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de ordenar o dest�no fem�n�no que se tornou, mu�tas vezes, 
�mprev�sível. Nesse sent�do, as mulheres, estão d�ante da 
poss�b�l�dade de se auto-�nventarem cada vez ma�s e, no 
jogo de espelhos soc�ocultura�s, produz�sr �magens �néd�tas, 
nas qua�s, �nex�stem modelos pré-determ�nados de certo e 
errado, ex�st�ndo �sso s�m, le�turas ambíguas e d�vergentes 
dessas �magens.

Da segunda metade do século XX em d�ante – com a 
�nserção defin�t�va da mulher no mercado de trabalho; 
o acesso à formação profiss�onal e às at�v�dades antes 
exclus�vamente mascul�nas, o domín�o sobre a procr�ação e 
o prazer resultante do advento da pílula ant�-concepc�onal, 
as alterações da organ�zação fam�l�ar e do vínculo conjugal 
– foram romp�dos ant�gos padrões e rev�stas �númeras 
conv�cções (estudo, profissão, carre�ra, casamento, filhos). 
Ao ser desv�tal�zado o �deal da mulher no lar, a relação entre 
os sexos começa a ser redefin�da e as mulheres percebem 
que essa �magem fixa da matern�dade-fecund�dade, moldada 
pela b�olog�a, não necessar�amente lhes convém, po�s a 
estr�ta c�rcunscr�ção no papel materno promove a exclusão 
de outros espaços, cons�derados por elas ma�s �mportantes 
no atual momento de suas v�das. Com �sso, permanecer sem 
filhos s�gn�fica v�ver uma d�ferença s�gn�ficat�va em relação à 
comun�dade e, sobretudo, a comun�dade das mulheres-mães.

No l�vro, Mansur apresenta a perspect�va de o�to mulheres, 
res�dentes na reg�ão central, e pertencentes aos segmentos 
soc�a�s méd�os da c�dade de São Paulo. Todas com formação 
un�vers�tár�a, econom�camente �ndependentes, das d�versas 
áreas de trabalho, com fa�xa etár�a entre 40 e 50 anos, e 
que, por sua vez, optaram por permanecer sem filhos, uma 
vez que a matern�dade para elas representava uma l�m�tação 
da l�berdade e dos objet�vos pessoa�s e profiss�ona�s. As 
mulheres que buscaram uma �nserção soc�al v�nculada à 
não-matern�dade (cujo exercíc�o �mpl�car�a em encargos 
e comprom�ssos cons�derados por elas l�m�tadores de 
seus objet�vos pr�or�tár�os) se d�ferenc�aram da “sentença 
b�ológ�ca”, e demonstraram ter uma percepção de s� mesmas 
como pessoas produt�vas e real�zadas – �ndependente de suas 
escolhas reprodut�vas. Em cada exper�ênc�a das mulheres 
entrev�stadas é possível encontrar uma s�ngular�dade 
part�cular, que remete d�retamente à complexa questão da 
matern�dade. 

Nos relatos, a não-matern�dade é v�sta de vár�as mane�ras 
e tem vár�as just�ficat�vas, desde a �mposs�b�l�dade orgân�ca 

Poder ter filhos, s�gn�fica necessar�amente desejar, 
consegu�r ou dever tê-los? Questões como estas surgem 
no cot�d�ano de mulheres que, por opção ou c�rcunstânc�a 
não possuem filhos. O tema da não-matern�dade mob�l�za 
emoc�onalmente vár�as mulheres, po�s, não ter filhos 
�mpl�ca em não real�zar um potenc�al, em desv�ar-se de um 
padrão construído soc�almente, sendo que, a fem�n�l�dade 
para a ma�or�a da soc�edade, está assoc�ada à matern�dade. 
No entanto, escapando à concepção l�near de fem�n�l�dade/
matern�dade, a v�da das mulheres contemporâneas pode 
ter d�mensões var�adas e sat�sfatór�as, como: carre�ra 
profiss�onal, trabalho, estudo, d�versão. É com essa noção 
de mulher e ma�s espec�ficamente da matern�dade e não-
matern�dade que Luc� H. B. Mansur, em seu l�vro “Sem 
filhos: a mulher s�ngular no plural” explora o fenômeno 
da não-matern�dade, buscando ultrapassar abordagens 
trad�c�ona�s e, por vezes preconce�tuosas. 

