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RESUMO 

Este trabalho busca investigar de que modos as narrativas pessoais feitas por mulheres 
brasileiras “comuns” nas mídias sociais expõem as tensões e paradoxos em torno da 
maternidade. No contemporâneo, o estímulo ocupa o lugar do dever, gerando desejos que não 
estão isentos da influência de construções sociais, muitas delas, históricas. Ao analisar tais 
narrativas, a pesquisa explora a relação entre o indivíduo e a sociedade, apontando o 
imbricamento entre público e privado, escolhas particulares e responsabilidades no plano 
social, junto a ambiguidades da cultura do consumo, dogmas religiosos, determinações 
estatais e vivências maternas que possuem pontos de contato ou divergência com as de outras 
mulheres. Para tanto, o primeiro capítulo apresenta uma abordagem histórico-cultural da 
maternidade desde o Brasil Colônia até os dias atuais, apontando o diálogo entre práticas 
brasileiras e estrangeiras. O segundo capítulo propõe uma discussão sobre as narrativas 
pessoais no cenário contemporâneo, com enfoque em seu contexto na cultura digital e no 
ambiente dialógico das mídias sociais. Utilizando categorias de análise referentes aos 
discursos por elas produzidos, o terceiro capítulo examina que valores são negociados e 
disputados por meio das narrativas pessoais de mulheres sobre a maternidade, além de 
averiguar como a utilização de ferramentas próprias de tais plataformas visibiliza discussões 
que a problematizam. São analisadas nove postagens – três posts em fanpages no site de rede 
social Facebook, três posts em perfis pessoais no mesmo site e três posts em blogs maternos –
, junto a seus respectivos comentários. O estudo se apoia nos preceitos da Análise do Discurso 
Mediado por Computador (ADMC) e na premissa de que as narrativas investigadas são 
afetivas e procuram ser efetivas, ou seja, possuem intencionalidade performática, tentando 
causar algum efeito por meio de sua publicação. Conclui-se que essas narrativas afetadas, com 
grande carga emocional e tendência a polarizações, apesar de muitas vezes representarem 
experiências subjetivas, permitem discutir modelos hegemônicos maternos e de maternagem 
mais amplamente, enquanto buscam personalizar o referencial identitário da maternidade com 
base nas vivências, valores e projetos de vida de suas autoras. A pluralidade de narrativas 
constrói discursos comuns, que revelam impasses e demandas semelhantes. Contribuem, 
portanto, para construções coletivas de espaços de debate sobre os dilemas contemporâneos 
em torno da maternidade, configurando performances atravessadas por algoritmos, redes de 
contatos e regras/recursos de funcionamento e interação.  
 
 
 
 
Palavras-chave: maternidade; narrativas pessoais; mídias sociais; ADMC; Brasil.  
 



9 

 

 

 

ABSTRACT 
This work seeks to investigate how the personal narratives made by "ordinary" Brazilian 
women on social media expose the tensions and paradoxes surrounding motherhood. Using 
analysis categories related to the discourses they produce, the third chapter explores which 
values are negotiated and disputed through these narratives, as well as examining how the use 
of such platforms' tools makes visible the discussions that problematize motherhood. To do 
so, nine posts are analyzed – three fanpage posts on the social network site Facebook, three 
posts on personal profiles on the same site and three posts on maternal blogs – along with 
their respective comments. The study is based on the precepts of Computer-Mediated 
Discourse Analysis (CMDA) and on the premise that the investigated narratives are affective 
and seek to be effective, that is, they have performative intentionality, seeking to cause some 
effect through their publication. In the contemporaneity, the stimulus occupies the place of the 
duty, generating desires that are not exempt of social constructions’ influence, many of them, 
historical. In analyzing these narratives, the research explores the relationship between the 
individual and the society, pointing to the interrelation between public and private, particular 
choices and social responsibilities, along with the ambiguities of consumer culture, religious 
dogmas, state determinations and maternal experiences that have points of contact or 
disagreement with those of other women. For that, the first chapter presents a historical-
cultural approach to motherhood from Colony Brazil to the present day, pointing out the 
dialogue between Brazilian and foreign practices. The second chapter proposes a discussion 
about the personal narratives in the contemporary scenario, focusing on its context in digital 
culture and the dialogical environment of social media. It is concluded that these affected 
narratives, with great emotional load and tendency towards polarization, although often 
represent subjective experiences, allow the discussion of mothering and motherhood 
hegemonic models more widely, at the same time as they seek to personalize the identity 
referential of motherhood based on the experiences and values of their authors. The plurality 
of narratives builds common discourses that reveal similar impasses and demands. They 
contribute, therefore, to collective constructions of spaces of debate on the contemporary 
dilemmas around motherhood, configuring performances crossed by algorithms, networks of 
contacts and rules/resources of operation and interaction. 
 

Keywords: motherhood; personal narratives; social media;  
CMDA; Brazil. 
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GLOSSÁRIO DA MATERNIDADE ONLINE 

Acertar a pega: jeito correto de o bebê abocanhar o seio materno durante a amamentação, 

fazendo “boca de peixinho”. 

Amamentação por livre demanda: amamentar sempre que o bebê/criança quiser.  

Árvore seca: termo pejorativo para designar mulheres sem filhos usado em discussões online. 

Baby blues: melancolia que recai sobre a mulher nos primeiros dias após ter dado à luz, 

deixando-a mais sensível e emotiva; considerada normal pela Psicologia e a Psiquiatria. 

Burnout parental: exaustão causada pelo estresse de cuidar/criar os(as) filhos(as). 

Catarrento: criança; pode ser considerado um termo carinhoso (especialmente quando 

empregado no diminutivo, catarrentinho) ou pejorativo; mulheres childfree costumam ser 

acusadas de usá-lo, e algumas de fato o fazem em páginas e grupos childfree. 

CF (childfree): pessoa que não tem ou não deseja ter filhos, por opção; movimento que 

defende a possibilidade de escolher não ter filhos; estilo de vida sem filhos; também usado 

para se referir pejorativamente a pessoas sem filhos ou à escolha de não ser mãe/pai; outro 

uso comum e equivocado do termo é para se referir a pessoas que não gostam de crianças ou 

de conviver com elas. 

Childless: pessoa sem filhos; o termo acaba sendo usado como variável para childfree, porém, 

nos países anglófonos, a distinção é feita para demarcá-lo como mais neutro, pois não define 

se essa condição é voluntária ou involuntária; alguns também o relacionam à ideia de falta, 

gerando problematizações; o termo não é popular no Brasil. 

Cama compartilhada: pais/mãe(s)/pai e bebê/criança divide(m) a mesma cama para dormir. 

Cria: filho(a). 

Criação com apego: práticas parentais que valorizam o apego entre pais e filhos. 

DPP (depressão pós-parto): forma de depressão que afeta muitas mulheres após darem à luz; 

os sintomas mais comuns são: desânimo, baixa autoestima, falta de prazer e alterações no 

sono e no apetite; associada à queda drástica dos níveis de hormônios femininos no corpo da 

mulher depois do nascimento do bebê e/ou às mudanças que sua rotina enfrenta nesse 

período; em discussões em plataformas digitais, muitas mães atribuem a DPP à quebra das 

expectativas que tinham em relação à maternidade. 

Desmame: processo de suspender a amamentação empreendido pela mãe. 

