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Resumo 

Essa pesquisa buscou demonstrar as diversas faces da maternidade em que, 

primeiramente, buscamos seguir uma controvérsia instalada no Facebook a partir do 

Desafio da Maternidade Real, onde a responsável pelo mesmo solicitava a outras 

usuárias da plataforma que postassem fotos demonstrando momentos de desconforto 

com a maternidade. Segundo a mesma, ela não seria mais uma ferramenta com a função 

de iludir outras mulheres para que acreditassem que as vivências maternas eram 

perfeitas. Tal postagem nos chamou a atenção pelo volume de mensagens recebidas, 

compartilhamentos e curtidas: ao todo foram 119 mil curtidas, 2700 comentários diretos 

e 5283 comentários, considerando as respostas inscritas para cada comentário. Obteve 

também 21783 compartilhamentos. Não bastassem tais números, sua página foi 

denunciada e retirada do ar por 24 horas e o assunto viralizou em vários outros meios de 

comunicação. 

Ao seguir a trilha do Desafio da Maternidade Real, pudemos encontrar diversas 

pistas que nos levaram a outros meios de comunicação on line. A metodologia utilizada 

para seguir os atores foi a Teoria Ator- Rede e a sua versão mais didática a Cartografia 

das Controvérsias. Tal metodologia se propõe a trabalhar os eventos do cotidiano 

seguindo o movimento das controvérsias, observando e ouvindo todos aqueles que dela 

participam de alguma maneira; percebendo a conectividade e os movimentos das redes 

on line como facilitados na difícil tarefa de seguir os rastros deixados pelos atores de 

uma controvérsia. 

 Será possível perceber, ao longo deste trabalho, como os preceitos maternos 

foram criados e têm sido moldados ao longo do tempo, assim como conhecer os 

dispositivos utilizados para perpetuar a condição feminina no tempo e nos espaços. Ao 

utilizar as Lentes de Observação propostas pela Cartografia das Controvérsias, fomos 

levados a transitar pelas diversas faces da maternidade, conhecendo e transcrevendo 

diversos pontos de vista que permeiam as vivências femininas.  

 

Palavras chave: Feminino; Maternidade; Teoria Ator- Rede;  

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 This research sought to demonstrate the many faces of motherhood in which, 

first, we sought to follow a controversy installed on Facebook from the Challenge of 

Real Maternity, where the responsible for the same asked other users of the platform to 

post photos showing moments of discomfort with motherhood. According to her, she 

would no longer be a tool with the function of deceiving other women so that they 

believed that the maternal experiences were perfect. Such a post caught our attention by 

the volume of messages received, shares and tastings: in all were 119 thousand tastings, 

2700 direct comments and 5283 comments, considering the responses entered for each 

comment. He also obtained 21783 shares. These numbers were not enough, his page 

was denounced and removed from the air for 24 hours and the subject turned in several 

other means of communication. 

By following the path of the Real Motherhood Challenge, we were able to find 

several clues that led us to other online media. The methodology used to follow the 

actors was the Actor-Network Theory and its most didactic version the Cartography of 

the controversies. Such methodology proposes to work the events of daily life following 

the movement of the controversies, observing and listening to all those who participate 

in some perceiving the connectivity and movements of online networks as facilitated in 

the difficult task of following the traces left by the actors of a controversy. 

It will be possible to perceive, throughout this work, how the maternal precepts 

were created and have been shaped over time, as well as to know the devices used to 

perpetuate the feminine condition in time and spaces. By using the Observation Lenses 

proposed by the Cartography of the controversies, we were led to transit through the 

various faces of the maternity, knowing and transcribing diverse points of view that 

permeate the feminine experiences. 

 

Keywords: Female; Maternity; Theory Actor-Network; 
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1 INICIANDO O UPLOAD  

O início é sempre difícil. São horas à frente do computador tentando expressar, 

na escrita, aquilo que já nos acompanha há algum tempo. Como fazer com que o outro 

entenda tudo aquilo que, para você, faz tanto sentido? Como  convencê-lo a embarcar 

com você na aventura da pesquisa? E quanto às palavras? Estas parecem desaparecer da 

memória bem na hora de digitá-las. Escrever é mesmo navegar em um mar de 

incertezas. Com este trabalho, pretendemos demonstrar quais caminhos a história da 

maternidade vem trilhando, para compreendermos porque esse assunto ressurgiu através 

de controvérsias e porque ele ficou tanto tempo trancafiado em uma caixa-preta. Que 

esse movimento seja suficiente para trazer novos atores para compor, junto comigo, em 

meu computador (comprado especialmente para a realização do mestrado), meus livros 

(comprados e emprestados), meus cadernos e papéis (que só eu consigo entender), o 

Facebook (responsável por dividir com o mundo tantas opiniões de centenas de pessoas 

a respeito da maternidade), com minha orientadora e com nosso grupo de leituras e 

discussões, uma nova rede cheia de conexões que nos leve para os mais diversos 

caminhos. Que possamos navegar por diversas rotas e seguir mapas variados até, enfim, 

atracarmos em um novo porto cheio de conhecimentos, onde seja possível deixar seu 

conteúdo em fácil acesso, possibilitando novas reflexões e discussões sempre que 

houver um desacordo sobre o tema.  

Assim, esta pesquisa não tem a pretensão de apontar uma resposta ou solução 

para as diversas controvérsias que permeiam a vivência feminina, mas terá a missão de 

amplificar a voz dos inúmeros atores que compõem a polêmica tratada neste trabalho.  

A maternidade sempre me chamou a atenção. Particularmente sempre quis ser 

mãe, mas sempre me senti incomodada com a “receita mágica da maternidade”, talvez 

por achar que não possuo uma série de qualidades atribuídas ao sexo feminino, que 

seriam responsáveis pela formação de uma boa mãe. 

Ainda na graduação, participei de um projeto de extensão em uma penitenciária 

feminina e escolhi trabalhar na ala das mães que conviviam com seus bebês, ali dentro, 

entre tantas coisas que mereceram extrema atenção e muitas intervenções, que podem 

ser encontradas no artigo Construções afetivas: Intervenção psicossocial em uma 

penitenciária feminina capixaba (Pessoti at al, 2013); Nesse processo, o que mais me 

chamava a atenção era o fato de existir vários conflitos entre as internas, relacionados à  

forma como cada uma cuidava de seus filhos, discussões constantes sobre quais as  
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atitudes certas ou erradas de uma mãe. Naquela época, eu era ainda muito imatura para 

fazer os questionamentos que faço hoje, mas ali o meu interesse para com as diversas 

formas de maternagem se intensificou. 

Quando soube de minha gravidez, busquei muitas informações na internet e por 

várias vezes me guiei por elas. Quando meu filho Pedro nasceu, pude experimentar uma 

série de sentimentos que, embora não fossem novos em minha vida, traziam uma 

intensidade muito maior. A maternidade prometida às mulheres, como a realização 

plena, trazia em contraste, uma série de atividades dolorosas como a amamentação, a 

privação do sono, o acúmulo de funções, a decepção por tantas coisas terem saído de 

maneira diferente do que era esperado. Hoje, passados 5 anos do seu nascimento,   já 

não possuo mais incômodos físicos, admito ter chorado muito durante meu processo de 

formação; eu particularmente, não nasci mãe, será que alguém nasce? Eu me tornei mãe, 

uma mãe consciente de meus deveres, que ama o filho, que se divide em mil para dar 

conta de tantas tarefas. Mas apesar de mãe, me recusei a aceitar todas as 

responsabilidades relativas a essa condição, me recusei a deixar de lado meus desejos 

profissionais e femininos. Eu sou mãe, mas também sou mulher, psicóloga, em breve 

professora e, por isso, passo meus dias convencendo ao mundo de que não devo me 

sentir culpada por não me realizar plenamente com a maternidade.  

O Facebook é uma rede social que hoje utilizo para fins de pesquisa, para me 

manter informada sobre acontecimentos mundiais, para compra e venda de diversos 

artigos, diversão e assuntos banais. Durante a minha primeira experiência como mãe, 

foram intermináveis as madrugadas em que, embora estivesse só com um bebê, me 

sentia rodeada de amigos ao acessar o Facebook. Nessa plataforma, um desafio da 

maternidade foi lançado, para participarem mulheres que fossem mães. Deveriam postar 

fotos de como eram felizes com a maternidade e marcar amigas para que também as 

postassem. O desafio se espalhou como quase tudo que se faz na rede, mas não gerou 

grande repercussão ou número de comentários. Afinal, a maternidade é sempre 

produtora de uma felicidade constante, certo? 

Parece que nem sempre, pois, no dia 16 de fevereiro de 2016, me deparei então 

com um desafio inusitado. Juliana Reis, de 25 anos, lançou o Desafio da Maternidade 

Real em sua página do Facebook1. Ela desafiava as amigas a postarem fotos do que ela 

chama de maternidade real, dos momentos de dor e cansaço trazidos pela maternidade e 

que ninguém comentava. 
                                                      
1 O texto completo em que Juliana Reis lança seu desafio se encontra nos anexos. 
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Seu desafio obteve 119 mil curtidas, 2700 comentários diretos e 5283 

comentários, considerando as respostas inscritas para cada comentário. Obteve também, 

21783 compartilhamentos. Sua página foi denunciada e retirada do ar por 24 horas. 

Juliana passou a dar inúmeras entrevistas para programas de televisão e rádio, o que 

acabou permitindo que mais pessoas se interessassem pela controvérsia.  

A maternidade tomada como implícita e natural à vivência de todas as mulheres 

é algo que chama a atenção em especial, visto que cada vez mais as mulheres têm 

adiado em suas vidas, a decisão de serem mães. Quando se aceita como natural que toda 

mulher nasce para vivenciar o amor materno e cumprir todas as obrigações e deveres 

que uma criança traz consigo quando nasce. Ignoram-se aquelas que não desejam ser 

mães ou que não se sentem felizes com as novas tarefas relacionadas ao cuidado da 

criança, ou ainda aquelas que, por não desejarem ser mães, optam pela entrega de seus 

filhos para adoção ou interrompem a gravidez. 

O “Desafio da Maternidade Real”, em minha opinião, traz algumas reflexões 

importantes: como o conceito de maternidade, como sendo algo biológico e intrínseco a 

toda mulher, foi naturalizado de tal maneira que já nascemos com o dever de, em algum 

momento da vida, nos tornarmos mães? Como a mulher contemporânea percebe a 

maternidade? Diante destes questionamentos, escolhi tal desafio como minha porta de 

entrada para seguir as controvérsias que envolvem o fenômeno da maternidade. 

Segundo Pedro (2010), é preciso encontrar uma forma de “entrar na rede”, de começar a 

seguir os atores e de participar da dinâmica que seus movimentos possibilitam traçar. 

 Os meios de comunicação foram e são sem dúvida, fundamentais para propagar 

a informação e contribuíram para a formação de uma nova abordagem no que diz 

respeito à maternidade, reforçando os conceitos trazidos em nossas caixas-pretas.2  

Latour (2000) explicita o significado de caixa-preta: 

“A expressão caixa-preta é usada em cibernética sempre que uma máquina ou 

um conjunto de comandos se revela complexo demais. Em seu lugar, é 

desenhada uma caixinha preta, a respeito da qual não é preciso saber nada, 

senão o que nela entra e o que dela sai. (...) ou seja, por mais controvertida 

que seja sua história, por mais complexo que seja seu funcionamento interno, 

por maior que seja a rede comercial ou acadêmica para a sua implementação, 

a única coisa que conta é o que se põe nela e o que dela se tira. (p. 14)”  

 

Assim, quando o Desafio da Maternidade Real atinge tamanho alcance, em tão 

pouco tempo, a caixa preta se abre, instigando-me a conhecer, seguir e tornar pública, a 
                                                      
2  Latour, Bruno. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. Tradução de 

Ivone C. Benedetti. São Paulo, editora UNESP, 2000.  
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partir dos relatos dos posts da página de Juliana Reis, algumas controvérsias que 

permeiam a ideia de maternidade. Segundo Venturini (2009, p.4):  

“[...] as controvérsias começam quando os atores descobrem que não se pode 

ignorar o outro e as controvérsias acabam quando os atores conseguem 

exercitar um compromisso sólido para viverem juntos. Qualquer coisa entre 

esses dois extremos pode ser chamada de controvérsia.” 

 

Para desenvolver tal pesquisa, utilizamos a Teoria Ator-Rede (TAR) e a 

Cartografia das Controvérsias, que tem Bruno Latour como um de seus principais 

expoentes. Essa metodologia se propõe a trabalhar os eventos do cotidiano, seguindo o 

movimento das controvérsias, observando e ouvindo todos aqueles que dela participam 

de alguma maneira. Outro importante ponto que fez desta metodologia a mais viável 

para esta pesquisa, foi a possibilidade de perceber a conectividade e os movimentos das 

redes on line. Venturini (2010) aponta que os métodos digitais permitem a visualização 

de fatos que não são apenas atuais, possibilitando mostrar os vários momentos e as 

mudanças ocorridas no decorrer de uma controvérsia.  

Muito se discute na sociedade a respeito dos papéis desempenhados por seus 

atores -o papel de mãe é um deles - porém o desafio da maternidade em questão, neste 

estudo, coloca em evidência um desacordo em relação a tal papel e sugere uma 

necessidade urgente de se falar da maternidade ou das maternidades. A discussão a 

respeito do assunto irá contribuir para o conhecimento e reflexão de um tema que 

sempre estará presente na sociedade e, assim sendo, poderemos compreender através de 

pesquisa, quais fatores presentes no texto do Desafio da Maternidade Real fizeram com 

que o post de Juliana Reis no facebook se tornasse uma grande controvérsia.  

Através da porta de entrada escolhida, tivemos acesso a 5283 comentários que se 

encontram na página de Juliana Reis, que foram observados, mapeados e discutidos 

através da extração e visualização de rastros digitais, sob o método da cartografia das 

controvérsias. Lemos (2013) considera a cartografia como a chave de abertura das 

caixas-pretas. Ao falar de métodos digitais, Bruno (2012) argumenta que as ciências 

nunca estiveram tão próximas de uma riqueza tão grande de dados. Que ela define como 

rastros subjetivos, comportamentais, linguísticos, financeiros, associações e conflitos de 

diversas escalas, que se tornam significativamente mais fáceis de serem descritos e 

retraçados através da internet. Esperamos, com esse movimento, cumprir com nosso 

objetivo geral que é investigar, através da cartografia das controvérsias, como os 

usuários do Facebook, percebem a maternidade a partir do Desafio da Maternidade Real 
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lançada na página de Juliana Reis, mapeando o fluxo de informações geradas sobre essa 

controvérsia nessa plataforma a partir das postagens disponíveis. 

Para dar conta de nosso primeiro objetivo específico que é mapear a história da 

maternidade, no intuito de possibilitar o aprofundamento do tema, será realizada a 

seguir uma revisão da literatura disponível a respeito da constituição das famílias e da 

maternidade, buscando conhecer o caminho percorrido pelas mulheres/ mães. 

Conhecendo os atores que contribuíram para a construção de um entendimento 

“pacífico” sobre a maternidade, acreditamos que este movimento, somado às pistas que 

encontrarmos em nossa porta de entrada, culminará na resolução dos nossos dois 

últimos objetivos específicos que são identificar como os usuários pesquisados definem 

a maternidade e verificar quais dispositivos agem constantemente sobre as pessoas na 

manutenção da maternidade ideal. 
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2 SEGUINDO A TEORIA ATOR-REDE. 

A Teoria Ator-Rede, também conhecida como sociologia da tradução surgiu nos 

anos 80, buscando atender o princípio de simetria instituído pela Antropologia das 

ciências. Pode ser utilizada em várias áreas de pesquisa: Engenharia, Medicina, Música, 

Psicologia, Religião, entre outras. (Queiroz e Melo, 2008). 

Latour define a TAR como um método, um caminho para seguir a construção e 

fabricação dos fatos, com a vantagem de produzir efeitos que não são obtidos por 

nenhuma outra teoria social.  Para explicar a TAR de maneira bem didática, pode-se 

pensar na produção do conhecimento. Pesquisas geralmente são realizadas para provar 

ou refutar hipóteses, podendo até criar novas. Mas se o leitor analisar melhor, verá que 

toda pesquisa se torna possível através de muitas leituras, testes, entrevistas, conversas 

informais, categorizações entre outras ações. Todo conhecimento que é produzido 

possivelmente é mediado por livros e artigos que podem ter sido emprestados em 

bibliotecas físicas ou baixados online por meio de um computador. Testes podem 

ocorrer através de programas de computadores ou com materiais físicos adequados a 

pesquisa. As conversas são indispensáveis, pois trazem ideias e novos conhecimentos. 

As entrevistas trazem vários atores humanos para a questão, mas podem ser mediadas 

por um telefone ou computador, pode-se utilizar uma mídia social. Se levarmos tudo 

isso em conta, perceberemos que o conhecimento não é algo puro ou que se faça 

sozinho, ele é o tempo todo mediado, por humanos e não humanos, que se tornam 

híbridos à medida que se misturam.  

Essa forma de ver a ciência e o mundo é o principal diferencial da teoria Ator-

Rede. Law (1992) argumenta que pensar, agir, escrever, amar e ganhar dinheiro são 

atributos normalmente atribuídos apenas aos seres humanos. No entanto, são na verdade 

produzidos por diversas mediações e afetações humanas, não-humanas ou híbridas que 

se transformam em redes, extrapolando o corpo e se ramificando dentro e fora dele.  

Nesse sentido o ato de maternar não pode ser considerado como puramente humano, 

considerando-se que, desde a descoberta da gravidez, a mulher passa a receber várias 

intervenções clínicas, farmacêuticas, alimentares, midiáticas entre outras, que 

possivelmente provocarão afetações e alterações aos conhecimentos e à forma de existir 

trazidos à nova mãe, a ideia de maternidade mantida inquestionável como em uma 

caixa-preta.   
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Nobre e Pedro (2010, p.49) apontam que: “A solidez de um fato depende sempre 

de todos aqueles que o mantêm em movimento – tanto humanos como não-humanos – e 

formam uma legião de aliados interligados”. Se os fatos permanecerem sólidos, estarão 

então na caixa-preta, guardados e inquestionáveis. Lemos (2013) argumenta que a 

caixa-preta é uma associação extremamente coerente, e por isso acaba ficando fora do 

centro de interesse.  

Perceberemos, através da história da família /maternidade que será contada a 

seguir, que foram necessários muitos actantes para a construção de uma nova forma de 

maternagem, tais como instituições, dinheiro, mídia, profissionais da saúde, saberes 

religiosos, entre outros. Porém, através do Facebook, uma controvérsia se desenvolveu, 

e muitos foram os atores que se envolveram para sustentar a oposição ao conteúdo dessa 

caixa preta. Todos os atores podem produzir alterações no conteúdo de uma caixa-preta, 

não só  passando-os adiante, como fazendo acréscimos ou modificações, torcendo-os, 

colocando-os em xeque (Latour 2000). A maternidade tornou-se uma rede de tensão, 

pois grupos se formaram para descontruir o que já estava tomado como certo, ou 

simplesmente reforçar o que estava na caixa. Segundo a TAR, as controvérsias são a 

melhor porta de entrada para se fazer ciência. Mas uma ressalva deve ser feita aos 

pesquisadores que se aventurarem por esta metodologia: não se deve encarar os fatos 

como prontos e certos, mas pelo contrário, é preciso entrar pelas portas dos fundos, 

onde a ciência está sempre em construção (Latour, 2000).   

Para auxiliar os pesquisadores na investigação do debate social, Latour criou há 

vinte anos a Cartografia das Controvérsias que é um conjunto de técnicas para explorar 

e visualizar os debates sociotécnicos contemporâneos. A Cartografia das Controvérsias 

é utilizada em várias universidades americanas e europeias e, apesar de sua predileção 

por controvérsias sociotécnicas, pode ser aplicada também a qualquer outro tipo de 

controvérsia (Venturini, 2009).  

Ao explicar a um aluno como fazer uso de tal método, Latour o aconselha a 

“apenas olhar para as controvérsias e dizer o que vê”. À primeira vista parece ser fácil, 

afinal, se é suficiente dizer o que vê, não é necessário seguir diversas regras 

metodológicas. Porém, ao iniciar a pesquisa, encontramos a primeira dificuldade: com 

tantos atores, para onde olhar? O que de fato é passível de descrição? Como chegar aos 

resultados finais, se o movimento não cessa? Para ajudar a elucidar tais questões e 

orientar aqueles que seguirão o caminho da Cartografia das controvérsias, Venturini 

(2009) versa sobre as três consequências do “apenas”: 
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1) “Você não deve restringir a sua observação a uma única teoria ou metodologia”. A 

cartografia não dispõe de uma metodologia específica; ao contrário, ela incentiva que o 

pesquisador faça uso de quantas técnicas e metodologias forem necessárias para facilitar 

a observação. 

2) “Você deve observar tanto quanto possível a partir de vários pontos de vista”. O 

pesquisador não deve fingir ser neutro na pesquisa, uma vez que na cartografia das 

controvérsias, perspectivas de investigação nunca são imparciais. Assim a objetividade 

só será alcançada a partir de múltiplos pontos de observação. 

3) “Você deve ouvir as vozes dos atores mais do que as suas próprias presunções”. O 

pesquisador também é um ator, e por isso também emite um certo conhecimento sobre o 

tema pesquisado, mas deve, no entanto, tomar cuidado para não tornar a sua verdade 

como única simplesmente por possuir uma bagagem acadêmica. Quando se escolhe um 

tema de pesquisa e se busca atores que vivenciam o tema em meio a uma controvérsia, 

deve-se aceitar que deste tema ninguém sabe mais do que o próprio ator. Na cartografia 

das controvérsias todos os conceitos e protocolos devem ser levados em consideração 

quando vem dos atores. 

As controvérsias são dotadas de um turbilhão de movimentos, idas e vindas, 

problemas e soluções e, se ninguém melhor que os atores para falar sobre elas, a TAR 

orienta aos seus seguidores que não tentem encerrá-las, pois os pesquisadores devem 

apenas demonstrar que elas podem ser encerradas de diferentes maneiras, sob a luz de 

vários ângulos de observação que devem ser cuidadosamente levados em consideração. 

Segundo Venturini (2009, p.7):  

“Para entender como os fenômenos sociais são construídos, não é suficiente 

observar os atores sozinhos nem é suficiente observar as redes sociais, uma 

vez que já estão estabilizados. O que deve ser observado são os atores-redes, 

isto é, as configurações transitórias onde os atores estão renegociando os 

laços de redes antigas e o surgimento de novas redes está redefinindo a 

identidade dos atores.” 

 

Controvérsias surgem e são movimentadas por um debate social, muitos são os 

rastros deixados pelo caminho. Afinal, nas controvérsias os actantes se tornam mais 

visíveis e as mediações mais expostas. Se o pesquisador pretende dar voz aos atores e 

observar atentamente seus movimentos através da Cartografia das Controvérsias, deve 

ter sempre como aliadas as cinco lentes de observação criadas para ajudar o 

pesquisador. A focar sua visão em camadas diferentes da mesma controvérsia. Para 
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seguir a controvérsia da maternidade manteremos tais lentes sempre à nossa disposição, 

entendendo que as lentes implicam em transitar: 

1- Das afirmações à literatura: O primeiro passo deve ser verificar o que há disponível 

sobre o tema nos diversos meios de pesquisa; a partir destes podemos encontrar pistas 

sobre os argumentos utilizados pela ciência na manutenção da caixa-preta da 

maternidade, identificando as principais discussões acerca do tema e possíveis aliados 

para a escrita do pesquisador. A literatura nos trouxe aliados importantes que nos 

ajudaram a dar visibilidade para os múltiplos fenômenos que permeiam a vivência 

feminina. 

2- Da literatura para os atores: Através da revisão de literatura torna-se possível 

encontrar importantes atores envolvidos na manutenção da controvérsia. Veremos 

adiante, por exemplo, como o papel da Igreja e do Estado foram fundamentais para que 

se modificassem os comportamentos maternos a partir do século XVIII, o que culminou 

também em uma nova compreensão do “ser mulher”. 

3- De atores a redes: Os atores devem ser entendidos como compostos e componentes 

da rede, uma vez que estão sempre buscando interação, afetando e sendo afetados por 

outros atores. Ao falar da maternidade e considerar a existência de várias maneiras de 

ser mãe, podemos observar a mobilização dos grupos que agem contra ou a favor dos 

diversos argumentos trazidos para a discussão. 

4- Das redes para o cosmos:  Essa lente nos lembra que a maioria dos atores envolvidos 

em uma controvérsia pretende conseguir uma estabilidade, pois há sempre algum 

interesse envolvido e , portanto, é pouco provável que uma controvérsia se instale 

apenas pelo desejo do caos. Nesse sentido, à medida que nos debruçamos sobre os 

argumentos travados na controvérsia em questão, podemos conhecer os significados que 

os atores atribuem à discussão em questão, podendo assim adentrar em  seus cosmos. 

5- Do cosmo a cosmopolítica: a utilização desta lente nos permite compreender que as 

ideologias e as controvérsias partem da imperfeição do intelecto humano e nos lembra 

que nem todos os atores sociais são seres humanos, o que nos faz olhar também para as 

diversas instituições e dispositivos que trabalham para a manutenção das vivências 

permitidas às mulheres. Desta forma, desigualdades que são justificadas pela religião, 

pelas cientificidades, argumentos biológicos ou calcados nas diferenças entre as classes 
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sociais, tornam-se passíveis de questionamentos, uma vez que foram fundamentadas por 

disputas de interesse e relações de poder. 

Ainda sobre a Cartografia das Controvérsias, Venturini (2010) aponta que a 

mesma visualiza os métodos digitais de maneira especial, pois, estando as interações 

eletrônicas tão difundidas, não seria mais possível que as conexões lá existentes fossem 

percebidas como um espaço social diferente dos outros. Neste espaço, as vivências e 

interações são vividas de maneira real. Apresentando à rede digital pontos positivos 

para a pesquisa nas Ciências Sociais como a rastreabilidade e a agregabilidade.  Ao 

dizer isso, o autor não se refere apenas às redes sociais como o Facebook, ele se refere à 

possibilidade de busca de vários materiais que talvez fossem inacessíveis ao 

pesquisador, se não fosse a conectividade proporcionada pela web 2.0. Um bom 

exemplo que cabe a essa pesquisa são os vários livros e artigos utilizados para rastrear 

de alguma maneira a maternidade e a própria Teoria Ator-Rede. Seria impossível 

comprar todos os livros utilizados ou ter acesso a todas as revistas utilizadas para a 

escrita se não houvesse o Google e os sites de busca acadêmica. Venturini (2010, p.18) 

argumenta que:  

“Mais importante ainda, métodos digitais permitem adicionar ao tempo a 

dimensão de todas as camadas prévias. Graças a interatividade das redes 

digitais, é possível não apenas mostrar a posição dos atores em dado 

momento do tempo, mas também mostrar como ele muda através do tempo e 

como isto afetou a definição da controvérsia em si mesma.” 
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3 # NA TRILHA DA MATERNIDADE 

Contemplando o movimento previsto pela primeira lente proposta por Venturini 

(2009), fomos à literatura investigar o que já estava registrado sobre as afirmações 

correntes que animavam a controvérsia. 

3.1.Maternidade e mãe: palavras encantadas 

Uma das primeiras curiosidades que nos arrebatou, após a escolha da porta de 

entrada foi conhecer a etimologia das palavras maternidade e mãe. Grande foi a 

surpresa,  quando, depois de muitas buscas, ainda não havíamos encontrado o que 

esperávamos. Mesmo assim, optamos por trazer neste material, algumas das respostas 

que encontramos, por entender que, quando se decide pesquisar algo, nem sempre o 

caminho se faz em linha reta e sem brechas; ao contrário, cada curva ou desvio se 

tornam necessários  para se chegar a algum lugar.  

Mãe sf. ‘mulher que deu à luz um ou mais filhos’ ‘fêmea de animal que deu à luz um ou 

mais filhos’ ‘fig, causa, fonte, origem’ \ mae XIII, mãy XIII ETC. \ Do lat. Mater-tris, por meio 

de transformações fonéticas obscuras\\ esmadrigado XVII \\ ESMADRIGAR 1873. Do lat * 

exmatricare, de matrix- ~icis\\ madrasta XIII. Do lat. *madrasta \\ madre sf. ‘orig mãe (até o sec 

XVI)’ ‘leito de rio’, ‘útero’, ‘terra mineral’, ‘superiora do convento’”. (CUNHA, 2010. p.400) 

 

Mãe, s.f. (Lat. Matre (m)). Toda e qualquer fêmea que dê à luz um ou mais filhos; o pé 

ou borra do vinho ou vinagre; madre; (fig) – origem; principio; mulher terna e carinhosa – 

d’água, reservatório de água para uso público – de família: a mulher casada e com filhos. 

(FERREIRA, p.1111) 

 

Maternidade, s.f. – Condição ou qualidade de mãe; forma de tratamento que se dá às 

religiosas que têm o título de madre; hospital para parturientes. (MOREIRA1943, p.1436.) 

 

Maternidade, s. f. (materno + dade). 1. Estado ou qualidade de mãe. 2. Dir. Relação de 

parentesco, que liga mãe ao seu filho. 3. Tratamento que se dá as madres (religiosas).  

4. Estabelecimento hospitalar para mulheres parturientes. (SILVA 1969, p. 709) 

  

Nota-se que a palavra madre aparece com frequência nos significados acima. 

Por este motivo, conheceremos também, através das palavras de Machado 1959, no 

Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, um pouco da história da palavra Madre. 
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Madre, S. Do lat. Mãtre-, < mãe (diz-se de pessoas e animais); terra -mãe, a pátria; 

metrópole; afeição maternal; a maternidade; causa, origem, fonte>. (MACHADO 1959, p.1386) 

Para Machado (1959), o significado de mãe foi o mais antigo já documentado. 

Chegou ao Brasil no século XVI, parecendo coexistir com madre. Havia também outra 

forma de se falar: a forma Mãy, segundo o mesmo, já não existe, mas ressalta que a 

palavra mãe em português recebeu outras acepções como útero, leito de rio, superior de 

convento entre outros. Argumenta também que a palavra mãe não possui uma 

explicação unanimamente seguida.  

Os significados trazidos também possuem algumas diferenças: enquanto o 

primeiro se refere apenas às qualidades consideradas naturais dos seres vivos, como dar 

à luz; o segundo exemplo apresenta em sua descrição a frase “de família: a mulher 

casada e com filhos”. Tal definição levanta questões, levando-se em consideração que 

algumas mulheres se tornam mães sem a companhia de um cônjuge ou quando se 

discute o modelo de família vigente, assuntos inter-relacionados com o conteúdo da 

controvérsia em questão nesta pesquisa.  

Em artigo recente sobre a relação do trabalho infantil e a estrutura familiar, 

foram trazidos dados dos Censos Demográficos do IBGE de 2010 (último realizado) 

que apontavam que o percentual de famílias monoparentais (chefiadas por pai ou mãe 

sem a presença do cônjuge) aumentou de 13,5% para 15,8% entre 2000 e 2010.  Assim, 

dizer que mãe é a mulher casada e com filhos só se torna compreensível levando-se em 

consideração que a etimologia da palavra mãe advém de séculos anteriores onde ainda 

não se conhecia um modelo familiar monoparental.  

