção, quer seja em famílias com filhos apenas adotivos, quer seja pelos 

arranjos ditos mistos, ou seja, compostos por laços consanguíneos e também adotivos 

(ANDREI, 2001; DINIZ, 1993; EBRAHIM, 2001; LEVINZON, 2004; LEVY; FÉRES-

CARNEIRO, 2002; OTUKA, 2009; PAIVA, 2004; SCORSOLINI-COMIN; SANTOS, 2009; 

SCHETTINI; AMAZONAS;  DIAS, 2006; WEBER, 2008). O estudo de Paiva (2004) 

apresenta os dados de uma pesquisa realizada em Osasco/ SP, segundo o qual 76% dos 



70 

 

pretendentes para adoção são motivados à adoção pela incapacidade em ter filhos biológicos. 

Em uma outra pesquisa, Weber (2006), envolvendo várias famílias no pais,  aponta que 50% 

dos entrevistados assinalaram a infertilidade como fator primordial para a motivação para 

adotar uma criança ou um adolescente. Nessa mesma linha, Féres-Carneiro e Levy (2002) 

encontraram diferentes motivos que levaram mulheres solteiras, viúvas e divorciadas a adotar 

uma criança. Entre eles, foram assinalados: desejo de ser mãe, porém, postergado por 

investimentos na realização profissional e casamento com homem mais velho; cuidar e/ou ser 

cuidada; medo da solidão e desejo de ampliar a família. Cabe salientar que a adoção 

monoparental vem crescendo nos cadastros de adoção. Em uma pesquisa interna realizada 

pela 2° Vara da Comarca de Natal/ RS, realizada por Maux e Dutra (2010), foi possível 

encontrar um aumento de pedidos de adoção por uma só pessoa (solteiras, divorciadas e 

viúvas) de 7,5% para 20%, referentes aos anos de 2000 a 2009.  

 

 

3.2 Família de origem 

 

Esta categoria inclui dados sobre a reação e o posicionamento da família de origem da 

mulher frente a sua decisão em adotar uma criança. A adoção além de ser um processo duplo 

de aceitação, do adotado com o adotante, de uma forma geral, é um processo também, de 

aceitação da família, no qual, ela deve estar informada desse novo membro que passará a 

conviver na família.  

Nas três entrevistas, houve integrantes da família que demonstraram não aceitar a 

decisão em adotar uma criança, em decorrência de medo e mesmo preconceito. A seguir, a 

fala das entrevistadas sobre o posicionamento das respectivas famílias no momento em que 

deram ciência à família sobre o desejo em adotar uma criança ou um adolescente: 

 

“O meu pai adorou a ideia, porque até então ele não tinha neto. Então ele 

tinha muita vontade de ter neto... a mãe foi contra assim, minha mãe e meu 

irmão mais velho. Ela me questionou isso. Porque tu vai adotar agora? 

Porque tu não espera pra ver se o teu marido vai querer. Eu lembro que eu 

disse pra mãe: Olha, o primeiro ponto para um homem me querer é querer 

minha filha, eu já tenho minha filha, eu não vou desistir dela em função de 

um casamento. Então é assim, quer casar comigo, quer namorar comigo, eu 

tenho uma filha, pronto” (Juliana). 

 

“Olha, a minha mãe foi a primeira a me apoiar... Ela achou assim o máximo e 

tudo que eu precisasse ela sempre me apoiou, embora meu pai e meu irmão 

às vezes fossem assim, ah... Eles são assim, tipo italiano –machista. Sabe? 

Eles falavam, ah, pensa, pensa bem, olha o que tu vai fazer” (Isabela). 
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“Sim, sim, a minha família também em relação a isso, foram tranquilo 

sempre. Até quando eu decidi adotar maiorzinho, o meu irmão foi o disse 

assim, isso foi em 2009, o B. já tinha feito 10 anos. Aí o meu irmão disse 

assim, ó, o único problema é que tu vai perder o crescimento dele de 

pequenininho né, mas o resto é filho... só foi com a minha mãe que sempre 

tinha uma coisa assim, mas graças a Deus deu” (Luciana). 