A autora apresenta um estudo qual�tat�vo e exploratór�o 
das d�mensões atr�buídas à não-matern�dade e as 
contr�bu�ções do saber c�entífico de d�versas áreas das 
c�ênc�as humanas e soc�a�s. O l�vro trata, portanto, de um 
fenômeno d�fic�lmente redutível a um ún�co determ�nante, 
sendo que, sua compreensão requer a rev�são das 
expectat�vas da soc�edade, em relação aos papé�s fem�n�nos 
trad�c�ona�s, bem como o quest�onamento do �nst�nto 
materno, do reconhec�mento e a ace�tação da d�vers�dade 
dos desejos e das c�rcunstânc�as das mulheres oc�denta�s 
contemporâneas. A escr�ta do l�vro, ass�m, é moldada na 
�ntersecção entre h�stór�a, cultura, soc�edade, famíl�a e 
personal�dade, desm�st�ficando a �dé�a da não-matern�dade 
l�gada à �nfer�or�dade ou patolog�a.

De acordo com a autora, pr�nc�palmente no século 
XXI, é possível perceber que a sexual�dade das mulheres 
não se encontra ma�s reflet�da somente na matern�dade. 
As fronte�ras entre o espaço da famíl�a e o espaço do 
trabalho vêm sendo redefin�das, o que provoca a falênc�a 
do modelo referenc�al de conjugal�dade convenc�onal, 
v�sto que, a mulher possu� outras opções para �ntegrar-se 
à soc�edade. Tendo em v�sta as transformações dos desejos 
e necess�dades humanas, é possível �dent�ficar que lugares 
soc�a�s pré-defin�dos e cam�nhos natural�zados, de�xaram 
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(�nfert�l�dade), até o outro extremo, de mulheres que 
optaram del�beradamente pela não-matern�dade. Essas 
últ�mas, chamadas pela autora de “transformadoras” ou 
“man�festantes precoces”, const�tuem uma categor�a 
m�nor�tár�a de mulheres que reje�tam precocemente o 
papel materno, escolhendo uma v�da, na qual, não há 
espec�ficamente a necess�dade de ter filhos. Em todos os 
relatos, perdura a emoção de cada entrev�stada, de forma 
que a não-matern�dade assume d�versos s�gn�ficados, 
dependendo da perspect�va e do momento em que o tema 
fo� objeto de reflexão pessoal.

Desse modo, o l�vro de Luc� Mansur cons�ste no 
resultado de uma pesqu�sa recente sobre um fenômeno 
freqüente: a não-matern�dade, pr�nc�palmente na pr�me�ra 
década do século XXI mas, sem a sufic�ente �nvest�gação 
nos me�os acadêm�cos. Trata-se de uma le�tura envolvente e 
emoc�onante pelos relatos das mulheres alvo da pesqu�sa. A 
autora, em seu d�álogo relata a evolução soc�al da mulher, 
ao mesmo tempo em que remete à real�dade atual, a autora 
demonstra como o tema da não-matern�dade se torna a cada 
momento h�stór�co, perceb�do e tratado pela soc�edade de 
forma d�ferente. Ass�m sendo, o l�vro pode ser cons�derado 
como um porta-voz da plural�dade e s�ngular�dade da 
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exper�ênc�a de mulheres em geral e de mulheres sem filhos 
em part�cular. O cu�dado na construção e apresentação dos 
depo�mentos e a complementar sens�b�l�dade e �ntel�gênc�a 
das l�nhas de �nterpretação da autora, abrem o cam�nho para 
uma abordagem crít�ca da est�gmat�zação, susc�ta pelas 
�dé�as de desv�o e patolog�a e das v�sões estereot�padas que 
recaem sobre as mulheres sem filhos. É uma obra em que 
ma�s do que conclusões sobre o tema, Luc� Mansur e as 
mulheres por ela entrev�stadas, oferecem ao le�tor, de forma 
generosa, uma oportun�dade de rever sent�mentos e �dé�as 
sobre a matern�dade e a não-matern�dade. 
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