O modelo de família monoparental foi oficialmente reconhecido na Constituição 

Federal de 1988 no parágrafo 4° do artigo 226 que diz: “Entende-se, também, como 

entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. 

Mesquita e Ramalho (2015), ao fazerem uma análise dos dados do censo de 2010 para 

discutir a relação entre o trabalho infantil e as formações familiares, apontaram ainda 

que 90% dos lares monoparentais são chefiados por mulheres, que consequentemente 

assumem os cuidados com as crianças sem a presença paterna.  

Se pensarmos, então, nas conquistas já realizadas pelas mulheres no que diz 

respeito ao papel que desempenham hoje na sociedade, dizer que mãe é a mulher casada 

e com filhos torna-se ainda mais controverso, pois teríamos que discutir o que é “ser 

casada” e o que significa “com filhos”. Afinal, depois de desatar as amarras, finalmente 

as mulheres em muitas partes do mundo, já podem resolver suas próprias vidas afetivas 
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sem a intervenção da família, Igreja, Estado ou qualquer outro órgão regulador da 

normalidade. Decidem o momento de casar, se assim o quiserem, decidem pela 

maternidade e podem decidir ainda sobre como conquistá-la, podendo optar por uma 

fertilização assistida, onde não há a participação de um sujeito/relacionamento afetivo. 

Moura e Araújo (2004) colaboram com este raciocínio ao pontuarem que o progresso 

científico proporcionado pela medicina e pela tecnologia, aliado as transformações do 

papel da mulher na sociedade, trouxe novas questões para a família que, em certa 

medida, trará novas possibilidades na formação familiar e nos sentimentos relacionados 

à maternidade. Em contrapartida Jamieson e Wajcman (2014) apontam que, mesmo 

com as conquistas da biotecnologia, ainda não há grandes conquistas na separação dos 

âmbitos da feminidade e maternidade, o que seria também uma revolução nos conceitos 

de corpo, sexo, gênero e sexualidade.  

Diante de tais dados e entendendo que toda ação é resultado de uma série de 

relações, agenciamentos e interesses, devemos buscar entender quais foram os 

movimentos e os actantes que fizeram e fazem parte da construção do sentido da 

maternidade. Tomado de empréstimo da semiótica, o termo actante é muito utilizado 

pela TAR, ao invés de ator que tende a se referir apenas ao humano. Significa tudo que 

gera ação, que tem agência e produz movimento, podendo ser humano, não humano ou 

híbrido. Ao utilizar a TAR, este trabalho parte do princípio de que muitos foram os 

movimentos necessários ao longo da história para a construção da caixa-preta da 

maternidade.   

Segundo Lemos (2013), mesmo após o fechamento das caixas-pretas, ainda é 

possível reconstruir as redes, através da recuperação histórica e bibliográfica, desde que 

haja inscrições suficientes registradas. Ao trabalhar essa controvérsia, as principais 

inscrições analisadas serão as disponíveis nos livros sobre a história da maternidade e os 

posts deixados no Desafio da Maternidade Real. Deve-se salientar, porém, que não 

devemos fazer da história a responsável pelos conceitos de maternidade carregados por 

todos nós, como se, em menor ou maior escala fôssemos apenas telespectadores de uma 

“sociedade” responsável por explicar os fatos. Na verdade, o que deve ser observado 

são os movimentos, os interesses, as resistências de todos os actantes em questão, sejam 

humanos ou não. 
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3.2. O que nos conta a história 

Partindo do pressuposto de que, historicamente, o valor dado à relação mãe e 

filho nem sempre foi o mesmo, busca-se então: entender os momentos políticos, 

religiosos e as necessidades de cada época, conhecer o discurso e as práticas médicas, 

conhecer as relações familiares, conjugais, sentimentais ou apenas convenientes que 

contribuíram para a discussão acerca do tema. Para este trabalho, utilizaremos Badinter 

(1995) como principal referência por entender que ela refaz todo esse caminho de 

maneira eficaz e competente, trazendo a história da família europeia desde o século 

XVII até o século XX, em seu livro "Um amor conquistado: O mito do amor materno".  

Sabemos que o Brasil sofreu muitas influências do modo de vida europeu a 

partir do processo de colonização. Assim, buscamos demonstrar, também, a partir de 

alguns trabalhos de Del Priori, as diferenças e semelhanças encontradas na história 

europeia e brasileira, acreditando ser tal conhecimento indispensável para a tarefa de 

entender como o conceito de maternidade foi se fazendo no imaginário das pessoas. 

Segundo Badinter (1995), no século XVII, a família Europeia3 era dirigida 

apenas pelo homem e a ele cabiam todas as decisões, uma vez que a sociedade dava a 

ele a autoridade máxima. A mulher era considerada como inferior, incapaz de opinar 

dentro e fora do lar. O poder masculino sobre a mulher era apoiado pela Igreja que 

defendia ser o homem o representante de Deus na terra. Todo aquele que fosse contra 

qualquer atitude do homem/pai estaria desagradando a Deus e correndo sérios riscos de 

não conseguir sua redenção no ato do juízo final. Os casamentos eram escolhidos com 

base nos dotes oferecidos, devia-se manter a mesma classe social, os noivados não 

costumavam ser longos. O amor era algo impensável para o matrimônio e, se ocorresse, 

seria por sorte ou convivência e, neste sentido, para Butler (2010), a noiva não tinha 

uma identidade, sendo apenas reflexo da identidade masculina.  

A partir de meados do século XVII, as famílias burguesas começam a enviar 

seus recém-nascidos para a casa das amas de leite, onde geralmente permaneciam até os 

cinco anos. Já no século XVIII, tal costume se expandiu para todas as classes sociais, 

diferindo apenas na localidade para onde eram mandadas as crianças: as famílias de 

boas condições enviavam seus filhos para residências em cidades próximas às suas. As 

                                                      
3 A respeito da história da maternidade ver Elisabeth Badinter, L’ AMOUR EN PLUS, Paris 1980. 

Tradução disponível pela editora Nova Fronteira S/A, 1985. 
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famílias de pouca condição financeira enviavam para cidades mais afastadas e aquelas 

de baixa condição deixavam seus filhos junto de si. A mulher da família receptora que 

se tornava ama de leite de outra criança, acabava por amamentar dois bebês. Já as 

mulheres que desenvolviam alguma atividade fora de casa e não podiam levar as 

crianças, deixavam o filho na casa de amas durante o dia, buscando após tal atividade.  

No que se referia à condição/decisão de não amamentar, os argumentos giravam 

em torno de necessidades físicas como, por exemplo, a calma da mãe que seria 

perturbada pelo choro da criança ou a tristeza de ver os seios deformados. A sociedade 

no século XVIII, regida pela ótica dos homens, via no aleitamento materno um ato sujo 

além de impedir a intimidade do casal. Uma vez que os médicos proibiam relações 

sexuais durante todo o período em que ocorresse o aleitamento. Nota-se, através dos 

escritos, que o envio destas crianças para outros lares não era feito com grande 

sofrimento por parte de suas mães biológicas. Muitas destas crianças eram concebidas 

sem a existência de um sentimento amoroso por parte de seus pais, não sendo, portanto, 

um fruto que representasse a união entre ambos. Pode-se pensar ainda que, em 

decorrência dos tantos trabalhos trazidos com a chegada da criança, as mulheres não 

estivessem dispostas a largar seus afazeres sociais. Mesmo que sejam buscados os 

vários motivos para a ausência de sofrimento ou de tempo para dispor aos filhos, torna-

se difícil argumentar em defesa de uma maternidade representada pelo amor, pela 

dedicação e por tudo mais que ela representa atualmente para a sociedade. Seria um erro 

das indústrias de produtos infantis utilizar a máxima “Porque quando nasce uma 

criança, nasce uma mãe” demonstrando mães carinhosas, preocupadas e felizes com 

seus bebês?   

No Brasil, a forma de perceber e controlar a mulher não era muito distinta da 

percepção europeia. Em terras brasileiras, a Igreja Católica também detinha grande 

poder normatizador sobre a sociedade. Del Priori (1995) aponta que no século XVI a 

Igreja proibiu a existência de conventos, evitando assim que a mulher desempenhasse 

outro papel que não o familiar. De forma geral, a ideia que se propagava das mulheres 

era de seres maliciosos e sedutores que poderiam ser transformados através da devoção 

à Nossa Senhora, devendo ter  comportamentos castos e ascéticos. A mulher deveria ser 

obediente ao marido, cuidar da casa, cozinhar, lavar e prestar serviços sexuais ao 

marido, objetivando sempre a perpetuação da família através da procriação. Priori 

(1995) ressalta ainda que, nesta época, era comum que grande parte das mulheres 

estivesse ligada aos homens por meio de exploração ou escravização, o que fazia da 



25 
 

mulher um ser ainda mais submisso. Sendo essa a terra de índios, escravos, estrangeiros, 

nobres e plebeus, é possível considerar que a Igreja, apesar de seus esforços, não 

conseguia controlar a todos, já que eram diversas as situações culturais e econômicas.  

No século XVIII, a maternidade é vivida por aqui de formas distintas: havia 

mulheres que tinham seus filhos solteiras e que permaneciam desta forma; havia 

também filhos de relações concubinárias que poderiam ou não ser duradouras, além 

daquelas que estavam dentro dos padrões religiosos, com filhos oriundos de 

matrimônios tradicionais. Em vista dos vários momentos econômicos vividos no Brasil, 

grande parte das mulheres chefiava suas famílias quando seus companheiros tinham que 

ir a busca de sustento e/ou novas conquistas, não sendo raro que tais mulheres descem à 

luz a filhos fora do casamento, neste período, ou ainda que seus companheiros 

voltassem trazendo seus filhos bastardos (Del Priore, 1995). Assim, numa mesma casa, 

era possível encontrar filhos de pais ou mães diferentes, convivendo em harmonia. 

Ocorria também o aparecimento de filhos bastardos no ato do falecimento do genitor 

que fazia questão de deixar alguma herança para todos os seus filhos 

independentemente do tipo de relação que tivesse mantido com a mãe dos mesmos, 

exceto em casos onde a criança era filha de uma escrava. A estas, muitas vezes nem se 

referiam, já que, naquela época, as mulheres escravas eram utilizadas também para fins 

sexuais e, se a relação sexual gerasse frutos, significava para o homem apenas um 

investimento já que seria mão de obra futura (Del Priore, 1995).  

A autora relata ainda que, em livros eclesiásticos da época, é possível encontrar 

relatos de divórcios, o que, em muitos casos, acabava por fazer com que as mulheres 

exercessem a maternidade de forma mais afetiva, pois suas crias eram seu único 

conforto diante da realidade. Já as mulheres que, por algum motivo, não dispunham de 

nenhuma ajuda financeira/emocional por parte do genitor da criança, acabavam por 

entregar os filhos aos cuidados de outros ou cometiam o infanticídio, optando assim por 

não exercer a maternidade. Venâncio (1997) aponta que, além disso, outro motivo que 

poderia contribuir para o abandono de crianças ou para o infanticídio eram justamente 

os filhos oriundos de relações extraconjugais, pois, principalmente para as mulheres 

brancas de melhor condição social, a traição era considerada uma vergonha.  

Ainda em terras brasileiras, segundo Venâncio (1997), uma das formas mais 

comuns de abandonar as crianças recém-nascidas era deixá-las no meio da rua, 

comportamento que assustava terrivelmente o poder religioso, já que se acreditava que 

ninguém podia falecer sem receber o sacramento do batismo. Assim, a elite 
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“esclarecida” da sociedade, os governantes e os comerciantes faziam doações às Santas 

Casas de Misericórdia para que recebessem essas crianças, tendo as unidades do Rio de 

Janeiro e de Salvador recebido, entre os séculos XVIII e XIX, cinquenta mil crianças 

(Venâncio, 1997). Nesse contexto, a roda dos expostos, conhecida na Europa, ganhou 

força no Brasil, após a independência.  

Del Priori (1995) ressalta também que aquelas mulheres que não desejassem a 

gravidez optavam por abortos, o que muitas vezes acarretava também na morte da mãe, 

apontando ainda que não é possível, no caso do Brasil, se ter uma ideia do número de 

abortos que ocorriam. No que diz respeito a este assunto, Venâncio (1997) corrobora 

dizendo que, no Brasil, o abandono dos filhos não era considerado crime, sendo ainda 

possível que as mães resgatassem seus filhos futuramente. Já o aborto ou infanticídio 

eram considerados práticas heréticas e demoníacas, além de existir na colônia uma série 

de punições para as mães e para aqueles que ajudassem na realização de tais crimes. 

No que se refere aos cuidados sanitários brasileiros para com as crianças, 

Venâncio (1997) relata a prevalência de práticas muito parecidas com as utilizadas na 

Europa, em que as crianças eram enfaixadas com panos que muitas vezes lhes 

machucavam; ou quando, na falta do leite materno ou de suas amas, a criança deveria 

usar uma mamadeira de vidro comum à época, que acabava por causar infecções nas 

crianças devido à falta de higienização. 

Percebe-se que a maternidade em terras brasileiras era exercida de maneiras 

distintas se comparada à maneira europeia, em decorrência, não só da variedade 

cultural, mas também econômica. Embora existam relatos de mães afetivas, encontram-

se também aquelas que escolhiam viver sua vida longe das obrigações maternas. A 

presença da Igreja nas famílias de melhor classe social era mais efetiva, sendo nestes 

casos ainda mais forte a ideia de que a mãe deveria ter semelhanças com Nossa 

Senhora, chamada de Santa-Mãezinha, segundo  Del Priore (1995). Tal pensamento nos 

permite também compreender porque os significados etimológicos de mãe e 

maternidade nos remetem também às madres superioras dos conventos, que escolhiam 

viver para a religião e cuidar daqueles que necessitassem, ressaltando os sentimentos de 

pureza e abnegação.  

Já no fim do Século XVIII, podem-se perceber traçados mais firmes no que se 

refere à normatização do modelo familiar burguês, as famílias passando aos poucos a 

viver de maneira mais privada. Os casamentos eram ainda arranjados e, não se 

esperando que houvesse sentimento anterior ao casamento. A mulher devia se abster do 



27 
 

desejo sexual, se transformando em uma figura passiva na relação, Birman (1999) 

aponta que a sedução exercida pela figura feminina passou a ser negativa, pois era 

incompatível com a figura da maternidade. O casamento era sinônimo de 

respeitabilidade. Beauvoir (1980) aponta que a mulher deixava o domínio dos pais e se 

entregava nas mãos de um novo senhor. A criação dos filhos era responsabilidade das 

mães que deveriam ser amorosas e cuidar para que nenhuma doença fosse contraída por 

seus filhos. A criança deveria ser criada dentro dos preceitos da Igreja, garantindo assim 

a salvação eterna para ela e seus pais. Del Priore (1995) aponta que existem registros de 

que as mães internalizaram de fato as recomendações da Igreja e do saber médico da 

época que trabalhava sempre em concordância com a religião. Porém, segundo Birman 

(1999) aquela que persistisse em sua sensualidade, passou a ser considerada perigosa 

uma vez que seria “matéria-prima da figura da prostituta” (p.87). Ainda em sua análise, 

uma vez que a esposa não era mais destinada ao gozo, a prostituição passou a ser 

necessária para oferecer ao universo masculino o que este não recebia em casa. Deste 

modo, para Birman (1999,p.89), “ Vale dizer, a figura da prostituta seria a condição 

necessária para a produção da figura da maternidade, sem a qual esta seria algo da 

ordem do impossível.   

Bandinter (1995) aponta que, na Europa, a partir da metade do século XVIII 

começou a surgir o feminismo. Mulheres, que não se sentiam satisfeitas com o papel de 

donas de casa dado a elas, começaram a reivindicar então, por direito, a educação, uma 

vez que só o que era permitido ensinar às mulheres  assuntos referentes à religiosidade e 

bons modos. Foi então que as famílias passaram a procurar por cuidadoras chamadas na 

época de governantas, que pudessem alfabetizar suas filhas por volta dos 7 anos, quando 

retornassem para casa. Embora de volta ao lar, as crianças não partilhavam do convívio 

familiar, exceto quando solicitadas por alguns instantes pelos pais, enquanto em todo o 

resto do tempo deveriam permanecer junto à governanta. Ficavam em casa até 10 ou 12 

anos quando filhos e filhas eram enviados a internatos ou conventos respectivamente 

para terminar sua educação. As mulheres só saíam dos conventos quando estavam em 

idade de casar. É preciso destacar que essa não era uma realidade para todas as classes 

sociais. 

O Estado, a partir do último terço do século XVIII, começou a se preocupar com 

a sobrevivência das crianças. Uma vez que estas seriam sua riqueza no futuro, pois 

produziriam riquezas e formariam força militar. Assim, surgiram várias publicações de 

moralistas, administradores e médicos que reivindicavam à mulher que retomasse os 
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cuidados da prole ela mesma, inclusive com a amamentação. A preocupação com a 

mortalidade infantil, ou mesmo com o infanticídio, que acabaria por acarretar falta de 

mão de obra futura para o Estado, era tanta que, na França, o Estado, passou a 

recompensar mães pobres que amamentassem seus filhos (Badinter, 1995). Ressalta-se, 

porém, que nem todas as crianças vítimas de infanticídio eram pobres, uma vez que 

muitas denotavam através de suas roupas, pertencerem a famílias com boas condições 

financeiras (Forna, 1999). 

 Durante o século XIX, as mulheres europeias parecem já ter aceitado sua nova 

função de boas mães e rainhas do lar, uma vez que a entrega dos filhos à ama caiu de 

90% para apenas 30% (Badinter 1995). Para garantir que as crianças fossem bem 

tratadas, continuavam a surgir a todo o momento por parte dos médicos e moralistas, 

conselhos para um bom desenvolvimento da gestação e para a maternagem das crianças.  

Bandinter (1995) pontua ainda que a classe social que mais resistiu ao novo 

papel da mulher e da família foi a aristocrática (1995, p.164): “Quando tem ambições 

(mundanas, intelectuais, ou profissionais como acontece hoje) e meios para realiza-las, 

uma mulher é infinitamente menos tentada do que outras a investir seu tempo e sua 

energia na criação dos filhos”. 

Enquanto isso, no Brasil, o saber médico veio se ocupar dos modos de vida da 

colônia no século XIX, priorizando inicialmente as formas de sexualidade apresentadas 

dentro e fora do casamento, chegando, segundo Del Priori (1995), a considerar a 

realização do prazer através do excesso e da ausência da finalidade reprodutora, como 

doença física e moral. Posteriormente, a medicina se ocupa do aleitamento materno, 

tentando extinguir de vez o hábito de alimentar as crianças com o leite de índias e 

escravas. A medicina fornece ainda orientações sobre os melhores tipos de leite, além 

de receitas para manter um bom nível de qualidade e produção. O seio passava 

definitivamente de uma função erótica para uma função alimentar. 

No século XX, tanto na Europa como no Brasil, o sistema de amas de leite já 

havia sido abolido por completo e em casos onde a amamentação não era possível 

devia-se usar leite artificial. O novo papel da mãe já havia sido internalizado por 

completo e aquelas que por algum motivo não podiam ou não queriam cumprir esse 

papel eram condenadas perante a sociedade. A mãe passou a ser totalmente responsável 

pela educação dos filhos, uma vez que o pai teria que arcar com todas as despesas da 

casa. Assim, sempre que havia algo errado com as crianças, devia-se interrogar 

imediatamente a mãe.  
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A primeira guerra mundial em 1914 levou as mulheres ao mercado de trabalho, 

visto que houve uma grande perda de mão de obra masculina para a guerra. 

Infelizmente grande parte desta mão de obra não retornou no pós-guerra, o que acabou 

por garantir a permanência da mulher nos espaços de trabalho. Fonseca (1997) ressalta, 

porém que, no Brasil, as mulheres além de exercer suas funções tinham que se 

preocupar em manter sua reputação, uma vez que o trabalho feminino não era bem visto 

pela sociedade. O autor aponta ser grande o número de abusos sexuais no espaço da 

indústria. Como alternativa, muitas mulheres optavam por trabalhos mais parecidos com 

os domésticos, como a lavanderia ou a costura. O que chama a atenção é que, nas 

décadas iniciais do século XX, qualquer atividade que fosse exercida pela mulher 

casada era considerada apenas como um suplemento à renda masculina, não havendo 

também, por parte dos cônjuges, nenhum ajuda relativa aos trabalhos domésticos. 

Assim sendo, a mulher acabava por arcar com uma jornada dupla de trabalho, mas pela 

segunda não recebia nenhum tipo de remuneração além daquele subentendido no ato do 

casamento. Deve-se ressaltar que essa dupla jornada feminina não parece, até o 

momento, passível de mudança. Para Pombo (2013), as mulheres continuam 

acumulando mais tempo de trabalho total que os homens e recebendo em média 25% a 

menos que a classe masculina. Não bastando toda a falta de reconhecimento pelo seu 

esforço para com a família, as mulheres ainda tinham que lidar com os olhares e 

acusações da sociedade que as considerava mães relapsas por deixarem seus filhos 

sozinhos ou com familiares durante o período de trabalho. 

A ideia que se propagava no decorrer do ano de 1930 era “A figura da “Mãe 

Cívica” que passou a ser exaltada como exemplo daquela que preparava física, 

intelectualmente e moralmente o futuro cidadão da pátria, contribuindo de maneira 

decisiva para o engrandecimento da nação” (Rago, 1997, p. 592). Ainda, segundo o 

autor, a comparação da mulher à Santa Maria continuava sendo utilizada como 

sinônimo da mulher ideal. As mães de meninas tinham segundo Beauvoir (1980) uma 

missão árdua de fazer de suas filhas “mulheres de verdade”, devendo assim propiciar a 

elas um ambiente dotado de amiguinhas, com profissionais que as sirvissem também do 

mesmo sexo, todas empenhadas em doutriná-la nas tarefas da cozinha, costura, limpeza, 

assim como a vestir-se, pentear-se de maneira elegante repudiando qualquer 

comportamento espontâneo ou que evocasse comportamentos masculinos. 

 Bassanezi (1997) aponta que, no Brasil, a partir de 1950, as mulheres chegam 

com mais força à faculdade e ao mercado de trabalho, porém ainda com muito 
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preconceito por parte da sociedade, afinal a mulher era preparada para o casamento, 

para o cuidado da casa e para a criação dos filhos. Beauvoir (1980) corrobora essa 

informação afirmando que, na adolescência, no quesito intelectual a jovem acabava em 

desvantagem em relação aos meninos, uma vez que a mesma não tinha os mesmos 

incentivos dados aos meninos, além de que deviam somar aos trabalhos escolares os 

trabalhos domésticos que eram comuns as meninas. Sendo assim, seria incompatível e 

desastrosa a ideia de conciliar a vida familiar e profissional. Bassanezi (1997) continua 

afirmando que era comum, na época, que as mulheres de classe média abandonassem o 

trabalho ao se casarem ou a partir do nascimento do primeiro filho, devendo ser a 

maternidade para a mulher uma alegria, uma “sagrada missão feminina”. Cuidar da 

casa, das refeições e de tudo que podia significar inadequação ao olhar do marido era 

indispensável.  

Para Moura e Araújo (2004), a partir da década de 80, as representações de 

maternidade e paternidade são vistas como sujeitas à elaboração e discussão do casal, 

que passa a obter uma certa liberdade para tomar decisões que se enquadrassem em seu 

estilo de vida.  Embora haja uma maior flexibilidade no entendimento e 

desenvolvimento de tais funções, esperava-se ainda que a mulher devesse se dedicar 

exclusivamente à criança e que dispensasse qualquer tipo de ajuda, devendo o pai estar 

presente desde o parto nos cuidados com a criança, porém não exclusivamente. Ao fazer 

uma análise na condição das mulheres na década de 90, as autoras identificam que 

muitas mulheres passam a não aceitar a maternidade como sua função prioritária, 

ocorrendo também uma mudança drástica no vestuário das gestantes que deixam de lado 

roupas largas e fora do contexto de moda da época, passando a ser comum que as 

mulheres mostrassem suas barrigas, através de roupas que demonstrassem juventude e 

elegância. 

 

3.3. Ideias correntes sobre a maternidade: do saber científico ao senso comum.  

À medida que o Estado resolve higienizar as cidades, vários saberes se unem.  

Atentando-nos às produções médicas e psicológicas de grandes nomes, possivelmente 

chegaremos à conclusão de que, agindo em conjunto com a mídia, os vários saberes 

buscavam uma normatização definitiva da maternidade, fazendo uso dos mais variados 

dispositivos. Para Freire (2008), a principal fonte de informação da grande massa no 

Brasil, durante o final do século XIX e início do século XX, eram as revistas. Segundo a 

autora, os principais assuntos divulgados nas publicações eram a respeito da criação de 
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filhos, métodos para desenvolver o intelecto dos mesmos, métodos que ensinavam a 

mãe a lidar com a teimosia, medo e ciúme dos filhos, além dos cuidados higiênicos para 

com as crianças.  

Importantes teóricos da Psicologia também andavam às voltas com estudos 

sobre as famílias e quais as possíveis interferências destas na personalidade dos filhos. 

Havia pesquisas que buscavam compreender a diferença natural entre os sexos, que 

provavelmente iriam além das anatômicas. Os resultados de tais pesquisas geralmente 

eram apresentados em conferências realizadas pelo mundo, o que não impedia, porém, 

que as revistas da época trouxessem tais resultados em suas publicações.   

Freud definiu a natureza feminina como dedicada e disposta a se sacrificar pelos 

filhos. Em seu livro O mal-estar da civilização4 (1923), ele aponta que as mulheres 

representam os interesses da família e da vida sexual, buscando demonstrar que as 

mulheres são menos aptas que os homens a realizar sublimações pulsionais. Birman 

(1999) aponta que a psicanálise possui uma densidade própria para trabalhar a 

sexualidade. Que para se construir precisou romper com as ideias do cristianismo a 

respeito da sexualidade, uma vez que a Psicanálise optou por definir a sexualidade pelos 

atributos do prazer e do gozo.   

Segundo Poster (1979), o também renomado psicólogo Erik Erikson, embora 

buscasse em suas teorias não ser tão determinista quanto Freud, acabou por pactuar com 

tal determinismo ao definir o conceito de feminilidade em seus trabalhos sobre a 

Psicologia do Ego através de jogos infantis, interpretando as fantasias dos meninos que 

geralmente diziam respeito a lugares abertos e movimentos livres de coisas e pessoas 

como simbolizantes do pênis. Já as fantasias das meninas, que geralmente eram 

representadas como sendo em interiores de casas, eram simbolizados pelo útero. Assim, 

ser homem e ser mulher estaria indiscutivelmente ligado apenas aos seus órgãos 

reprodutores. O que Poster (1979) segue discutindo é quão mais fácil seria se as 

interpretações de tais fantasias fossem realizadas a partir da vivência em família, afinal, 

como vimos, as mulheres foram criadas para serem esposas e mães, devendo inclusive 

permanecer exclusivamente no espaço do lar. Já os homens deveriam ser criados para 

chefiar o lar e conquistar seu espaço no mundo. Dessa maneira, como seria possível que 

                                                      
4 FREUD, Sigmund, 1930. O mal-estar da civilização. _in. Edição standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud. V.19. Rio de Janeiro. Ed. Imago, 1987. 

 



32 
 

as fantasias femininas ocorressem fora do espaço que era destinado a elas e que mal 

conheciam? 

A socióloga Alice Rossi5, em 1977, escreve a respeito dos sistemas sociais e 

biológicos que se complementam, demonstrando em suas pesquisas algumas mudanças 

ocorridas na mulher durante o processo de gestação. Tais mudanças fazem com que as 

mães sintam carinho e ofereçam seus cuidados aos bebês, enquanto os homens não 

seriam capazes de desenvolver os mesmos cuidados para com o bebê sem passar por um 

treinamento. Poster (1979) contraargumenta, em seu livro Teoria Crítica da Família, 

sobre as deficiências da teoria de Rossi, uma vez que, para o autor, a teoria citada não 

leva em conta a realidade vivida na alta burguesia europeia até o século XIX, onde as 

crianças eram entregues às amas de leite. Além disso, Poster (1979) prossegue seu 

raciocínio dizendo que as mulheres são treinadas de múltiplas maneiras durante todo o 

seu processo de socialização para desempenhar o papel da maternidade, não sendo 

assim algo tão biológico como propôs Rossi.  

Beauvoir (1980), ao publicar em 1980 o livro O Segundo Sexo, defende a ideia 

de que as crianças não nascem sexualmente diferenciadas a não ser através da presença 

do pênis ou da vagina, afirmando que o que fará com que essas crianças assumam os 

papeis de “homens e mulheres” será aquilo que a sociedade produzirá sobre ela. Ao 

falar especificamente da mulher Beauvoir aponta:   

“Se bem antes da puberdade e, às vezes, mesmo desde a primeira infância, 

ela já se apresenta como sexualmente especificada, não é porque misteriosos 

instintos se destinem imediatamente à passividade, ao coquetismo, à 

maternidade: é porque a intervenção de outrem na vida da criança é quase 

original e desde seus primeiros anos sua vocação lhe é imperiosamente 

insuflada.” (p.10)  

  

Tais intervenções vão muito além daquelas sofridas por seus pais ou pessoas 

próximas .Desde muito cedo, as crianças são influenciadas por um actante que se faz 

muito presente na vida de qualquer criança que tenha acesso a livros, desenhos e filmes 

animados. Os contos de fadas destinados às meninas, com algumas alterações trazem 

lindas princesas que se encontram em apuros e esperam ansiosamente pelo dia em que 

um príncipe chegará, livrando-as de seu terrível destino e as levando para morar em um 

lindo castelo.Exemplos populares são as estórias da Cinderela (16976), Branca de Neve 

(1812), Bela Adormecida (1812) e A Bela e a Fera (1740), esta última apresentando, 

                                                      
5 A Biosocial Perspective on Parenting. Daedalus, primavera de 1977. 
6 As datas se referem a primeira aparição do conto, não sendo necessariamente através de filmes ou livros. 

Como se tratam de famosos e antigos contos, várias releituras vêm sendo feitas não retirando, porém, a 

essência da estória citada acima. 
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porém, uma diferença que merece ser observada: a mocinha da estória (Bela) é culta, 

gosta de livros e rejeita um teimoso pretendente.  

Já aos meninos as estórias traziam temas diferenciados como o Pinóquio (1883) 

que contava a história de um boneco de madeira que sonhava em ser menino de 

verdade. Peter Pan (1904) conta a estória de um menino que se recusa a crescer e vive 

aventuras mágicas. O Gato de Botas (1697) retrata a estória de um gato astuto e 

inteligente que, enganando o rei, consegue fazer com que este conceda o casamento de 

sua filha com um pobre rapaz (dono do gato) tornando-o rico. Ainda que tais estórias 

tenham sido bem abreviadas neste trabalho, podemos perceber significativas diferenças 

nos enredos de acordo com o gênero para que foram destinados. Outro ponto importante 

a ser destacado é que, para quase todos estes contos, os autores pertenciam ao gênero 

masculino, exceto o conto da Bela e a Fera que foi criado por uma mulher. Talvez esteja 

aí a explicação para a aspirante à princesa que gostava de ler e não se contentava com a 

vida doméstica. 