 

 

Todas as participantes falaram da importância da aceitação da família na realização da 

adoção, confirmando as observações de Dias (2006), mas nenhuma delas afirmou que 

mudaria de ideia diante da não aceitação. Mesmo aqueles integrantes da família que se 

mostraram indecisos quanto à entrada de outro membro familiar pela via da adoção, após 

diálogo e tempo, aceitaram a decisão da adotante. Dias e Lima Neto (2007) relatam que com a 

convivência, geralmente os parentes terminam aceitando e inserindo a criança na família.  

No caso de Juliana, foi relatada a preocupação de uma parcela da família, quanto ao 

futuro, subjazendo a ideia de que talvez adoção monoparental prejudicasse a possibilidade de 

futuros relacionamentos. A participante revelou que naquele momento ela decidiu postergar a 

decisão, mas não desistir, pois para ela, era muito importante que todos da família estivessem 

de acordo com a sua decisão. Esses achados aproximam-se do estudo de Santos et. al (2011), 

que encontrou em sua pesquisa com adoção monoparental que o apoio por parte da família foi 

considerado relevante para os entrevistados, o que foi apontado por todos como fator 

fundamental para a adoção, sendo sentida como necessidade. 

No caso da adoção tardia, houve o receio, por parte do irmão, em apoiar decisão da 

irmã nesse processo, devido a criança já ser crescida, impossibilitando a vivência do 

desenvolvimento inicial da criança. Quanto à adoção tardia, pesquisas revelam (WEBER; 

GAGNO; CORNÉLIO; SILVA, 1994; WEBER; CORNÉLIO, 1995; WEBER; GAGNO, 

1995) que uma parte da população exibe preconceitos relacionados a ela, como: a) o receio de 

adotar crianças mais velhas pela dificuldade na educação; e b) o medo de adotar crianças 

institucionalizadas pelos maus hábitos que trariam. Estes preconceitos relacionados à adoção 

de crianças mais velhas surgem como forma de justificar a preferência por bebês, relacionam-

se, fundamentalmente, com a dificuldade na socialização, como se as crianças fossem 

incapazes de atender aos anseios da família. Segundo o irmão de Luciana, a criança adotada 

tardiamente não aceitaria os padrões estabelecidos por ela, pois estaria com sua formação 

social iniciada. Weber (1996) pontua que grande parte dos adotantes tem preferência por 

bebês, pois acreditam que é possível obter uma melhor adaptação entre pais e filhos e uma 

adequada socialização nos anos iniciais. 
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Outro ponto que apareceu durante as entrevistas foi a questão referente à raça da 

criança adotada. A raça compreende os fatores morfológicos, como cor da pele, estatura, 

constituição física, sendo a cor da pele, campo obrigatório no preenchimento do cadastro para 

pretendentes à adoção no JIJ. Luciana sinalizou que a raça da criança adotada por ela causou 

estranhamento de membro da família, como demonstra o trecho a seguir. 

 

“Só a mãe. Por sinal não é muito adepta a negro, aceitou depois. Na 

verdade assim ó, a minha família toda, tanto por parte de pai ou mãe, 

têm muito racismo ainda. Mas da minha parte foi tranquilo ter filho 

negro né, o filho que eu adotei é negro né” (Luciana).  

 

Luciana tinha desejo em adotar uma criança negra, no entanto, pertencendo a uma 

família de raça branca e etnia italiana, encontrou alguns impedimentos iniciais por parte da 

família considerada por ela como racista. Conforme relatado pela participante, a priori a 

família não estava aberta para aceitar aquele membro diferente fisicamente e socialmente no 

seio familiar. Segundo Maux e Dutra (2010), se essa aceitação não acontece imediatamente, 

haverá uma busca constante do filho para garantir a sua pertença. Para Wegar (2000), esta 

cultura que privilegia o aspecto biológico influencia toda a sociedade, incluindo as famílias, 

os profissionais que trabalham com adoção, alcançando os pesquisadores da temática.  

 

 

3.2 Ausência do pai 

 

Esta categoria reúne informações quanto à visão das participantes sobre como foi 

experienciar a maternidade sem a presença do pai e como elas se organizaram com relação a 

isso. Das entrevistas, foi possível compreender o que pensavam sobre a ausência do pai e 

como elas se organizaram para cuidar dos filhos e trabalhar. As mulheres afirmaram: 

 

 

“Olha, a única dificuldade assim ó, é quando a gente viaja. Eu tenho viajado 

bastante assim a trabalho. Então tem que achar alguém para ficar com 

ele”(Luciana).  