Desromantização da maternidade: movimento de falar da maternidade de forma aberta, 

realista, sem esconder sentimentos que não sejam os de amor e satisfação; também abrange 

narrativas de mulheres que não desejam ser mães, desnaturalizando a maternidade.  
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Filho(a) terceirizado(a): filho(a) que passa mais tempo com e/ou recebe mais cuidados de 

outra(s) pessoa(s) que não a(s) mãe(s)/ o pai/ os pais.  

NoMo (Not Mothers): mulheres que não são mães, por escolha ou falta de oportunidade. 

Gravidinha: termo afetuoso para se referir a mulheres grávidas. 

Mãe de anjo: mãe cujo(a) filho(a) é falecido(a). 

Mãe de Facebook: termo depreciativo para se referir a mães que não cuidam ou não 

interagem (o bastante) com os(as) filhos(as) na vida cotidiana, mas postam muito conteúdo 

relacionado a eles(as) nos sites de redes sociais. 

Mãe de menina/menino: mãe que tem filhos(as) do sexo feminino/masculino; a expressão é 

mais usada por mães de crianças ou para se referir a elas. 

Mãe de primeira viagem: mulher que teve ou está prestes a ter o(a) primeiro(a) filho(a). 

Mãe de um/dois/três: é comum que mães se refiram a si mesmas enquanto “mãe de 

[quantidade de filhos]” nas plataformas digitais. 

Mãe do 1, 2, 3: mãe que, para disciplinar os filhos, diz “vou contar até três”.   

Mãedrinha: madrinha que desempenha papel maternal para o(a) afilhado(a).  

Mãe especial: mãe cujo(a) filho(a) tem alguma necessidade especial, seja física ou mental. 

Mãe integral: mãe que se ocupa apenas com a maternagem dos(as) filhos(as). 

Mãe margarina/doriana: termo escarnecedor para se referir a mães que idealizam ou 

romantizam a maternidade. 

Mãe Pollyanna: mãe que vê apenas o lado positivo da maternidade. 

Mãe recém-parida: mulher que teve filho(s) há pouco tempo. 

Mãe solo: termo para se referir a mães que criam o(s) filho(s) sem serem casadas ou contarem 

com um(a) parceiro(a); surgiu em alternativa a “mãe solteira”. 

Mãe solteira: termo considerado problemático/pejorativo por muitas mães/mulheres, que 

preferem a expressão “mãe solo”; no entanto, ainda é bastante comum. 

Mamá: dar de mamar ou referência aos seios da mãe. 

Mamada: ato de o bebê mamar no seio materno. 

Mamãe canguru: mãe que está sempre com o filho junto dela, geralmente por meio de slings 

ou cangurus (acessórios para carregar bebês). 

Maternagem: práticas de cuidado e educação dos(as) filhos(as). 

Maternância: junção dos termos “maternidade” e “militância”; militar por meio ou em 

função da maternidade. 

Maternar: praticar a maternagem; criar e educar os(as) filhos(as). 
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Maternidade ativa: modelo de maternagem no qual a mãe se envolve em todas ou na maioria 

das atividades dos(as) filhos(as), passando tempo significativo com eles(as). 

Maternidade compulsória: conjunto de práticas sociais, culturais e políticas que levam as 

mulheres a se tornarem ou desejarem ser mães de forma compulsória, sem que isso represente 

de fato uma escolha, já que as opções disponíveis à mulher seriam tornar-se uma pária social 

ou ceder às pressões maternais que sofre desde o nascimento. 

Pãe: pessoa (geralmente mãe) que desempenha as funções materna e paterna na vida dos(as) 

filhos(as); seu uso vem sendo problematizado, mas ainda é comum. 

Palpiteira: mulher que dá palpite na maternagem alheia. 

Parideira: termo pejorativo para se referir a mulheres com (muitos) filhos; algumas mulheres 

childfree o utilizam em grupos e páginas online. 

Parturiente: mulher em trabalho de parto ou que acabou de parir. 

Psicose pós-parto: transtorno psiquiátrico que causa sintomas como confusão mental, 

nervosismo, choro excessivo, delírios e agressividade em mães após o parto; muito associada 

a alterações hormonais durante a gravidez e/ou ao turbilhão de sentimentos que envolvem a 

mulher com a chegada do filho. 

Puerpério: período que se estende desde o parto até que os órgãos genitais e o estado geral da 

mulher voltem às condições anteriores à gestação; nas discussões online são comuns relatos 

de mães afirmando que seus corpos foram permanentemente modificados pela gravidez e/ou o 

parto, sem retornarem ao aspecto prévio. 

Puérpera: mulher que enfrenta o puerpério. 

Rebento: filho(a); a depender do contexto, pode ser pejorativo. 

Rede de apoio: conjunto de pessoas e instituições (creche, escola) que ajudam a(o) mãe/pai a 

cuidar/criar os(as) filhos(as). 

Relógio biológico: intervalo temporal em que a mulher está apta a gerar filhos, ou seja, os 

anos em que permanece fértil; tanto o termo quanto o conceito vêm sendo problematizados 

nas discussões online. 

Remelento: termo pejorativo para se referir a crianças; mulheres childfree costumam ser 

acusadas de usá-lo, e algumas de fato o fazem em páginas e grupos childfree. 

Tentante: mulher que está tentando engravidar. 

Terrible two: fase dos “terríveis dois anos” da criança, também conhecida como 

“adolescência do bebê” ou “primeira adolescência”; período em que a criança é muito agitada, 

voluntariosa e passa a se comportar de modo opositivo às solicitações dos pais. 
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Introdução 

Ser mãe é a experiência mais forte, transformadora e engrandecedora que uma 
mulher pode experimentar, mas ser mãe também dói, nos faz sofrer, corta a nossa 
carne e o nosso coração.1 
 
O amor de uma mãe é capaz de todos os tipos de sacrifícios. É se dedicar de corpo e 
alma, doando-se desde o nascimento até o fim de suas vidas! É amar sem reservas e 
dar a vida pelos filhos. Amo ser mãe!!!2 
 
Não quero ser mãe, e quase ninguém respeita essa decisão, e me tratam como se eu 
fosse um monstro! Que preguiça!3 

  

Os depoimentos acima transcritos foram feitos por mulheres em diferentes suportes 

midiáticos: em uma publicação de um blog sobre maternidade, em um perfil pessoal no 

Facebook e na seção de comentários de uma matéria da BBC News Brasil sobre a temática 

maternal publicada em sua fanpage no mesmo site. Tanto o Facebook quanto os blogs 

maternos têm constituído, segundo as observações desta pesquisa, as principais plataformas 

em que mulheres atualmente abordam questões relativas à maternidade no ciberespaço, desde 

os desafios enfrentados pelas mães até o preconceito com mulheres que não desejam filhos. 

Dentre essas mulheres, há aquelas que são mães (mais ou menos) satisfeitas de filhos 

(planejados ou não), mães desgostosas e não mães (voluntárias ou involuntárias). 