Aos meninos, era reservado o desejo de que desempenhassem alguma profissão 

no futuro, devendo ser donos de esperteza e inteligência; já das meninas se esperava que 

fossem dóceis e prestativas, qualidades que provavelmente fariam delas boas mães e 

esposas. Para Foucault (1979), o corpo passa a ser dotado de significado a partir do 

discurso das relações de poder e, além disso, a sexualidade para ele é sempre produzida 

por práticas históricas discursivas e institucionais.  

Os contos de fada nesse sentido devem ser entendidos como mais um dispositivo 

que se lança sobre a vivência feminina desde a mais tenra idade para romantizar o 

casamento, a maternidade e o feminino como sexo frágil e indefeso. Segundo a ótica da 

TAR, dispositivos são atores-redes que se pontualizam em aparatos complexos de 

engenharia heterogênea envolvendo humanos e não humanos, podendo operar em vários 

âmbitos da vida do sujeito que, não sendo estáticos, podem se performar, reorganizar e 

se traduzir à medida que a sociedade se desloca. 

Assim, segundo Beauvoir (1980), a mulher cresce em um mundo feito por 

homens: 

“Sua cultura histórica, literária, as canções, as lendas com que embalam são 

uma exaltação do homem. São os homens que fizeram a Grécia, o Império 

Romano, a França e todas as nações, que descobriram a terra e inventaram os 

instrumentos que permitem explorá-la, que a governaram, que a povoaram de 
estátuas, de quadros e de livros. A literatura infantil, a mitologia, contos, 

narrativas, refletem os mitos criados pelo orgulho e os desejos dos homens: é 

através de olhos masculinos que a menina explora o mundo e nele decifra seu 

destino” (pag 30). 
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Outra contribuição importante dada pela psicanálise para perpetuar a função 

materna da mulher foi a descoberta da formação do inconsciente na infância que 

indiretamente acabou por responsabilizar a mãe a qualquer sinal de desarranjo 

emocional por parte da criança, uma vez que a mãe deveria ser a principal responsável 

pela criança. 

Bowlby, um dos principais teóricos da relação mãe-bebê publica na década de 50 um 

livro em que orienta as mães a manterem, em nome da saúde mental da criança, uma 

relação extremamente próxima e afetuosa com as crianças, onde devem se ausentar 

apenas em caso de urgente necessidade (Forna, 1999).  

Já Winnicott, psicólogo respeitado da época, em suas pesquisas, defendia que a 

primeira prova de amor dada pela mãe era o aleitamento materno, que devia ser dado 

sempre que solicitado pela criança, postulando ainda que a boa saúde mental da criança 

que acabara de nascer dependia exclusivamente dos cuidados, carinhos e sacrifícios 

feitos pela mãe. A psicanalista Melanie Klein, ao dividir suas experiências com os 

leitores da época, diz ter percebido que crianças que apresentam problemas em seu 

desenvolvimento não foram amamentadas ao seio e aquelas que não apresentam 

problemas, mas não foram amamentadas, provavelmente teriam se desenvolvido ainda 

mais com o aleitamento materno (Badinter 1995). 

Segundo Moura e Araújo (2004), todo esse movimento em torno do aleitamento 

materno acabava por regular a vida da mulher, uma vez que ela permanecia por um 

período de até dois anos confinada dentro do ambiente doméstico, voltando também sua 

atenção não só para a criança, mas também da família, postura conveniente aos 

interesses políticos e religiosos da época. 

As revistas na década de 19207 foram a principal fonte de informação das 

mulheres. Segundo Freire (2008), as revistas funcionavam como consultórios médicos, 

recebendo pedidos de orientação através de correspondências. Traziam matérias sobre 

as descobertas psicanalíticas e biológicas acerca da criação dos filhos, assim como a 

prescrição de remédios e complementos alimentares. No entanto, percebe-se que, aos 

poucos, a promessa da felicidade eterna da maternidade vai se perdendo e a ideia de 

sacrifício materno vai se fortalecendo cada vez mais. Rago (1997) argumenta que, no 

                                                      
7 FREIRE, Maria Martha de Luna. ‘Ser mãe é uma ciência’: mulheres, médicos e a construção da 

maternidade científica na década de 1920. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, 

v.15,supl., p.153-171, jun. 2008. 
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Brasil, entre 1914 a 1936, as Revistas Femininas fizeram um movimento contrário ao 

que vinham fazendo anteriormente, passando a publicar matérias que defendiam o 

trabalho feminino fora do lar. O argumento principal utilizado para tal defesa não deve 

causar surpresa aos leitores deste trabalho, já que discursa em favor de convencer a 

sociedade de que uma mulher ignorante ou fútil não pode se tornar uma mãe perfeita.  

Já as revistas brasileiras datadas de 1950 trouxeram, em suas publicações, 

segundo Bassanezi (1997), conteúdos que buscavam incentivar as mulheres a 

conservarem sua pureza até a noite de núpcias, distinguindo as mulheres em dois 

grupos. O primeiro designando às moças de família atribuições claras como estudar, 

podendo, em caso de necessidade, até trabalhar. Nesse grupo, a moça deveria ser 

contida, podia namorar, mas nunca manter relações sexuais antes do casamento. 

Beauvoir (1980) pontua que as mães orientavam suas filhas a passividade: “afinal os 

homens não gostam de mulher-homem, nem de mulher culta, nem de mulher que sabe o 

que quer... (pag 73)”. Ao escrever estas palavras, Beauvoir deixa clara a distinção de 

gênero entre os sexos, a “mulher-homem” nada mais é do que aquela que busca sua 

representatividade em um mundo dominado pelo masculino. As mulheres do segundo 

grupo eram as chamadas mulheres levianas, tinham vários namorados, mas certamente 

não se casariam; costumavam andar com roupas impróprias que acabavam por seduzir 

os homens, perdendo o direito de reclamação, caso algum homem lhe faltasse com o 

respeito. A denominação do grupo intitulado de “mulheres levianas”  ainda corrente nos 

dias de hoje nos faz sentir em um túnel do tempo, já que estamos em pleno século XXI.  

Distanciados 67 anos das matérias citadas acima, já que ainda nos vemos às voltas com 

a discussão da cultura do estupro não sendo incomum aparecerem vozes nas mídias e 

principalmente nas redes sociais argumentando a respeito da forma como as mulheres se 

vestem e se portam, sugerindo que tais comportamentos justificam alguma forma de 

agressão. Ao que parece, a humanidade vem caminhando a passos curtos, fazendo com 

que as controvérsias que cercam a condição da mulher não percam força, pois, quando 

muito, elas apenas adormeceram por um período. 

 

Em 1960, surgiu um forte movimento feminista nos EUA que se espalhou 

rapidamente pelo Ocidente. O movimento através de suas lutas, buscava desacreditar  

teorias psicanalíticas que argumentavam sobre a natural submissão das mulheres, sobre 

o complexo de castração e o patriarcalismo da teoria (Mitchell,1979,p.17). Segundo 
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Zafiropoulos (2009), as leituras de Freud indicavam que o ideal feminino era ser mãe, 

sendo essa uma posição que permanece ao longo de sua obra.  

A partir da década de 70, com a chegada das pílulas contraceptivas, a mulher 

passa a ter um maior controle sobre o momento de vivenciar a maternidade (Scavone, 

2001). Nota-se que, antes, não havia a opção de adiar a decisão de ter filhos e, por isso, 

o número de abortos, infanticídios e abandonos eram alarmantes aos olhos da sociedade 

da época, assim como demonstrou Del Priori (1995). 

Uma conquista jurídica a favor da mulher no que se refere ao casamento foi a 

possibilidade de escolha em assumir o sobrenome do cônjuge como seu, que ocorreu a 

partir de 1977. Até 1976, à mulher não era dada essa escolha, afinal se ela passava de 

um possuidor a outro, nada mais justo que carregar a marca de seu novo senhor . Para 

Foucault (1979), os poderes jurídicos podem remodelar a forma como os sujeitos 

passam a se apresentar depois de submetidos as suas normas; neste contexto podemos 

dizer que as mulheres foram, e em muitos casos ainda são produzidas e reprimidas pelo 

mesmo poder jurídico que supostamente deveria representá-las.  

Mesmo com essas recentes conquistas, as mulheres ainda se sentiam 

acorrentadas ao seu destino biológico, uma vez que o status da maternidade não passou 

de obrigação para escolha tão logo os contraceptivos se tornaram acessíveis. Optar pela 

não maternidade não se tratava apenas de uma escolha pessoal, mas sim de uma 

negação da natureza e do sagrado. Pode-se presumir que as mulheres que se 

enquadravam nos moldes exigidos de boa mãe e boa esposa se sentiam mais felizes e de 

certa forma protegidas por um saber científico e religioso, porém a toda aquela que se 

recusasse a cumprir sua natureza de mãe e esposa era atribuída certa anormalidade. 

Badinter (1995) discorre sobre: 

“Ou tentavam imitar melhor possível o modelo imposto, reforçando com isso 

sua autoridade, ou tentavam distanciar-se dele, e tinham que pagar caro por 

isso. Acusada de egoísmo, de maldade, e até de desequilíbrio, àquela que 

desafiava a ideologia dominante só restava assumir, mais ou menos bem, sua 

‘anormalidade’. Ora, a anormalidade, como toda diferença, é difícil de se 

viver. As mulheres submeteram-se, portanto, silenciosamente, algumas 

tranquilas, outras frustradas e infelizes (p.171).” 

 

Em 1986, Marta Suplicy8 publicou um livro intitulado de “Mariazinha a Maria” que 

buscava discutir, através das várias cartas recebidas pela autora, a posição da mulher em 

                                                      
8 Marta Teresa Smith de Vasconcellos Suplicy (1945) é política, psicanalista e sexóloga brasileira. Em 

1980, apresentou o quadro Comportamento Sexual, na TV Mulher, onde falava sobre temas sexuais, o 

livro em questão foi escrito a partir das várias cartas recebidas durante o programa. Trazendo reflexões a 

respeito da condição da mulher e de sua constituição, demonstrando através das cartas as dificuldades das 

mulheres em deixarem de ser Mariazinha (numa alusão a condição de percepção de si mesma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Mulher
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diversas épocas e os fatores que culminavam no processo de formação e percepção de si 

mesmas e das vivências familiares e maternas.  Ao analisar as diferenças de percepção 

da instituição do casamento de mulheres mais velhas às quais ela chama de “produto 

adequado do sistema” e de mulheres que à época do livro se encontravam na casa dos 

20 ou 30 anos, ela aponta que, enquanto as mais velhas falavam de seus desejos de 

trabalhar e/ou estudar em nome de um bem maior que era o casamento, as mulheres 

mais jovens verbalizavam que o casamento só é adequado se é benéfico para os dois.As 

mulheres passaram a ser cobradas para que trabalhassem e estudassem mas ainda não 

lhe era permitido deixar suas obrigações para com o lar. Para a autora, essa abertura 

para as mulheres nos âmbitos profissional e acadêmico indicava que as “ adequadas ao 

sistema” do futuro seriam mulheres profissionalizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
infantilizada) e se tornarem Marias (numa alusão à percepção de si mesma enquanto adulta e responsável 

por suas próprias escolhas)7. 
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4 BUSCANDO OS ATORES NA CONTROVÉRSIA 

 

Após a utilização da primeira lente que nos levou das afirmações à literatura, 

enveredamos para o movimento que nos leva, como tarefa da segunda lente, da 

literatura aos atores. Iniciaremos tomando o próprio Facebook como um Ator-Rede9 

que teve papel preponderante na controvérsia estudada - pois foi nesse ambiente 

híbrido que flagramos o Desafio da Maternidade Real – sem desconsiderar que vários 

outros atores, que compõem a rede dessa controvérsia, se movem fora das redes sociais.   

 

4.1 O Facebook como um ator-rede 

A internet surgiu no Brasil no ano de 1988, porém era utilizada apenas em 

âmbito acadêmico. Em meados da década de 1990, o Ministério das Comunicações e o 

Ministério da Ciência e Tecnologia liberaram a operação comercial e residencial da 

internet (Freitas 2006). 

Logo, a internet entrou em expansão. Por volta dos anos 2000, a internet banda 

larga chegou ao Brasil contribuindo para a rápida disseminação dos blogs, fotoblogs, 

Messenger e das redes sociais digitais.  Surgiu então a chamada Web 2.0, entendida 

como a segunda geração da internet caracterizada pela participação dos usuários e de 

plataformas que permitem que estes sejam também produtores de seus conteúdos. 

Santos e Cypriano (2014) apontam que a participação dos internautas passa a ser 

realizada através de um sistema que incita a colaboração de quem quer que esteja 

disponível para interagir com outros através da plataforma. 

Grande parte da população brasileira logo se rendeu aos encantos da internet e 

de suas facilidades. Para Kerckhove (1997, p.249): 

“Com o advento da internet temos o primeiro meio que é oral e escrito, 

privado e público, individual e coletivo ao mesmo tempo. A ligação entre a 

mente pública e a mente privada é feita através das redes abertas e conectadas 

do planeta.” 

 

Mais tarde vieram os telefones com acesso à internet, permitindo assim que as 

pessoas permanecessem conectadas o tempo todo. A qualidade das câmeras fotográficas 

dos celulares também evoluiu possibilitando fotos de boa qualidade facilitando assim a 

                                                      
9 Quando falamos de um ator-rede, estamos reafirmando a ideia de que nenhum ator age sozinho. Ele é 

sempre um feixe de agências que emergem a partir de uma causalidade em rede, num composto híbrido 

que ultrapassa o humano. Podemos considerar que esse conceito herda o que Foucault (1979) definiu 

como dispositivo 
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rápida entrada de fotografias, reportagens, vídeos entre outras coisas nas redes sociais 

digitais. Assim, os usuários de tais redes vão imprimindo sua marca no mundo virtual, 

vão deixando rastros para quem quer que se interesse em segui-los.  

Pode-se dizer que a nova internet contribuiu também para a democracia, uma 

vez que, segundo Junior e Rocha (2013), a liberdade de expressão na internet, a 

facilidade com que se pode fazer um upload de um vídeo, uma gravação ou mesmo 

fotos contendo denúncias sobre vários temas, incentiva a participação dos usuários que 

podem se sentir protegidos para falar de assuntos que estejam livres da censura estatal. 

Embora saibamos que muitos assuntos tem sido alvo de censura por parte de alguns 

governos espalhados pelo mundo, muitas empresas fazem uso de filtros de palavras a 

fim de perceber rapidamente quando o assunto de seu interesse foi citado nas diversas 

plataformas disponíveis. E ainda se podem citar as censuras das quais as próprias 

plataformas fazem uso como, por exemplo, a de que foi vítima a autora do Desafio Real 

da Maternidade, que teve sua página retirada do ar por 24 horas por conta de sua 

postagem.  

A plataforma Facebook10 foi criada em 2004 por Mark Zuckerberg um estudante 

de dezenove anos do curso de ciências da computação na Universidade de Harvard, 

Mark havia feito vários outros sites e havia tido problemas de vários tipos, então quando 

pensou na nova rede social se uniu a alguns amigos de áreas distintas para tornar a rede 

mais segura. Precisaram também de um pequeno investimento inicial para colocar a 

rede social no ar. Inicialmente, chamada de The Facebook, foi criada apenas para os 

alunos de Harvard (Kirkpatrick 2010). 

A rede social digital girava em torno do perfil e das ações dos participantes, 

porém seus usuários começaram a usar a ferramenta para protestar sobre o que os 

incomodasse no momento. Foram tomados cuidados para manter a privacidade dos 

usuários, podendo participar apenas pessoas que fossem convidadas por outras já 

cadastradas e que tivessem um e-mail ligado às universidades. Só nomes reais poderiam 

ser utilizados e tudo que era postado dependia exclusivamente do usuário. O sucesso do 

site se espalhou cada vez mais rápido. Em 2005, a rede social que passou a se chamar 

apenas Facebook, começou a aceitar inscrições de alunos do ensino médio e, em 2006, 

passou a permitir que qualquer pessoa fizesse parte da rede. Assim os proprietários da 
                                                      

10
 A respeito da história do Facebook ver KIRKPATRICK, David. O Efeito Facebook: Os bastidores da 

história da empresa que está conectando o mundo. Tradução de Maria Lúcia de Oliveira. Rio de Janeiro: 

ed. Intrínseca, 2010.  
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empresa precisaram abrir espaço para a publicidade, pois as despesas com a plataforma 

já estavam muito altas (Kirkpatrick 2010). 

Aos poucos, o Facebook foi ganhando os contornos que possui hoje. As 

necessidades dos usuários e as solicitações eram cuidadosamente observadas, surgindo 

o mural onde o usuário e seus amigos podiam postar o que quisessem. Os grupos 

também foram criados e foi possível reunir, em uma página, pessoas que não se 

conheciam, mas partilhavam de interesses semelhantes. Mais tarde, veio o Feed de 

notícias que permitia que seus amigos vissem suas atualizações nas páginas deles. 

Então, em 2007, o Facebook se transformou em plataforma e abriu espaço para os 

aplicativos, deixando de ser apenas uma rede social para se tornar uma espécie de 

mundo individual onde se podia fazer várias coisas, inclusive jogar. Deixou de ser 

controlado de um quarto de Harvard para se transformar em um escritório (Kirkpatrick 

2010).  

Dados de 2010 indicavam que o Facebook era o segundo site mais visitado 

depois do Google, e tinha mais de 600 milhões de usuários ativos operando em 75 

idiomas. A maior parte de usuários se encontrava nos Estados Unidos (Kirkpatrick 

2010). Em março de 2013, no Brasil, possuíam conta no Facebook 67 milhões de 

pessoas (Silveira, 2015). Tudo que se anunciava na plataforma se transformava em 

sucesso e as empresas ofereciam quantias exorbitantes em troca de espaço publicitário. 

O fato é que, desde o surgimento do Facebook, cada vez mais pessoas tem 

aderido à rede. Kirkpatrick (2010, p.21) aponta que: 

“Ele muda a forma como as pessoas se comunicam e interagem, como os 

comerciantes vendem seus produtos, como os governos chegam aos cidadãos 

e até como as empresas operam. Está alterando a natureza do ativismo 

político e, em alguns países, está começando a alterar o processo da própria 

democracia.” 

 

Estando a plataforma disponível em diversos países, ela fica também submetida 

às diversas legislações nacionais, podendo ser obrigada a remover conteúdos de 

usuários por determinação dos Estados, democráticos ou ditatoriais. Porém, o Facebook 

também possui regras próprias de remoção de conteúdos de usuários, assim como fez 

com a postagem de Juliana Reis e o Desafio da Maternidade Real (Silveira, 2014). A 

plataforma informa que, ao se criar uma conta, o usuário concorda com seus termos. Os 

termos trazem, entre várias outras informações, que o Facebook poderá remover 

qualquer conteúdo que viole suas políticas e que dará ao usuário a possibilidade de 

recorrer caso não concorde com a remoção. Porém não especifica em seus termos com 
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clareza o que é passível de remoção. No item 3, intitulado Segurança, o subitem 7 traz 

uma cláusula 11 que diz que o usuário não publicará conteúdos que contenham discurso 

de ódio, sejam ameaçadores ou pornográficos; incitem violência; ou contenham nudez 

ou violência gratuita ou gráfica.  

Diante do exposto acima, torna-se difícil a compreensão de qual termo Juliana 

Reis haveria violado para ter seu perfil retirado do ar. Será que em pleno século XXI, 

uma manifestação contrária ao conceito da maternidade com realização plena, pode ser 

entendido como discurso de ódio? Será que a foto postada pela autora do desafio onde 

aparece amamentando seu filho, poderia ser entendido como nudez, ou conteúdo 

pornográfico? Tais perguntas possivelmente ficarão sem respostas, uma vez que Juliana 

Reis disse em várias entrevistas em canais de TV que o Facebook não forneceu 

nenhuma explicação para a mesma no ato da retirada ou mesmo posteriormente à 

devolução de seu perfil. 

Estamos diante de um fenômeno da comunicação online capaz de aumentar as 

vendas de um produto, de aumentar a popularidade das pessoas, aproximar aqueles que 

estão longe ou que partilham de uma mesma opinião, informar sobre os acontecimentos 

do mundo, fornecer espaço para debate e formação de conceitos. Enfim, hoje a 

plataforma Facebook é utilizada para quase tudo (Kirkpatrick 2010).  Tornou-se um 

excelente local para a realização de pesquisas dos mais diversos tipos, uma vez que a 

comunicação se torna mais acessível e barata e as pessoas ali presentes estão dispostas a 

dividir suas opiniões e sentimentos com milhares de pessoas ao mesmo tempo que 

deixam seus rastros diariamente. 

Mas o que são rastros digitais? Para Bruno (2012, p.687), “rastro digital é o 

vestígio de uma ação efetuada por um indivíduo no ciberespaço”. O rastro acompanha 

toda ação, mas na internet a recuperação destes rastros é potencializada. Rastro digital, 

portanto, vai além do que se posta nas redes sociais, mas engloba também toda busca, 

consulta, downloads que são suscetíveis à recuperação. Um exemplo bastante didático 

de rastros que deixamos na internet, sem intenção, é fazer uma busca por um produto 

em uma loja online e não o comprar. No dia seguinte possivelmente nossas caixas de e-

mail receberão um bombardeio de ofertas daquele produto, o Facebook irá oferecer 

janelas com o produto e outros similares, sendo esta a prova de uma rastreabilidade 

diária.  

                                                      
11 Os termos de uso da Plataforma Facebook podem ser encontrados no link 

https://www.facebook.com/legal/terms. Os termos acima citados foram consultados em 09/01/2018). 

https://www.facebook.com/legal/terms
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No caso do Facebook, Silveira (2015) aponta a ocorrência de uma 

rastreabilidade legitimada através da “Política de uso de dados”, responsável por definir 

como a plataforma utiliza os dados de seus usuários. Segundo o autor, toda vez que o 

usuário navega na plataforma, é gerado um registro de todos os seus movimentos, que 

são utilizados para fins estatísticos, mas que também permitem construir perfis 

comportamentais, facilitando assim que a empresa organize de maneira mais eficiente 

os links que serão apresentados na primeira página de cada usuário, podendo aumentar 

inclusive suas vendas de publicidade dirigida.  

A Política de uso de dados do Facebook também gerou controvérsia em março 

de 2018 quando os renomados jornais The New York Times e The Guadian denunciaram 

um possível vazamento de informações de mais de 50 milhões de usuários da 

plataforma, que teriam sido utilizados para influenciar os resultados da eleição à 

presidência que ocorreu nos Estados Unidos em 2016. Segundo as investigações tais 

dados eram coletados através de um teste de personalidade, onde, ao responder o 

usuário concordava em ter seus dados coletados para uso acadêmico, porém ocorria 

também o vazamento de dados de todos os amigos virtuais do respondente. 

Zuckerberg;12 veio a público através de sua página na plataforma e de outros meios de 

comunicação informar que já tinha conhecimento do fato e que ele e sua equipe já 

haviam tomado  medidas necessárias para impedir que novos aplicativos pudessem 

acessar os dados dos usuários. Ainda em sua página, ele atualiza o número de usuários 

da plataforma.Segundo ele mais de 2.2 mil milhões de pessoas utilizam o Facebook 

todos os meses e mais de 1.4 mil milhões de pessoas utilizam-no diariamente. 

As redes sociais e a rastreabilidade que estas permitem realizar despertam 

grande interesse na TAR, já que, segundo Bruno (2012), a Teoria Ator Rede percebe os 

rastros como inscrições de ações. Quais seriam então os efeitos de tais inscrições? 

Entendemos que a rastreabilidade das ações dos atores nas redes digitais faz a tarefa de 

retraçar o caminho (ambientes que envolvem tecnologia e ação humana juntos) e seguir 

as controvérsias mais facilmente do que era anteriormente feito pelos meios tradicionais 

quando se tentava recuperar as associações constitutivas de fenômenos sociais (Bruno 

2012). Descrever este caminho e seguir a controvérsia, portanto, significa produzir 

conhecimento sobre o fenômeno.  

                                                      
12 Sobre esta publicação ver https://www.facebook.com/zuck/posts/10104712037900071 e 

https://www.facebook.com/zuck  

 

https://www.facebook.com/zuck/posts/10104712037900071
https://www.facebook.com/zuck
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4.2 Rastreando o Facebook 

 

Buscamos descrever a controvérsia proposta, dando voz ao maior número 

possível de atores, afinal, Latour (2000) sugere que não nos demoremos em uma única 

versão ou explicação dos fatos, mas que tenhamos a calma de ir e vir pelos caminhos 

em que seguem os atores, tornando visíveis seus movimentos e conexões, tomando 

cuidado para não apressá-los e dar por encerrada a controvérsia antes mesmo que os 

atores se acalmem. 

 A partir dos 5283 comentários deixados na página do Desafio da Maternidade 

Real no período de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2018, pudemos perceber os vários 

movimentos trilhados na rede, as formações de grupo que se colocaram contra ou a 

favor da autora do Desafio da Maternidade Real. Os principais argumentos utilizados na 

controvérsia pelos atores e, destes quais geraram mais movimento dos atores, afinal os 

atores não param nunca de se movimentar e a controvérsia, mais de um ano após a 

abertura da caixa-preta, ainda ferve. Para Lemos (2013), essas são as ações que devem 

ser escolhidas para estudo, uma vez que as traduções estão vivas, em andamento, onde a 

circulação está intensa e o social está se formando.  

Por esta pesquisa trabalhar com dados expostos voluntariamente pelos usuários 

do Facebook na plataforma, não houve necessidade de submetê-lo ao comitê de ética e 

pesquisa. Além disso, de acordo com a metodologia escolhida, o uso da internet facilita 

o trabalho do pesquisador uma vez que torna a rastreabilidade dos vários fatos mais 

acessíveis e rápidos. 

Para extrair todos os comentários da página de Juliana Reis referentes ao 

Desafio da Maternidade Real, utilizamos o API Graph13 do Facebook. Após a retirada 

dos dados do post, o Microsoft Excel foi utilizado para organizar em linhas e colunas os 

posts disponibilizados pelo API do Facebook. 

 Inicialmente o Excel seria também utilizado para automatizar as tarefas de 

categorização dos comentários através de fórmulas específicas. Porém à medida que tais 

categorizações foram iniciadas através do uso de fórmulas pensadas, de maneira a 

extrair e contabilizar palavras que poderiam sinalizar a posição em que o ator da fala se 

                                                      
13 Maiores detalhes de como utilizar a API Graph podem ser encontrados no endereço eletrônico: 

https://developers.facebook.com/docs/graph-api/overview 

 

https://developers.facebook.com/docs/graph-api/overview


44 
 

encontrava, percebemos que as falas eram muito mais complexas do que poderiam 

captar as fórmulas. Além de percebermos que, por diversas vezes, a categorizações dos 

comentários através de palavras chave como parabéns ou coragem, poderiam significar 

traições ao final do trabalho, uma vez que também eram utilizadas por mensagens que 

tinham um sentido discordante do desafio. Uma mesma palavra aparecia sendo utilizada 

em sentidos opostos. Como: “Parabéns pela sua coragem” ou Parabéns por destruir meu 

dia com tanta amargura e insensibilidade”.  Assim resolvemos mudar nossa estratégia, 

passando a realizar uma observação pessoal de cada comentário, entendendo que, 

mesmo sendo uma tarefa mais dispendiosa, seria a mais confiável e assertiva, já que 

embora reconhecêssemos a importância de se conhecer a magnitude dos diversos 

argumentos não poderíamos perder sua qualidade.  

Optamos por realizar nossa observação e categorização, utilizando a priori 

apenas o papel e o lápis, anotando e separando em várias folhas legendadas de acordo 

com a direção em que íamos percebendo que os posts iam apontando. De tais anotações 

retiramos 7 categorias que serão explicadas e exemplificadas mais a frente, assim como 

resolvemos ater nossa observação singular de cada post apenas nos dois primeiros dias 

do desafio. Posteriormente tais dados foram transferidos para o computador onde as 

quantificações e os gráficos foram realizados.  

 

 

Figura 1.1 Exemplo de retirada de comentários utilizando a ferramenta do API Graph do Facebook. 

Fonte: Print realizado pela autora da página de utilização do API Graph do Facebook. 
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4.3 O Desafio da Maternidade Real como um ator-rede 

 

Ao mapearmos os comentários gerados no Facebook, verificamos que o Desafio 

da Maternidade Real surgiu através da indignação de uma usuária da plataforma 

Facebook que estava iniciando suas atividades maternas. Sua indignação se referia a um 

outro desafio, que permeou, anteriormente, as páginas dos usuários denominado como 

“O Desafio da Maternidade”. 

O Desafio da Maternidade (o primeiro a ser lançado) sugeria que as mães 

postassem pelo menos 3 fotos que demonstrassem como estas eram felizes com a 

maternidade e que marcassem outras mães (estratégia permitida pela plataforma 

Facebook) para que fizessem o mesmo. Este desafio também foi disseminado em outros 

países: na Inglaterra por exemplo o desafio utilizava a hashtag # 

themotherhoodchallenge que, em português, significa O Desafio da Maternidade.  

O Desafio da Maternidade Real que norteia nossa pesquisa surgiu logo em 

seguida, com a postagem de um texto onde Juliana Reis desafia outras mulheres a 

postarem fotos que pudessem mostrar os desconfortos da maternidade, assunto que, 

segundo a mesma, não é amplamente discutido, o que contribui para iludir as mulheres 

e romantizar a maternidade. Abaixo algumas passagens de seu texto (veja o texto 

completo nos anexos): 

“Desafio NÃO aceito! Me recuso a ser mais uma ferrramenta pra iludir outras mulheres de que a 

maternidade é um mar de rosas e que toda mulher nasceu pra desempenhar esse papel… Eu vou 

lançar outro desafio, o desafio da MATERNIDADE REAL.” 

 

“De tudo o que as mães passam e as pessoas não dão valor, como se toda mulher já 
tivesse sido programada pra viver isso. Postem fotos de desconforto com a 
maternidade e relatem seus maiores medos ou suas piores experiências para que mais 
mulheres saibam da realidade que passamos. Dizem que no final sempre acaba tudo 
bem, mas o meio do processo por muitas vezes é lento e doloroso.” 
 
“Primeiramente eu quero deixar bem claro que eu amo meu filho, mas tô detestando 
ser mãe. E acho que isso não vai melhorar nem quando ele tiver a minha idade atual.”  