 

“Eu organizei a minha vida, ela já tinha três anos, por mais que ela tinha 

várias dependências, eu não ia no banheiro sem a A. J. junto. Eu tinha muito 

medo. Mas ela tinha três anos, aos poucos ela foi conhecendo as pessoas que 

convivem comigo... De manhã, daí, eu já comecei a ficar em casa, de tarde, 

eu vinha trabalhar, ela vinha junto comigo pra loja”(Juliana). 
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“Pra mim é normal até, pra mim, vamos dizer. Eu acho que eu ter uma 

família e não estar sozinha, eu não sinto dificuldade, não vejo assim nada de 

dificuldade quanto a isso.... Às vezes eu me estresso, mas isso eu me 

estressaria mesmo tendo alguém do lado”(Isabela). 

 

 

 Os achados corroboram os resultados de Shireman (1996), que mostram que mulheres 

solteiras que adotaram não alegaram dificuldades em cuidar da criança e trabalhar fora de 

casa, sendo sensíveis às necessidades de seus filhos pelo fato de não dividir a sua atenção 

entre o filho e parceiro conjugal. A participação e o cuidado paterno na vida de uma criança 

influencia o seu desenvolvimento e saúde dos filhos, segundo diversos estudos psicológicos. 

Este cuidado tende a aumentar a qualidade da relação da mãe com a criança e contribui para o 

desenvolvimento cognitivo e social desta criança, além de abrandar efeitos adversos na sua 

saúde e vida social (GAGE; KIRK, 2002). No entanto, no caso de mulheres solteiras que 

adotam, a presença do pai é inexistente. 

Em nenhum momento as mães alegaram preocupações com os filhos em função de 

não ter um pai presente. Uma das entrevistadas relatou que as dificuldades poderiam aparecer 

mesmo se existisse a conjugalidade em sua vida, alegando ser “normal” não ter a presença do 

pai e garantiu não se sentir sozinha nessa condição, pois contava com a presença e ajuda da 

família. Na atualidade, a mulher ainda é a principal responsável pelos cuidados com a criança 

e o espaço doméstico (BORSA; NUNES, 2011). Embora na atualidade os pais estarem mais 

presentes na vida familiar, ele ainda é figura secundária no manejo com os filhos (SANTOS; 

ROCHA-COUTINHO, 2010).  

 

3.4 A rede de apoio social e afetivo 

 

Esta categoria agrega as informações sobre a rede de apoio das mulheres. Cuidar de 

uma criança e educar um filho são tarefas exigentes para um casal, podendo ser ainda mais 

difíceis quando tais tarefas são desenvolvidas apenas por um cuidador. Assim, procurou-se 

verificar a rede de apoio social dessas mulheres, ou seja, com quem elas poderiam contar no 

exercício da parentalidade e no cuidado diário com esse novo membro que está inserido agora 

no contexto familiar. Sobre esse tópico, uma das participantes citou pessoas que faziam parte 

de sua rede de apoio social: 
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“Eu tenho amigos, eu tenho muitos amigos que eu conto. Tenho uma vizinha 

minha que é... também... os dindos deles, tanto de um quanto do outro 

também. O meu irmão...” (Isabela). 

 

 

As mulheres citam alguns exemplos de ajuda presta pelos amigos e parentes, como 

disponibilidade para escutar e auxiliar em atividades com as crianças, correspondendo aos 

apoio afetivo e instrumental. Independente do tipo de apoio prestado, a rede da família e dos 

amigos podem ser essenciais no cuidado com o filho, uma vez que, quando o cuidado é 

compartilhado, a mulher sente-se amparada e pode dar continuidade à sua vida ao mesmo 

tempo em que se ocupa com os cuidados com o filho. Para Sluzki (1997), "a rede social 

pessoal pode ser definida como a soma de todas as relações que um indivíduo percebe como 

significativas ou define como diferenciadas da massa anônima da sociedade" (p. 41-42). 

