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RESUMO

A partir da construção histórica do papel social da mulher enquanto mãe, a maternidade passou a ser concebida como condição inata dos 
indivíduos do sexo feminino na espécie humana e elevada a uma dimensão divina, sagrada, sendo então exaltada por diferentes sociedades. 
Diante deste pensamento, o gerar um filho é relacionado diretamente à amá-lo, e passa a ser inconcebível a falta de desejo materno no cuidar de 
um rebento. Quando falamos de amor materno, logo são evocados predicados como amor, ternura, devoção, cuidado e afins. Entretanto, estas 
qualidades estariam de fato presentes em toda mulher? O amor materno seria algo inato do qual já nascem dotadas as mulheres e que sobrepõe 
todos os outros sentimentos existentes no psiquismo feminino? Considerando que, cada indivíduo se constrói enquanto sujeito de maneira 
singular a partir do entrelaçamento do seu desenvolvimento psíquico intrínseco com as experiências que vivencia na vida social, o amor materno 
também perpassa as vicissitudes da vida da mulher, sendo este amor manifesto a partir da elaboração dessas questões. Fatores como 
ambivalência e transgeracionalidade são importantes conceitos a serem considerados no decorrer do ciclo gravídico-puerperal pois, durante este 
período, não são incomuns questionamentos, conscientes e inconscientes, acerca do próprio desejo com relação a este novo ser humano que 
passará a integrar o núcleo familiar. Muitas questões transgeracionais também surgem com uma reedição por parte da gestante de sua condição 
anterior de um ser gerado, revisitando o momento em que sua mãe a gestava, e sua condição atual com a passagem do lugar de filha para o lugar 
de mãe. Assim, tendo o objetivo de interrogar em que medida a crença na universalidade do amor materno interfere na maternagem real foi 
realizada pesquisa de fontes bibliográficas utilizando a técnica da revisão sistemática de literatura nas seguintes bases de dados, SCIELO, LILACS, 
BVS-PSI e Plataforma Lattes, com os indexadores, ‘mito do amor materno’, ‘psicologia perinatal’, ‘transgeracionalidade’, 'maternagem' e 
‘ambivalência gestacional’. A escolha do marco teórico se justifica a partir da compreensão psicanalítica da maternidade dentro dos escritos 
freudianos, especialmente aqueles voltados a dinâmica da feminilidade e também das contribuições filosóficas de Elisabeth Badinter ao tema, 
com a finalidade de fazer um estudo histórico da idealização da maternidade e dos movimentos contemporâneos que se contrapõem à esta lógica 
dessubjetivante, no sentido de contemplar a maternidade com uma visão mais realista. Verificou-se assim que na contemporaneidade a 
naturalização do amor materno ainda é presente e interfere negativamente na elaboração dos conflitos revelados no ciclo gravídico-puerperal e 
na vivencia real da relação mãe-bebê. Apesar disso os estudos levantados apontam na direção do fortalecimento de novas correntes teóricas 
visando ressaltar a primazia do desejo de cada mulher nessa mesma relação.
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