 

Este desafio dividiu opiniões, gerou 5283 comentários ao longo de dois anos, 

21783 mil compartilhamentos e 119 mil curtidas. Foi denunciado para o Facebook, que 

bloqueou a página da autora por 24 horas até se certificar de que tal postagem não 

violava nenhuma das regras da plataforma. Toda a movimentação em torno do desafio 

fez com que o mesmo gerasse uma grande controvérsia, reabrindo a caixa-preta da 

maternidade e trazendo importantes discussões para este cenário. 
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4.3.1 Fazendo o Download das informações  

 

 O Desafio da Maternidade Real foi responsável por gerar em 2 anos 

(considerando sempre o mês de fevereiro como início e fim das postagens), 5283 

comentários entre diretos e indiretos, isto é, aqueles que não foram motivados apenas 

pelo texto do desafio, mas, também, por outros comentários, desencadeando a opção de 

postar seu comentário em forma de resposta a outro internauta. Visando clarear os 

caminhos pelos quais tais comentários seguiram, realizamos uma leitura individual de 

cada comentário para que pudéssemos compreender e capturar os principais 

desdobramentos de tal controvérsia.  

Após várias análises e tentativas frustradas, optamos por categorizar uma 

amostra de 4478 comentários relativos aos 2 primeiros dias da postagem do Desafio da 

Maternidade Real. Tal decisão foi pautada em nossa percepção de que o primeiro dia 

continha as primeiras reações sobre o assunto; já o segundo dia mostrava o maior pico 

de postagens, ou como diria Venturini (2009), “o magma estava em plena ebulição”14, 

lembrando que o desafio foi bloqueado pelo Facebook horas depois de sua postagem, o 

que pode ter contribuído para o pico desmesurado de mensagens no segundo dia. Os 

comentários que se seguiram nos outros dias perderam sua intensidade (veja na figura 

1.1) e, embora sejam fruto de inquietações por parte dos internautas não trouxeram para 

a discussão assuntos até então não discutidos pelos mesmos nos dois primeiros dias. 

Percebemos também que, passados dois anos da publicação do texto, mesmo com a 

existência de tantos outros assuntos em evidência nas redes sociais, comentários 

continuam surgindo, como na postagem aqui seguida, o que denota ser tal assunto ainda 

uma inquietação presente na sociedade. 

 

 

 

 

                                                      
14 No artigo: Diving in magma: How to explore controversies with actor-network theory, traduzido pelo 

grupo de estudos da TAR da UFSJ em 2009 sob o título: Mergulhando no magma: como explorar as 

controvérsias com a Teoria ator-rede, Venturini argumenta que as controvérsias são caracterizadas por 

fenômenos complexos da vida coletiva, onde não há concordância entre os diversos atores envolvidos e 

por isso tendem a  tratar de assuntos delicados e quentes como o magma. Ainda, no mesmo artigo, o autor 

defende que uma boa controvérsia deve estar em andamento no momento da pesquisa, como um vulcão 

em erupção. 



47 
 

Intensidade dos comentários nos 2 anos seguintes ao Desafio da maternidade real 

 

Figura 1.1 

 

Diante dos 4478 comentários, iniciamos uma categorização simplificada no 

sentido de que queríamos entender, a princípio, para qual direção as postagens se 

direcionavam. Optamos por sete categorias que acreditamos contemplar tais direções de 

maneira mais completa. Ressaltamos que embora o disparador da controvérsia estudada 

aqui seja o mesmo, a possibilidade de manifestação de opinião dentro do Facebook 

acontece de forma livre, não há limites de caracteres ou censura textual desde que não 

haja denúncias contra o post (assim como ocorreu com o texto da Maternidade Real). 

Desta forma, diversos outros assuntos atravessam as discussões, tornando-as, por vezes, 

acaloradas; em outros momentos, o espaço destinado aos comentários é utilizado com o 

intuito de chamar mais pessoas para a discussão. Toda esta movimentação legitima a 

potência da controvérsia estudada, tal como é defendido por Venturini (2009, p.6): 

“Em poucas palavras, quando você olha para as controvérsias, pesquisa onde 

a vida coletiva fica mais complexa: onde a maior e mais diversificada 

variedade de atores está envolvida, onde alianças e oposições se transformam 

de forma imprudente; onde nada é tão simples como parece; onde todos estão 

gritando e brigando; onde os conflitos crescem da maneira mais chocante. Lá 

você vai encontrar o objeto da cartografia das controvérsias.” 
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Neste sentido, optamos por categorias que indicassem o posicionamento dos 

usuários da plataforma em relação ao texto da Maternidade Real, deixando para um 

segundo momento discussões referentes aos conteúdos mais marcantes, relativos ao 

universo materno. Entendemos que esta primeira análise nos dará também um panorama 

completo sobre os diversos temas trazidos para discussão pelos usuários.  

Lembramos que, para retirar todos os comentários da plataforma, utilizamos o 

API Graph do Facebook transportando-os para o Excel. Deste modo, todos os emojis 

presentes nos comentários foram transformados automaticamente em pontos de 

interrogação. Outro detalhe importante a ser mencionado é o fato de que tais 

comentários foram transcritos exatamente da mesma maneira como foram escritos por 

seus autores, visando preservar a confiabilidade da pesquisa. Já os nomes dos 

responsáveis pelos posts, assim como os citados nos comentários, foram retirados para 

preservar suas respectivas identidades. Em casos muito específicos, quando  retirar a 

presença do nome poderia trazer confusão ou dificuldade de compreensão para o leitor, 

optamos por encobrir os nomes com uma tarja. Para facilitar a distinção das citações 

literárias e dos comentários optamos por seguir os padrões da APA (American 

Psychological Association) apenas nas citações científicas, colocando nas transcrições 

dos comentários o mesmo recuo destinado aos parágrafos. As categorias ficaram 

divididas da seguinte maneira:  

 

4.3.1.1 Contrários ao texto do Desafio da Maternidade Real  

Compreendem todos os comentários onde encontramos manifestações que são 

contrárias ao texto do Desafio da Maternidade Real. Resultaram em 937 comentários do 

total  (Veja na figura 1.2). 

Transcrição dos comentários: 

 

Que mente pequena! Nossa! Abismada com esse pensamento. Ser mãe não é mesmo fácil, mas é 

uma dádiva de Deus. Nem todas as mulheres tem esse privilégio, então se você teve, agradeça! A 

pessoa tem quem lave, quem passe, quem faça comida e ainda assim reclama? Tô passada!  ?? 

Você pegou pesado no "detesto ser mãe" isso é muita falta de maturidade, lembrando que nada 

nessa vida vem com manual de instruções gata, é tudo na base da aprendizagem. 

 

Tenho pena dessa criança quando estiver mais velha.  Se detesta ser mãe, pra quê que foi colocar 

uma criança no mundo?  Você já ouviu alguém falar que ser mãe é fácil? Já ouviu falar que o 

parto não é doloroso? Já ouviu falar que os dias de recuperação são fáceis?  Então fofa, ninguém 

te iludiu, ninguém disse que ia ser fácil, ninguém disse que criar uma criança é só mares de 

rosas, e mesmo vc tendo todas essas informações resolveu engravidar. Se você sabia que ia ser 

tudo isso então pq não se preveniu? Porque não usou anticoncepcional, camisinha, injeção? Sabe 

porque? Porque vc ainda é uma criança com corpo de adulta, mas mentalidade de criança, vc não 

estava nem está preparada para maternidade. Pior nem é isso é ver inúmeras pessoas 

compartilhando o post como se escrever e sentir uma merda dessa fosse normal. Não não é 
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normal. Isso só mostra o quanto tantas garotas acham que são mulheres o suficiente e não são 

bosta nenhuma. Como pode dizer que DETESTA ser mãe???? Vai crescer garota, espero que seu 

comportamento mude bastante, e que vc amadureça, pq se continuar assim, o único que vai 

sofrer é seu filho... 

 

Tem pessoas que não tem o dom, ser mãe não é fácil, é só para mulheres de verdades, outras 

nasceram somente para dar prazer e sentir prazer e não para ser mãe, pode parir 10 filhos mas 

nunca vai sentir o prazer de ser mãe, esse é o pior tipo de ser humano, egoísta, só serve para abrir 

as pernas para homens, e não para parir e criar com amor, pior que cachorra! 

 

4.3.1.2 Discurso de ódio  

Os dois últimos comentários transcritos acima, como exemplo da categoria que 

abrangeu os indivíduos que se posicionaram contrários ao post da Maternidade Real, 

demonstram uma certa hostilidade nas palavras, uma vez que os usuários acusam de ser 

criança a responsável pelo desafio, rebaixam-na a uma condição pior que a de um 

animal e preveem que, caso a situação não mude, o filho dela sofrerá. Outros 

comentários trazem apenas um discurso de ódio com acusações, xingamentos ou 

previsões hostis. Para estes casos, onde não aparece nenhum ponto de vista da parte do 

autor além da ofensa, criamos a categoria discurso de ódio.  

Dados de 2016 demonstraram que a plataforma Facebook recebia em média 1 

milhão de denúncias a respeito de conteúdos postados que continham ódio ou eram 

ilegais.  Com o propósito de diminuir tal número e controlar a publicação de tais 

postagens, ainda no ano de 2016, as plataformas Microsoft, Google, Twinter e Facebook 

assinaram um documento da União Europeia que trazia regras para a postagem de 

conteúdos racistas, violentos e ilegais (Stein, Nodari & Salvagni, 2018). Embora tais 

medidas tenham sido tomadas, podemos perceber, ainda nas redes sociais, vários 

conteúdos cuja principal intenção é agredir outrem.  

Sendo as redes sociais on line uma extensão do social onde não há o encontro 

físico, muitos usuários se sentem livres para dar suas opiniões sem se preocupar com a 

repercussão, iludidos por uma falsa impressão de anonimato já que, entre agredido e 

agressor, há a existência da tela do computador. No caso desta controvérsia, tivemos do 

total de 4478 posts da amostra 257 utilizados exclusivamente para disseminar o ódio 

(Veja na figura 1.2). Para Lebrun (2008), o ódio se origina na opressão e tende a ser 

direcionado para aqueles a quem a sociedade impõe uma restrição. Já para FISS  (2005, 

p.47), “o discurso de incitação do ódio tende a diminuir a autoestima das vítimas, 

impedindo assim a sua integral participação em várias atividades da sociedade civil, 

incluindo o debate público”. Perceberemos, a partir dos exemplos abaixo, que muitas 

pessoas usam seus posts apenas para diminuir a autora do Desafio da Maternidade Real 
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ou a outros usuários que acabam por defendê-la. Neste caso, a opressão é dirigida para 

aqueles que não se enquadram no ideal de maternidade ou que, mesmo não tendo 

passado pela maternidade, manifestam uma posição contrária à dos agressores. 

Transcrição dos comentários: 

 

Uma bbk , não sabe o que fala 

 

 Sua escrota, nojenta. Muito triste e horrorizada com o seu texto, infelizmente existem lixos de 

mulheres como você. Muita pena de você!! 

 

Pq fez filho querida? Vc foi estuprada? 

 

Engraçado que vc sabia de tudo isso quando transou gostoso sem camisinha. Aí agora quer vim 

dizer que odeia ser mãe? Fala sério. Morre que passa ! ???? 

 

Retardamento mental ainda diz amar o filho... Tem muito oq aprender! Queria aparecer Palhaça, 

Ridícula e mal amada, Parabéns vc conseguiu. 

 

Defensora de retarda mimada, vai se ferrar. 

 

Optamos por deixar fora desta categoria aqueles comentários que embora 

contenham agressões, também externalizam um ponto de vista sobre a maternidade, 

evitando-se perder qualquer dado relevante. Mas, se muitos manifestaram contrariedade, 

outros demonstraram empatia e apoiaram o texto do desafio. Para estes usuários, 

criamos a seguinte categoria.   

 

4.3.1.3 Favoráveis ao texto do Desafio da Maternidade Real  

Nesta categoria incluem-se todos os comentários que manifestam concordância 

com o texto do desafio, sendo responsáveis por 553 posts do total da amostra (veja na 

figura 1.2). 

 

Transcrição de comentários: 

Sinta-se abraçada, minha amiga. Sei que posso te chamar assim pq sinto isso do fundo do meu 

coração. Passamos por tantas angústias diárias e ainda assim, pros outros, temos a obrigação de 

sorrir. Mesmo que nosso coração esteja despedaçado. Choramos caladas, muitas vezes 

escondidas. Sofremos o luto em silêncio pela anulação forçada de quem éramos antes de, do dia 

pra noite, forçadamente, diga-se de passagem, nos tornarmos mães única e exclusivamente. Os 

olhares tão atentos sobre nós mudaram de foco. Antes era de extrema exaltação e agora, com 

nossos bebês nos braços, os únicos olhares que experimentamos é de julgamento. Somos 

julgadas por tudo! E quando parei pra analisar tudo isso deixei de aceitar os desafios propostos a 

mim. A maternidade não é um mar de rosas. Tenho pesos em minhas costas tão grandes que mal 

consigo andar. Dói, dá desespero. Você sabe disso. Nós sabemos. Mas olha, você tem e é tudo 

aquilo que o Vicente precisa. Só você. E não se sinta pressionada, pode surtar quantas vezes 

quiser. É seu direito.  Antes de ser mãe você é mulher que merece ter suas decisões respeitadas. 

E o Vicente no momento não quer nada além do seu amor. Ele só precisa disso. É o suficiente, 

acredite! Não perca sua força, jamais! Estou aqui, sempre! Ps: Preciso voltar pro grupo!!! Peça 

pra me colocarem de volta! Vcs me fazem muita falta! Hahahaha  ? 
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A gente não se conhece, mas vim parabenizar vc por ter dado a cara a tapa e por ter provado 

realmente como o povo julga... ninguém tem noção do que é maternidade compulsória, o papo de 

"ser mãe é uma dádiva", "instinto materno" e o quanto é gratificante o sacrifício, como se fosse 

tudo lindo... você mostrou que ser mãe é puramente ser de carne e osso, ser julgada por todos, 

tirar forças de onde não tem! Amar seu filho não significa amar passar noites acordada e não 

poder comer uma refeição com calma, mas essa sociedade patriarcal de merda nos fez acreditar 

que o papel de santas e nos anularmos enquanto mulheres e virarmos só "mae" é o certo. Força!! 

 

 

4.3.1.4 Comentários em que há manifestação de apoio à autora do Desafio Real da Maternidade, mas 

não há uma definição clara do usuário em relação ao texto do desafio. 

 

Houve também comentários onde se percebia o apoio do usuário à autora como 

pessoa, mas que não deixavam clara a posição de seus autores em relação ao tema da 

maternidade. Tais comentários totalizaram 117 posts (veja na figura1.2), nos dois 

primeiros dias e foram responsáveis pela quarta categoria. 

Transcrição dos comentários: 

 
Ela acabou de ser mãe ainda são os primeiros 40 dias após o parto, ela ainda está abalada com os 

acontecimentos e uma cesariana pra muitas e um terror pra outras tiram de letra, então o parto 

realmente meche muito com o psicológico das mulheres algumas mais outras menos.Mas com 

certeza ela ama o filho senão não teria nem amamentado ele pois conheço muitas q deram logo 

uma mamadeira mal a criança saiu do ventre então aos poucos ela vai se acostumando a dividir 

seu tempo , sua atenção e sua vida com o filho . Boa sorte minha querida q Deus te de sabedoria 

para lidar com essa nova fase da vida e difícil mas não é impossível.  ?? 

 

eu conheço a Juliana, trabalhei com ela, e sei que ela é uma pessoa do bem e uma ótima mãe. 

Acredito q foi apenas um momento de desabafo, normal a qualquer ser humano. O que estou 

vendo nós comentários são coisas absurdas a respeito da menina, as pessoas nem a conhecem e a 

julgaram e ofenderam profundamente. Me incomoda muito essa inquisição que todas nós mães 

passamos, por isso n concordo com esses comentários e acho q as pessoas deveriam ter um 

pouco mais de amor ao próximo. 

 

Gostei da atitude de falar o que pensa. Parabéns. 

 

 

4.3.1.5 Comentários em que há apoio a autora do texto do Desafio da Maternidade Real, mas não há 

concordância com o mesmo. 

 

Ainda na trilha dos rastros digitais da controvérsia da maternidade real, podemos 

encontrar pessoas que, embora não concordem com o texto do Desafio da Maternidade 

Real optam por deixar, junto à sua opinião, uma mensagem de apoio à autora, ocupando 

79 posts  (veja na figura 1.2). 

Transcrição de comentários: 

 



52 
 

 Estou grávida e confesso que enjoo e todos os demais sintomas da gravidez são HORRÍVEIS. 

Porém não pense assim, Deus só nos dá o q podemos suportar! Agradeça cada dia a Deus por sua 

criança ter saúde. Imagina a dor que é enterrar um filho, estar em um leito de hospital ou até 

mesmo seus filho ter vindo com um problema q você terá q ser habita a passar o resto da sua 

vida com ele tendo cuidados especiais...  Não reclame de tais coisas. Cuidado com as palavras, 

elas têm poder, tanto pra amaldiçoar, quanto pra abençoar.  Essa dor vai passar, tudo vai 

melhorar.  Essa criança pode te dar muitas alegrias ainda!!! Muita luz pra você. 

 

Toda vez que quiser desabafar pode me chamar in box. Sinceramente não concordo com vc, tive 

filho mais velha e estava em outra fase, vc pode estar cansada tb. Ser mãe realmente é difícil não 

é tudo lindo, mas o amor preenche tudo. A paternidade não requer a responsabilidade que a 

maternidade tem. Pode parecer masoquismo e as vzs acho q é mas eu adoro cada uma das coisas 

que você falou. Sei que deve ter mts amigos do seu lado mas se precisar desabafar, estou as 

ordens. 

 

 

Isso me soa como um pedido de socorro. Toda mãe real sabe das dificuldades, mas ama tudo 

isso. Mãe, você está deprimida e isso é coisa séria. Claaaro que você ama esse bebê lindo e 

esqueça os julgamentos. É punk meeeeeesmo. Mas não a ponto de odiar a maternagem. Espero 

que sua família te ajude a superar essa fase difícil. 

 

4.3.1.6 Outros: Uso exclusivo de emojis, marcação de pessoas e diálogos paralelos (deixando de se 

referir exclusivamente ao Desafio da Maternidade Real). 

 

Os comentários pertencentes a esta categoria foram responsáveis por sustentar 

diálogos entre os usuários, disputas, formações de grupos que se uniam ou se 

distanciavam em prol de uma posição, acontecimento indispensável para a formação de 

uma controvérsia. Nestes comentários, embora o pano de fundo fosse o mesmo, o 

conteúdo dos posts trazia outras referências que não mais se direcionavam ao texto do 

Desafio da Maternidade Real. Nessa categoria, também estão inclusos aqueles posts que 

só continham nomes de outros usuários no intuito de chamar mais pessoas para opinar 

na controvérsia e fortalecer pontos de vista, além de posts que continham apenas emojis.  

Tal categoria foi responsável por 2.509 comentários relativos ao montante mapeado, 

ocupando 56% do total da mesma (veja na figura 1.2). 

 

Transcrição de comentários: 

 

 Procura sobre baby blues é real 

 

Me estressa ver a quantidade de MULHERES HIPÓCRITAS que estão vindo aqui julgar, 

apontar, criticar, mas que vivem exatamente isso no dia a dia e choram escondidas no 

banheiro.  Vocês não querem é deixar de lado o papel fantasioso de "mãe do ano" que vivem 

interpretando por aí.  Vocês gostam de julgar quem fala a verdade. E foda-se se essa não é a 

verdade de vocês, respeitem a dela.  HIPÓCRITAS!!!!!! 

 

Qual o seu problema???é só olhar as fotos dela feliz com a criança antes de vir falar bosta!ela 

apenas expos a parte da maternidade que todo mundo esconde.além do mais a responsabilidade 

de se evitar um filho é dos dois e não só dela 
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mais do que empurram essa idéia pra mães o tempo inteiro??a tv, as amigas, a família...certeza 

de que ela tá cansada de ouvir o quão é maravilhoso ser mãe o tempo inteiro!!ela só trouxe o 

outro lado da moeda 

 

Esta categoria abarca algumas discussões que, por vezes, foram responsáveis por 

mais de 10 comentários seguidos, fosse negando o direito  de manifestação de um 

homem ou uma mulher que não tivessem filhos, fosse questionando a existência de uma 

depressão pós parto, etc... Abaixo, um exemplo breve de uma discussão que se iniciou 

após um homem ter manifestado apoio à autora do desafio com o seguinte comentário: 

Mano em todo momento só vejo no texto um relato de uma mãe que não está gostando de ser 

mãe, mais sabe ser mãe e faz o seu papel. 

 

Transcrição dos comentários que vieram a seguir: 

 

nem sei Pq homens dão palpites justificando ela. vcs nunca serão mãe. então por favor não deem 

palpites. 

 

Muitos são pais de verdade e entendem e vêem o que suas mulheres passam! 

 

Meu homem dá palpite onde quiser. Eu escrevi HOMEM. Não moleque. Ele pode falar sobre 

qualquer assunto relacionado a maternidade. Ele pode! É pai presente, meu ajudador, 

companheiro de madrugadas em claro... Moleques não podem dar palpite. Aprenda! 

 

eu falo em relação ao físico. homem pari filho agora? homem amamenta e passa pelas mudanças 

físicas, hormonais e psicológicas q uma mulher passa nessa fase? ah Ta. então entendam o 

comentário antes de responderem asneiras. obrigada. denada. 

 

e no comentário da Monique parei de ler no "MEU homem" Kkkkkkk 

 

sinto muito por existirem pessoas q se acham donas das outras. 

 

Tá incomodada como eu me refiro ao meu marido?! Essa é inédita!  ?? ?? ?? ?? ?? 

 

e outra.. SEU homem q veio aqui comentar.. não fui eu q chamei muito menos citei o nome do 

SEU homem em hora nenhuma. arruma uma. louça pra lavar q passa querida. 

 

 

 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? O post da Ju mudou o foco! 

 

Agora meu casamento é o alvo dos comentários!  ?? ?? ?? ?? ?? 

 

e outra.. me incomodo com o q eu quiser já q vcs vieram dar opniao no MEU comentário. Rsrs 

 

não me lembro de ter chamado nenhum dos dois. bjin. vai arrumar oq fazer querida. obrigada. 

denada. boa noite. Pq eu tenho marido pra fazer algo de mais útil comigo do q discutir com vc. 

 

4.3.1.7 Respostas da autora do Desafio da Maternidade Real. 

 

A última categoria é composta por respostas dadas pela autora do Desafio da 

Maternidade Real para alguns usuários, geralmente usando apenas um post para 
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responder a mais de uma pessoa. Foram, ao longo dos comentários computados 26 

respostas (veja na figura 1.2). 

 

 

Transcrição de comentários: 

Oi.. não consigo ler ou comentar tudo mas acabei lendo o de vocês e resolvi responder.. Aline, 

muito obrigada pelas palavras.. compaixão é a palavra e tá faltando no mundo.. Ariane Muniz, a 

você falta compaixão e estudo pra aprender a interpretar textos. Pois como eu falei, reclamo de 

barriga cheia pq tenho muita ajuda.. mas isso não faz o MEU momento muito feliz. E se vc 

tivesse entendido o texto Ariane, teria percebido que tb tem meu apoio, que eu acho que tudo 

bem se vc nessa sua luta diária resolver dar uma surtada de vez em quando. Mas mesmo vc não 

tendo entendido eu vou te aplaudir de pé pq eu to pirando com um.. imagine dois!!  Graças a 

Deus eu não estou com depressão pós parto.. se eu estivesse eu iria me jogar pela janela com 

tanta gente pra criticar e colocar pra baixo.. bjs pra vcs.. Tamara Carvalho nem sei se eu te 

agradeci hoje por toda ajuda de hoje e sempre.. caso não tenha, obrigada! Amo vc e o JV!  ?? 

 

Oi Beatriz Lopes.. nao consigo responder todo mundo.. a coisa foi além do que eu esperava.. mas 

pra que tanto ódio, querida? Eu te desejo mt amor e paz no coração pra quando vc for mãe ou for 

pega de surpresa com uma gravidez inesperada como eu fui, você tenha a gravidez dos sonhos, o 

parto mais tranquilo do mundo e um pós parto sem traumas. E mais.. te desejo também que seu 

filho não traga dor de cabeça, seja o mais inteligente, vá bem em todas as matérias e que a sua 

vida de mãe seja essas de novela!! Infelizmente só te desejei o impossível.. então quando vc for 

mãe talvez vc entenda um pouco sobre as dificuldades e talvez a gnt possa conversar de novo um 

dia.. ahh e não vem com aquele papo de engravidou pq quis, não se protegeu pq.. e blá blá blá, 

ok? Não tenho mt tempo pra discutir.. quem sabe um dia eu poste alguma coisa sobre isso..  

 

que bom que vc entendeu o texto. espero que vc esteja bem!! Te adoro!  ?? 

 

Buscamos através destas categorias cumprir com o que Latour e Callon (1994) 

chamam de Princípio de Simetria Generalizada ou Antropologia Simétrica onde todos 

os posts fossem tratados com o mesmo cuidado, não desvalorizando nenhum tipo de 

manifestação, demonstrando, assim, a formação das redes enquanto elas eram tecidas 

pelos atores. Como aponta Latour (2000), “Todos os atores estão fazendo alguma coisa 

com a caixa-preta... eles não a transmitem pura e simplesmente, mas acrescentam 

elementos seus ao modificarem o argumento, fortalecê-lo e incorporá-lo em novos 

contextos” (p.171). Para tal, precisamos ficar atentos aos movimentos de tradução 

realizados pelos envolvidos na controvérsia.  

O conceito de tradução é amplamente utilizado pela TAR que é  reconhecida 

muitas vezes por Sociologia da Tradução. Freire (2006) aponta que: “As cadeias de 

tradução referem-se ao trabalho pelo qual os atores modificam, deslocam e transladam 

seus vários e contraditórios interesses” (p.26). 

O gráfico abaixo demonstra a representatividade de cada categoria dentro do 

conjunto analisado. 
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Intensidade dos comentários de acordo com a categoria 

 

Figura 1.2 

 

Todo o trajeto percorrido até aqui serviu como uma espécie de mapa que nos 

permite compreender por quais caminhos a controvérsia tem avançado. Buscaremos 

continuar descrevendo os movimentos de tradução realizados pelos atores e quais os 

principais argumentos utilizados para defender seus interesses na caixa-preta. Usaremos 

as inscrições deixadas no Facebook para que a caixa-preta não seja fechada novamente 

levando apenas o que já estava adormecido, mas que as novas produções trazidas a 

respeito da maternidade através do desafio sejam incorporadas a todo o resto e assim 

gerem um movimento de reorganização do seu conteúdo. 
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5 DE COMO OS COMENTÁRIOS EVIDENCIAM O PERTENCIMENTO A 

MUNDOS QUE SE OPÕEM 

 

Neste item, nos ocuparemos das discussões que envolvem a utilização das lentes 

4 e 5, propostas por Venturini. Observando o fenomeno pela lente 4, vamos perceber 

que os comentários fragrados no Desafio da Maternidade Real evidenciam o 

pertencimento de seus/suas autores/autoras a mundos bem diferentes, inspirados por 

ideologias que ora se aproximam, ora se afastam. Aqui, examinaremos de qual lugar 

esses comentários são formulados, quais crenças fundamentam suas falas. Pela lente 5, 

constataremos que essas ideologias estão amparadas e fortalecidas por muitos 

dispositivos15 que, numa composição variada, vão referenciando ações e crenças dos 

atores que irradiam a controvérsia. Nesse conjunto, veremos como as religiões, a 

medicina, a mídia, a literatura,  entre outras, exercem influência sobre as posições 

tomadas pelos atores.  

 

5.1 Situando o lugar de fala dos comentários 

“Friso que mesmo diante dos limites impostos, vozes dissonantes têm 

conseguido provocar ruídos e rachaduras na narrativa hegemônica, o que 

muitas vezes, desonestamente, faz com que essas vozes sejam acusadas de 

agressivas justamente por lutarem contra a violência do silencio imposto 

(Ribeiro 2017, p.89).” 

 

A categoria de número 6 trazida no item 4.3.1.6 relata a existência de vários 

posts deixados no Desafio da Maternidade Real que não traziam uma opinião clara 

sobre o assunto e, por vezes, se transformavam em longas discussões. Como exemplo 

da categoria, trouxemos uma discussão que ocorreu após um homem ter manifestado 

sua opinião na página do desafio que acabou por gerar uma série de represálias, uma vez 

que outra usuária se manifestou contrária à presença de uma opinião masculina sobre o 

assunto. Para ela, homens não podem opinar, já que não passam pelos mesmos 

problemas que as mulheres. Outra discussão recorrente nos posts se refere ao fato de 

mulheres que não possuem filhos deixarem suas opiniões, pois, mais uma vez, há uma 

                                                      
15 O conceito de dispositivo, formulado por Foucault (1979) converge com a ideia de rede defendida por 

Latour. A partir desses dois autores, entendemos como dispositivos conjuntos de práticas que podem 

operar em vários âmbitos da vida do sujeito que, não sendo, estáticos, podem se performar, reorganizar e 

se traduzir à medida que a sociedade se desloca. Dispositivos são atores-redes que se pontualizam em 

aparatos complexos de engenharia heterogênea envolvendo humanos e não humanos. 
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reorganização de argumentos para defender a ideia de que apenas mulheres mães tem o 

direito a fala. Abaixo, alguns posts que exemplificam tais discussões. 

Essa mulher quer ibope , ficar famosa com tanta arrogância não sou mãe mais achei ridículo esse 

relato que ela postou ela tem q agradecer a Deus em poder ser mãe muitas mulheres por ai não 

podem engravidar sofrem de depressão ai vem essa louca e posta um monte de asneiras fala serio 

vai se tratar sua loucaaaa !!! 

 

Como você mesmo disse você não é mãe, então não sabe o que é ser uma. Todo o sofrimento que 

ela relata é real, é assim mesmo e tem coisas piores tbm. Ela não é louca, Ela só está com 

depressão pós parto. 

 

Justamente pq vc não é mãe q não entendeu oq ela disse. Vive primeiro, depois opina 

 

Ainda na mesma discussão reaparece a inquietação pela presença de comentários 

masculinos. 

Vi aqui um comentario de um Homem julgando ela... Pera aiiii Homem não tem o direito 

nenhum de vim aqui e julga fala pois eles não tem a noção do que no os mulheres que tem filho 

passamos na maternidade. ...  Inclusive as Dores .... 

 

Coitado ... nem era pra estar aqui... esse é um grupo de mamaes ... pelo q eu saiba vc nao é e nem 

vai ser um dia .... 

 

Ribeiro (2017) aponta para o esvaziamento que ocorre do termo “Lugar de fala” 

nas redes sociais. Justamente por conta de falas como as trazidas acima que, para a 

autora, tendem a ocorrer por conta da urgência que as redes sociais geram, ou por que 

grupos que sempre estiveram no poder passam a se incomodar ao perceber que as 

discussões geradas por grupos reconhecidamente ignorados em termos de direito têm 

ganhado espaço nos meios de comunicação. Fato é que as redes sociais têm se tornado 

cada vez mais um veículo poderoso para disseminar e amplificar disputas que há muito 

vinham sendo silenciadas. Ribeiro (2017) reconhece a potência do espaço virtual ao 

afirmar que pessoas de grupos historicamente discriminados têm encontrado, nas redes, 

espaço para existir. 