Segundo Schneider e Ramires (2007), "apoio social diz respeito aos recursos disponibilizados 

por outras pessoas em situação de necessidade" (p. 98). A rede de apoio social tem uma 

profunda influência na saúde e no bem-estar do indivíduo (SAMUELSSON, THERNLUND, 

RINGSTRÖM, 1996), sendo considerada por Masten e Garmezy (1985) essencial para o 

processo de adaptação a situações de estresse e de suscetibilidade a distúrbios emocionais. 

Nesse sentido, toda rede de apoio é uma rede social, ao passo que nem toda rede social é uma 

rede de apoio, pois pode haver redes sociais que não sejam benéficas e pelas quais o apoio 

não circula. No entanto, pode-se afirmar que as redes de apoio envolvem principalmente a 

rede social pessoal de cada família.   

A participante Juliana relatou que quando adotou a menina não contava com a ajuda 

de outras pessoas, referindo-se a ausência de apoio instrumental. Afirmou que cuidar de uma 

criança sozinha é algo que gera cansaço e que precisou organizar melhor suas atividades, a 

fim de adaptar melhor a sua rotina. 

 

“É, é só eu que cuidava dela. Isso dá cansaço, dá transtorno... Mudou 

o trabalho, a minha rotina mudou toda, a prioridade mudou toda. E 

morava sozinha, era solteira, independente, tinha o meu trabalho, fazia 

o que eu queria. E depois que eu fui mãe, mudou completamente. 

Desde uma simples, fazer uma unha, uma tarefa feminina simples... 

Mas, não conheci ainda felicidade maior que essa. Desconheço! Não 

sei, não me imagino, não imagino minha vida antes. Tu esquece. Era 

uma vida legal, hoje é uma vida feliz”  (Juliana). 

 

 

A participante afirmou que ser mãe altera de maneira significativa a vida da mulher, 

inclusive afetando a rotina do cuidado de si. Como a participante não contava com a presença 
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de seus familiares, que moravam em outra cidade, ela teve que modificar sua rotina, alterando 

as horas que dedicava ao trabalho para acompanhar a filha em tratamentos de saúde, como 

informa o relato a seguir:  

 

“Desde que a A. J. veio para a minha casa, nunca mais trabalhei de 

manhã, horário da manhã eu fico com ela. Porque ela faz fono, faz 

psicologia, psicóloga, ballet, então eu faço questão de levar, de buscar. 

De manhã, daí, eu já comecei a ficar em casa, de tarde eu vinha 

trabalhar, ela vinha junto comigo pra loja” (Juliana).  

 

 

A rotina das mulheres entrevistadas parece ser repleta de diferentes atividades, 

demostrando que a mulher, atualmente, divide-se entre diversas tarefas, como cuidar do lar, 

trabalhar e aquelas relacionadas ao cuidado com os filhos. A participante Juliana ressaltou a 

ajuda dos profissionais de saúde, mencionando que a entrada de uma criança adotada em uma 

família é uma situação nova, na qual não dão conta de todas as demandas para com a criança, 

sendo, nesse momento, fundamental a atuação desses profissionais, auxiliando com 

informações e orientações sobre como cuidar da filha adotiva. Observou-se que o auxílio dos 

profissionais propiciaram o apoio informativo à mulher que adotou. Entretanto, ela afirmou 

que o prazer de cuidar supera o desgaste da adoção monoparental. Este relato vem ao 

encontro de uma pesquisa realizada com pais solteiros que também relataram satisfação, 

mesmo para aqueles que afirmaram que a adaptação foi difícil (SANTOS et al., 2011). 

Posteriormente, constatou-se a partir da fala dessas mulheres, que as mesmas precisavam 

também acionar ajuda de outras pessoas para dar conta do cuidado com as crianças.  As redes 

de apoio citadas foram a família, profissionais e pessoas contratadas para o cuidado.  

A escola, por outro lado, em um dos casos, não se constituiu como parte da rede de 

apoio. Isabela relatou com desapontamento ter vivenciado dificuldades advindas da escola, 

relacionadas à adoção monoparental. Ela foi chamada pela diretora da escola para que 

explicasse como as professoras deveriam lidar com o filho adotivo em datas festivas, como o 

dia dos pais. Esta situação evidencia o preconceito relacionado à família monoparental, 

pejorativamente chamada de família de mãe solteira, e também à adoção.  

