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Resumo
Magalhães, Mariana Moura; Féres-Carneiro, Terezinha (Orientadora).
Sobre a Obrigatoriedade do Amor Materno: um estudo com mulheres
que optaram por não ter filhos. Rio de Janeiro, 2012. 109p. Dissertação
de Mestrado – Departamento de Psicologia, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.

A dissertação “Sobre a Obrigatoriedade do Amor Materno: um estudo com
mulheres que optaram por não ter filhos” é resultado de questionamentos da
autora quanto à formação dos vínculos afetivos na relação da mãe com seu
rebento. Nos últimos dois séculos, o amor materno foi atribuído à mulher como
uma resposta intrínseca – própria do gênero feminino – e significado com base em
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1012186/CA

comportamentos que toda boa mãe deveria apresentar. Contudo, até o século
XVIII, a relação entre mãe e filhos não se assemelhava com a que concebemos
hoje, desconstruindo a ideia de um modelo padronizado de amor. Realizar uma
pesquisa com mulheres que optaram por não ter filhos teve por objetivo investigar
os sentimentos e as razões que fizeram com que tomassem essa decisão. Com base
no Método de Explicitação do Discurso Subjacente (MEDS), de natureza
qualitativa, foi realizada uma pesquisa com dez mulheres de classe média, sem
filhos, na faixa etária de 34 a 56 anos, moradoras da cidade do Rio de Janeiro. De
acordo com os resultados, pudemos perceber que a escolha pela não maternidade
não foi tão simples para as entrevistadas, sendo permeada por pressões sociais e
pela ambivalência, causando dúvidas e, em alguns casos, sofrimento. Ao final,
concluímos que os projetos de vida e a busca por realização e satisfação pessoal
foram determinantes para que as entrevistadas escolhessem não serem mães.

Palavras-chave
Amor materno; filhos; maternidade; feminilidade; ambivalência; satisfação
pessoal; escolha.

Abstract
Magalhães, Mariana Moura; Féres-Carneiro, Terezinha (Advisor). On the
Obligation of Maternal Love: a study on women who opted out of
having children. Rio de Janeiro, 2012. 109p. MSc. Dissertation –
Departamento de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.

The dissertation "On the Obligation of Maternal Love: a study on women
who opted out of having children" is the result of the author’s research on the
formation of emotional bonds in the mother's relationship with their offspring. For
the last two centuries, maternal love has been assigned to women as an intrinsic
response - specific to female gender - and has been conceived as behaviors that
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every good mother should have. However, until the eighteenth century, the
relationship between mother and children did not resemble what we now
understand it, deconstructing the idea of a standardized model of love. Conducting
a survey on women who chose not to have children sought to investigate the
feelings and the reasons that made them take that decision. Based on the
Underlying Discourse Unveiling Method (UDUM), of qualitative nature, a survey
was conducted with ten middle-class women, without children, between the ages
of 34 and 56 years old, living in the city of Rio de Janeiro. The results indicated
that the choice for nonmaternity was not so simple for the respondents, influenced
by social pressures and ambivalence, creating doubts and, in some cases, causing
pain. At the end, we concluded that life projects and the search for fulfillment and
personal satisfaction were crucial for the respondents to opt not to be mothers.

Keywords
Maternal Love; children; motherhood; femininity; ambivalence; personal
satisfaction; choice.
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