Não há uma epistemologia que determine de onde vem o termo “Lugar de fala”, 

pois este vem sendo utilizado por vários meios de pesquisa e comunicação. Para este 

trabalho, adotaremos a hipótese discutida por Ribeiro16 (2017) que discursa sobre a 

importância do feminismo negro na demarcação deste termo. Para conhecer um pouco 

sobre o feminismo negro é necessário olhar para os movimentos envolvidos na luta pelo 

lugar de fala e, neste sentido, é importante que façamos uso de duas das sete lentes de 

                                                      
16 Djamila Ribeiro é mestre em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, atuou no 

âmbito dos direitos humanos nos anos de 2016 e 2017. Publicou em 2017 o livro intitulado O que é lugar 

de fala? Que se tornou uma referência para discussão do assunto.  
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observação propostas por Venturini (2009), uma vez as lentes têm como objetivo ajudar 

o pesquisador a focar o olhar em camadas diferentes de uma mesma controvérsia. 

A lente de número quatro que propõe o movimento das redes para o cosmos, nos 

lembra que a maioria dos atores envolvidos em uma controvérsia pretende conseguir 

alguma estabilidade, sempre havendo um interesse em jogo, portanto sendo pouco 

provável que uma controvérsia se instale apenas pelo desejo do caos. Quando 

apontamos que a luta pelo lugar de fala começou através do movimento de mulheres 

negras, sugerimos que o movimento se instalou no campo das discussões sobre gênero, 

política e racismo. Que são diferentes formas de opressão, mas que, quando se juntam, 

formam uma interseccionalidade17. O movimento das feministas negras não buscava a 

tão sonhada igualdade entre homens e mulheres, mas sim uma equidade de direitos entre 

mulheres brancas e negras que lhes era negada. Em virtude desta interseccionalidade 

que atua no modo como ações e políticas específicas operam conjuntamente na criação 

de vulnerabilidades, assim como na existência das mulheres negras, a medida que 

ignoram as diferenças e dificuldades vividas pelas mulheres negras se comparadas as 

mulheres brancas. Nesta lente buscamos observar além das ações dos atores, mas sim o 

significado que os atores atribuem a elas.                                                                                                                                                                      

Os movimentos feministas surgiram ainda no século XIX, mas adquiriram 

visibilidade a partir de 1960, nos Estados Unidos, com movimentos mais organizados 

que buscavam o reconhecimento da sociedade sobre os direitos e as lutas de todas as 

mulheres, devendo levar-se em conta as diferenças que acometiam as mulheres de 

acordo com sua raça, orientação sexual e identidade de gênero. No Brasil o movimento 

ganhou força no final da década de 1970, a partir da reorganização de movimentos 

sociais como o sindicalista, o estudantil e o movimento negro. Hemmings (2009) aponta 

que há diversas publicações feministas da década de 70 com discussões nos campos de 

raça, sexualidade e classe.  

Os movimentos continuaram suas lutas pelas décadas seguintes, com algumas 

variações em suas pautas, mas sempre chamando a atenção para as causas descritas 

acima, buscando uma conscientização das pessoas e uma mudança de mentalidade. É 

importante que o leitor entenda que não há um único movimento feminista assim como 

não há uma única corrente de pensamento. As lutas feministas são sustentadas 

                                                      
17 É uma ferramenta teórica e metodológica usada para pensar a inseparabilidade estrutural do racismo, 

capitalismo, heterossexualidade e patriarcado e as articulações, que imbricadas colocam as mulheres 

negras mais expostas e vulneráveis a tais estruturas. 
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principalmente por mulheres, iguais apenas em sua condição de mulheres e, deste modo, 

em função de suas singularidades, não haveria possibilidade de reunir  as múltiplas 

vivências femininas em um único movimento. 

Em suma, o movimento feminista negro tentava se impor para demonstrar que as 

causas defendidas por outras feministas, que geralmente tinham boas condições sociais 

e eram em sua maioria brancas. Embora se empenhassem no combate às desigualdades 

de gênero, no enfrentamento ao capitalismo patriarcal, e na busca de novas formas de 

ser mulher. Não davam conta de acolher as necessidades das mulheres negras e 

indígenas da América Latina que, em sua maioria, viviam em subcondições de 

existência(Gonzales, 2017). Ao argumentar sobre o movimento feminista negro e a 

vivência da maternidade  

(Forna 1999, p. 218) aponta:  

“ Enquanto as brancas exigiam o direito de trabalhar, as negras americanas, 

que desde os tempos da escravidão conciliavam trabalho, gravidez e crianças, 

queriam a oportunidade de passar mais tempo com os filhos. Enquanto as 

feministas brancas lutavam pelo direito de aborto, negras e indígenas 

americanas queriam liberdade de reprodução, sempre dificultada por políticas 

sociais repressoras, esterilização forçada e pobreza.” 

 

Suplicy (1986), em seu livro De Mariazinha a Maria apresenta os dados do 

censo de 1980 que retratam a condição feminina brasileira na época. 

“ A mulher é pior remunerada do que o homem: na faixa de um salário 

mínimo temos 48,9% de homens e 84,4% de mulheres. Sendo que para as 

mulheres brancas, a proporção de um salário mínimo é de 80,2%; para as de 

cor parda 90,4% e preta 87,4%. Enquanto 1.816.860 de homens ganham mais 

de dez salários mínimos, representando 4,1% do total de homens, apenas 

227.280 mulheres, o,5% de seu total, ganham essa quantia. Ganham mais de 

dez salários mínimos apenas 0,8% das mulheres de cor branca; 1% de cor 

amarela; 0,09% de cor parda e 0,03% de cor preta (p.223). 

 

Desde modo, as desigualdades não passavam só pelas questões de gênero, mas 

pelas diversas maneiras de opressão que se multiplicavam dentro de uma normatização 

hegemônica. Ribeiro (2017) corrobora com essa ideia ao afirmar que “as desigualdades 

são criadas pelo modo como o poder articula essas identidades; são resultantes de uma 

estrutura de opressão que privilegia certos grupos em detrimento de outros (p.33)”.  

Neste ponto, Venturini (2009) facilita nossa compreensão ao nos apresentar sua 

quinta lente Do cosmo a Cosmopolítica. A utilização desta lente nos permite 

compreender que as ideologias e as controvérsias partem da imperfeição do intelecto 

humano e nos lembram que nem todos os atores sociais são seres humanos, o que nos 

faz olhar também para as diversas instituições que trabalham para a manutenção das 
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vivências permitidas às mulheres. Desta forma, desigualdades que são justificadas pela 

religião, pelas cientificidades, argumentos biológicos ou calcados nas diferenças entre 

as classes sociais, tornam-se passíveis de questionamentos, uma vez que foram 

marcadas por disputas de interesse e relações de poder. 

Como já visto para Beauvoir (1980), a mulher foi definida em relação ao 

homem, sob o olhar masculino, fato que confina a mulher em uma posição submissa e 

hierarquizada e que deve apresentar uma função. Tal função foi traduzida e validada no 

âmbito familiar, na dona de casa dedicada, na mãe amorosa e na esposa recatada. Para o 

movimento feminista negro esse tradicional modelo familiar era a priori um modelo 

familiar caucado na branquitude. Forna (1999) aponta que este modelo não servia às 

mulheres pobres, imigrantes ou negras, uma vez que precisavam deixar suas casas e 

seus filhos para trabalhar. Ribeiro (2017) corrobora com Forna (1999) ao afirmar que a 

mulher negra é inferiorizada em vários âmbitos da sociedade, segundo pesquisas de 

2016 trazidas em seu livro “O que é lugar de fala?” 39,6% das mulheres negras no 

Brasil ocupam postos de trabalho precários, sendo ainda o maior contingente de pessoas 

desempregadas e no trabalho doméstico. Para as mulheres negras que necessitam 

trabalhar para sobreviver, não há possibilidade da vivência exclusiva familiar. 

Entendemos que, quando Ribeiro (2017) aponta para o esvaziamento do termo 

nas redes sociais, sua crítica parte da confusão comum que se faz em torno da fala por 

um indivíduo em relação a um grupo a que este não pertença, pois, o lugar de fala não 

se trata de viver as mesmas experiências. Uma vez que isso seria impossível até por 

pessoas do mesmo grupo; a questão é compreender as condições sociais que constituem 

o grupo pelo qual a fala se fez presente, reconhecendo o lugar de onde falamos e como 

esse lugar impacta diretamente na constituição dos lugares de grupos subalternizados.  

A exemplo, podemos pegar a capa da revista veja de 201618 que trazia a foto da 

esposa do vice-presidente do Brasil na época, sob o slogan: “Bela, recatada e do lar”. 

De maneira geral, a matéria trazida pela revista busca enaltecer a sorte do vice-

presidente por ter ao seu lado uma bela moça de cabelos loiros e corpo esguio que 

participava de concursos de beleza, que estudou, mas nunca trabalhou, que gosta de 

roupas comportadas e que vive seus dias a cuidar do filho. A questão é: o que 

subjetivamente esta matéria passou aos seus leitores mais ingênuos? Se a imagem e o 

comportamento da primeira dama são sinônimos de orgulho, nos parece que toda a 

                                                      
18 A matéria completa pode ser vista no link: https://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-

e-do-lar/ 
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imagem e comportamento que destoarem deste padrão fogem aos parâmetros desejáveis 

que não devem ser reconhecidos e validados. É importante pensar como esse estereótipo 

trazido na capa de uma das revistas mais lidas do país podem impactar as mulheres 

negras, as que não estudaram, as que não são belas, as que precisam trabalhar, as que 

deixam seus filhos o dia todo aos cuidados de outrem e tantas outras mulheres que 

nunca se encontraram ou não se encontram no mesmo ponto de onde partiu a primeira 

dama. Analogamente à controvérsia da maternidade descrita neste trabalho Forna (1999, 

p.142) aponta: “Afirmamos a beleza da maternidade para todas as mães, mas 

desprezamos e arrasamos com as mulheres pobres que a desejam.” 

Parece ser esse o ponto central do tão falado lugar de fala, pois não se trata de 

apenas de fazer a adesão  a uma causa da qual se fala: a isso chamamos de 

representatividade. Ter um lugar de fala se traduz em reconhecer de onde se fala, e 

como a posição em que o sujeito se encontra impacta na posição do grupo em que o 

mesmo deseja opinar. É  a partir desta tomada de consciência que o sujeito buscará 

maneiras para construir outros tipos de vivências e comportamentos que busquem 

aliviar e desoprimir a quem é de direito. 

Ao expor suas decepções com a maternidade e argumentar para uma mudança de 

comportamento por parte da sociedade em relação às mulheres, Juliana Reis acabou por 

desestabilizar o cenário normativo da maternidade, desfazendo o imaginário de 

realização da mulher na procriação. Mas se há uma instabilidade no que se tem como 

norma, rapidamente grupos se formarão para restituí-la, assim como aconteceu na 

controvérsia em questão. Para Ribeiro (2017), “A tomada de consciência sobre o que 

significa desestabilizar a norma hegemônica é vista como inapropriada ou agressiva 

porque aí se está confrontando o poder (p.81)”. 

A reflexão que deve ser feita a partir dos diversos comentários que foram 

deixados na página do Desafio da Maternidade Real é se todos que se manifestaram já 

pararam para pensar no caminho das diversas opressões que as mulheres passaram e 

ainda passam, e quantos estão dispostos a caminhar no sentido contrário ao da opressão. 

Caminhar no sentido contrário implica desde tarefas simples, como dividir as noites mal 

dormidas com a mãe da criança ou mesmo as tarefas domésticas, até as mais complexas 

por se encontrarem no domínio das instituições, como não deixar de contratar uma 

mulher simplesmente porque ela tem filhos ou pode os ter no futuro. Caminhar no 

sentido oposto da opressão significa buscar conhecer o que Latour (2012) chama de 

preposições, que Queiroz e Melo & Moraes (2016) definem como “chaves para 
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entender os modos de existência, como aquilo que precede uma tomada de posição, 

como uma pré-posição, sempre atualizada nas conexões que nos fazem existir e que nos 

predispõem para agir (p.280)”. Não é possível buscar conhecer as preposições sem ouvir 

aqueles que, por algum motivo, se sentem oprimidos; é preciso validar os sentimentos 

alheios por mais que isto demande tempo e uma reconstrução de si mesmo. 

 

5.2  “Des-romantizando” a Maternidade: um movimento necessário 

“desde dos meus 15 anos já tenho os nomes dos meus dois futuros filhos que pretendo ter já 

oro por eles sem ao menos conhece-los ?? ??, vou fazer 19 vou casar esse ano e logo logo 

espero que venha meus filhos vou ser uma mãe ótima e passarei por tudo assim como fez 

minha mãe. obg eu creio nisso  ?? tenha uma boa noite  ?? ?? ??” (Fragmento de um 

comentário deixado na página do DMR). 

  

 Sabemos que o termo “romantizar” tem sido muito utilizado atualmente, uma vez 

que passamos por períodos de grandes discussões em torno do feminino e muitos dizem 

que a geração dos anos 2000 se tornou a geração do “mimimi19”. Para Donath (2017, 

pp.173-174), o que ocorre na verdade é que “...cada vez mais grupos sociais diversos 

têm “permissão” para falar a fim de minar o “curso natural” das disposições sociais 

opressivas...” Romantizar quer dizer tornar o fato mais romântico, doce ou agradável. 

No universo feminino, podemos perceber falas como “parem de romantizar a mulher”, 

abrindo discussão para o fato de que não somos diferentes dos homens: podemos falar 

alto, podemos não querer vivenciar o casamento e a maternidade. Então, ouvimos muito 

a frase “Parem de romantizar a maternidade” como um pedido para que a sociedade 

mude o foco das matérias a esse respeito, ou que, pelo menos, admitam que existe um 

outro lado da maternidade que não aparece com frequência nas capas de revista. Assim 

nos dizem alguns internautas que fizeram postagens pelo Desafio da Maternidade Real: 

 

“Já comentei no post, Mimi! Povo não aceita mulher falando a verdade sobre a maternagem... 

querem colocar como angelical, padecer no Paraíso, virar Santa e deixar de ser mulher, pq 

mulher com voz, na luta e falando a verdade... Nem pensar! Reclamar da dor? Não mesmo! Tem 

é que parir e só falar "doeu... mas valeu a pena", "durmo pouco, mas Vale a pena!". Humana não 

pode ser, é proibido” 

  

 “Não sou mãe. Mas entendo que é necessário desconstruir esse estereótipo ao qual às mulheres 

que dão à luz são acometidas, por isso trazer muito sofrimento e desgaste emocional pra quem 

tenta se enquadrar nesse padrão e não consegue. Essa ideia que ser mãe é ser muito fodona, que 

toda mãe ama o seu bebê incondicionalmente não é uma verdade. Podia ser... Seria lindo. Mas 

não é. Isso faz parte de uma construção social. Algumas mulheres terão que aprender a lidar com 

a frustração e não transferir isso pro bebê. Nem todas vão abrir os olhos e achar que o seu bebê é 

                                                      
19 Expressão informal utilizada para designar que há uma problematização exagerada sobre tudo. 
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tudo na vida. Algumas vão se arrepender de ter gerado. É muito triste. O ser humano é muuuuito 

complexo. E eu só penso que eu não sou melhor que nenhuma delas pra julgar, pq dia menos dia 

a minha mente me dá uma rasteira tb. Isso é a mente humana. Aceitem.” 

  

 A romantização da maternidade acontece desde cedo na vida de uma mulher, 

muitas vezes antes mesmo do parto. Se formos a uma sala de ultrassom, provavelmente 

encontraremos mães e pais aflitos para descobrir qual o sexo do bebê, sendo uma das 

perguntas mais frequentes escutadas pelas mães sem dúvida relativa a esta descoberta. 

Enquanto esta pesquisa se desenvolveu ocorreu o boom dos chás de revelação, que 

consiste em um evento onde tudo é decorado de azul e rosa, devendo ser o recheio do 

bolo o responsável por informar a todos os presentes, o sexo do bebê que deve nascer 

em breve. Assim, se o recheio for azul, o bebê será do sexo masculino, mas se o recheio 

for rosa o bebê será do sexo feminino.  Podemos presumir então que essa descoberta 

seja suficiente para disparar uma série de práticas visíveis ou não, inter-relacionadas, 

que devem sustentar a posição de estar no mundo enquanto menina ou menino, 

perpetuando também a romantização dos gêneros. Suplicy (1986) aponta que o 

treinamento das meninas começa na roupinha cor de rosa e no falar manso da equipe de 

enfermagem se comparado ao tom de voz e as brincadeiras direcionadas aos meninos. 

As meninas crescem brincando com bonecas, ensaiando sua vida futura, 

assistem a contos de fadas que as fazem acreditar que são lindas princesas e que todos 

os males que ousarem lhes afligir serão resolvidos quando o príncipe chegar. Quando 

crescidas, passam a assistir novelas povoadas por famílias perfeitas e mães felizes e 

realizadas. As mães das novelas que ousarem sair do padrão certamente ocuparão o 

papel das vilãs.  

A contemporaneidade tem se apresentado ainda que de forma tímida, mais 

permissiva em relação à vivência feminina; podemos perceber alterações significativas 

nos filmes destinados ao público infantil, com personagens femininos dotados de 

capacidades como liderança, coragem e inteligência, sugerindo que a mulher pode 

transcender a vida doméstica e conhecer outros horizontes.  Um dos primeiros filmes de 

grande sucesso lançados pela Walt Disney Studios foi Mulan (1998), que conta a estória 

de uma jovem que, para poupar seu pai, se disfarça de homem e vai para a guerra. Em 

2012, surge o filme que conta a estória de Valente uma princesa diferente, que vive na 

era medieval e tem um espírito livre, gosta de atividades tipicamente pertencentes ao 

gênero oposto como arco e flecha, cavalgadas, e repudia a ideia de ter que se casar. 

Moana foi lançado em 2016 e conta a estória de uma jovem mocinha que não aceita a 
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passividade de seu pai e resolve enfrentar um oceano e uma deusa que se sente traída 

para conquistar de volta a liberdade de seu povo. Em comum, as estórias têm o fato de 

que nenhuma das mocinhas aceitam que outrem lhe imponha seu destino e não estão 

preocupadas com sua aparência. Se para Butler (2010) o gênero parece ser a estilização 

repetida do corpo, cristalizando no tempo tudo o que pode produzir a aparência de uma 

classe natural de ser, as animações acima são uma tentativa de descristalização 

performativa que permite às personagens femininas se performarem com características 

que seriam condizentes com o gênero masculino. 

Podemos encontrar ainda personagens de novelas e propagandas de TV que se 

apresentam de maneira modernizada, que circulam por vários ambientes além do 

doméstico, embora na TV aberta e nas publicações de fácil acesso à população, ser 

ainda difícil encontrar pistas de uma maternidade vivida fora dos moldes demonstrados 

neste trabalho, pelo menos até o momento. Como falar das dificuldades de 

amamentação, se as campanhas trazem mulheres lindas e plenas com seus bebês calmos 

e satisfeitos com o alimento perfeito. As campanhas dizem que amamentar é um ato de 

amor, mas, para muitas, amamentar é muito mais um momento de dor. A esse respeito 

Juliana Reis nos diz: 

“E por último, mas não menos importante: a amamentação! “Mãe que é mãe tem que 

amamentar! Tem que sentir a maravilha que é ser o alimento do seu filho”. Hoje eu consigo 

amamentar com um pouco menos de dor, mas não torna as coisas mais fáceis. Meu filho mama 

TODA hora. E às vezes por uma hora inteira. “Mas seu leite não deve estar sustentando!”. Nas 

horas que eu ouço isso eu sinto um anjo me segurar pra não voar em quem falou! Meu leite 

sustenta sim, obrigada! E quem não amamenta, ou porque não quer ou porque não conseguiu, 

não é mais ou menos mãe do que eu ou do que você que amamentou seu filho até os 30 anos de 

idade” (Trecho do Desafio da Maternidade Real).  

 

A estrondosa repercussão do Desafio da Maternidade Real denota que, mesmo 

com tantos avanços no âmbito das discussões de gênero, há ainda uma imagem da 

mulher realizada através da maternidade no imaginário coletivo, assim como sugere o 

comentário que inicia essa discussão. A autora do desafio foi criticada por falar como se 

sentia em relação à maternidade. Para Forna (1999), existem três maneiras de garantir 

que as mulheres permaneçam caladas ou complacentes aos ditos da maternidade: 

Não entendiou não fazem o que é exigido a se sentirem culpadas e, por fim, 

como último recurso, punindo as mães consideradas desviantes (por exemplo, 

mulheres que largam os filhos inspiram um ódio moral, que nunca é 

endereçado aos milhares de pais que fazem o mesmo (p. 17)”. 

  

Percebemos também que as várias críticas dispensadas às mulheres que 

verbalizam não se realizarem através da maternidade, tendem a ser direcionadas 



65 
 

também para aquelas mulheres que não desejam ser mães. Foi o que pudemos observar 

ao assistir uma matéria lançada em agosto de 2016 intitulada “As Mulheres que não 

querem ser Mães20” em uma das principais emissoras de TV aberta do Brasil. Apesar de 

a matéria ter dado voz aos argumentos contrários à vivência de uma maternidade 

planejada, ela o fez de uma maneira tendenciosa. A reportagem  se inicia com um 

anúncio sugerindo que existem muitas mulheres que lutam para engravidar em contraste 

com um grupo de jovens que desejam fazer uma “polêmica” cirurgia que impede a 

maternidade, havendo aí implícita a ideia de que o grupo se relaciona a uma parte menor 

da população, se entendermos que, ao escolherem pela palavra muitas, estão deixando 

implícito que estas mulheres correspondem à maioria e, ao se referirem à outra parte 

como um grupo, sufere-se que uma parte menor opta pelo outro caminho. 

O programa continua sua abordagem sugestiva com frases como “O sonho de ser 

mãe, de sentir cada pequeno e mágico avanço de uma nova vida crescer dentro da 

barriga e viver a emoção do parto, quando não há dor que não se transforme em emoção 

e choro de alegria. Quem pode resistir aos primeiros sorrisos, palavras e passos?” Logo 

após essa romântica exposição dos fatos, são apresentadas algumas integrantes do grupo 

de mulheres que não desejam ter filhos, reservando-lhes apenas falas, cuja prioridade 

eram viagens e a manutenção da beleza. A narração realizada em toda a reportagem 

define o discurso de uma entrevistada como assustador. 

Sugere-se, no programa, que muitas mulheres que realizam a cirurgia de 

laqueadura se arrependem, apresentando uma mulher, aos prantos por estar arrependida, 

depois que foi submetida à cirurgia. Traz ainda dois psicólogos para sugerir que a 

decisão de não ter filhos poderia estar ligada a autopunição ou a um reflexo pós-

traumático ligado a família. Para Donath (2017), as mulheres que optam pela não 

maternidade “são expostas a imagens aterradoras da vida fora da norma e a cenários de 

um futuro amaldiçoado que vai inevitavelmente fazer com que lamentem a decisão e 

anseiem pelos filhos que não tiveram (p.81)”.  

O marido de uma das mulheres que não deseja ser mãe, ao se expressar, aponta 

que o fator que mais o incomoda é a imposição sofrida pela sociedade para que as 

pessoas sigam o mesmo “trilho na vida”. A esse respeito, Pinto (2006) esclarece que o 

imaginário social pode contribuir para uma escolha que na verdade seria uma 

                                                      
20 Programa exibido no dia 16/08/16, acessível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=mBrLg_vDdqg 

https://www.youtube.com/watch?v=mBrLg_vDdqg
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obrigatoriedade mascarada. Podemos observar o peso do imaginário social no motivo 

pelo qual uma das mulheres laqueadas se arrependeu de sua cirurgia. Ela possui 3 filhos 

do primeiro casamento e aponta que sua maior dor é estar na presença da família do 

atual marido, pois todos os irmãos do mesmo possuem filhos e ele nunca poderá tê-los 

na relação com ela. Smeha e Calvano (2009) destacam que talvez essa obrigatoriedade 

de se ter filhos seja um dificultador para que as mulheres assumam que não querem tê-

los, uma vez que tal decisão acaba por instigar questionamentos herdados de uma 

construção de gênero que ainda prevê a maternidade como principal missão feminina. 

Não podemos negar, porém, que muitas mulheres desejam a maternidade ou a 

aceitam quando pegas desprevenidas ou simplesmente não pensaram efetivamente sobre 

o que significa a maternidade antes de vivenciá-la. Neste sentido, muitos são os desafios 

encontrados para aquelas que vivem a maternidade, e a crítica que se faz aqui a respeito 

da romantização da maternidade parte exatamente da inexistência de debates sobre estes 

desafios nos canais de informação mais populares. Esse movimento de romantização da 

maternidade dificulta que ocorram discussões em torno da vivência da mulher mãe e das 

várias etapas pelas quais estas passam, perpetuando o sofrimento daquelas que não 

tiveram suas expectativas atendidas com a maternidade.  

“Existe uma romantização do ser mãe que basicamente maquia a maternidade como perfeita e 

coloca quem fala contra como escória da sociedade. Ser mãe não é fácil e não falar sobre isso 

coloca muitas mulheres inseguras sem saber onde estão errando. Não existe nada de errado em 

perceber que ser mãe pode não ser tão legal e o amor aos filhos nada tem a ver com isso.” 

(Comentário deixado na página do Desafio da Maternidade Real). 

Nesse sentido o documentário Mães de Alma e Cuia21  lançado em dezembro de 

2016, também disponível no Youtube22 traz o relato de várias mulheres mães que 

percebem a desromantização da maternidade necessária para que gerações futuras não a 

entendam como uma obrigação da mulher. Em contraponto com o documentário das 

Mulheres que não querem ser Mães, as mulheres que protagonizam o documentário em 

questão falam dessa romantização do lugar materno onde se encontram e consideram 

indispensável falar sobre o assunto .  Para uma das mães: 

 “Quanto mais a gente fala das coisas, mais reais, palpáveis e honestas elas ficam.” 

Em relação ao amor incondicional que deveria ser vivenciado por todas as mães 

a partir do momento em que a criança nasce, outra mãe aponta: 

                                                      
21 O documentário completo pode ser assistido no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=LcfMYWtQkfM 
22 Youtube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos que pertence ao google. 
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“Imagina como que não é pra quem acredita nisso de que o fato de ser mãe me causa um amor 

instantâneo e a hora que olha o filho e tem um estranhamento. Ele saiu de dentro dela, ela nunca 

viu a cara daquela pessoa, ela sabe o que é ter dentro, ela não sabe o que é ter fora. Ela não 

reconhece, ela não se reconhece, ela não sabe quem é, ela não sabe quem ela é, e  ao mesmo 

tempo tá todo mundo cobrando que ela já ame, que ela já conheça, que ela saiba o que fazer, que 

ela já queira morrer, dar a vida no lugar daquele outro ser que ela acabou de ver. Não tem 

respeito pelo que ela sente, como é que ela vai ensinar respeito pra criança, no que a criança vai 

sentir, sabe. Então eu não acredito, para mim o amor materno nesse ponto incondicional e 

instantâneo, ele é um mito e é um mito bem devastador.” 

A esse respeito, Forna (1999) aponta que o mito da maternidade é o mito da 

“Mãe Perfeita”, que para ela é a mulher que deve ser totalmente dedicada ao papel de 

mãe, sendo capaz de fazer qualquer sacrifício em nome deste papel, devendo ainda 

incorporar todas as qualidades associadas à feminilidade. Ela faz apenas a  ressalva de 

que tais qualidades não são bem vistas em dois tipos de mulheres: as solteiras e as 

pobres, uma vez que, diante de sua provável condição financeira, essas mulheres não 

serão capazes de vivenciar a maternidade de forma integral, pois terão que trabalhar fora 

de casa e provavelmente dividir os cuidados das suas crianças com alguma creche, 

comportamento que tende a desagradar a sociedade. 

Uma das Mães de Alma e Cuia relata que optou por se separar do marido por 

avaliar que vivia em uma relação abusiva; é mãe de dois filhos, trabalha fora e nos 

aponta como as pessoas enxergam a mãe solteira. Em suas palavras: 

“ Quando a gente consegue se encontrar no meio de tudo isso, nossa é uma ofensa para as 

pessoas, as pessoas tomam como uma ofensa pessoal, ver uma mulher que tem filhos que saiu de 

um relacionamento abusivo, mas está bem, está feliz. Você não pode estar feliz, você não tem 

marido, você é mãe solteira, como se mãe fosse estado civil, não existe a pessoa por trás da mãe, 

a partir do momento que você pariu, você é um boneco sem nada, você serve para cuidar daquele 

que nasceu e não reclamar. É aquele assim: Cala a boca e engole o choro que a escolha foi sua” 

O depoimento desta mãe vai de encontro a alguns comentários deixados na 

página do Desafio da Maternidade Real que buscavam justificar o desabafo da autora do 

desafio como oriundo de uma suposta condição da mesma como mãe solteira.  

Tá explicado.... É mãe solteira, pq tudo isso que ela passou, passei duas vezes, mas ao lado do 

meu marido, foram planejados e nunca em toda a eternidade odiaria ser mãe! Vai entender esse 

povo! 

Não sei se é caso dela!  É muito ruim, quando uma mulher é abandonada por um covarde que 

não quer assumir à criança.  Então se torna bem mais difícil para uma mulher. 

  Essa fdp deve ser mãe solteira 

Torna-se importante refletir porque a mãe solteira é vista como um ser infeliz, 

ou mesmo o motivo pelo qual, no imaginário das pessoas, apenas as famílias 

tradicionais são capazes de criarem crianças felizes e saudáveis. Para Forna (1999), essa 
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adoração exagerada pelo instinto maternal ocorre por conta do medo de que a 

maternidade e o casamento, que são os principais pilares da instituição familiar, estejam 

ameaçados. Tal medo faz com que os “fabricantes de mitos” continuem a trabalhar para 

manter as instituições ao modo tradicional.  

Esse medo  pode ser calcado em um aumento significativo de novas formações 

familiares.Para Marin at al (2009, p. 58), “As famílias de mães solteiras são aquelas cuja 

pessoa de referência é a mulher e que se caracterizam pelos laços entre mães e filhos/as, 

sem a presença de uma relação conjugal.” A esse respeito, podemos lembrar da forma 

como a gravidez da famosa apresentadora infantil brasileira Xuxa Meneghel foi tratada 

em 1999 pelo então Ministro da Saúde José Serra em uma entrevista23 que teve grande 

repercussão na época, quando o mesmo afirmou que a gravidez da apresentadora não 

seria um bom exemplo para as jovens brasileiras e que isto incentivaria a gravidez 

precoce. Na época, Xuxa estava grávida, mas não havia se casado com o pai da criança. 

Nota-se que, enquanto Ministro da Saúde, várias outras preocupações poderiam ser 

discutidas, como a difícil tarefa de se criar um filho sozinho, a importância do apoio das 

pessoas próximas neste momento, as políticas públicas existentes para a mulheres mães 

que não se encontravam em matrimonio, entre outras coisas. 