Há alguns anos, sobretudo nos países ocidentais, discussões sobre a maternidade 

ganharam maior abrangência em palestras4, eventos5 e programas televisivos.6 Parte 

                                                           
1 Fragmento do texto “Ser mãe dói”, postado no blog Macetes de Mãe em 29 jul. 2015. Visível em: 
https://bit.ly/2v4gAEQ. Coletado em: 25 maio 2018. 
2 Postagem feita em modo público em perfil pessoal no Facebook em 01 mar. 2018. Visível em: 
https://bit.ly/2IjJ1Hs. Coletado em: 26 maio 2018.  
3 Comentário feito à matéria “‘Tenho motivos para odiar crianças': o polêmico testemunho de escritora francesa 
que se arrepende de ser mãe”, postada na página BBC News Brasil, no Facebook, em 9 dez. 2016. Visível em: 
https://bbc.in/2KKt9jc. Coletado em: 22 nov. 2018. 
4 Alguns exemplos são as palestras do TEDx Talks: a) “Maternidade Real”, da criadora do canal do YouTube 
Hel Mother, Helen Ramos, 2017. Disponível em: https://bit.ly/2wVal9a; b) “Toda mãe merece um troféu por 
dia”, da tetra campeã mundial de skate vertical Karen Jonz, 2017. Disponível em: https://bit.ly/2KPkkoH; c) 
“Uma lição inesperada da maternidade”, da jornalista Isabel Clemente, 2016. Visível em: https://bit.ly/2N0sJ5E; 
d) “My choice to live child-free” (Minha escolha de viver sem filhos, tradução livre), da ensaísta e advogada 
estadunidense Christen Reighter, 2016. Disponível em: https://bit.ly/2jBvluC; e) “The lost tribe of childless 
women” (A tribo perdida das mulheres sem filhos, tradução livre), da psicanalista britânica Jody Day, 2017. 
Disponível em: https://bit.ly/2GkJcAi; f) “Childless by Choice – A Powerful Act of Fulfillment” (Sem filhos por 
Escolha – Um Poderoso Ato de Realização, tradução livre), da empresária estadunidense Vicki McLeod, 2017. 
Visível em: https://bit.ly/2VJNBBQ. Além das “palestras in company para mães” promovidas pela criadora do 
site Maternidade Simples, Melina Pockrandt. Ver mais em: https://bit.ly/2IxB0xR. 
5 Podem ser citados como exemplos: a) o Seminário Internacional de Mães, um dos maiores eventos sobre 
maternidade do Brasil. Visível em: https://bit.ly/1EgbfKD; b) as conferências online e presenciais realizadas pelo 
projeto Real Maternidade. Visível em: https://bit.ly/2DeO87J; c) O bate-papo “Ser Mãe não é Saber Tudo”, 
promovido pelo Clube Quindim em parceria com a Global Editora em maio de 2018. Visível em: 
https://bit.ly/2GkcfUy; d) Encontros articulados por mães e/ou sites sobre maternidade, como o Lápis de Mãe. 
Visível em: https://bit.ly/2P8o0Aa; e) Encontros organizados por grupos de discussão como o Iyá Maternância, 
focado em maternidade negra. Visível em: https://bit.ly/2UxMPLT.  
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expressiva desse fenômeno ocorre a partir dos sites de redes sociais e blogs, que tanto 

influenciam os conteúdos relativos à maternidade elaborados pela grande mídia quanto 

divulgam o que ela produz acerca do tema. Diferentes autores baseiam seus trabalhos em 

discussões e performances de maternidade realizadas em plataformas como Instagram, blogs 

pessoais e, no caso dos artigos produzidos a partir dessa pesquisa, no Facebook, 

acompanhando de que modo são retratadas e as consequências desse fenômeno 

(PESKOWITZ, 2005; BRAGA, 2008; LOPEZ, 2009; O’REILLY, 2010a; FRIEDMAN, 2013; 

SAN CORNELIO, 2017; ORTON-JOHNSON, 2017; SOUZA, 2017, 2018). 

É possível presumir que tais discussões sempre existiram, mas faltam dados para 

comprovar como e quando se iniciaram essas conversas. A própria escassez de informações 

revela que não constituíam uma prática tão recorrente, sobretudo quando se tratava de uma 

mulher – e não um médico ou intelectual – compartilhando sua opinião com uma semelhante.   

Diferentes estudos apontam que houve um aumento dos debates sobre a condição 

feminina de modo geral e, consequentemente, a maternidade (RAGO, 2004; CARNEIRO, 

2011; O’REILLY, 2010b; BUTLER, 2016; SOLNIT, 2017). Tal fato possui vários motivos: 

as mulheres conquistaram mais espaços e direitos, ganhando recursos para tratarem de 

assuntos que lhes interessam, inclusive no meio acadêmico; a disseminação de movimentos e 

pautas feministas que encorajam as mulheres a compartilharem aspectos problemáticos da 

vivência feminina, inclusive no que tange à prática e/ou expectativa de ser mãe; as mulheres 

atualmente estão, no geral, em melhores condições econômicas e sociais do que há três 

séculos, o que viabilizou a criação de organizações e ambientes para o debate sobre temas que 

lhes são caros, fazendo com que discutir a maternidade perdesse cada vez mais a conotação de 

tabu nos grandes centros urbanos capitalistas; as significativas mudanças tecnológicas nas 

últimas décadas que permitem maior contato entre as pessoas e ampliam o alcance das 

mensagens que transmitem; a existência de uma cultura midiática que estimula os indivíduos 

a darem mais visibilidade a questões de âmbito pessoal, entre outros fatores que permitiram o 

espalhamento em maior escala de debates sobre problemáticas maternas. 

No Brasil, diferentes mídias7 – incluindo matérias8, entrevistas9, artigos10 , postagens11 

e, sobretudo, sites de redes sociais – abordam tais problemáticas. No Facebook 

                                                                                                                                                                                     
6 O programa Quando Tudo Começa, no Discovery Home & Health, a série Turma do Peito, da Netflix, e a 
reportagem “Parents Open Up About Regretting Having Kids” (Pais Abrem o Jogo sobre se Arrependerem de 
Ter Filhos, tradução livre), do canal de notícias online The Young Turks. Disponível em: https://bit.ly/2IjK36g.  
7 Podem ser citados, além dos programas televisivos Papo de Mãe (TV Cultura) e Mãe Possível (GNT), a 
websérie Deu Positivo (Hysteria), o documentário Lugar de Mulher (GNT) e o debate O Futuro é Livre, 
empreendido pelo grupo Believe.earth em 28 mar. 2018, transmitido ao vivo em sua página do Facebook. 
Visível em: https://bit.ly/2VFI7bf. Acesso em: 26 maio 2018. 
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particularmente nota-se considerável circulação de conteúdos sobre maternidade feitos em 

jornais eletrônicos, perfis pessoais e canais do YouTube por meio de publicações e 

compartilhamentos tanto por parte de outros perfis pessoais quanto de grupos ou páginas. 

Estas, muitas vezes, derivam de blogs pertencentes à blogosfera materna, ou seja, o conjunto 

de blogs (brasileiros, no caso) voltados a temáticas maternais. 

Quase sempre conduzidos por mães, esses blogs têm se estabelecido como importantes 

espaços não apenas de produção de conteúdo relativo à maternidade, mas também de 

discussões e trocas de experiência sobre a mesma. Em janeiro de 2017, o site Web Informado 

realizou um mapeamento dos blogs sobre maternidade do Brasil, obtendo um total de cem 

blogs. Nos comentários à publicação, porém, havia críticas às ferramentas adotadas para a 

coleta dos dados – consideradas frágeis – e também sugestões de outros blogs que não 

constavam na lista.12 Portanto, o número de blogs brasileiros referentes à maternidade 

ultrapassa o informado pela pesquisa, mas, de todo modo, o documento apresenta um painel 

interessante da produção desse tipo de conteúdo por blogs nacionais.  