Por fim, foi proporcionado às mulheres espaço para darem sugestões às mulheres 

solteiras que almejam adotar e ainda não deram o primeiro passo para abrir o processo no 

juizado. Nestas mensagens, as mulheres não relataram problemas ou dificuldades ao adotar. 

Pelo contrário, elas transmitiram mensagens positivas às mulheres que anseiam em ser mães 

através da adoção. Os tópicos que apareceram nos depoimentos delas foram: a importância da 
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preparação para adotar; bem-estar para o adotado e posteriormente para o adotante; e a 

oportunidade de ajudar uma criança ou um adolescente sem um lar.  

 

“Quando a gente adota, a gente ouve de tudo assim, sabe. É assim, 

como uma mãe que gera um filho tem que se preparar para ter, a 

adoção ela pode ser a maior alegria, felicidade do mundo, mas se 

prepara pra isso, sabe, é um filho, não é um cachorro que tu tá 

comprando... Tu adota para ter um filho, pra ti ser mais feliz também, 

não que aquele filho vem só pra te fazer feliz” (Juliana). 

 
“Que continuem lutando e que (silêncio) e que vivam a sonho delas, 

porque esse é um sonho que a gente tem que realizar. E que é um 

sonho muito bom e que depois que a gente realizou a gente se dá conta 

o quão grande ele é como é bom pra nós e não só pras crianças. A 

gente pensa em primeiro lugar neles, mas faz muito bem é pra nós, 

vendo as crianças crescendo, acompanhando esse crescimento deles, a 

gente se realiza assim como pessoa, como mãe, como tudo. Que lutem 

e que não desistem de serem mães adotivas, por motivo nenhum” 

(Isabela). 

 

“Eu acho que não só as solteiras, mas todas que pudessem adotar, 

independente de já ter filhos, eu acho que o esforço vale a pena para 

ajudar uma criança. Por que assim ó, ser mãe, como eu vejo com meu 

filho. Mãe, é tudo aquilo que eles precisam, é um porto seguro... Então 

assim ó, é especial, eu sei de pessoas assim que tem filhos, que 

também adotaram e é maravilhoso né. Tu tem com quem 

compartilhar, hoje as pessoas são muito egoístas, elas pensam muito 

no seu, guardar dinheiro para alguma coisa, dá pra se compartilhar o 

que se ganha né, para ajudar alguém” (Luciana).  

 

 

Na busca de uma melhor qualidade da adoção, fica evidente a importância da 

preparação para adotar, seja por via do judiciário, no qual existem encontros de preparação 

para adoção, os quais são realizados momentos de esclarecimentos para aquele que deseja 

adotar, como também, uma elaboração psicológica, econômica e familiar. A preparação é 

obrigatória e deverá ser oferecida pelo Juizado da Infância e Juventude. Ratificando essa 

proposta, a Nova Lei da Adoção (Lei 12.010 de 2009) pressupõe a preparação dos 

pretendentes à adoção. 

No Estatuto da Criança e Adolescente - ECA (alterado pela Lei 12.010/09) fica claro: 

 

Art. 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe 

interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da 

Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial, que 

conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e preparo 

dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou 

maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta 

Lei. 
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Nessa preparação, cada Vara da Infância ou Grupos de Apoio à Adoção pode 

acrescentar leituras especializadas na temática da adoção. No período de espera, através desse 

trabalho, é possível conversar sobre os preconceitos que ainda permeiam esta atitude, como, 

por exemplo, qual é o perfil da criança que está na fila da adoção e sobre sua família de 

origem. Além disso, é um espaço para conversas sobre os medos, angústias que surgem 

durante o processo de espera (SOUZA; CASANOVA, 2012; HUBER; SIQUEIRA, 2010). 

Para Otuka et al (2013), esta preparação poderá influenciar para que a adoção seja um 

processo positivo para a criança ou o adolescente e estimular essa família a ser 

“suficientemente boa”, ou seja, conseguir  adaptar-se com as necessidades do novo ser 

inserido no seio familiar - lembrando que o adotado, muitas vezes, passou por instituições de 

acolhimento. Autores como Iyama e Gomes (2005) e Otuka (2009) relatam a importância da 

criação de um ambiente seguro e capaz de prover suas necessidades emocionais. Os relatos 

das mulheres que adotaram tiveram a intenção de encorajar não só as mulheres solteiras, 

como também, todas as mulheres que almejam adotar uma criança ou adolescente. As mesmas 

apontaram estar mais realizadas pessoalmente hoje, após exercer a maternidade a partir da 

adoção. Houve um incentivo para o cuidado de uma criança e a importância da mãe na vida 

de uma delas. Demarcando, mais uma vez a visão tradicional que a mulher realiza-se na 

maternidade.  