Podemos pensar também que a presença das instituições religiosas que sempre 

foram muito fortes no Brasil pode ter contribuído para este imaginário  de que a mulher 

não deve maternar sem estar em uma relação estável. A Igreja Católica tem adotado ao 

longo dos anos um posicionamento contrário ao divórcio, ao aborto e, durante muito 

tempo, ao anticoncepcional, adotando a postura de que a instituição familiar é obra de 

Deus e deve ser defendida das tentações terrenas. Tais argumentos acabaram por ser 

internalizados pela população e continuam sendo disseminados.  

Como exemplo, podemos citar um famoso programa de televisão que foi ao ar 

em julho de 2018, o Jogo dos pontinhos24 veiculado por  uma das principais emissoras 

de TV aberta do Brasil e apresentado por Silvio Santos, um ícone da comunicação 

brasileira. Uma das convidadas aponta não ter se casado e possuir uma filha, ao que o 

apresentador comenta enfático: "Não casou e tem filho? Isso é uma vergonha! Vocês 

                                                      
23 A declaração de José Serra e a resposta de Xuxa podem ser vistas no link 

https://www.youtube.com/watch?v=Fzd3PM_BqxI 
24 O programa pode ser visto no link https://www.youtube.com/watch?v=-pegFlxjZ_k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-pegFlxjZ_k
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que não casam e têm filhos é uma vergonha, não pode fazer uma coisa desta. Quem faz 

isso é pecadora, não entra no céu". Sílvio Santos sugere então que a gravidez tenha sido 

um descuido da convidada e mesmo descobrindo que, na verdade a entrevistada havia 

optado por uma produção independente manteve seu posicionamento. A convidada 

apontou ainda que não considerava a maternidade um estado civil, deste modo que ela 

não via sentido nessa crítica por ser mãe solteira, tal como havia feito à entrevistada do 

documentário Mães de Alma e Cuia. Torna-se necessário saber distinguir a função 

materna de um estado civil, seja ele qual for: mãe é mãe independentemente de seu 

estado civil. Se não comum ouvir a expressão “mãe casada”, então qual o sentindo em 

se falar de uma mãe solteira ou de uma mãe separada, ou ainda de uma mãe lésbica?  

A respeito dos argumentos utilizados para a manutenção do desejo pela 

maternidade, dois nos chamaram a atenção em especial no Desafio da Maternidade 

Real. O primeiro foi o fator  que chamaremos de memória e tempo,  amplamente 

utilizado para pontuar que as dificuldades passam com o tempo e que a mãe tem suas 

memórias ruins naturalmente apagadas. O segundo fator nos chamou a atenção em 

especial pelo grande número de posts que se utilizavam a existência de Deus e do 

milagre da vida para justificar o amor pela maternidade, ao todo 458 comentários 

continham a palavra Deus. Em muitos casos os dois argumentos se misturavam.  

Donath (2017, pp. 56-57) versa a respeito das várias formas utilizadas para se 

convencer as mulheres a cumprir o seu papel para com a sociedade. Para ela, a 

sociedade busca manter as “tradições de reprodução”, amarrando a maternidade a 

“mecanismos que regem a memória e o tempo”. Nesse sentido, são utilizadas falas que 

garantem que, com o passar do tempo, a maternidade vai trazer alegria para as mães, 

que tendem a esquecer os momentos difíceis no  presente. Podemos perceber esse 

movimento em alguns dos comentários deixados no DMR. 

Ainda lembro quando cheguei da maternidade, meus primeiros dias como mãe aí como eu 

chorava. Me sentia mal por não poder fazer as coisas em casa e depender dos outros, sentia dor, 

não tinha tempo pra mim , somente pra aquele bebê que chorava a cada hora para ser 

amamentado... Mais como todo mundo fala é e certo , com o tempo agente acabar esquecendo a 

dor de parto (que no meu caso foi cesária mais passei muito mal com a anestesia), e a 

recuperação não é nada boa ,e as dificuldades que um recém nascido nos traz ...enfim por outro 

lado minha filha é tudo de mais precioso que tenho nesta vida , vê ela crescer tem me feito muito 

bem ...Agradeço adeus todos os dias ...É claro que diante disso tudo tem os momentos bons 

tbm... Então Jú aproveite esses momentos pois eles passam rápidos ... Beijo grande pra VC e pro 

Vicente! 
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Ela errou em falar odeio ser mãe , algumas coisas são realidades , eu concordo que tem pessoas 

que exageram em falar que ser mãe é padecer no paraíso, mas dizer que foi a pior coisa que 

aconteceu exagerou. Ser mãe é bom é um aprendizado e consequentemente trabalhoso , e no 

começo tudo é difícil , mas quando passa um tempo esquecemos um pouco as partes difíceis e 

ficam só as boas como lembranças! 

Parabéns pelo seu desabafo. pela coragem de expressar o q pensa.A maternidade é muito difícil 

sim.Sendo q as compensações são imensas e fazem com q nos esquecemos das dores e 

infortúnios .Mas acredito q nem td mulher nasceu para ser mãe. 

 

Parece, porém, que nem todos concordam com o fator esquecimento: 

Passa sim, eu chorava debruçada na beira do berço dizendo que era impossível um ser humano 

viver sem dormir, meu seio sangrava a cada amamentação, tinha um corpo lindo então chorava 

muito com minha barriga murcha, tive uma reação com a anestesia e perdi cabelos, tive que 

inventar um corte pra disfarçar a calvície, entendo o relato dela, e como entendo!!! Mas apesar 

de tudo Amo ser mãe, amo minha filha, só não tive outro filho por falta de oportunidade, apesar 

de nunca esquecer aqueles fatídicos dias. Ela é e será uma mãe amorosa e dedicada, pois é 

sincera assim como eu!!! E só pra constar, minha filha já está com 23 anos... 

nunca irei me esquecer de como é difícil cuidar de um bebê, ainda mais eu que tive minha filha 

aos 15 anos não tive ajuda de ninguém da minha família nem da família do meu marido, 

diferente dela que não precisa cozinhar, passar, lavar.. eu passei por todas as fases ruins que uma 

mãe passa, dei de mama até o bico do meu peito ficar pendurado, fiquei noites em claro, passei 

noites no hospital, e nem por isso eu odiei ser mãe . Gente, ódio é uma palavra muito forte!!  Eu 

acho o seguinte; desde o momento em que não estamos felizes em uma função que exercemos, 

seja num trabalho ou na vida de mãe nunca vamos executa-la bem.. me desculpe mas uma pessoa 

que odeia ser mãe nunca vai ser uma boa mãe!! Eu espero do fundo do meu coração que isso seja 

só uma fase dela, e que logo ela se arrependa do que disse. 

Comentários que exaltam a presença de Deus, o milagre da vida, o paraíso 

eterno e o exemplo de mulher a ser seguida. 

imagine maria mãe de JESUS pensando igual voce,no entanto desde do dia do parto ela sofreu 

ate ao dia de ver propria morte do filho e morte de cruz, eu louvo a DEUS pela sua vida porque 

de repente voce trouxe ao mundo alguem qque podera consertar este pais,deixe de se queixosa 

ame todo momento dessa vida junto ao seu filho e faça dele alguem produtivo e temente a 

DEUS, não receba minhas palavras como critica mas sim como conselho de quem aprendeu a 

amar o mundo. 

Pois é, entendo muito essa moça do depoimento... mas não odeio ser mãe não. Confesso que 

achei muito forte isso "odeio ser mãe " nossa lembro das minhas parentes que tentaram varias 

vezes engravidar e não conseguiram...  Sei tbm que desde que o mundo e mundo mulher é mais 

forte que homem de repente não fisicamente mas emocionalmente, acredito que Deus já nos 

criou com essa intenção de sermos mais forte para suportar certas coisas que homens não 

suportariam. Eu sou a mulher mais feliz e realizada do mundo, eu sou mãe da Maria Clara e não 

tem cabelo, unha, corpo perfeito que eu trocaria por ela, não tem noites de baladas nem tardes de 

chops que eu trocaria por ela. Confesso tbm que "ACHO" que não quero outro pq da sim 

trabalho.... mas eu AMO SER MÃE! 

Gente que gosta de ser inútil .Tenho um filho de 2 meses e passei pelas mesmas dores e amo 

meu filho.Se ela amasse ,jamais escreveria esse absurdo. VALE muito a pena tudo isso,graças a 

Deus tenho sabedoria pra lidar com a dádiva que é ser mãe 

ser mãe é isso aí, ser mãe é padecer no paraíso! Que Deus proteja vc e seu príncipe! 

Os três argumentos ilustram também uma maneira de romantizar as vivências 

maternas, retirando o peso e as dores da maternidade e transportando-as para uma esfera 
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subjetiva. Podemos encontrar ainda, nos comentários acima, outro dito popular que 

cumpre a mesma função de romantizar os sacrifícios maternos: “ser mãe é padecer no 

paraíso”, ou seja, não importa quais sejam as dificuldades encontradas pelas mães, pois 

a maternidade de uma maneira geral é maravilhosa, sendo que a ideia de tais 

reproduções é fazer com que as mulheres internalizem tais sentimentos e sejam também 

instrumento de difusãodos mesmos. 

Outro fator que foi maciçamente utilizado como justificativa para o desabafo da 

responsável pelo Desafio da Maternidade Real foi uma possível depressão pós- parto ou 

qualquer outro fator de desordem psíquica. Para Donath (2017), o fato de se expor os 

filhos ou não nos relatos de experiências maternas angustiantes não muda o fato de que 

essas mulheres serão consideradas indecentes e com sintomas de alguma patologia. 

Depressão pós parto define. Procure um psicólogo. (Comentário deixado no DMR) 

Gente, depressão pós parto! Precisa de ajuda... Nunca ouvi ngm dizer que ser mãe é facil, 

principalmente de RN! Mas cara, ela está visivelmente abalada... Precisa de ajuda sim! 

(Comentário deixado no DMR) 

Canguilhem, em seu livro O Conhecimento da Vida (2012), aponta que há uma 

tendência em se considerar as leis da natureza como invariantes e, assim, toda existência 

que não reproduza tais leis tende a ser considerada um fracasso, um vício, uma 

impureza. Portanto, se o comportamento do indivíduo se manifesta como singular, 

como aquele que foge à norma já instalada, o sujeito tende a ser patologizado.  

Nas palavras de Pombo (2013, p.16):  

“ Se a minha atitude para com a criança que eu pari não for coerente com o 

que o meu interlocutor considera ser uma mãe, imediatamente a natureza é 

convocada para explicar o fenômeno – não é ele que está equivocado quanto 

ao que espera de mim, sou eu quem tem um problema, um grande e bizarro 

problema, o de ser anormal, contrária ao que a natureza reza.” 

A Depressão Pós Parto é definida como um episódio de depressão maior que é 

temporalmente associado com o nascimento de um bebê, podendo, entretanto, ter seu 

início ainda durante a gestação e se estender até dezoito meses posteriores ao parto 

(Arrais e Araújo, 2017). Entre os principais sintomas estão “desânimo persistente, 

sentimento de culpa, alteração do sono, ideias suicidas, temor de machucar o filho, 

redução do apetite e da libido, diminuição do nível de funcionamento mental e presença 

de ideias obsessivas (Junior at al, 2009, p.517)”  
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Segundo a pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública, pertencente a 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)25, realizada nos anos de 2011/2012, no Brasil, em 

cada quatro mulheres, mais de uma apresenta sintomas de depressão no período de 6 a 

18 meses após o nascimento do bebê. O perfil apresentado pela pesquisa aponta que a 

maioria das mulheres que sofre com depressão pós-parto no Brasil tem em média 25,6 

anos, é da cor parda, de baixa condição socioeconômica, com antecedentes de 

transtorno mental, hábitos não saudáveis e em geral já tiveram mais filhos antes e não 

planejaram a gravidez. Do total de mulheres que apresentaram sintomas de depressão, 

20,5% estavam na primeira gestação, 30,6% na segunda, e 39,8% na terceira. Tais 

dados demonstram que, mais uma vez, que as mulheres são afetadas de maneiras 

diferentes em suas vivências e que a falta de acesso à educação, saúde e, por vezes, 

necessidades básicas de sobrevivência tendem a agravar o sofrimento da mulher no 

constante processo que é a maternagem.    

O que não deve ocorrer é a banalização do transtorno que deve ter sua 

constatação  através de consultas clínicas e psicológicas. O fato de não haver 

identificação da mulher com os afazeres maternos ou com a nova rotina não deve ser 

considerado como uma condição per si para o desenvolvimento de uma depressão. 

Enquanto pouco se falar sobre a existência de um sofrimento natural materno, as 

rotulações ao nível patológico continuarão a ocorrer. À medida que se exalta o sacrifício 

materno, fecham-se as portas para a discussão dos vários desgastes emocionais que 

tantas atribuições causam nas mulheres,  atribuições que são somadas às várias outras 

exigências que devem ser cumpridas em seu cotidiano. Para Donath (2017): 

“ Hoje é quase certeza que uma mulher não deveria ‘apenas’ ser mãe. Se você 

quiser ser reconhecida, também precisa ter uma profissão, participar 

ativamente da pré-escola e na escola durante o pouco tempo livre de que 

dispõe e ser, apesar de toda a sua exaustão, sexy, é claro (pp. 54-55).” 

Atualmente a expressão “Mulher Maravilha” tem ganhado força nas mídias,  

versando sobre a mulher que, pelo simples fato de pertencer ao gênero feminino, é 

dotada de uma inimaginável capacidade de ser a melhor em todos os meios em que 

circula, símbolo de força, coragem, beleza e inteligência. A mulher maravilha não existe 

só nas estórias em quadrinhos ou nos filmes, o imaginário coletivo espera que toda 

mulher seja pelo menos em parte essa personagem, esquecendo-se de levar em 

                                                      
25 Todos os dados sobre a pesquisa podem ser visualizados no link 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160308_pesquisa_fiocruz_depressao_parto_jp 
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consideração as vivências individuais de cada uma. Será que a mulher com mais 

facilidade financeira ou com uma estrutura familiar organizada se encontra em 

vantagem sobre aquela que não detêm as mesmas facilidades para se assemelhar a essa 

mulher idealizada? A “mulher maravilha” surgiu nos quadrinhos pela primeira vez na 

década de 40 com a difícil missão de aproximar os universos masculinos e femininos, 

demonstrando que as mulheres também poderiam ser dotadas de capacidades antes 

pertencentes ao gênero masculino. Embora seja difícil mensurar em qual medida os 

valores se inverteram, nota-se que a mulher maravilha se tornou um peso para sua 

classe. A mulher maravilha que possui filhos, além de cumprir todas as suas supostas 

obrigações como mulher, esposa e profissional, deve também buscar dar conta dos 

intermináveis conselhos e cuidados específicos para com seus filhos, uma vez que, para 

muitos, são os cuidados da mãe que definem a boa condição biopsicossocial da criança.   

5.3 Do controle ao sofrimento: quando os dispositivos se multiplicam  

"Um bebê nasce apenas uma vez, mas uma mãe nasce e renasce muitas outras. E nesse 

processo de recomeços, descobertas, amor e aprendizado, existe também o medo, a tristeza, a 

renúncia e os dias frios. Nem só de luz e sorrisos é feita a maternidade. Contudo, pouco se fala 

abertamente sobre a escuridão materna. É um tabu...”(Fragmento de um comentário deixado na 

página do DMR). 

 

Desde o momento da concepção, a sociedade contemporânea exige, para a mãe e 

o bebê, cuidados específicos que desafiam o ritmo de muitas mulheres. Havendo 

publicações que versam sobre a alimentação adequada durante e pós gestação, normas 

para as atividades físicas e até as melhores músicas para se escutar durante a gestação. 

Tudo em nome da saúde da criança que virá ao mundo. Toda escolha que for na 

contramão de tantas instruções tende a culpabilizar a mãe caso haja algum problema 

futuro com o bebê, o que contribui e muito para o sofrimento materno. Azevedo e 

Arrais (2006) versam a respeito da incapacidade social de se entender que as novas 

mães podem apresentar sentimentos ambivalentes após o nascimento de um filho, 

principalmente se possuíam uma imagem idealizada da maternidade. Para as autoras, a 

ideia de que há um modelo natural de maternidade entra em choque com a realidade da 

mesma, o que acaba levando a mulher a se sentir incompetente nesse novo papel 

(Azevedo e Arrais, 2006, pp. 269-276). Uma das “Mães de Alma e Cuia” corrobora com 

o exposto ao falar de sua experiência após o nascimento de seu filho. 



74 
 

“ Parecia assim que o céu estava escuro sabe, não sei te explicar direito, era uma coisa assim, eu 

não queria estar ali onde eu estava sabe. Só que aí eu ficava assim me culpando por estar 

sentindo aquilo, porque... nossa foi um bebê tão planejado, que eu queria tanto sabe... e aí depois 

que ele nasceu, meio que não foi aquilo que a gente imaginava.” 

Ao falar sobre o assunto, Pombo (2013, p. 15) converge com tal ideia, ao afirmar 

que basta engravidar para que a mulher seja incluída na categoria das mães e, assim, 

“quando a grávida não corresponde às expectativas esperadas, ela não perde o rótulo, 

mas ganha um complemento, passando a ser mãe desnaturada”. Nas palavras de outra 

“Mãe de Alma e Cuia” falar dos aspectos negativos da maternidade transforma as 

mulheres em mães más, pois para ela a maternidade 

“ É um processo de anulação tão grande, primeiro porque é, pela ação em si da maternidade e 

segundo porque não se tem um espaço para se falar sobre isso. E se você reclama, o que você 

ouve: Ai você é uma mãe má, você não sei o quê. Não, eu não estou reclamando, eu só quero 

poder conversar sobre isso, eu só quero poder conversar com outras pessoas sobre isso e até ri 

dessa falta de privacidade no banho, no banheiro, porque assim a gente vai poder lidar com essas 

coisas.” 

Para Donath (2012), a linha divisória entre a “boa mãe” e a “mãe má” é 

extremamente tênue e tende a criar divisões entre as mulheres. 

“As mães podem ser tachadas de “negligentes” quando voltam ao trabalho 

remunerado “cedo demais” ou “tarde demais” depois do parto, ou nunca; 

quando não amamentam ou o fazem por “tempo demais” ou de maneira 

“demasiado pública”; quando resolvem educar os filhos em casa em vez de 

mandáa-los para a escola, ou quando se veem obrigadas – sendo mães solos 

ou não – a trabalhar longas jornadas fora de casa e são, portanto, acusadas de 

abandono (p.60).” 

Em pleno século XXI, vivemos um movimento de retorno da valorização da 

maternidade, surgindo, a todo momento, matérias nos mais diversos meios de 

comunicação para incentivar o parto natural, realizado muitas vezes em casa ou em 

hospitais apropriados para o acontecimento. Exalta-se a amamentação em livre 

demanda, sem o uso de bicos de silicone ou outras tecnologias que possam facilitar a 

vida da mãe, exorcizam-se chupetas, leites artificiais, e até os sucos naturais que agora 

devem ser trocados pelas frutas in natura. Um bom exemplo desse movimento se traduz 

em uma comunidade do Facebook intitulada Vila Mamífera, portal da maternidade 

ativa26, seguida por mais de 39 mil pessoas, estando presente também em outras redes 

sociais que têm obtido igual ou maior popularidade que a plataforma Facebook. A 

comunidade incentiva o parto natural sem intervenção química e, em caso de não se 

concretizar essa possibilidade, sugere que seja ao menos um parto mais humanizado, 

que aproxime a mulher da natureza, uma vez que, segundo a comunidade, toda mulher é 

                                                      
26 Mais dados sobre a comunidade podem ser encontrados em https://www.facebook.com/vilamamifera/ 

https://www.facebook.com/vilamamifera/
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equipada pela natureza para protagonizar esse momento. Através de vários vídeos 

realizados por uma doula, busca-se tratar de assuntos relacionados ao parto, como os 

vários benefícios de um parto vaginal para o crescimento do bebê. Há, aqui, dois fatores 

que devem ser observados: em primeiro lugar, percebemos que, mais uma vez, vivemos 

um momento de determinismo biológico, de universalização da condição feminina, num 

discurso legitimado por evidências científicas que são exaltadas em quase todos os 

vídeos. O próprio nome da comunidade, ao se remeter aos mamíferos, demonstra uma 

tentativa de realizar a aproximação do sujeito mulher ao do sujeito bicho, ambos 

presentes na natureza. A esse respeito, Forna (1999) ressalta que os argumentos 

utilizados para que haja um retorno ao mundo natural ignoram que, em algumas 

espécies animais, as fêmeas vão à caça e deixam os filhotes com os machos; outras, 

como a hiena, excluem os machos dos bandos, ou ainda as espécies em que macho e 

fêmea cuidam juntos dos filhotes. Ela termina seu raciocínio lembrando que há espécies 

em que a fêmea come seus próprios filhotes. 

Torna-se necessário pensar, então, no que essas cientificidades, que insistem em 

fazer das mulheres seres biologicamente universais, produzem naquelas mulheres que 

não podem, ou não querem fazer parte de todo esse movimento de retorno à natureza. 

Sabe-se que poucos são os hospitais públicos brasileiros que oferecem o parto 

humanizado e, atualmente, poucos são os obstetras que aceitam realizar um parto 

“normal”, ou melhor, um parto sem intercorrência cirúrgica, sem cobrar por sua 

disponibilidade. Será que as mães de baixa renda, que não podem pagar pela 

disponibilidade de um aparato que lhes possibilite fazer parte dessa rede humanizada, 

não fazem parte desta natureza perfeita e bondosa? Não podemos desconsiderar também 

que muitas mulheres optam pelo parto cesariana por diversos motivos pessoais. 

Havendo um retorno para a normatização do que é bom para a natureza feminina e 

infantil, volta-se a produzir sofrimento naquelas que não se enquadram em um modelo 

universal e que, certamente, passarão em algum momento pelo crivo de um julgamento. 

O segundo fator refere-se à amamentação e ao período da primeira infância, uma 

vez que a comunidade trata também sobre esses assuntos. Esses posicionamentos se 

aproximam muito dos postulados de Winnicott27, nos anos 70, época em que o autor 

defendia, em suas pesquisas, que o aleitamento materno deveria ser oferecido sempre 

                                                      
27 Psicanalista e pediatra, possuí várias publicações a respeito da relação mãe/bebê. 
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que solicitado pela criança, ou ainda, que a boa saúde mental da criança que acabava de 

nascer dependia exclusivamente dos cuidados, carinhos e sacrifícios feitos pela mãe.  

Nota-se, mais uma vez, que a mãe volta a ser a única responsável por todo um 

desenvolvimento biopsicossocial. Toda essa movimentação em torno das obrigações da 

mãe para com seu filho não se adequa à lógica social brasileira que não oferece, a todas 

as mulheres, a possibilidade de escolha para vivenciar exclusivamente a maternidade, 

principalmente se levarmos em conta que a primeira infância engloba os 6 primeiros 

anos de vida da criança. Como amamentar em livre demanda e realizar o desmame só 

quando a criança quiser, se as leis brasileiras preconizam a volta ao trabalho após quatro 

meses de licença? Como fazem as mães que precisam voltar ao trabalho? Parece que 

uma das possibilidades seria o que alguns críticos da atualidade têm chamado de 

terceirização da maternidade, através da inclusão destas crianças em creches, da 

necessidade de uma babá ou de ajuda familiar. Pombo (2013), ao analisar esse 

movimento, faz uma reflexão sobre suas possíveis consequências na vivência das 

mulheres. 

Muitas mulheres têm criado estratégias para incorporar esses conselhos a 

seus próprios esquemas de vida. Mas, muitas não tem conseguido fazê-lo sem 

abrir mão de uma vida profissionalmente ativa, de parceiros participativos e 

da inserção escolar dos filhos – para não falar daquelas que se encontram 

emocionalmente e fisicamente esgotadas depois de levarem a cabo todas as 

recomendações (p.41). 

 

A esse respeito, há dois depoimentos das Mães de Alma  e Cuia que salientam 

estes posicionamentos acerca da maternidade: 

 “Eu acho que é uma armadilha a ideia de que a mãe é... A frase assim, de que mãe dá conta, mãe 

é forte, a gente é guerreira, eu acho que só serve pra manter a gente no mesmo lugar. Eles 

querem dizer assim: mãe é sobrecarregada... Não é poder, é porque você não tem pra onde 

correr, você não tem opção... As nossas mães trabalham, tem a vida delas, as nossas vizinhas a 

gente não sabe o nome, rede de mulher não tem, homem nunca participou dessa rede, o pai por 

mais participativo que ele tente ser, ele ainda tem o mundo lá fora que não aceita que ele faça o 

papel de pai.”  

 

“ Daí as pessoas falam que a gente tem que cuidar do desenvolvimento físico e psicológico, o 

que que isso quer dizer né? O meu filho não pode saber que eu tô cansada? Que eu fiquei com 

raiva porque ele fez bagunça? O que isso quer dizer? Daí eu vou ficar cuidando exclusivamente 

dele. Daí ele vai querer crescer achando que o papel da mulher é cuidar dos homens, é ficar em 

casa”. 

 

A respeito da dificuldade de aceitação das pessoas para com pais participativos, 

Forna (1999) afirma que essa dificuldade continuará a existir enquanto houver fatores 

culturais colocando o pai em uma condição secundária em relação à criança e exaltando 
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a maternidade como absolutamente necessária para a sobrevivência da criança. Pombo 

(2013) argumenta que:  

“ É ao sexo feminino que se imputa a responsabilidade de educar as crianças, 

de ensiná-las a comer corretamente, de evitar a obesidade infantil, a 

hiperatividade, a indisciplina, o consumismo, a inapetência, as alergias, a 

falta de atenção, a depressão infantil, a frustração... uma lista cada vez mais 

longa  escrita pelas mãos dos melhores especialistas (p.32)”.  

Responsabilidades que sobrecarregam as mães e que poderiam ser divididas 

entre os responsáveis, principalmente levando em consideração que é grande o número 

de mulheres que conciliam trabalho remunerado e maternidade, mas como aponta uma 

das Mães de Alma e Cuia 

“ A saída da mulher para o mercado de trabalho não significou a entrada do homem na casa e a 

gente continua fazendo tudo sozinha” 

Neste sentido, os movimentos feministas contribuem para uma desromantização 

da condição feminina na medida em que coloca em pauta assuntos como jornada de 

trabalho, remuneração, aborto, identidade de gênero entre outras coisas, mas parece não 

ter dispensado muito espaço para a discussão sobre o que é ser mãe. Fala-se sobre a 

dupla jornada de trabalho vivenciada pelas mulheres que resolvem maternar e seguir 

com sua vida profissional, mas não há um movimento que busque recolocar a 

maternidade sobre novas bases conceituais, que conciliem o feminismo com as 

experiências pessoais das mães (Pombo, 2013). Segundo uma das Mães de Alma e 

Cuia: 

“O feminismo e a maternidade eles não estão se conversando há muitos anos. Eu acho que eles 

são essenciais um ao outro.Enquanto o feminismo não resolver a maternidade, a condição da 

mulher no mundo vai ser sempre subalterna.” 

Diante de tantos depoimentos e reflexões, pode-se notar claramente que os 

dispositivos de controle ainda estão presentes em redes sutis, continuado a atuar sobre 

os corpos femininos. Embora não pensando no corpo como algo definido a priori, 

isolado do mundo, mas um corpo permeado pelas diversas conexões possíveis no 

mundo, Latour (1999) propõe que observemos o corpo em ação, pois só assim 

poderemos compreender que ele sofre afetações, sendo construído através de conexões 

heterogêneas entre humanos e não humanos. Ao refutarmos a ideia de um corpo como 

um guardador provisório de uma alma ou algo superior, passamos a perceber aquilo que 

age e sensibiliza o corpo. Para Moraes, Manso & Monteiro (2009, pp. 785-792), a 

afirmação  de que temos um corpo é  reducionista, pois oculta sua construção. Para elas, 
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“O corpo-que-eu-faço é atravessado por tensões, forças, conexões que devem ser 

levadas em conta.” Nesta perspectiva e diante do exposto, podemos pressupor que 

muitas são as afetações sobre os corpos femininos que parecem ser sempre objetos de 

tensões. Precisamos compreender também a maternidade como uma grande construção 

que envolve um corpo e suas emoções.  

A autora do Desafio da Maternidade Real aponta, em seu texto, que, apesar de 

amar seu filho, estava detestando ser mãe, fazendo reflexões sobre o parto, a 

amamentação, e sobre os vários “palpites” que passou a receber, desde o momento em 

que tornou pública sua gestação. De maneira geral, seu texto aponta como há um 

empenho em fazer da maternidade algo lindo e como se sentiu afetada ao passar por 

tantos momentos diferentes daqueles construídos em seu imaginário, através de tantos 

dispositivos operantes sobre ela em sua formação. Sua intenção era alertar mais 

mulheres, mas parece que seu texto foi causador de muitas outras afetações. 

"A mulher morre quando nasce o filho, dando lugar a esse novo ser humano chamado "mãe". 

Estou passando pela mesma situação, é difícil, mas nunca vou reclamar de absolutamente 

NADA. Noites sem dormir, não comer direito, nada disso se compara com o amor que sinto 

pelo meu filho.  A verdade é que, amor de mãe ninguém consegue medir. Ele é imensurável. 

Não existe mãe perfeita, mas o amor de mãe é perfeito e isso basta” (Fragmento de um 

comentário deixado na página do DMR). 

”Eu tenho mto respeito por quem amamenta com dor, e quem desiste não é menos mãe por 

isso. Essa construção sobre a ideia da mãe super poderosa é mto prejudicial, pq ela exige 

demais da mulher, ela exige o extremo, sem você ter o direito de titubear. Senão você deixa de 

ser a mãe perfeita e vira a megera, aquela à quem Deus não deveria conceder o direito da 

maternidade. E não se encaixar nesse estereótipo traz mto sofrimento e fica claro o pq aqui 

nesses comentários tão carregados de julgamento. As pessoas precisam entender que as pessoas 

não nascem com estigma nenhum. Algumas querem mto ser mães, outras não e vivem 

perfeitamente bem com isso. Nem toda mãe vai amar seu filho, algumas vão desprezar, e vão 

precisar de ajuda pra não colocar suas frustrações sobre o filho. Somos seres complexos.”“... 