Além de páginas/grupos no Facebook e dos blogs, sites, canais no YouTube, fóruns de 

discussão online e perfis no Instagram também integram o cenário virtual em que ocorrem 

debates sobre o que continuarei chamando de maternidade, porém, enquanto um conceito 

mais amplo: as práticas, disputas, valores e construções culturais, sociais e políticas a seu 

redor. Tal distinção faz-se necessária ao se levar em conta que o termo “maternidade” 

configura uma construção polissêmica discursiva sempre em negociação e disputa, que esta 

dissertação busca expandir a fim de contemplar suas questões de pesquisa. Um termo similar, 
                                                                                                                                                                                     
8 Tal como nas matérias: a) “Mulheres optam cada vez mais por não ser mães, mas ainda enfrentam 
preconceito”, UAI Notícias, 01 out. 2014. Disponível em: https://bit.ly/2GfH4IV; b) “Talvez eu não seja a 
melhor mãe do mundo... e tudo bem!”, AzMina, 06 jun. 2017. Disponível em: https://bit.ly/2Ky1Ngl; c) “Elas 
disseram ‘não’ à maternidade e abriram mão de relações estáveis”, Universa, 26 jun. 2018. Disponível em: 
https://bit.ly/2UAHxz7; d) “Artigo: Não quero ser mãe”, O Globo, 06 maio 2018. Disponível em: 
https://glo.bo/2UbtXgE. 
9 Como nas entrevistas: a) “Ninguém fala sobre o quanto o pós-parto é difícil, diz Pitty após ter bebê”, Folha de 
S. Paulo, 04 jun. 2017. Disponível em: https://bit.ly/2UVQ2Ei; b) “Orna Donath: Para fazer ruir o reino mítico 
materno”, Revista Cult, 06 mar. 2018. Disponível em: https://bit.ly/2KBjagl; c) “Sessão 09: Não quero ser mãe”, 
ter.a.pia, 08 jun. 2018. Disponível em: https://bit.ly/2v5kCg9. Acesso em: 17 jun. 2018. 
10 Tal como nos artigos: a) “Às vezes não querer ter filhos é um ato de altruísmo”, Obvious Lounge, dia e mês 
não informados, 2015. Disponível em: https://bit.ly/2UACgaX; b) “Desconstruir a maternidade romântica é 
nosso papel”, Géledes, 23 nov. 2015. Disponível em: https://bit.ly/2v1K8Tt; c) “Pare de romantizar a 
maternidade: mães são pessoas”, Eu, tu, elas, 19 jun. 2016. Disponível em: https://bit.ly/2IwKMk8; d) “Felizes 
também os dias das “NoMo””, coluna #AGORAÉQUESÃOELAS, Folha de S. Paulo, 14 maio 2017. Disponível 
em: https://bit.ly/2v5Vgiu; e) “Confesse: ser mãe, às vezes, é muito chato!”, Revista Bula, 16 ago. 2018. 
Disponível em https://www.revistabula.com/16630-confesse-ser-mae-as-vezes-e-muito-chato/. 
11 Como nas postagens: a) “Odeio ser mãe do fundo da minha alma”, ONG Temos Que Falar Sobre Isso, 21 jan. 
2017. Disponível em: https://bit.ly/2KCPdwc; b) “Eu odeio ser mãe. Eu amo meu filho”, Padecendo no Paraíso, 
19 maio 2017. Disponível em: http://padecendo.com.br/eu-odeio-ser-mae/; c) “Mãe erra!”, Uma mãe como você, 
25 ago. 2017. Disponível em: https://bit.ly/2PaRu09.  
12 Disponível em: http://webinformado.com.br/blogs-de-maternidade/. Acesso em: 24 jan. 2018.  
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mas que guarda suas próprias especificidades, é o de “maternagem”, frequente também na 

literatura acadêmica aqui mapeada. 

Boa parte dela considera a maternidade como uma instituição simbólica cuja ideologia 

está predominantemente baseada na cultura patriarcal. Já o termo “maternagem” se refere ao 

conjunto de ações e experiências relativas à rotina de cuidados com aqueles que se tomam 

enquanto filhos. Nesse sentido, pode-se entender que a maternidade engloba a maternagem. 

Esta a integra de forma direta, uma vez que as práticas de cuidado com os filhos se 

relacionam com os ideais e símbolos da maternidade, seja para segui-los, seja para 

complementá-los ou fazer oposição a eles.  

Ainda assim, é preciso encarar a maternidade e a maternagem para além de si mesmas, 

como conceitos que extrapolam as mães (ou os responsáveis pelas crianças) e seus filhos.  

Dizem respeito a todas as mulheres, na medida em que refletem e influenciam o tratamento 

por elas recebido. Em última instância, se relacionam à sociedade como um todo, visto que 

não apenas aquelas crianças e as não mães em idade avançada precisarão ocupar pautas, 

serviços e espaços públicos, como também será necessário pensar as imagens, demandas e 

atribuições associadas tanto àquelas que tiveram filhos quanto às que não o fizeram. Por tais 

motivos, o termo aqui empregado, vivência materna, não se resume à maternagem, mas 

abrange a relação das mulheres com a maternidade, tendo filhos ou não. Trata-se do conjunto 

de valores e ideologias a ela relacionados que cada mulher – por meio do convívio familiar, 

instituições de ensino, cotidiano social, produções midiáticas, redes de contatos, entre outros – 

adquire ao longo da vida, que ajuda a estabelecer o lugar reservado à maternidade dentro de 

seu planejamento pessoal e, também, a forma como a enxerga em termos coletivos. Apesar de 

não possuírem vivência materna – e cabe refletir se o termo vivência paterna seria adequado, 

considerando-se a diferença de relevância que a paternidade possui na socialização masculina 

em comparação à maternidade na feminina –, homens podem relatar a vivência materna de 

mulheres (mães, esposas, irmãs, namoradas) com quem convivem, inclusive por meio de 

narrativas pessoais. 

Ana Carolina Escosteguy (2008) aponta que a maternidade constantemente aparece 

como parte constitutiva e, muitas vezes, indissociável da identidade feminina. Autoras como 

Elisabeth Badinter (1985; 2011), Andrea O’Reilly (2007), Nancy Chodorow (2002) e 

Aminatta Forna (1999) demonstram que os sentimentos e condutas a ela associados foram/são 

histórica e socialmente construídos, com base em determinadas circunstâncias e interesses. 

Não seria, portanto, uma questão de discutir um suposto instinto feminino que leva as 
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mulheres a serem mães, mas compreender as estruturas sociais, culturais, afetivas e 

simbólicas que possibilitam a manutenção (e o questionamento) de modelos maternos e de 

maternagem arquitetados pelos ideais de devoção, responsabilidade e amor.  

Desde que percebi o fenômeno do compartilhamento de posts (postagens) que 

problematizavam a maternidade, comecei a me perguntar o que essas mulheres – “comuns”, 

que não eram celebridades ou figuras públicas – estavam demandando e como se utilizavam 

dos recursos disponibilizados pelas plataformas digitais para fazer essas demandas. Eram 

relatos de cunho muito pessoal, feitos em espaços compartilhados, de forma pública. Com um 

clique, qualquer pessoa teria acesso a seus perfis pessoais. Essas mulheres podiam ser 

expostas, chantageadas, denunciadas, ter as contas suspensas, receber mensagens agressivas e, 

mesmo assim, escolheram compartilhar narrativas que exploravam as tensões em torno da 

maternidade sob diferentes pontos de vista. Diante das possíveis consequências, fica 

ressaltada a importância que fazer esses relatos tem para elas.  