 

 

Considerações finais 

Diante do tema proposto, ainda que este estudo tenha sido conduzido com uma 

amostra restrita de participantes, foi possível conhecer vivência dessas mulheres da 

maternidade através da adoção monoparental, a partir da sua realidade e singularidade. Não 

houve relatos de afastamento na relação afetiva das mulheres com a família, e em nenhum 

momento foi relatado desmotivação pelo não apoio a priori da família. Das entrevistadas, 

pode-se perceber que todas, em algum momento da vida, mantiveram relacionamentos 

amorosos, porém, não engravidaram, mesmo mantendo o desejo pela maternidade.  

Sobre as motivações para a adoção monoparental, conclui-se que são beneficiadas 

pelas características de personalidade e das circunstâncias de cada mulher adotante solteira, o 

que não impede, contudo, que outras mulheres, nem tão maduras adotem uma criança ou um 

adolescente e seja a única responsável. Cabe pontuar que pesquisar as motivações das 

mulheres que adotaram não garante o sucesso de uma adoção. Para que ela ocorra, é 
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importante que seja realizado um trabalho em conjunto com o judiciário, profissionais da área 

psi, instituições de acolhimentos e candidatos à adoção. 

Vale destacar que somente o desejo em adotar não é o suficiente para elas, que vai 

além disso,  adotar para essas mulheres subentende-se que seria uma forma de dar 

continuidade para uma família, que por um motivo ou outro, inicialmente, não foi possível 

prover através da via do biológico. Além disso, pode-se perceber que nenhuma mulher 

apontou a não presença do cônjuge em suas vidas como um impedimento para ter um filho 

adotado, dando a entender que as mulheres estão dando conta de prover os cuidados dos filhos 

sozinhas.  

No mais, destaca-se o valor da pesquisa, devido a carência de trabalhos que examinem 

a motivação e experiência da adoção monoparental feminina e conhecer quais são os 

elementos favorecedores da adoção pra incentivar outras mulheres a adotar. Por último, 

salienta-se a necessidade de mais pesquisas acerca do tema e dados quantitativos sobre esse 

fenômeno. 
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4 Considerações finais 

 

Mais de um terço das famílias brasileiras são monoparentais (IBGE, 2010). Quase a 

totalidade delas sob a responsabilidade afetiva e econômica de mulheres, situando-se entre os 

domicílios de mais baixa renda do país. As mães hoje são provedoras, cuidadoras, chefes de 

família, trabalhadoras em um mercado que ainda lhes paga salários inferiores aos dos homens, 

agravando a situação de grupo significativo de mulheres, que, inclusive, não tinha a 

expectativa de criar filhos sozinhas. 

Se por um lado existe a condição de mãe solteira imposta, por outro, desponta perfil 

diferente: o das mulheres que optaram pela maternidade sem cônjuges e a partir da adoção de 

uma criança. Hoje experiencia-se uma nova definição de família. São mães solteiras que, ao 

deixar de lado modelos rígidos, fizeram uma escolha deliberada por novos contextos, no qual, 

a conjugalidade para ter-se um filho deixa de ser uma condição. Aliada a essa mudança, 

outros dois fatores, respondem pelo perfil de uma nova mãe solteira, não mais restrita à ideia 

de mulher abandonada com os filhos. 

 A família não precisa mais ser a tradicional nuclear, formada por pai, mãe e filhos. 

Ela pode ser monoparental, entre outros moldes. De fato, não se encontrou mulheres que 

postergaram a maternidade em função da carreira profissional. As mulheres que participaram 

dos estudos concretizaram a maternidade, ou estão na espera para adotar um filho, 

apresentaram um desejo de ser mãe, independente de possuírem relação conjugal. Além disso, 

esta decisão representa um ato de coragem visto que a decisão pela adoção de uma mulher 

solteira vai de encontro à idealização de família tradicional, mesmo nos dias atuais. Pelo 

contrário, o fato de não possuírem cônjuges, para algumas participantes, tem permitido que 

elas se dediquem aos filhos.  

