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O mito do amor materno e a entrega de um(a) filho(a) em 
adoção 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Percebemos o quanto o mito do amor materno (Badinter, 1985) é naturalizado e gerador de 

discursos que pouco questionam sobre a função destinada às mulheres de serem mães, 

definindo-as por sua capacidade biológica. Dessa forma quem entrega 

crianças/adolescentes para a adoção tende a ser discriminado(a) e incompreendido(a) pela 

sociedade (Motta, 2005) que, apoiada em tal mito espera que, sob quaisquer condições, 

os(as) genitores(as) fiquem com as crianças geradas. Tal discurso é agravado quando 

consideramos marcadores sociais, além do gênero, como raça/etnia, classe 

econômica/cultural, idade, localização geográfico política. 

As crianças/adolescentes entregues por estas genitoras carregam as marcas da 

“ilegitimidade” ao tornarem-se filhos(as) por meio da adoção, ou ao serem encaminhadas às 

instituições de acolhimento institucional ou familiar. Não são aqueles(as) entregues à 

adoção, mas os(as) “abandonados(as)”. 

Tais discursos também atravessam os(as) profissionais(médicos(as), psicólogos(as), 

assistentes sociais, juízes(as)) que lidam com tais mulheres durante esse processo. Isso 

pode ser sentido, por exemplo, diante das insistentes tentativas de fazer com que as 

genitoras desistam de sua decisão, por meio de sugestões e busca de auxílios para que 

permaneça com a criança. 

 

2. OBJETIVO  

 

Problematizar a criação do discurso bioparental, como este criminaliza as genitoras que 

entregam crianças/adolescentes para adoção, e como isso se estende à tais crianças.  

 

3. METODOLOGIA 
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A reflexão proposta faz parte de uma das questões da pesquisa “Os efeitos da matriz 

bioparental nos processos de adoção de crianças e adolescentes”, em que foi realizada a 

análise de conteúdo de transcrições de atendimentos psicoterápicos realizados em uma 

clínica-escola. 

 

4. RESULTADOS 

Por meio da análise feita foi possivel perceber no imaginário de algumas crianças e 

adolescentes, bem como no da maioria dos pais/mães, momentos de forte preconceito com 

relação à figura das genitoras, o que gerava, por exemplo, silenciamentos quanto à história 

da criança anterior à adoção. 

 

5. CONCLUSÃO 

É preciso haver mais espaços de discussão onde tais temáticas sejam abordadas de forma 

crítica com os(as) profissionais que em suas práticas deparem-se com tais questões para 

escaparem aos aparatos discursivos normatizadores que capturam e engessam formas de 

ser e estar no mundo, gerando mais exclusão à mulheres, por vezes reiteradamente 

excluídas. 
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