Mais ainda: por meio de tais posts, percebi a existência de um questionamento que se 

impõe a todas as mulheres acerca da concretização de ser mãe. Em caso afirmativo, se 

desdobra para uma série de perguntas sobre que tipo de maternidade estará em jogo, e as 

implicâncias que traria para a mulher em termos de sua identidade, corpo, trabalho/carreira, 

liberdade individual, entre outros âmbitos. Em caso negativo, também causa reflexões, mas 

em relação ao não cumprimento da expectativa social da maternidade, que, por sua vez, 

repercute nas esferas pessoais e profissionais dessas mulheres. Em ambos os casos, notei a 

necessidade que expressavam de justificar seus posicionamentos, como se prestassem contas 

coletivamente por uma decisão de nível particular. Nesse sentido, diferentes questões orbitam 

em torno de uma inquietação principal: como as mulheres se relacionam com a maternidade, 

seja a sua própria, vivências maternas de outras mulheres ou mesmo a concepção 

sociocultural dela? A partir dessa inquietude, ainda é possível indagar: que tipos de discursos 

sobre esse tema são produzidos pelas brasileiras e que movimentos culturais eles revelam? 

Atenta-se nesta dissertação para o papel central que as mídias desempenham ao mediar 

diversos discursos sobre construções de maternidade e não maternidade. Mais 

especificamente, chama-se atenção para como as mídias tidas como “sociais”13 têm dado 

visibilidade a falas de sujeitos “comuns”, que se expressam de modos distintos como, no caso 

                                                           
13 Plataformas de comunicação em rede, surgidas a partir do que teria sido a segunda fase da World Wide Web 
(web 2.0), nas quais seus participantes podem criar perfis, interagir, estabelecer conexões e compartilhar 
conteúdo com os demais usuários. São frequentemente chamadas de “sociais” por permitirem modos 
comunicativos bi e multidirecionais entre os sujeitos, bem como a visibilidade de conteúdos criados por eles 
mesmos, diferenciando-se das mídias massivas (LEMOS, 2002; PRIMO, 2007). 
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das mulheres que discutem a maternidade, por meio de narrativas pessoais em seus perfis no 

Facebook, blogs e/ou seção de comentários de conteúdos noticiosos. 

Cabe explicar o que a pesquisa aqui desenvolvida entende por narrativas pessoais, já 

que constituem tanto a base do trabalho quanto uma ideia fundamental para sua execução. É 

necessário compreender que apresentam modos de funcionamento que se diferem conforme 

os suportes e contextos em que são produzidas. Empreende-se, nessa dissertação, a tentativa 

de pensar as narrativas pessoais dentro da cultura digital enquanto postagens de mulheres que 

discutem a maternidade em blogs maternos, páginas e perfis no Facebook. São as publicações 

e comentários, usualmente feitos em primeira pessoa e trazendo a dimensão da experiência de 

vida, que diferentes mulheres deixam nesses ambientes. Eles podem não trazer apenas 

elementos textuais (palavras, expressões, discurso escrito), mas também elementos outros 

como imagens, fotos, emojis14 e vídeos. Nesse sentido, atenta-se para o fato de que as 

narrativas não devem ser compreendidas fora de sua dimensão material. 

Junta-se a isso a noção de que só é possível pensar a identidade a partir da sua relação 

com a alteridade. Portanto, a interferência do outro altera e constrói tais narrativas, sobretudo 

em um momento em que as fronteiras entre público e privado – o que é e o que não é 

permitido/possível de mostrar –, se encontram borradas. Narrativas são, assim, performances 

que podem ser lidas como formas de organizar o mundo, tanto para quem as produz quanto 

para quem as recebe, podendo inclusive gerar certo capital social.  

No quadro 1 (p. 88), encontram-se mídias sociais brasileiras voltadas para essas 

discussões que foram mapeadas na presente pesquisa. Incluem-se aqui variadas plataformas 

online como sites, blogs e páginas em sites de redes sociais. Foram procurados exemplares 

com maior número de curtidas, seguidores ou visitas como critério que busca tornar a amostra 

mais significativa a partir de índices que apontam para maior visibilidade. O que se pode 

chamar de “engajamento” também foi considerado, isto é, incluem-se também na amostra 

plataformas com menos curtidas e visitantes devido à interação (curtidas, reações15, 

comentários) causada por meio de suas publicações.  

Interessante perceber que praticamente todas as mídias dirigidas à problematização da 

maternidade possuem página no Facebook. Destas, boa parte surgiu de blogs e/ou se classifica 

                                                           
14 Termo japonês para se referir a pictogramas usados em mensagens eletrônicas, mídias sociais e páginas web. 
15 Recurso que passou a integrar as funcionalidades do Facebook em fevereiro de 2016. Além da tradicional 
curtida, os usuários podem marcar as publicações alheias com ‘amei’ (ícone de coração), ‘haha’ (emoji de 
risada), ‘uau’ (emoji de admiração), ‘triste’ (emoji de choro) e ‘grr’ (emoji de raiva). Acrescentam novas 
camadas de interpretação às análises realizadas por comunicólogos na plataforma. 
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como “blog pessoal”, “blogueiro” ou “autor”. A junção desses dois fatores torna as páginas e 

blogs maternos as plataformas mais abundantes do mapeamento. Entre as primeiras, a 

classificação de “comunidade” e “causa” também é comum, o que imprime certo sentido de 

coletividade e revela seu engajamento com a problematização da maternidade. Outra 

semelhança são as datas de criação, a maioria entre 2011 e 2013.  

Além das páginas, o Facebook também abriga diferentes grupos para a discussão e o 

compartilhamento de vivências maternas. Alguns derivam de páginas, como os grupos 

fechados16 Mágicas de Mãe (advindo da página homônima), E agora mãe? Mãe de primeira 

viagem (da página Grávida Acima dos 37 anos? E agora?), Gestantes e Mamães Online (da 

página homônima), Eu Vou Ser Mamãe 2 (vinculado à página Eu Vou Ser Mamãe), A Magia 

do Amor de Mãe (da página A Doce Magia de Ser Mãe) e Mãe Zona, pertencente à página de 

mesmo nome. Outros são grupos oficiais de programas televisivos, como o grupo público17 

Papo de Mãe, derivado do programa homônimo da TV Cultura. Há inclusive um grupo 

fechado de pesquisadoras voltadas para temáticas maternas, MATERNIDADE E 

MATERNAGEM BRASIL – Grupo de Estudos e Ativismo Social, do qual participo. 

Grande parte dos grupos maternos presentes no Facebook são dedicados a 

compartilhar dicas entre mães, tanto sobre o cuidado com os filhos quanto no que se relaciona 

à rotina e à saúde das próprias mães, o que inclui desabafos, dúvidas e troca de experiências. 

Pode-se entender que possuem perfil mais pragmático, de busca de soluções para problemas 

do cotidiano familiar/maternal e formação de uma rede de apoio para lidar com as 

dificuldades do dia a dia. É o caso dos grupos Descobrindo a Maternidade, Grávidas, Mamães 

e Tentantes, Moms!, Grávidas e Mães de Primeira Viagem, Mãe Zona, Maternidade & Suas 

Dúvidas!, Eu Vou Ser Mamãe 2, Diário das Mamães e Coletivo de Doulas Rede de Apoio 

Materno. O segundo perfil mais popular sobre a temática da maternidade – já em número bem 

menos expressivo – é o de compartilhamento de fotos de crianças e conteúdos que enaltecem 

o amor materno e/ou a tarefa maternal. Como exemplos, temos os grupos fechados Mãe Amor 

Perfeito, A Magia do Amor de Mãe, O amor mais bonito é o de mãe e Sou mãe e tenho 

orgulho de ser. Em contrapartida, o grupo secreto18 Odeio ser mãe se destina a relatos de 

mulheres não satisfeitas com a maternidade e/ou o papel social de mãe.  