Em certas partes eu até concordo com ela, não é um mar de rosas ser mãe, nunca foi, a gente 

não renuncia a nada, a gente perde o direito, a gente não tem outra saída ! Ela disse nada mais 

nada menos que a realidade de muitas mulheres, Já eu , diferente dela amo ser mãe, com todas 

as dificuldades, eu amo, e só amo por amor aos meus filhos, porque sinceramente é o pior 

trabalho do mundo, é muito difícil, é cansativo, eu as vezes me sinto como uma prisioneira da 

minha própria casa, ou uma escrava dos meus próprios filhos, não posso tomar um banho de 

porta fechada ou de mais de 5 minutos, não posso dormir a tarde, não posso sair sozinha nem 

para ir a padaria, não posso fazer nada, não posso sequer sentar pra comer, ficar doente ? muito 

menos, tem dias que nem pra pentear meus cabelos eu arranjo tempo, e o que mais me 

incomoda é que se em um dia ruim eu abro a boca pra reclamar ( hey, sou humana ), aparecem 

vários comentários como " devia ter pensado nisso antes", " porque não se preveniu " " a culpa 

é sua" como se esse tipo de comentário fossem ajudar em alguma coisa, resumindo nem direito 

de reclamar eu tenho ... por isso admiro a coragem dessa moça, e resolvi fazer o mesmo, e abrir 

a boca , claro que a maternidade não é tudo de ruim, por eles eu passo por tudo isso, e passaria 

de novo, porque amo meus filhos, querendo ou não eles também me dão muita coisa em troca, 

as vezes um sorriso , um carinho, mas ninguém é de ferro e ninguém consegue ser forte o 

tempo inteiro, enfim eu não sou hipócrita, estou passando por uma fase bem complicada, pra 

mim não está sendo nada fácil, mas que eu creio ser só uma fase, por isso eu não aceito o 
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desafio, não vou postar fotos mostrando uma coisa que não é a MINHA realidade” 

(Fragmento de um comentário deixado na página do DMR). 
 

Dentre os 5283 comentários deixados na página do DMR, podemos encontrar 

aqueles que demonstram afetações diferentes diante de um mesmo texto. Estas 

diferentes reações vão contra a universalização de um corpo feminino, demonstrando 

que há, na verdade, uma singularidade nos corpos, cada um em sua constituição. 

À medida que se busca a desromantização da maternidade, as vozes discordantes 

silenciadas pelas normas sociais têm seus argumentos expostos e suas dores 

acalentadas, a maternidade perde sua indiscutível sacralidade e mostra sua outra face, 

aquela cheia das imperfeições humanas.  

5.4 Um espelho de duas faces: entre ser ou não ser mãe 

Pudemos perceber, enquanto trilhamos os caminhos da maternidade que, ao 

longo da história, a maternidade tal qual se tem hoje foi fruto de uma construção regida 

pelos olhares e poder masculino através dos mais diversos dispositivos. Assim, a mulher 

passou a ser sinônimo de pureza e dedicação para com a família que deve ser 

considerada sagrada. Para Donath (2012, p. 129) “ Dessa forma, a estrutura do “amor 

maternal” não apenas se viu moldada por forças sociais, políticas e econômicas, mas 

também foi usada por essas forças a fim de sustentar-se e endireitar as mulheres.” 

 Percebemos que as mulheres foram reivindicando seu terreno através de 

movimentos feministas e do maior acesso às faculdades e vagas de emprego, buscando 

igualar-se aos homens e requerendo seus direitos, fato que, para Beauvoir (1980), 

causou profunda modificação na instituição do casamento, pois fez com que a mulher 

não se sentisse mais aprisionada à sua função materna e servil. Scavone (2001) aponta 

que a maternidade passou a ser alvo dos movimentos feministas uma vez que  

questionavam sobre as implicações sociais e políticas de assumirem a opção de serem 

mães. Para o movimento, a maternidade se caracterizava como o eixo central da 

opressão sobre as mulheres, já que sua realização acabava por determinar o lugar da 

mulher no âmbito familiar. 

Butler (1998) argumenta que qualquer esforço realizado no sentido de entender as 

mulheres segundo um padrão universal será sempre produtor de normatização, gerando 

grupos e antigrupos, a exemplo da maternidade tomada como compulsória, 

desconsiderando o fato de que nem todas as mulheres são mães, algumas não querem 
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ser por diversos motivos e outras são, mas não consideram esse o ponto central de sua 

vivência.  

 Nesse sentido, o movimento feminista passou a travar também uma luta em 

defesa do direito da mulher pela interrupção voluntária da gravidez, pleiteando que a 

discussão fosse colocada na agenda da política nacional. Para Barsted (2009), a década 

de 80 foi marcada por uma organização do movimento feminista que foi às ruas e 

garantiu que as questões sobre o aborto repercutissem na grande mídia do país.  

Embora a vivência materna apresente distinções relativas à cultura de cada mãe e 

em cada lugar onde a maternidade é exercida, parece não diferir nos quesitos 

culpabilização e criminalização. Segundo Forna (1999), na década de 80, havia nos 

Estados Unidos uma onda de criminalização das mães acontecendo nos tribunais. A 

autora apontava que:  

“As mulheres são acusadas por seu comportamento durante a gravidez e 

pelas decisões que tomam em relação ao próprio corpo e aos próprios filhos, 

nascidos e por nascer. As liberdades reprodutivas são desafiadas por novas 

leis e pela reinterpretação das leis existentes de modo a culpar as mães 

(p.190).”   

 

Ao nos debruçar sobre as vozes dos actantes presentes no Desafio da 

Maternidade Real, encontramos diversos posicionamentos que vão  em direção à 

obrigatoriedade de um sentimento positivo e sacralizado da maternidade, além da 

culpabilização feminina pela gravidez. Tais fatores nos remeteram ao recente panorama 

político do ano de 2018. Percebemos que estamos longe de ver uma imparcialidade, 

quando o assunto se refere à maternidade. Em agosto de 2018, o Supremo Tribunal 

Federal (STF) determinou a abertura de mais uma caixa-preta ao convocar audiências 

públicas para um debate sobre a descriminalização do aborto28. Para o debate, foram 

convocados religiosos, médicos, juristas e ativistas brasileiros e estrangeiros. Tal 

movimentação ocorreu após o PSOL (partido político brasileiro) e a Bioética Anis 

(Organização não-governamental, sem fins lucrativos, voltada para a pesquisa, 

assessoramento e capacitação em Bioética na América Latina) terem apresentado uma 

ação solicitando que o aborto não fosse  considerado crime quando realizado até a 

décima segunda semana de gestação.  Segundo a ação apresentada, os artigos do Código 

Penal que proíbem o aborto confrontam alguns preceitos da Constituição Federal, como 

                                                      
28 Todas as informações acerca da movimentação do Superior Tribunal Regional (STF) podem ser 

acompanhadas na página on line da BBC News no link: 

https://www.bbc.com/portuguese/search/?q=aborto. Ou digitando na página principal no campo 

destinado a buscas a palavra aborto. 

https://www.bbc.com/portuguese/search/?q=aborto
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o direito das mulheres à vida, à dignidade, à cidadania, a não discriminação, à liberdade, 

à igualdade, à saúde e ao planejamento familiar, entre outros.  

A primeira lei apresentada no Brasil relativa às questões do aborto, datada de 

1946, regularizava o aborto em apenas dois casos: quando a gravidez fosse em 

decorrência de estupro ou caso oferecesse risco para a vida da gestante. Nota-se, porém, 

que tais brechas judiciais não foram amplamente aceitas uma vez que, já em 1949, 

novos projetos de lei eram apresentados no intuito de extinguir tais permissivos (Rocha 

2009).  

Ao que parece, o debate em torno do assunto não caminhou muito nos últimos 69 

anos. Atualmente, essas duas permissivas ainda prevalecem, somando-se a elas uma 

nova permissiva de 2012 que libera o aborto também em casos de bebês anencéfalos 

(Torres at al, 2013). O autor salienta ainda que, embora o aborto tenha sido regularizado 

nos casos acima citados, apenas em 1996 os serviços públicos de saúde normatizaram o 

atendimento especializado para abortos protegidos pela lei (Torres at al 2013), 

denotando que possivelmente, não havia ainda, no âmbito da saúde, uma preocupação 

com a saúde da mulher. Já para Oliveira at al(2009), essa omissão por parte do Estado 

se deu também por conta da grande rejeição social e moral baseada em preceitos 

religiosos relativos ao aborto, além de atribuições culturais relativas a sexualidade que 

transformam, em suas palavras, as “vítimas em rés (p.159)”.  

 Assim, perante a lei, toda mulher que provoca o próprio aborto ou que permita 

que outrem o faça deve responder por crime contra a vida, devendo ser julgada por um 

Tribunal de Júri. Caso condenada, a mulher deve cumprir uma pena 1 a 3 anos. Ventura 

(2009) chama a atenção para o fato de que o aborto parece ser penalizado mais ao nível 

moral do que criminal. Afinal, se o mesmo é considerado um atentado contra a vida, ou 

um homicídio, deveria sofrer as mesmas sanções previstas em lei de um homicídio 

simples que pode ser de 6 a 20 anos de pena. 

Há duas grandes controvérsias contidas nesta esfera penal e criminal: a primeira 

refere-se a que tipo de vida está sendo subtraída quando se realiza um aborto até as 12 

semanas, período considerado máximo para a realização de abortos previstos na lei no 

Brasil. Se, para alguns, a vida começa a partir da fecundação, outros acreditam que não 

há vida sem a formação cerebral que se completa por volta deste período e, deste modo, 

a própria definição de vida torna-se obscura e confusa. Salienta-se que, em vários países 

onde o aborto é legalizado, o tempo de gestação para a intercorrência do evento é 

variável, o que aponta mais uma vez para a dificuldade da própria ciência em delimitar 
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o período exato em que o embrião passa a ser considerado ser vivo.  A segunda 

controvérsia refere-se a uma limitação da liberdade, pois, afinal, quando se criminaliza 

o aborto opta-se por aprisionar a mulher a uma condição compulsória de maternagem e, 

se esta mulher optar por um aborto clandestino, corre o risco de ser aprisionada pelo 

Estado.   

A questão moral é algo que aparece invariavelmente ligada à questão religiosa. 

Ainda que o estado laico tenha sido decretado no Brasil no final do século XIX, não há 

como esquecer dos mais de 400 anos de hegemonia da Igreja Católica no país (Nunes, 

2009), fato que nos tornou impregnados pela cultura do cristianismo, fazendo com que 

imagens santificadas do corpo da mulher como sendo o único capaz de gerar o milagre 

da vida continuassem sendo disseminadas ou cultivadas explicita ou subliminarmente. 

Segundo Ventura (2009, p. 191): 

“Os estudos que defendem uma legislação restritiva sustentam, igualmente a 

partir de uma perspectiva constitucional, que o aborto fere o princípio da 

inviolabilidade do direito à vida e defendem que qualquer lei que o permita é 

um atentado à dignidade da pessoa humana, pois dispõe da vida humana 

como um mero meio para o alcance de interesses e conveniências individuais. 

Defendem, ainda, a concepção de que a vida é um direito natural, concedido 

por Deus ou pela natureza e por essa razão, um direito absoluto, que protege 

um bem que não pode ser disponibilizado por qualquer lei ou autoridade 

constituída.” 

 

   Apesar de toda a discussão a respeito do aborto ter sido iniciada ainda nos anos 

40, a partir da primeira lei que regularizava o ato, há, no âmbito acadêmico, produções 

significativas apenas nas duas últimas décadas (Nunes, 2009). Sabendo que o acesso 

feminino as instituições de ensino se deu de maneira lenta e gradual, podemos inferir 

que a prevalência masculina no meio acadêmico acabou por negligenciar temas 

importantes à vivência feminina. Para Nunes (2009), a questão vai  além, ao afirmar que 

“O aborto pode ser tomado, nesse sentido, como um indicador das relações de poder 

que atravessam os processos de elaboração do saber” (p, 207).  

 

5.4.1 Da justiça à saúde: o aborto como uma das principais causas dos óbitos 

maternos 

“A prática do aborto sempre existiu, em todos os tempos, em todas as 

sociedades, com métodos e técnicas que variaram, desde os mais 

rudimentares e folclóricos (uso de ervas consideradas “abortivas”, auto-

aplicação de meios para destruir o feto, etc) até os científicos (Werebe, 1998, 

p. 52)”. 
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Ao que parece, o aborto, antes visto apenas por uma esfera judicial, foi se 

transformando em um assunto de saúde pública na medida em que mais óbitos maternos 

foram chegando ao conhecimento da sociedade, fato que começou a ganhar destaque na 

década de 90 com o aumento da produção de pesquisas com enfoque em saúde 

reprodutiva. Para Menezes e Aquino (2009), a taxa de fecundidade brasileira dos anos 

90 já demostrava alterações no cenário reprodutivo, uma vez que se encontrava 13% 

abaixo do esperado, em função do aumento contínuo de abortos que vinham 

acontecendo, desde os anos 70, contabilizados através das subnotificações de mortes por 

aborto. 

Esse cenário fez com que, em 2004, fosse elaborada uma nova Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Mulher - PNAISM29 com novas diretrizes que buscavam 

orientar as políticas de Saúde da Mulher. Como destaque, foram implementadas 

políticas de saúde sexual e reprodutiva da mulher, buscando trabalhar em diversas 

vertentes, como métodos contraceptivos, violência doméstica, ações específicas para 

casos de aborto previsto por lei, buscando também realizar ações que garantissem que 

fosse respeitado o princípio do direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de 

discriminação, de imposição e de violência.. 

Ainda que as novas diretrizes da PNAISM tenham atingido algum sucesso, 

parece não ter sido suficiente para diminuir o número de abortos no país. Segundo 

(Segatto, 2007), “em 2006, o Sistema Único de Saúde fez 2 mil abortos com base na lei 

e 220 mil curetagens pós aborto” (p.90). Embora não haja uma discriminação nos 

números de curetagens realizadas entre abortos espontâneos ou provocados, pode-se 

perceber uma enorme discrepância no que se refere aos procedimentos realizados dentro 

do preceito da lei, sendo possível inferir que grande parte das curetagens foram oriundas 

de abortos provocados.  

Diante destes dados, em 2007, o então Ministro da Saúde José Temporão 

apontou o aborto como uma questão de Saúde Pública, sugerindo sua legalização, 

sugestão esta que foi rejeitada na 13ª conferência Nacional de Saúde, ainda no mesmo 

ano (Torres at al, 2013). 

                                                      
29 Mais informações a respeito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher em 

http://www.spm.gov.br/assuntos/saude-integral-da-mulher/programas-acoes  

 

http://www.spm.gov.br/assuntos/saude-integral-da-mulher/programas-acoes
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Já a Pesquisa Nacional de Aborto30 (PNA) de 2010 demonstrou que, aos 40 

anos, aproximadamente uma em cada cinco mulheres alfabetizadas nas áreas urbanas do 

Brasil já passou por pelo menos um aborto (Diniz at al, 2017). Essa tendência se 

confirmou na PNA realizada em 2016, segundo a qual, em 2015, meio milhão de 

mulheres realizaram um procedimento de aborto, metade destes realizados, em sua 

maioria, através de medicamentos gerando a necessidade de passar por internação para 

finalizar o procedimento (Diniz at al,2017). 

Os números demonstram por si sós que a criminalização do aborto parece não 

estar evitando o fato de que as mulheres optem pelo procedimento e no máximo está 

permitindo que mais mulheres morram através de procedimentos inseguros. Mas quem 

são estas mulheres? Segundo a PNA de 2016, os abortos são realizados por mulheres 

comuns, de todas as idades, casadas ou não, que são mães hoje, de todas as religiões e 

sem religião, de todos os níveis educacionais, que trabalham ou não, de todas as classes 

sociais, de todas as raças e em todas as regiões do país (Diniz at al, 2017). Deve-se, 

porém, ressaltar que, embora tal evento atinja todas as mulheres, são as mais carentes 

que passam por mais intercorrências hospitalares e fatais em comparação com as classes 

sociais de médio e alto poder aquisitivo. Os estudos revelam que as mulheres negras, 

residentes nas regiões norte e nordeste, com menor escolaridade e informação são 

aquelas que não tem acesso a métodos de aborto clandestino menos inseguros, passando 

por clínicas clandestinas mais baratas, comprando medicamentos abortivos sem 

conhecer sua procedência. Em muitos casos, onde não há condição financeira para 

custear a clandestinidade, as gestantes optam por métodos populares, velhos conhecidos 

da população feminina.  

Para Torres (2013), as principais formas de se realizar um aborto são: 

“O método de aspiração a vácuo e a dilatação e curetagem. Além desses que 

são métodos seguros quando feitos por médicos e em condições adequadas, 

há as alternativas “caseiras”, como a introdução de objetos pontiagudos na 

vagina, alcançando o útero, a ingestão de chás e drogas consideradas 

abortivas e acidentes provocados, como queda de alturas, com a intenção de 

eliminar o feto. Mais recentemente, o uso de Cytotec (misoprostol), para 

provocar aborto, tem feito com que menos mulheres recorram a essas outras 

alternativas agressivas, embora, o uso clandestino do medicamento sem 

orientação médica também implique em riscos para a saúde da mulher e até 

mesmo em risco de vida (p. 02).”  

   

                                                      
30 Os dados da Política Nacional de aborto também foram discutidos na Audiência pública convocada 

pelo Tribunal Superior Federal em agosto de 2018, pela pesquisadora Débora Diniz. A exposição oral 

pode ser acompanhada no link: https://www.youtube.com/watch?v=3dB5SSRCO1M   

https://www.youtube.com/watch?v=3dB5SSRCO1M
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Durante a audiência pública convocada pelo STF em agosto de 2018, a Dra. 

Sandra Helena31 (Professora Universitária, Conselheira do Conselho Federal de 

Psicologia), ao expor os preceitos da Psicologia, relativos à descriminalização do 

aborto, argumentou que, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos três últimos 

congressos nacionais da categoria, a Psicologia deve trabalhar para promover ações que 

visem à descriminalização e a legalização do aborto no Brasil, uma vez que, para a 

categoria, a criminalização do aborto acaba por impedir o direito de autonomia 

feminina, enquanto  a criminalização do ato seria uma tentativa do Estado de gerir os 

corpos e a subjetividade daquelas que escolhem abortar, punindo-as por não cumprirem 

o principal papel designado historicamente ao gênero feminino, o de serem mães.  

Já para a Teóloga, mestre em direito e pastora Lusmarina Campos32, responsável 

por levar, ao STF, pesquisas no âmbito da religião que tratem sobre o assunto, o aborto 

é uma questão de saúde pública e não deve ser tratado pelo direito penal ou pela Bíblia, 

principalmente por ser de amplo conhecimento de todos que há uma interpretação 

enviesada por interesses masculinos e por aqueles que dizem professar a fé.  

Forna (1999) aponta que a mulher, atualmente, exerce uma crescente autonomia 

sobre si quando comparada às décadas anteriores. Tal autonomia acaba por assustar as 

autoridades que reconhecem, nesse processo, um movimento de abandono da 

maternidade. Esse receio de que as mulheres possam abandonar sua função primordial 

acomete também os tribunais e a sociedade e tais sentimentos acabam por se tornar um 

combustível para impedir o ato da transgressão feminina (Forna, 1999, p.192). 

Para Ventura (2009), o principal desafio de advogados e teóricas feministas é 

articular a questão do aborto, não só como uma questão de saúde, mas também como 

uma questão de direito civil das mulheres, da liberdade e autonomia corporal dos 

sujeitos, nos cuidados com sua saúde e do exercício de sua sexualidade e reprodução, 

estabelecendo assim o aborto como um direito de liberdade da mulher.  

O aborto se transformou em um “problema complexo da articulação entre 

militância e academia, entre teoria, pesquisa e intervenção política, questão cara de 

maneira especial ao feminismo (Nunes, 2009, p.222). 

                                                      
31 A exposição completa dos argumentos da Dra. Sandra Helena podem ser vistos no link 

https://www.youtube.com/watch?v=zsm6Jw8dROo  
32 A exposição completa pode ser acompanhada através do link 

https://www.youtube.com/watch?v=RblN7f6Kg8o 

https://www.youtube.com/watch?v=zsm6Jw8dROo
https://www.youtube.com/watch?v=RblN7f6Kg8o
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5.4.2 A conectividade clandestina, uma conversa com as redes sociais 

Assim como na época da inquisição, o povo gosta de uma caça as bruxas. E ela já foi julgada e 

condenada pelas pessoas perfeitas que integram nossa sociedade (Fragmento de um comentário 

do desafio da maternidade Real). 

 

A conectividade e suas diversas faces tem, conforme demonstrado ao longo 

deste trabalho, se apresentado como uma das principais formas de comunicação da 

atualidade.  Temos acompanhado um crescente aumento de profissionais da TV 

migrando para canais exclusivos do mundo on line. Acompanhamos, neste ano, a vitória 

do candidato Jair Bolsonaro à presidência do Brasil, após uma campanha quase toda 

realizada através de aplicativos e redes sociais. O candidato se absteve inclusive de 

participar de debates realizados pelas principais emissoras de televisão aberta do país. 

As redes sociais se tornaram palco de incontáveis discussões nos mais diversos âmbitos, 

mas parece ter se transformado também em uma espécie de consultório médico. como  

nos mostra a matéria33 apresentada pela BBC News em junho de 2018. Segundo a 

repórter que realizou a matéria, seu intuito era acompanhar como a tecnologia estava 

sendo utilizada pelas mulheres que tentam abortar no Brasil.  

A matéria relata a existência de um grupo de whatsApp34 que vende e instrui 

gestantes do início ao fim de um procedimento de aborto. Essas mulheres não são 

necessariamente médicas ou enfermeiras, as medicações são vendidas por valores entre 

R$1,500 e R$900 reais. Estes dados  demonstram que, além de arriscarem a vida, as 

mulheres que procuram pelo grupo necessitam ainda de algum poder aquisitivo para a 

realização do procedimento. A matéria denuncia ainda a existência de clínicas 

clandestinas de péssima qualidade que cobram entre R$4.500 e R$7,500 reais para 

realizarem tal procedimento, além de relatar casos de mortes, medo e tristeza. Essas 

informações vão ao encontro de histórias mostradas por um documentário publicado em 

setembro de 2014 disponível no Youtube intitulado Clandestinas.35  O documentário 

expõe diversas histórias de mulheres que, em algum momento da vida, optaram por um 

aborto e se transformaram em clandestinas, uma vez que passaram a figurar em um 

cenário de obscuridade, onde o medo da punição impera. 

                                                      
33 A matéria completa pode ser assistida pelos links https://www.youtube.com/watch?v=d1uPEypogks e 
https://www.youtube.com/watch?v=6xZPCqqem4U.  
34 WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para 

smartphones. Além de mensagens de texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e documentos em 

PDF, além de fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a internet. 
35 O documentário completo pode ser assistido no link 

https://www.youtube.com/watch?v=AXuKe0W3ZOU.  

https://www.youtube.com/watch?v=d1uPEypogks
https://www.youtube.com/watch?v=6xZPCqqem4U
https://www.youtube.com/watch?v=AXuKe0W3ZOU
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Uma das Clandestinas conta ter sido recebida por um médico vestido como 

açougueiro que portava instrumentos rudimentares em uma clínica abortiva. Em seu 

depoimento ela diz: 

 

 “... Eu fui para uma clínica, eu paguei R$700, 00, pra ir numa clínica de aborto. Quando eu 

cheguei lá, eu fui recebida por um médico vestido de açougueiro, com um avental branco todo 

ensanguentado e com instrumentos claramente artesanais, rudimentares. Ele aplicou uma injeção 

local que eu não me lembro se funcionou ou não, mas eu senti dores absurdas e aí eu comecei a ter 

uma crise de vômito enquanto o médico me torturava dizendo que se eu não tivesse procurado ele 

eu não estaria vivendo aquilo.”  
 

A mesma Clandestina nos conta que, após seis dias sangrando, foi levada a um 

hospital onde foi orientada por uma enfermeira a jurar para o médico que havia sofrido 

um aborto espontâneo, caso contrário o médico a deixaria morrer. 

O comportamento da equipe médica também é pauta no documentário da BBC 

News, nos fazendo refletir sobre o assunto, ao apontar que 70% das denúncias de aborto 

são realizadas por profissionais da saúde, trazendo relatos de mulheres que foram 

coagidas a confessar o crime enquanto sangravam e sentiam dor. O depoimento de uma 

das integrantes do grupo de WhatsApp verbaliza: 

“Eu tinha tomado as pílulas em casa e, assim que eu comecei a sentir dor eu fui pro hospital, eu 

tive o feto e aí logo depois eu tive uma convulsão. Eles entraram na sala falando que era para eu 

confessar senão eu ia ficar algemada, ia para um presídio e que ia ser melhor pra mim, que eu tinha 

que colaborar. Aí eu comecei a falar e foi autuado crime em flagrante” 

 

Em contraste a este comportamento, as 90 mulheres que fazem parte do referido 

grupo de WhatsApp acompanham,  ajudam e orientam as outras. Os abortos aconteciam 

em tempo real, uma vez que, após fazerem os procedimentos, as mulheres mandavam 

áudios e mensagens para manter as colegas informadas ou para pedir ajuda. 

Ao contrário do que se pode imaginar, o motivo da existência do grupo não é o 

lucro. Ao relatar sobre a criação do grupo, a responsável conta de um estupro sofrido 

alguns anos antes, lamentando que, apesar de ter procurado ajuda, não foi bem recebida 

pelas autoridades, uma vez que o estuprador mantinha grande influência no âmbito 

policial. Assim, ela se viu obrigada a ter a criança e nos conta:  

“Eu fui ignorada, passei por todo tipo de humilhação...meu filho vai fazer 4 anos agora, eu amo 

meu filho, mas a gravidez não era o que eu queria para mim. Eu sentia que eu tinha uma vida 

inteira pela frente e parece que roubaram isso de mim. Por causa disso que eu comecei, não acho 

justo que a gente seja obrigada a isso.”  
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A ocorrência de aborto em decorrência de estupro também se fez presente nos 

relatos das Clandestinas, já que uma delas verbaliza ter sido estuprada por um colega de 

trabalho com quem flertava. 

 Em suas palavras: “As pessoas viam eu flertando, as pessoas viram que eu aceitei a carona, 

como é que eu podia falar que eu tinha sofrido uma violência?”  
 

Nota-se que, em ambos os casos, o Estado falhou na proteção e acolhimento 

destas mulheres: no primeiro caso, falhou por desconsiderar um crime contra uma 

mulher, em decorrência da posição social do agressor, por negligenciar a existência e o 

sofrimento feminino. No segundo caso, há uma falha, não só no âmbito do Estado, mas 

também no âmbito das ideias que circulam entre as pessoas,  fundamentadas em uma 

perspectiva ainda machista. A fala da Clandestina demonstra que o fato de ela ter se 

interessado pelo rapaz e aceitado estar em sua companhia seria encarado pela sociedade 

e pelo Estado como uma permissão para a relação sexual. Sua escolha por uma não 

denúncia apenas reflete as várias histórias presentes nos meios de comunicação onde o 

estuprador justifica seu ato a partir  do comportamento, do vestuário ou do  lugar onde 

está a mulher. São argumentos que culpabilizam a mulher pelo crime sofrido e 

transferem ao abusador a condição de vítima, uma vez que seduzido pelos “encantos e 

falta de pudor femininos.” 

Nos casos de aborto amparados pela lei, a mulher deve procurar uma Unidade de 

Saúde para buscar informações ou ir direto a um hospital de referência do Sistema 

Único de Saúde (SUS) mais próximo. Não é necessário que se apresente um boletim de 

ocorrência ou laudo de corpo de delito em casos de violência sexual. A orientação do 

SUS é que todas as mulheres sejam tratadas com respeito e dignidade, não sendo função 

da equipe médica julgá-las. Embora pareça não haver muita burocracia, uma das 

Clandestinas que passou pela situação nos conta que foi submetida a vários 

interrogatórios médicos e teve seu processo negado. Neste sentido, Forna (1999) 

acrescenta que, ao mesmo tempo em que  o Estado usa as leis para controlar as ações e 

comportamentos das grávidas e mães, colocando o poder de decisão também nas mãos 

dos médicos, ocorre um cerceamento dos direitos humanos que deixam de ser em parte 

conferidos as mulheres em questão. 

 Segundo a Clandestina: 

 “As pessoas que iam lá para enfim, estar em contato com essa portaria, eram meninas de 10 

anos, meninas de 12 anos, eram mulheres muito fragilizadas. Você passa por uma sabatina muito 

complicada, muito escrota e inclusive você passa por mulheres que deveriam te apoiar te 

colocando contra a parede e te perguntando: Porque você quer fazer um aborto... Cada vez que 

eu tinha que repetir a história... não existe grau de comparação, mas a violência simbólica de eu 
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ter que repetir e ser destratada e sentir como uma mulher vítima de violência sexual é destratada 

e as pessoas não acreditam na sua história.” 

 

Existem, porém, diversas formas de subjugo sofridas pelas mulheres que vão 

além do físico e caracterizam também um possível motivo de aborto. Uma das 

Clandestinas nos conta que, quando foi comprar o medicamento para praticar o aborto, 

foi questionada pela vendedora se queria o verdadeiro ou o falso. Quando questionou a 

existência de um falso, recebeu a seguinte resposta:  

 

“Não, porque tem gente que é obrigada a fazer aborto porque o marido ou o namorado ou o pai 

querem.” 

  

Aqui diante  do depoimento acima, uma questão se impõe: quem está abortando? Parece 

que, embora o corpo seja da mulher, em alguns casos, a decisão prevalece como sendo a 

do homem. Forna (1999), ao trilhar os diversos caminhos das mulheres pela 

maternidade, aponta ter havido, nos Estados Unidos, até 1994, uma lei que fazia do 

parto cesariana uma cirurgia obrigatória para se dar à luz: nos casos em que a mulher se 

manifestasse contrária, a justiça era acionada e a decisão do juiz costumava primar 

apenas pelas opiniões de médicos e maridos.  

Não há, até o momento, muitos estudos que tratem da figura masculina ligada ao 

ato do aborto e vários fatores podem contribuir para esta ausência de pesquisas. A 

gestação como um evento biológico exclusivamente feminino, ou, ainda, a 

responsabilização exclusiva da mulher pelos filhos pode figurar neste cenário. É 

importante refletir que, mesmo nos casos em que o aborto, clandestino ou não, é 

realizado em comum acordo entre o casal, o peso verbal sobre a decisão tende a recair 

sobre  a mulher do mesmo modo que a criminalização por um aborto clandestino recai 

apenas sobre a figura da mulher, não sendo avaliado qual grau de influência o homem 

pode ter tido em tal decisão.  

Para Forna (1999), “As grávidas continuam na mira da justiça, mas não se vê 

quaisquer acusações correspondentes aos homens (p.204).” Em sua exposição acerca da 

descriminalização do aborto apresentada ao STF, a teóloga, mestre em direito e pastora, 

Lusmarina Campos chama a atenção para o fato de serem  de cunho religioso os 

principais argumentos levantados por aqueles que se manifestam contrários à 

descriminalização do aborto. Para ela, o cristianismo, historicamente patriarcalizado, foi 

responsável também pela morte das mulheres em diversos momentos históricos,  

devendo ficar claro, portanto, o teor misógino das construções históricas e religiosas 



90 
 

que continuam buscando controlar os corpos das mulheres, penalizando-as 

psiquicamente e criminalmente por causa do suposto pecado, pela culpa e pela 

transgressão. Para ela, o que há são releituras de um período inquisitório que persistem 

através do poder religioso contra a dignidade das mulheres via poder político. Ela 

ressalta, portanto, a importância de se ter no Brasil um Estado verdadeiramente laico 

onde não haja fusão dos conceitos de crime e de pecado. 