 Por fim, esse assunto não se encerra nesse trabalho. Acredita-se na importância de 

novas pesquisas que ofereçam continuidade e aprofundamento sobre o tema. É, sem dúvida, 

imprescindível, para o enriquecimento dos estudos sobre adoção, que os pesquisadores 

continuem investigando. Tendo em vista a crescente demanda de adoção por mulheres 

solteiras. 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

MESTRADO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO ESTUDO II 

 

 

Nome: 

Contato: 

Idade: 

Escolaridade: 

Profissão: 

Renda: 

Nacionalidade: 

Etnia: 

Quem faz parte da sua família? 

Quanto tempo está na lista? 

Com quem reside? 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

MESTRADO EM PSICOLOGIA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

ESTUDO II 

 

Questões norteadoras: 

 

1) Em que momento você decidiu ser mãe? 

2) E quando decidiu ser mãe através da adoção? 

3) Como a família reagiu com a tua decisão? 

4) Sobre os trâmites da adoção: cadastro da adoção, tempo em fila, capacitações, trabalho 

do juizado. 

5) Como foi preencher as características da criança? 

6) Como tu imaginas cuidar de uma criança sozinha? 

7) Rede de apoio. 

8) Mais alguma coisa que tu gostarias de dizer frente o que foi falado aqui? 
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APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

MESTRADO EM PSICOLOGIA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ESTUDO II 

 

Gostaríamos de convidá-la para participar da pesquisa “Adoção e maternidade: 

estudos com mulheres solteiras” que tem como objetivo investigar o perfil das mulheres 

solteiras que estão na fila de espera para adoção no Juizado Regional da Infância e Juventude 

de uma cidade da região central do estado. Estamos convidando mulheres que estão na fila 

para adotar uma criança ou um adolescente.  

Todas as exigências éticas da pesquisa serão atendidas, com direito à 

confidencialidade dos dados, sigilo da identidade e participação espontânea. Você poderá 

solicitar esclarecimentos sobre os procedimentos e outros assuntos relacionados com a 

pesquisa, podendo interromper sua participação a qualquer momento, sem que isso lhe traga 

prejuízo. 

Sendo um tema que poderá suscitar desconforto, este estudo pode ser considerado de 

risco mínimo. Contudo, a pesquisadora encontra-se preparada e capacitada para lidar com 

suas possíveis reações emocionais, visto que é psicóloga, podendo após a entrevista, 

encaminhá-la para atendimento psicológico. Os benefícios da realização de estudos dessa 

natureza está, primeiramente, na possibilidade de desenvolver conhecimento sobre um 

fenômeno pouco abordado cientificamente, como também, na disponibilidade de uma escuta 

livre de pré-conceitos e pré-julgamentos dessas mulheres. 

As entrevistas serão realizadas por uma equipe de pesquisadores, que inclui a 

coordenadora desse projeto de pesquisa, uma aluna da pós-graduação e outra da graduação da 

Universidade Federal de Santa Maria. Os encontros para a entrevista ocorrerá em uma sala, do 

prédio de apoio da Universidade Federal de Santa Maria, e será gravada para posterior 

análise. Todo o material dessa pesquisa será mantido em sigilo no Curso de Graduação e Pós-
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graduação em Psicologia-UFSM, sendo destruídos após cinco anos de realização dessa 

pesquisa. 

Agradecemos a colaboração das participantes para a realização desta atividade de 

pesquisa e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais com a coordenadora 

responsável Profª Drª. Aline Cardoso Siqueira, de que pode ser contatada pelo telefone: (55) 

8424-4223. Caso desejar, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Maria, localizado na Avenida 

Roraima, 1000 – Prédio da Reitoria – sala Comitê de Ética- Cidade Universitária – Bairro 

Camobi, 97015-900 – Santa Maria – RS. Também pode ser contatada pelo telefone (55) 3220-

9362. 