                                                           
16 Configuração em que qualquer usuário do Facebook ou pessoa com acesso ao link do grupo pode visualizá-lo, 
mas apenas os membros conseguem ver suas publicações.   
17 Nesta configuração, qualquer usuário do Facebook ou pessoa com acesso ao link do grupo pode visualizá-lo, 
bem como a seu conteúdo.   
18 Configuração em que apenas membros visualizam o grupo do Facebook e suas publicações. 
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Uma característica comum entre grupos maternos no Facebook é que, além de 

fechados ou secretos, não costumam aceitar membros que não sejam mães. Também não 

possuem o hábito de problematizar a maternidade, nem são voltados para esse fim. Além 

disso, diferentemente das páginas e perfis pessoais, as narrativas neles produzidas não estão 

em modo público, o que não apenas necessitaria da permissão das autoras para sua análise e 

publicação na pesquisa, mas também implica processos relacionais e identitários distintos dos 

empreendidos em postagens que, por serem visíveis a qualquer um com acesso aos 

respectivos links, envolvem outros tipos de risco e possibilidades para as mulheres que as 

fazem. Considerando-se esses fatores, e para manter o caráter não intervencionista19 da 

pesquisa – que seria comprometido por meio da solicitação de entrada nos grupos para coleta 

de material –, os grupos maternos foram excluídos de seu escopo.  

Importante observar que mesmo nas páginas (Futura Gravidinha e Mamães, Gravidez 

Online, Mamãe Coruja, Mamães de Primeira Viagem, Mãe Coruja Sim, Trocando Fraldas, 

Super mamães) e blogs (itmãe, Vida Materna, Moporã, Bagagem de Mãe) cujo foco não é a 

problematização da maternidade, ou seja, descartados do mapeamento feito pela dissertação, 

há publicações sobre diferentes problemáticas envolvendo a imagem materna e/ou os desafios 

de ser mãe, mesmo que apareçam em postagens que evidenciem o amor materno, o orgulho 

por ter filhos ou em forma de piada, conforme se vê na figura 1. 

Isso revela um processo de caracterização da maternidade como experiência cansativa, 

estressante, embora esses aspectos apareçam minimizados em comparação às denominadas 

alegrias maternais, como neste fragmento do texto “Ser Mãe”, do blog Petit Ninos:  

 
Dos amores é o mais desmedido, o mais verdadeiro e muitas vezes ao longo da vida 
não será reconhecido ou valorizado como deveria. Não é o paraíso! Eles crescem, os 
nossos sentimentos de mãe, não! Vamos viver uma montanha russa de altos e baixos 
durante a viagem – mesmo sendo a primeira viagem, ninguém julgará ser tranquilo – 
e mesmo assim vamos querer mais de tudo isso, porque no fim das contas o bem-
estar deles compensará todo cansaço, esforços e sacrifícios (BREITHAUPT, 2017, 
online). 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
19 O termo mais comumente empregado é “caráter não participativo”. Todavia, conforme colocam Hine (2000) e 
Braga (2008), observar é uma forma de participação, e a pesquisa aqui desenvolvida não pretende entrar em 
detalhes sobre essa problemática. “Caráter não intervencionista” dá a ideia de não interferência na interação 
observada, que é exatamente o que a dissertação pretende. 
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Figura 1 – Post da página Amor de mãe. realizado em 21 dez. 2017 
 

 

Algumas páginas e blogs voltados para a escolha de não ter filhos (Eu não quero ter 

filhos, Mulher childfree - A original, Laqueadura sem filhos) também compartilham 

publicações que tensionam a maternidade, inclusive demonstrando empatia pelas mães. Entre 

as páginas encontradas que se apresentavam como childfree, porém, boa parte foi excluída do 

escopo da pesquisa por não problematizarem a maternidade. 

Diante desse cenário de compartilhamento de conteúdos abordando as tensões que 

circundam a maternidade, sobretudo em blogs, páginas e perfis pessoais no Facebook, cabe 

indagar: o que leva essas mulheres a exporem tão detalhadamente sua relação com o fato de 

serem mães? Que valores permeiam seus discursos? Como se dão os conflitos entre diferentes 

posicionamentos em relação à maternidade? E qual é o papel do Facebook e dos blogs – 

enquanto dispositivos de visibilidade que possuem ferramentas, limitações e regras de 

controle de conteúdo – na construção das narrativas e subjetividades desenhadas em torno das 

vivências maternas? Afinal, discutir a maternidade implica problematizar o lugar das 

mulheres e as construções da assim chamada identidade feminina?  

Motivada por tais questionamentos, a dissertação busca responder a uma questão 

central: quais são as narrativas sobre a maternidade produzidas por mulheres “comuns” que 

têm surgido em mídias sociais como blogs maternos e o Facebook e que tipos de discussões a 

respeito da maternidade elas tensionam e/ou problematizam? O objetivo principal do trabalho, 

é, portanto, investigar de que modos as narrativas pessoais feitas por mulheres no Facebook e 

em blogs expõem as tensões e paradoxos em torno da maternidade. Já as questões secundárias 

da pesquisa consistem em apurar: a) que valores permeiam os discursos sobre a maternidade 

feitos por mulheres em blogs maternos e no Facebook; e b) de que maneiras especificamente 
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as mulheres se apropriam desses espaços para discutir a maternidade. Assim, os objetivos 

secundários são: a) identificar, a partir de categorias de análise, que valores estão sendo 

negociados e disputados através dos discursos sobre a maternidade produzidos por mulheres 

em blogs maternos e no Facebook; e b) analisar de que forma a utilização de ferramentas 

próprias dessas plataformas visibiliza discussões que problematizam a maternidade.  

Para tal, a dissertação analisará nove postagens que tensionam diferentes aspectos da 

maternidade feitas nas mídias que o mapeamento apontou como as mais utilizadas para 

discuti-la, Facebook e blogs maternos (âmbito de produção), bem como seus respectivos 

comentários (âmbito de recepção), inspirada nos preceitos da análise do discurso mediado por 

computador (ADMC)20 e em demais procedimentos metodológicos desenvolvidos para a 

pesquisa, que serão melhor explicitados no segundo capítulo. O embasamento teórico para as 

análises consiste, por um lado, em bibliografia relativa aos estudos sobre maternidade e, por 

outro, em conceitos e teorias relacionadas às dinâmicas identitárias e relacionais 

empreendidas em ambientes online, tendo os sites de redes sociais (mais especificamente o 

Facebook) e a blogosfera enquanto foco. 

Diferentes autores apontam como o ciberespaço torna-se um campo comunicacional 

cada vez mais presente na vida das pessoas, no qual, por meio de performances realizadas em 

blogs, perfis em sites de redes sociais, grupos online, entre outras plataformas, constroem suas 

identidades na interseção com a figura e as ações de outros indivíduos que com elas 

interagem, criando laços e valores sociais (POLIVANOV, 2014; MATUCK e MEUCCI, 

2005; BAYM, 2010; RECUERO, 2009, 2014). Tais dispositivos possuem recursos e 

ferramentas específicos que permitem a efetivação de determinadas ações por parte dos 

usuários, além de expectativas e padrões de comportamento que constituem uma espécie de 

etiqueta (MILLER, 2011), ou seja, o modo como os atores sociais de uma plataforma virtual 

esperam que os demais usuários ali se comportem.  