A esse respeito, o médico Antônio Dráuzio Varella36, em entrevista37 dada ao 

canal de comunicação BBC News, em maio de 2018, discute os argumentos religiosos 

utilizados por algumas pessoas que são contrárias a descriminalização do aborto. Para o 

mesmo, algumas pessoas interpretadoras da vontade divina tentam impor suas verdades 

ao resto da sociedade, sem se preocupar com as verdades vividas por outras pessoas. 

Como exemplo, o catolicismo que considera o aborto como um pecado gravíssimo com 

o argumento de que a vida começa na fecundação. Em contrapartida, para os judeus, a 

vida começa apenas após o nascimento, o que descaracteriza o aborto como um pecado. 

No âmbito do senso comum, costuma-se ouvir que o pai que aborta é aquele que 

não presta assistência à criança, seja financeira ou afetiva. Porém, ainda que esta noção 

exista, a indiferença do pai não é percebida como algo absurdo. Donath (2017) aponta 

que os pais que abandonam os filhos são malvistos pela sociedade, mas, em hipótese 

alguma, recebem a condenação desumana que as mulheres recebem quando sinalizam 

não querer a responsabilidade da maternidade.  No Desafio da Maternidade Real, 

lançado no Facebook, pudemos perceber um movimento de culpabilização da autora do 

desafio que, segundo alguns posts, não teria escolhido bem o pai da criança, o que faria 

dela obrigatoriamente a única responsável pela gestação e criação do filho, além da 

naturalização de um comportamento irresponsável presente nos pais omissos. 

 
Se ela não soube escolher o pai tem + que fazer o papel de pai e de mãe...Se a criança veio é pq 

ela permitiu...Filhos são presentes de Deus e não um fardo... 

 

Verdade!vc tem razão. É fácil fazer um homem colocar a camisinha ou parar de sentir prazer 

porque está sem camisinha ou confiar 100% em remédio e camisinha ou confiar que o parceiro 

vai estar sempre ali pro que der e vier ou acreditar que o aborto pode ser uma opção ou então 

confiar na eficácia de uma pílula do dia seguinte... Que bom que vc engravidou porque quis e 

não passou por nenhum desses problemas 

 

                                                      
36 Médico oncologista, cientista e escritor brasileiro, é conhecido por popularizar a informação médica no 

Brasil, através de aparições em programas de rádio, TV e pela Internet, com um site e canal no Youtube. 

 
37 A entrevista completa pode ser vista a partir do link: https://www.youtube.com/watch?v=Q0egxsoS5Ho 
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Homem não quer saber de nada, quer transar e ponto final, quem tem q se previnir sim é a 

mulher! Realmente não são tudo flores, mais ela mesmo escreveu que não gosta desse momento! 

E essa é a minha opinião, não quisesse se prevenisse, hj em dia fica grávida quem quer! 

 

Fui mãe sozinha, passei minha gradivez toda sozinha. Ela não curte ser mãe pq a deve privar de 

varias coisas, que ela não estava disposta a abrir mão. Então se preveni-se e não engravida-se !!! 

O pai biológico da minha filha não a procura, ela não a conhece, acha que o criação é Pai dela. E 

É!!! curti muita minha gestação mesmo com a rejeição do pai da criança, a sustentei sozinha, fui 

pai e mãe e não me arrependo... 

 

No que tange ao abandono paterno, o Estado brasileiro criou em 2010, através da 

Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), o programa Pai Presente. O programa 

estabeleceu uma série de medidas a serem adotadas pelos juízes visando identificar os 

pais e garantir o registro dos mesmos nas certidões de nascimento de seus respectivos 

filhos. Dados da cartilha do programa, disponibilizada pela CNJ, em 2015, apontam 

que, desde que o programa teve início, mais de 18,6 mil audiências foram realizadas em 

todo o Brasil na tentativa de garantir o registro paterno. Além dos casos em que o pai 

reconheceu de forma voluntária a responsabilidade, outras 23 mil ações judiciais de 

investigação de paternidade foram abertas e quase 12 mil exames de DNA foram 

realizados. Ao todo, a cartilha aponta que mais de 150 mil mães buscaram as ações 

estabelecidas pelo programa para efetivar o reconhecimento paterno para seus filhos.  

Para alguns, o aborto é um assunto que diz respeito exclusivamente à mulher, em 

decorrência de sua função biológica. Se a vida que a mãe carrega só pode se 

desenvolver através dela, somente ela pode ser responsabilizada pela mesma. Não é 

necessária muita reflexão para inferir que a fecundação, salvo em casos de fertilização 

artificial, ocorreu através de relação sexual entre duas pessoas, atestando assim que o 

homem tem uma participação ativa neste processo de criação de uma nova vida. O que 

parece então é que o feto tem mais direitos em seu processo de formação do que após 

seu nascimento, uma vez que o homem, um ator principal da criação da nova vida, pode 

escolher não aceitar os deveres e cuidados que devem ser dispensados a ela. Se abortar é 

escolher pela não vivência da maternidade, aqueles que optam pela não vivência de uma 

paternidade ativa também abortam. Mas, destes, pouco se fala e para estes, poucas 

sanções penais são aplicadas e, quando o são, ocorrem por falta de auxílio financeiro 

para com a criança, caso em que se configura  uma forma de  aborto afetivo do pai para 

com a nova vida.   
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5.4.3 O prazer negado 

Como esse lixo pode ser chamada de #Mãe??? Vc deveria ter nascido com o útero seco sua 

vagabunda na hora de rebolar gotosim numa rola vc deve ter adorado agora ficar dizendo que 

detestou ser mãe é o cúmulo do absurdo...Pq vc seu estrume não se preveniu???Pq não tomou um 

anticoncepcional???Alguém te falou que ser mãe era fácil???Toma vergonha na sua cara e 

agradeça á Deus por seu filho ser perfeito...Agradeça á Deus por ter pego uma gravidez e não um 

HIV...Se toca sua vaca e repense seus conceitos...Tenho pena de vc... (Fragmento do desafio 

Real da maternidade)  

 

Dois outros fatores chamam a atenção no Desafio da Maternidade Real, o 

primeiro apontando para a não utilização de métodos contraceptivos por parte da autora 

e o segundo dizendo respeito à obrigatoriedade de assumir todas as possíveis 

consequências de uma relação sexual que deu à mulher a oportunidade de sentir prazer. 

Na hora de dar gostosinho, VC adorou neeh, pq camisinha existe, e pilulas tbm, me pergunto 

como deus pode não dar filhos a quem ama crianças e da pra uma pessoa seca como VC!! AFF q 

nojo 

 

Foda se, então não abre a porra das pernas, ou use camisinha, ser mãe é um dom de Deus, se não 

quer feche essas pernas!!! 

 

As pílulas anticoncepcionais chegaram ao Brasil por volta dos anos 70,  época em 

que ainda não eram financeiramente acessíveis a todas as mulheres, mas já indicavam 

uma reformulação nas práticas da sexualidade vivida por homens e mulheres, que 

passaram a se sentir mais livres para manter relações sexuais dentro e fora do âmbito 

matrimonial sem as consequências de uma gravidez indesejada. Essa liberdade porem 

não foi vista com bons olhos pelas diversas religiões: a Igreja Católica, por exemplo, 

tem recusado historicamente a utilização dos métodos anticoncepcionais por acreditar 

que o casamento deve estar sempre aberto à transmissão da vida e, deste modo, condena 

também o aborto em qualquer circunstância (Costa e Carvalho 2014). Entretanto, 

segundo (Torres et al, 2013), essa posição está evoluindo para uma postura de maior 

acolhimento e tolerância, segundo as falas proferidas pelo Papa Francisco. As Igrejas 

Evangélicas de denominação Pentecostal são mais intolerantes e apresentam valores 

parecidos com os da Igreja Católica em sua vertente mais tradicional, condenando a 

possibilidade do aborto (Costa e Carvalho 2014).  

Embora a sociedade, de maneira geral, tenda a apresentar comportamentos sexuais 

mais liberais, há, ainda, muitos paradoxos morais presentes na maneira como as 

mulheres conduzem suas práticas de vida. Parece haver um enraizamento de valores 

sexistas que ainda hoje permitem ao homem saciar seus instintos sexuais, sem pensar 

demasiadamente nas consequências de suas ações, enquanto às mulheres, fica atribuída  
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toda a responsabilidade preventiva. Além das acusações morais e culpabilização, a 

mulher não pode simplesmente gozar de momentos de prazer, mas arcar sozinha com 

qualquer imprevisto decorrente da relação.  

É mais que normal a criança mamar TODA HORA e por uma hora inteira sim! Na hora de abrir 

as perninhas e virar os olhos é oooootimoooooo. Não to julgando ninguém (nem posso), mas pq 

não usou camisinha, pq não tomou remedinho? Se tá passando por isso a culpa é única e 

exclusivamente sua! 

 

Diante de tais comentários uma pergunta se faz importante: se a autora do 

Desafio da Maternidade Real relatasse ser essa criança fruto de uma violência sexual, os 

posts iriam em outras direções? A sacralidade da maternidade seria mantida, assim 

como sua compulsoriedade? Se a questão trazida pelos militantes do grupo que discorda 

da descriminalização do aborto é a existência de uma vida que não deve carregar culpa 

pelos atos de seus genitores, se esta vida não pode ser penalizada, então o aborto em 

casos de violência sexual também não deveria ocorrer, uma vez que o embrião fruto 

desta violência é dotado das mesmas características biológicas de fetos de relações 

sexuais consentidas. 

No que diz respeito a contraceptividade, através do Programa de assistência 

integral à saúde da mulher (PAISM), a população feminina passou a ter maior acesso às 

técnicas contraceptivas de maneira gratuita, através dos postos de saúde e unidades de 

saúde da família que passaram a oferecer pílulas anticoncepcionais, camisinhas e, a 

partir de 2004, a “pílula do dia seguinte”. Para esta última, porém, Olsen et al (2018) 

apontam a dificuldade de acesso encontrada pelas mulheres devido às várias burocracias 

e à falta de tempo hábil para conduzir tais burocracias, o que torna esta possibilidade 

menos efetiva uma vez que a medicação perde seu efeito significativamente após cinco 

dias do ato sexual.  

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde38 de 2006 (última realizada) 

apontou que as pessoas têm utilizado, em maior escala, uma combinação de mais de um 

método contraceptivo nas relações sexuais, além de um aumento da participação 

masculina nesta proteção, com a opção pelo uso responsável da camisinha e pela 

vasectomia. Mesmo com tantos métodos contraceptivos e com uma maior 

conscientização da população sobre os mesmos, a pesquisa apontou que, do total de 

                                                      
38 Todos os dados da pesquisa podem ser encontrados na página do ministério da saúde, acessando o link 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pnds/morbidade_feminina.php  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pnds/morbidade_feminina.php
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nascimentos ocorridos nos últimos cinco anos, 54% foram planejados para aquele 

momento. Entre os 46% restantes, 28% eram desejados para mais tarde e 18% 

não foram desejados.   

Diante desses dados e do número de abortos clandestinos já levantados, pode-se 

presumir que os métodos contraceptivos de acesso mais comum como a camisinha e a 

pílula anticoncepcional falham em algum momento, seja pelo mau uso ou pelo 

esquecimento. Em casos assim, a esterilização feminina, método contraceptivo também 

oferecido pelo SUS, poderia ser útil na diminuição da taxa de gestações indesejadas e 

consequentemente na quantidade de abortos clandestinos. Scavone (2001) aponta que, 

no Brasil, as mulheres têm, cada vez mais, optado pela recusa definitiva da maternidade, 

através da esterilização.  

Segundo Caetano39 (2014, pp.309-331), fazendo-se uma comparação com dados 

de 1996, houve uma substancial diminuição no número de laqueaduras realizadas em 

território brasileiro, passando de 40,1% para 29,1%, em 2006. Essa diminuição não teria 

necessariamente ligação com o desejo das mulheres e sim com a promulgação da lei n. 

9.263, referente ao planejamento familiar, sancionada em 1997. Tal lei se caracteriza, 

entre tantas outras coisas, por dificultar a laqueadura tubária no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS), através de critérios mais severos para a realização do 

procedimento, tais como idade e número de filhos, necessidade de autorização escrita do 

cônjuge, demora entre a solicitação e a realização do procedimento, proibição da 

laqueadura no parto e pós-parto, e uma cobertura territorial limitada de serviços 

médicos do SUS credenciados para ofertar a esterilização cirúrgica feminina. Assim, 

com base em suas pesquisas, Caetano (2014) considera ainda alto o número de pedidos 

femininos para intervenção da laqueadura, mas, em decorrência dos obstáculos 

apresentados, muitos destes são negados pelo sistema de saúde. Ainda, segundo 

Caetano (2014), estima-se que, caso todos os pedidos do procedimento tivessem sido 

aceitos no período de 2000 a 2006, a porcentagem de intervenções realizadas seria 

36,7%, número muito próximo ao que se tinha anteriormente à lei de planejamento 

familiar,  evidenciando uma falsa impressão de que essa opção  não seria mais desejada 

pelas mulheres. 

                                                      
39 Os dados completos da pesquisa encontram-se no artigo Esterilização cirúrgica feminina no Brasil, 

2000 a 2006: aderência à lei do planejamento familiar e demanda frustrada. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/rbepop/v31n2/a05v31n2.pdf   

http://www.scielo.br/pdf/rbepop/v31n2/a05v31n2.pdf
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Quando não há uma política de Estado que acolha de maneira integral a escolha 

da mulher, o risco pela necessidade de um aborto ilegal é aumentado. É o que nos 

apontam as Clandestinas: 

“o aborto não é utilizado como contraceptivo ou de modo banal, mas que as mulheres devem 

poder ter autonomia sobre o próprio corpo”. 

“Com certeza eu não queria ter filho, mas ao mesmo tempo eu não queria ter um aborto.” 

“É uma ideia tão estapafúrdia achar que uma mulher vai engravidar, ah vou fazer um abortinho 

depois, ninguém pensa em fazer um abortinho”  

 

Ao que parece, o Estado procura atuar em várias frentes que diminuam a 

autonomia da mulher  no que diz respeito ao seu corpo e sua possibilidade de 

maternidade, não lhe sendo  permitido abortar - afinal trata-se de uma vida - mas 

também não lhe é facilmente permitida a escolha de jamais gerar uma vida. Segundo 

uma das Clandestinas: 

“Você levar a discussão nessa direção é basicamente você tomar as pessoas e principalmente as 

mulheres como seres desprovidos de qualquer responsabilidade, de autoconhecimento, 

basicamente é um argumento furado para você não dar soberania, não dar poder que as mulheres 

merecem ter sobre elas próprias.” 

 

O médico Antônio Dráuzio Varella, ao participar de uma entrevista ao canal de 

comunicação BBC News em maio de 2018, aponta que o congresso brasileiro é formado 

basicamente por homens, o que acaba por apoiar políticas que subjugam a vivência 

feminina. 

No que diz respeito exclusivamente ao aborto, em entrevista concedida à BBC 

News em junho de 2018, Luís Roberto Barroso (ministro do Superior Tribunal 

Regional) aponta que:  

“Segundo a organização mundial da saúde, a criminalização não produz nenhum impacto sobre o 

número de abortos que se realizam na sociedade, ela apenas impede que ele seja feito de maneira 

segura e eu acho que se os homens engravidassem, esse problema já estaria resolvido há muito 

tempo, portanto há uma coisa de sexismo também na criminalização”. 

 

Podemos ressaltar dois acontecimentos políticos brasileiros que poderão tornar o 

caminho das mulheres em busca da libertação do ônus da maternidade ainda mais 

longo: em 2017, foi aprovada uma Proposta de Emenda à Constituição ( PEC ) que 

proíbe todo tipo de aborto, inclusive os já previstos na lei. O discurso parece ser o 

mesmo, apelando em defesa à vida do embrião, criação divina que deve ser 

protegida a todo custo. A proposta ainda precisa ser aprovada pelos plenários da 

Câmara e do Senado em dois turnos. Não há, até o momento, nenhuma alteração nos 
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cenários político e jurídico que visem facilitar o processo de laqueadura feminino. Em 

2018, o presidente eleito calcou sua campanha em um discurso religioso que desmerece 

conquistas femininas como a lei Maria da Penha e afirmou em vídeo40 gravado por ele 

mesmo que, caso a câmara ou o senado aprovem a descriminalização do aborto ele 

vetará. Segundo matéria do Jornal O Globo41, publicada em dezembro de 2018, o então 

presitente eleito, considera ocupar a cadeira de Ministra dos Direitos Humanos, da 

Igualdade Racial e das Mulheres, com a Pastora Evangélica e advogada Damares Alves. 

Ainda segundo a matéria a pastora teria dito em entrevista a outro meio de 

comunicação, que as mulheres nasceram para serem mães e que o modelo ideal de 

sociedade as deixaria apenas em casa, sustentadas pelos homens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
40 O vídeo completo no link https://www.youtube.com/watch?v=fZHvFHvQtcQ  
41 A matéria completa pode ser acessada no link: https://oglobo.globo.com/brasil/cotada-para-ministra-

diz-que-mulher-nasce-para-ser-mae-infelizmente-tem-que-ir-para-mercado-de-trabalho-23272762  

https://www.youtube.com/watch?v=fZHvFHvQtcQ
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6 REAGINDO ÀS REDES DE CONSTRUÇÃO DO FEMININO 

 

“... ninguém tem noção do que é maternidade compulsória, o papo de "ser mãe é uma dádiva", 

"instinto materno" e o quanto é gratificante o sacrifício, como se fosse tudo lindo... você 

mostrou que ser mãe é puramente ser de carne e osso, ser julgada por todos, tirar forças de 

onde não tem! Amar seu filho não significa amar passar noites acordada e não poder comer 

uma refeição com calma, mas essa sociedade patriarcal de merda nos fez acreditar que o papel 

de santas e nos anularmos enquanto mulheres e virarmos só "mãe" é o certo” (Fragmento de 
um comentário deixado na página do DMR). 

 

Esperamos, ao seguir a controvérsia flagrada nas redes do Facebook, ter buscado 

cumprir a difícil tarefa de descrever como se teceram as redes que construíram a 

maternidade enquanto tema sacralizado e aquelas que emergem como reação a essa 

sacralização des/res/construindo outras possibilidades para que as mulheres vivam sua 

condição. Não pretendemos esgotar o assunto. 

Ao trabalhar a controvérsia da maternidade, tivemos a possibilidade de ouvir as 

vozes de diversos actantes, presentes em diversos espaços. Embora nosso ponto de 

partida tenha sido o Desafio da Maternidade Real, encontramos pelo caminho outras 

vozes que nos ajudaram a questionar verdades estabilizadas e a construir reflexões, 

atuando como importantes mediadores envolvidos na controvérsia. Para Latour (2012, 

p.65), “os mediadores transformam, traduzem, distorcem e modificam o significado dos 

elementos que supostamente veiculam.”  A cada nova aliança formada por tais 

mediadores, surgem novas e diferentes possibilidades de afetações; diferentes porque 

não podemos partir do pressuposto de que existe uma verdade absoluta, de que os 

modos de se viver, sentir e escolher sejam universais; é preciso compreender que nada 

existe sem construção e sem mediação e que toda construção é produto de múltiplas 

afetações. 

Optar por trazer outras histórias além das contadas na plataforma Facebook, 

contribuindo para construção de novas possibilidades da vida materna, desmistificando 

a ideia de uma única forma de maternagem. Concordamos com a escritora nigeriana 

Chimamanda Adichie ao expor em conferência de 2009 à Technology; Entertainment; 

Design (TED)42 que: “As únicas histórias apagam mundos, fazem desaparecer 

possibilidades de vida, de existências.” Embora na confêrencia em questão ela aborde a 

priori como as únicas histórias em geral de fome, necessidade e tristeza, contadas sobre 

                                                      
42 O vídeo completo da exposição da escritora Chimamanda Adichie, pode ser visto no link: 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=pt-br#t-

564647 
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a África, acabam por encobrir tantas possibilidades e vivências felizes e produtivas de 

seu povo. Podemos fazer um recorte para as únicas histórias contadas sobre o feminino 

e a maternidade ao longo dos anos que ao se repetirem nas mídias diariamente vão 

reforçando um único modelo vivencial possível na mente das pessoas.  

À medida que construímos nossa pesquisa na escrita Com o outro e não Sobre o 

outro ajudamos de certa forma na construção de uma parcela do mundo, povoando-o 

com novas histórias além das corriqueiramente disseminadas (Moraes 2016).  

Ao analisar os comentários postados no Facebook, nos deparamos com as mais 

diversas reações. Mas, sem dúvida, o fato de não ser permitido à mulher o direito a 

verbalizar os dissabores da maternidade nos surpreende, pois ninguém é capaz de 

vivenciar um mesmo sentimento o tempo todo, da mesma forma como entendemos que 

a maternidade envolve sentimentos que são produtos de uma construção localizada e 

que não podem ser universalizados. Faz-se importante compreender que maternidade 

não deve ser tomada como sinônimo de amor. Exercer a maternidade não pode ser 

confundido com a capacidade de expressar um sentimento, menos ainda com a 

capacidade de não expressar sentimentos opostos ao esperado. 

Podemos observar algumas mudanças na construção da relação 

sociedade/feminino que têm se reconstruído: as princesas dos contos infantis foram 

repaginadas e ganharam características antes pertencentes apenas ao gênero masculino; 

algumas profissões, antes exercidas apenas por homens, começam também a receber as 

mulheres com menos preconceito e, entre tantas outras conquistas, podemos dizer que 

os dispositivos de poder vão passando por reformulações e adaptações, mas não deixam 

de se fazer presentes. Tais adaptações vão ao encontro com a noção trabalhada por 

Foucault (1979) que aponta que, embora muitos dispositivos operem sobre os diversos 

sistemas da sociedade, sempre haverá para o indivíduo uma possibilidade de resistência 

que, para ele, se trata de criar possibilidades de existência a partir das forças que se 

esforçam para imperar sobre o sujeito.  

Nesse sentido, resistir é necessário. É preciso resistir a um modelo único de 

maternidade e a um indiscutível e universal destino biológico feminino, assim como 

precisamos também criar modos de pensar e de perceber as singularidades do humano, 

deixando para trás os velhos modelos de dualidade em que, por exemplo, algo só pode 

ser considerado certo ou errado. São necessárias novas categorias que acolham o 
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diferente, que não aprisionem os seres. Talvez essa tenha sido, conscientemente ou não, 

a intenção de todas as mulheres que dividiram conosco suas histórias, suas dores, 

medos, angústias, mas também sua coragem. Como vimos o ato de maternagem se 

configura através de uma complexa rede onde se fazem presentes diversos outros 

actantes além da mulher e da criança. Vencer a opressão nunca foi uma tarefa fácil, mas, 

a cada tentativa, novos olhares se lançam sobre os oprimidos e novas chances de 

conscientização das diferenças se formam.  

Não se trata aqui de defender uma não maternidade, muito menos uma 

maternidade compulsória. Trabalhamos no sentido de questionar a exigência de 

comportamentos, sentimentos e desejos de alguém, baseando-se apenas em seu gênero. 

Quando observamos a rede que deu emergência à construção dos fatos, torna-se mais 

fácil atuar na desconstrução dos mesmos. Sabemos que esta desconstrução não 

acontecerá de uma hora para outra, pois concordamos com Forna (1999) quando aponta 

que as crenças acerca da maternidade se encontram entranhadas e misturadas com as 

políticas e as práticas de um país, que acabam por limitar nossas escolhas diariamente. 

Esperamos, com este trabalho, ter contribuído para uma resistência consciente, 

que potencialize a aceitação das diversas formas de maternidade. 

“...A maternidade é outrora também, uma renúncia. Sim, renunciar a liberdade de tomar um 

banho na hora desejada, de deitar e dormir quando e como quiser. Ir e vir como bem entender. 

A mãe se doa por completo, e nesse processo por vezes, ela se perde. Se doa e não mais se 

encontra, e se culpa, se por vezes quer se reencontrar. Tanto se fala hoje em dia sobre as 

famosas “crises de crescimento” que alteram o humor, apetite, sono e comportamento dos 

bebês. Mas o que nenhum artigo conta é que as mulheres também passam por fases de 

crescimento, nesse infinito crescimento como mães e como pessoa [...]Ninguém fala que 

nessas fases dolorosas de crescimento e aprendizado como mãe, existirão dias em que você só 

gostaria de ficar sozinha, de ter colo ao invés de dar colo. Dias em que você se indagará no 

lugar mais secreto do seu subconsciente se fez a escolha certa ao ser mãe. Dias que perderá a 

paciência e sentirá todo seu corpo se corroer em dúvidas, medo e culpa. Dias escuros. E na 

grande maioria das vezes você sequer tem alguém para falar sobre eles. Quantas lágrimas já 

não desabaram silenciosas e secretas do seu coração? O mundo parece rodeado apenas de mães 

felizes e realizadas. “Não quis ser mãe, agora aguenta” é o que no geral a sociedade impõe. 

Não aceite este rótulo. Tem dias que você não aguenta não, porque maternidade é também um 

relacionamento, como qualquer outro, provido de dias ruins, dias bons, e muita entrega e 

estágios. Do mesmo modo que um bebê aprende a falar, andar, comer, uma mulher também 

aprende a se tornar mãe. Quando se fala em desmame, desfralde, introdução alimentar dentre 

outros processos, sempre a preocupação e foco são o bebê. Tudo para ele não sofrer. Mas e a 

mãe? E aqueles pensamentos que por vezes a corroem, mas ela sequer consegue admiti-los 

para si. Talvez ela só queria desmamar para poder dormir um pouco mais, sair e ter umas horas 

livres. Aquele xixi por toda a casa é misturado às lágrimas de cansaço e exaustão. Madrugadas 

em claro que quando o choro vem, você só queria chorar também e sumir. Mas não, ela sequer 

se permite admitir tais sentimentos, quanto menos vivenciá-los ou falar sobre eles[...] você não 

é a pior mãe do mundo. Todas as mães têm um baú trancafiado de dias escuros na maternidade, 

nós somente não falamos sobre eles, muito menos permitimos abri-lo até para nós mesmas. 

Você não está sozinha. Não tenha medo da tempestade, deixe-a vir e se abrandará. Não se 

esconda da escuridão, se permita e enxergará a luz." (Fragmento de um comentário deixado na 

página do DMR). 
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ANEXO 

Anexo A - Texto original de Juliana Reis, onde lança o Desafio da 

Materinidade Real. 

Desafio NÃO aceito! Me recuso a ser mais uma ferrramenta pra iludir outras 

mulheres de que a maternidade é um mar de rosas e que toda mulher nasceu pra 

desempenhar esse papel. Eu vou lançar outro desafio, o desafio da MATERNIDADE 

REAL. De tudo o que as mães passam e as pessoas não dão valor, como se toda mulher 

já tivesse sido programada pra viver isso. Postem fotos de desconforto com a 

maternidade e relatem seus maiores medos ou suas piores experiências pra que mais 

mulheres saibam da realidade que passamos. Dizem que no final sempre acaba tudo 

bem, mas o meio do processo por muitas vezes é lento e doloroso. 

Primeiramente eu quero deixar bem claro que eu amo meu filho, mas to 

detestando ser mãe. E acho que isso não vai melhorar nem quando ele tiver a minha 

idade atual.  

Primeiro a gravidez. "Nossa que barriga enorme pra 7 meses", "esse bebê não vem 

não?", "Vicente! Mas pq você escolheu esse nome coitado!". Pessoas, entendam que 

grávidas não são patrimônio público! Se o que vcs pensam não vai acrescentar 

positivamente na vida dela façam o favor de não falarem NADA!!! Até se acrescentar 

positivamente você deve pensar mil vezes antes de falar. ELA está grávida então ela já 

se informou sobre o que pode ou não comer e se ela está comendo problema é dela! Não 

se metam!  

Mas aí, a pobre da mulher pensa que quando nascer vai melhorar, conta os dias até o 

parto chegar, esses dias que demoram mais do que toda a gestação junta. E quando a 

hora chega, nada sai como esperado. No meu caso, que sempre defendi com todas as 

forças o parto normal, afinal, meu corpo foi projetado pra isso, não tive um corpo tão 

bem projetado assim. Os médicos falavam que o colo do útero estava fechado e o bebê 

muito alto e que a cesárea seria a opção mais segura. Tudo o que eu precisava pra me 

sentir um lixo de mulher que não conseguiu fazer o tão raçudo parto normal. Mas 
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quando o parto chega ao fim eu percebi que não é um mar de rosas ter a cesárea (Sinto 

algumas dores até hoje com 40 dias da cirurgia.)  

Mas nada disso importa mais, tô de frente pro amor da minha vida! (oi?) Tudo que eu 

senti foi uma tremedeira descontrolada que eu não sabia se era medo ou frio. E quando a 

médica perguntou o que eu achei do bebê, eu não tive coragem de dizer que tinha sido o 

bebê mais feio que eu já tinha visto e só perguntei se ele era perfeito. Quando ela disse 

que sim eu apaguei e quando despertei aquela criança cinza não estava mais perto de 

mim. Meu filho só voltou pra mim depois de algumas horas e com ele vieram mil regras 

e informações que eu tinha que absorver em minutos (tudo isso partida ao meio e sem 

poder me mexer).  

Mas agora estamos em casa. Aqui eu vou poder curtir meu filho. Errado de novo! Mais 

gente querendo se meter de como você deve fazer as coisas. E você, recém operada e 

cheia de dores, onde encontra as forças pra debater? E nos dias que ele simplesmente 

grita aos prantos, a mãe tem meio que uma obrigação de saber o que ele tem. "É cólica? 

É refluxo? É manha? Mas como assim?! vc que é mãe tem que saber!"  

E por último, mas não menos importante: a amamentação! "Mãe que é mãe tem que 

amamentar! Tem que sentir a maravilha que é ser o alimento do seu filho". Hoje eu 

consigo amamentar com um pouco menos de dor, mas não torna as coisas mais fáceis. 

Meu filho mama TODA hora. E às vezes por uma hora inteira. "Mas seu leite não deve 

estar sustentando!" Nas horas que eu ouço isso eu sinto um anjo me segurar pra não 

voar em quem falou! Meu leite sustenta sim, obrigada! E quem não amamenta, ou pq 

não quer ou pq não conseguiu não é mais ou menos mãe do que eu ou do que vc que 

amamentou seu filho até os 30 anos de idade.  

Eu admito que reclamo disso tudo de barriga cheia. Tenho muita ajuda, não preciso 

fazer comida, cuidar da casa, lavar e nem passar roupa. Mas mesmo assim passo mts 

dias sem nem pentear o cabelo, substituindo biscoitos por refeição e agora cada segundo 

de sono é o que me faz ter um mínimo de sanidade mental. Eu aplaudo de pé todas as 

mães, sem exceção, mas acho irracional e sadoquista gostar dessas coisas. Então, sim, 

detesto ser mãe. Até porque, passamos por isso tudo pra ainda chegarem pra você e 

falarem que seu filho é a cara do pai! 

 