Eu__________________________________________________ (entrevistada) 

declaro que fui informada dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada, e, 

além disso, esclareci todas as minhas dúvidas. Sei que poderei solicitar novas informações e 

ter a liberdade de me retirar da pesquisa em qualquer momento. Declaro que recebi cópia do 

presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Data___/___/___ 

_________________________ 

Assinatura da participante 
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APÊNDICE D 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

MESTRADO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO ESTUDO III 

 

 

Nome: 

Contato: 

Idade: 

Escolaridade: 

Profissão: 

Renda: 

Nacionalidade: 

Etnia: 

Há quanto tempo adotou? 

Quem faz parte da sua família? 
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APÊNDICE E 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

MESTRADO EM PSICOLOGIA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

ESTUDO III 

 

Família 

Como é a sua família? 

Quantas pessoas fazem parte dela? Tens irmãos? 

Maternidade 

O que significa ser mãe para você? 

Quando você decidiu que gostaria de ser mãe? 

Como as pessoas ao seu redor reagiram com a notícia? E sua família como reagiu? 

Adoção 

Há quanto tempo você adotou? 

Qual o motivo que levou você a optar pela maternidade através da adoção? 

Como foi o processo de adoção? 

Como você imaginava esse filho? 

Como é ser solteira e cuidar de uma criança? 

Apoio 

Você conta com ajuda de alguém para cuidar do seu filho(a)? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Que tipo de apoio? 

O que você acha disso? 

Como você aciona a ajuda dessas pessoas? 

Como sua família reagiu com a sua decisão em adotar? 

 

Qual mensagem você daria para a mulher que deseja ter um filho? 
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APÊNDICE F 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

MESTRADO EM PSICOLOGIA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ESTUDO III 

 

Gostaríamos de convidá-la para participar da pesquisa “Adoção e maternidade: 

estudos com mulheres solteiras” que tem como objetivo compreender a experiência da 

maternidade em mulheres adotantes solteiras. Estamos convidando mulheres que adotaram 

uma criança ou um adolescente. 

Todas as exigências éticas da pesquisa serão atendidas, com direito à 

confidencialidade dos dados, sigilo da identidade e participação espontânea. Você poderá 

solicitar esclarecimentos sobre os procedimentos e outros assuntos relacionados com a 

pesquisa, podendo interromper sua participação a qualquer momento, sem que isso lhe traga 

prejuízo. 

Sendo um tema que poderá suscitar desconforto, este estudo pode ser considerado de 

risco mínimo. Contudo, a pesquisadora encontra-se preparada e capacitada para lidar com 

suas possíveis reações emocionais, visto que é psicóloga, podendo interromper a entrevista e 

encaminhá-la para atendimento psicológico. 

 Os benefícios da realização de estudos dessa natureza está, primeiramente, na 

possibilidade de desenvolver conhecimento sobre um fenômeno pouco abordado 

cientificamente, como também, na disponibilidade de uma escuta livre de pré-conceitos e pré-

julgamentos dessas mulheres. 

As entrevistas serão realizadas por uma equipe de pesquisadores, que inclui a 

coordenadora desse projeto de pesquisa, uma aluna da pós-graduação e outra da graduação da 

Universidade Federal de Santa Maria. As entrevistas ocorrerão na sala 319, do prédio de 

apoio da Universidade Federal de Santa Maria ou na residência da participante, e será gravada 

para posterior análise. Todo o material dessa pesquisa será mantido em sigilo no Curso de 
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Graduação e Pós-graduação em Psicologia-UFSM, sendo destruídos após cinco anos de 

realização dessa pesquisa. 

Agradecemos a colaboração das participantes para a realização desta atividade de 

pesquisa e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais com a coordenadora 

responsável Profª Drª. Aline Cardoso Siqueira, de que pode ser contatada pelo telefone: (55) 

8424-4223. Caso desejar, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Maria, localizado na Avenida 

Roraima, 1000 – Prédio da Reitoria – sala Comitê de Ética- Cidade Universitária – Bairro 

Camobi, 97015-900 – Santa Maria – RS. Também pode ser contatada pelo telefone (55) 3220-

9362. 

Eu______________________________________________________(entrevistada) 

declaro que fui informada dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada, e, 

além disso, esclareci todas as minhas dúvidas. Sei que poderei solicitar novas informações e 

ter a liberdade de me retirar da pesquisa em qualquer momento. Declaro que recebi cópia do 

presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Data___/___/___ 

________________________ 

Assinatura do participante 
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