Por mais que o ciberespaço permita a produção e visibilização de discursos variados, 

sobre os mais diferentes temas, existe também uma instância de controle nos ambientes 

online, que parte tanto das plataformas – suas regras, limitações e possibilidades técnicas, 

incluindo a manipulação de algoritmos – quanto da curadoria que o próprio ator social 

empreende sobre si e a performance alheia, regulando os conteúdos que compartilha e 

podendo interferir/avaliar aqueles aos quais tem acesso (BRUNO, 2013; SIBILIA, 2016; 

BRAGA, 2008), produzidos por pessoas que não necessariamente pertencem a sua rede de 

                                                           
20 Termo originalmente em inglês: computer-mediated discourse analysis (CMDA), criado por Herring (2004). 
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contatos. Disputas, alianças e negociações são, portanto, inerentes às mídias sociais. Atentar 

para tais dinâmicas faz-se necessário para a análise de narrativas articuladas em torno de uma 

faceta da vivência feminina que, em suas distintas práticas e concepções, carrega tantos 

embates e significados: a maternidade.  

A profusão de narrativas pessoais feitas por mulheres no Facebook e em blogs denota 

a necessidade de tantas falarem sobre ela da forma mais aberta possível, seja para realçar seus 

encantos, seja para desmentir suas idealizações. Parte-se da hipótese de que tais debates 

reflitam o desejo de flexibilizar (e até personalizar) essa referência identitária ainda tão 

marcante para as mulheres. Desse modo, narrar a própria vivência materna ou suas impressões 

sobre ela pode ser interpretado como um meio de criar novas percepções sobre o fato de ser 

(ou não ser) mãe, inaugurando outras maneiras de vivenciá-lo(s). Diante disso, certos recursos 

do Facebook e da blogosfera serão importantes para as mulheres discutirem a maternidade 

nesses espaços, criando redes de apoio e gerando visibilidade para o que problematizam. 

A dissertação é estruturada em três capítulos. No primeiro, apresenta-se um panorama 

de como a imagem da “mãe ideal” foi construída desde meados do século XVI no Brasil 

Colônia até as modificações que os modelos maternos e de maternagem hegemônicos vêm 

sofrendo no contexto ocidental contemporâneo. Aponta-se o diálogo entre práticas maternas 

brasileiras e estrangeiras ao longo desse período, indicando a influência que fatores como 

configurações políticas, teorias/movimentos sociais/feministas e novas possibilidades 

comunicacionais exerceram sobre elas.  

O segundo capítulo propõe uma discussão sobre as narrativas pessoais no cenário 

contemporâneo, com enfoque em seu contexto na cultura digital e no ambiente dialógico das 

mídias sociais. Também apresenta o corpus da pesquisa e os critérios para sua escolha, 

explicando os procedimentos metodológicos adotados para a realização da pesquisa junto a 

referenciais teóricos importantes tanto para concretizar a análise empírica quanto para 

entender os campos comunicacionais investigados. 

O terceiro e último capítulo traz a análise empírica do corpus da pesquisa. Para fazê-la, 

articula a bibliografia trabalhada nos capítulos anteriores, observações de campo e alguns 

conceitos/teorias até então não acionados (mas que se fizeram pertinentes no contato com o 

objeto) para examinar as unidades de análise nos âmbitos de produção e de recepção. 

Também são discutidas algumas particularidades da cultura digital, especificamente as 

relacionadas às mídias sociais, diante de situações concretas. 
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Apesar de existirem trabalhos que se debruçam sobre os interesses e construções que 

circundam a maternidade, ainda são minoritários e, dentre eles, poucos a abordam no âmbito 

das narrativas pessoais produzidas por mulheres que a vivenciam e/ou podem vir a ser mães 

nem, até onde se conformou a revisão da literatura aqui empreendida, incluem as mulheres 

sem filhos e/ou que não os desejam em suas análises. Além disso, o campo comunicacional de 

investigação de tais pesquisas consiste em revistas, jornais, questionários ou entrevistas, não 

em mídias sociais. Para realizar o levantamento bibliográfico, foram utilizados principalmente 

o Portal de Periódicos da Capes e o Google Acadêmico, com busca por produções na área de 

Comunicação que discutissem a mesma temática, ou que pelo menos abordassem a 

maternidade na cultura digital. Nessa etapa percebeu-se a originalidade da pesquisa, pois não 

foi encontrada nenhuma publicação acadêmica (além das minhas próprias) que tratasse a 

problematização da maternidade em sites de redes sociais. Por esse motivo, o material 

existente não articula as reflexões sobre a maternidade com os recursos e dinâmicas 

identitárias proporcionados por tais plataformas, nem seu impacto sobre os discursos ali 

produzidos. Conforme aponta Renata Tomaz, em levantamento sobre trabalhos voltados à 

maternidade produzidos no Brasil entre 2003 e 2013:  

Em se tratando do campo da comunicação, (...) questões como a relação entre 
maternidade e cibercultura (...) podem ser bem mais exploradas, levando-se em 
conta que não apenas os blogs, mas as redes sociais são cada vez mais procuradas 
como lugar de compartilhamento das práticas de maternagem (TOMAZ, 2015, p. 
164). 
 

No caso, Tomaz se refere a tutoriais para mães em sites como o YouTube, mas pode-

se ampliar tal escopo para que englobe discussões sobre a maternidade em outros sites de 

redes sociais, unindo-o ao campo comunicacional que, dentro do ciberespaço, costuma ser 

mais explorado nos estudos maternos contemporâneos – os blogs que tratam de questões 

relativas à maternidade.  

As contribuições inéditas que a dissertação busca trazer, portanto, dizem respeito a: 

abordar a maternidade no âmbito das narrativas pessoais produzidas tanto por mães quanto 

por não mães; investigar a maternidade nas mídias sociais com maior foco nos sites de redes 

sociais, campo investigativo até então inexplorado por comunicólogos brasileiros que a 

estudam; entender as narrativas pessoais sobre a maternidade enquanto um conceito, 

relacionando-o a configurações das mídias em que tais narrativas são produzidas.  

Assim, a pesquisa pretende colaborar com a produção acadêmica acerca de tais 

temáticas, bem como suprir certa carência de trabalhos na área de Comunicação sobre a 

maternidade na cultura digital.  
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  Capítulo 1: A construção da mãe ideal 
 

Da santa-mãezinha do Brasil Colônia à mamãe feliz do Facebook, são muitas as 

figuras associadas ao papel materno. No entanto, foi em meados do século XVIII, na França 

que a elite intelectual brasileira veio a usar como modelo, em que as mulheres são convocadas 

a desempenhar a tarefa de serem mães devotadas e carinhosas, responsáveis tanto pela 

reprodução da espécie humana quanto pela orientação das futuras gerações. Embasados por 

teorias que defendiam o amor natural e instintivo de toda mulher por seus filhos, médicos, 

ideólogos e governantes – com o apoio de muitas mulheres que enxergavam nessa mudança a 

possibilidade de valorização social e a resistência de outras tantas punidas por contestarem a 

moral materna – sedimentaram estruturas socioculturais, econômicas e políticas que cada vez 

mais restringiam as mulheres ao espaço doméstico, justificando a dominante presença 

masculina em ambientes públicos.  

Todavia, as mulheres não permaneceram inertes ao longo desses processos e, apesar 

de terem compactuado com regimes patriarcais visando determinados interesses, também 

promoveram uma série de modificações sociais e históricas que permitiram a contestação dos 

modelos maternos e de maternagem hegemônicos. Por um lado, a era contemporânea 

inaugura discursos que rompem narrativas consagradas, mas, por outro, ainda dissemina 

valores tradicionais da maternidade, que reconfiguram cobranças às (e pelas próprias) 

mulheres. Valores estes que coexistem com novas demandas e olhares sobre ela.  
 

1.1 O mito materno 

Brasil, século XVI. A metrópole portuguesa se vê diante de um problema: possui uma 

colônia composta por entrecruzamentos de diferentes culturas, fortemente marcada por 

migrações internas e externas (sobretudo de homens), costumes irregulares e moral fluida, 

com uma miscigenação gerada tanto pela exploração sexual quanto pelo escravismo, cujos 

frutos são “filhos bastardos”, “mães solteiras” e arranjos sociais, populares e familiares que 

desafiam as concepções cristãs. Há inclusive número expressivo de famílias matrifocais, em 

que as mães sustentam seus filhos e aqueles gerados por “tratos ilícitos” – amasiamento de 

brancos com indígenas, concubinato trazido pelos portugueses, estupros, relações entre as 

escravas e seus senhores. É preciso ordenar o novo mundo, homogeneizar seus habitantes.   

Assim, ao longo dos séculos consecutivos, representantes masculinos de diferentes 

segmentos da sociedade colonial e metropolitana – padres, governantes, confessores, médicos, 

moralistas, teólogos – tomam para si o papel de empreender um esforço de colonização para 

todos os moradores do Brasil, sem exceções, empenho este que se alinha ao interesse de 
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Portugal em consolidar um projeto demográfico de povoamento que preenchesse as áreas 

desocupadas de um território tão extenso, cobiçado por outros países europeus e por adeptos 

da reforma protestante. As mães, então, tornam-se parte desse projeto de Estado que, junto à 

Igreja Católica Ultramarina, se empenha na construção de um modelo materno que incorpore 

os valores do casamento insolúvel, da estabilidade conjugal e da valorização da “família 

legítima”, que passam não apenas a ser apresentados como recompensa e consolo frente à 

generalizada situação de abandono por parte dos homens (parentes, companheiros, maridos), 

mas também a orientar as expectativas sociais em relação às mulheres. O objetivo era claro: 

desprovê-las de qualquer conhecimento ou poder ameaçador, normatizar seus corpos e almas, 

amestrá-las dentro da família. 

É o que explica a historiadora Mary Del Priore (2009) que, por meio da recuperação 

das situações vividas por mulheres “comuns” do Brasil Colônia registradas em manuscritos e 

documentos impressos, elenca práticas culturais e representações simbólicas relacionadas à 

maternidade – gravidez, parto, cuidados com os filhos – cuja pretensão era, implicitamente, 

domesticar-lhes a vida por meio de seu papel de mãe, mantendo-as confinadas ao lar e a um 

marido a qual deviam total subserviência. Combatiam-se assim as múltiplas funções (mãe de 

filhos “ilegítimos”, companheira de um bígamo ou bígama ela mesma, manceba de um padre) 

e hábitos (saberes populares sobre o corpo feminino, trabalhos para compor a renda familiar, 

sincretismo religioso) da identidade das mulheres até então praticada. O Estado e a Igreja 

passam a introjetá-la apenas nas relações conjugais cristãs, condenando atitudes e condições 

que delas diferissem como o aborto (associado ao inferno), o não casamento (relacionado à 

luxúria) e a esterilidade (tida como resultado da impureza moral ou física na vida de casado).  

 Ter filhos passou a ser encarado como sinal de prestígio para as famílias, sobretudo 

para a mulher-mãe que, fosse das classes abastadas ou populares, livre ou escrava, ganhava 

maior importância ao ser capaz de gerar e manter uma prole numerosa. Afinal, devido à alta 

taxa de mortalidade infantil, mesmo aquelas com muitos filhos podiam se ver sem nenhum 

em um intervalo de poucos anos. Conforme defende Del Priore: “a maternidade apagava as 

diferenças raciais, culturais e econômicas mais candentes e prestava-se a ser o instrumento de 

integração do gênero ao projeto colonial” (p.42), sendo o refúgio onde boa parte das mulheres 

se abrigava contra a misoginia, o desemparo e a exploração tanto sexual quanto doméstica.   

Pode-se criticar, é claro, até que ponto essas distinções eram de fato apagadas pela 

maternidade, visto que, por exemplo, a esposa de um fazendeiro era oprimida por menos 

instâncias do que sua mucama, que contava com mais privilégios do que uma escrava de eito. 
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A própria historiadora pondera, afirmando que, “ao estudar a condição feminina, não se pode 

ter a ingenuidade de crer numa solidariedade de gênero, acima de diferenças de raça, credo e 

segmento econômico, embora, por vezes – e a maternidade era um desses raros momentos –, 

laços de cumplicidade e comadrio mais parecessem um nó cego” (p.22). A maternidade, então 

 (...) se fazia nicho onde as diferentes vozes femininas dialogavam sobre a obra da 
vida: as condições de acolhimento ou recusa do recém-nascido, as relações do corpo 
com o cosmos e o tempo, o imaginário sobre o nascimento ou a concepção. Nesta 
fala de mulheres, que mais parece um deslizar de tons, o som mais forte exprimia, 
no entanto, a desforra que significava “ser mãe” num meio que lhes negava qualquer 
tipo de sociabilidade intersexual e que lhes impunha um violento processo 
normativo (DEL PRIORE, 2009, p. 22-23). 

 

O que se extrai da pesquisa referente ao Brasil Colônia é que a maternidade servia 

como meio de compensar – ainda que de forma problemática – a carência da situação social 

vivida pelas mulheres da época. A esposa de um homem rico gerava herdeiros que lhe 

garantiam maior conforto a longo prazo. A esposa de um homem de classe popular ou mesmo 

a “mãe solteira” tinha nos filhos um complemento a sua força de trabalho, que sustentava a 

família. As mulheres escravizadas, indígenas ou negras, tornavam-se mais valiosas ao serem 

capazes de conceber novos escravos – seus filhos – para o senhor, o que podia permitir 

arranjos mais favoráveis com este último e os demais escravos. Servia ainda para preservar as 

diferenças de gênero (sendo uma “função biológica” exclusivamente feminina), manter papéis 

auxiliares que, por tradição, eram exercidos por mulheres (parteiras, por exemplo) e como 

forma de ajuste às novas condições de vida trazidas pela modernidade.  

A domesticação feminina, porém, não se implementou sem resistência. Ainda havia 

muitas mulheres à margem das recém-criadas normas maternas, das quais boa parte precisava 

ausentar-se do espaço doméstico por longos períodos para manter a si próprias e/ou aqueles 

que dependiam de seu trabalho. A extrema pobreza que marca a história nacional fazia com 

que as mulheres “comuns”, pertencentes às camadas populares ou menos favorecidas, 

tivessem dificuldade de seguir integralmente a cartilha da santa-mãezinha, ou seja, as práticas 

da mãe retraída, de figura assexuada, responsável pela casa, a família, o casamento e a 

procriação, sendo a única encarregada do nascimento, sobrevivência, saúde e disciplina dos 

filhos. Somada ao número de escravas e indígenas, a porcentagem de brasileiras que 

divergiam do ideal da santa-mãezinha era muito mais expressiva do que aquelas que o 

personificavam. Mesmo porque, como apontam Siqueira, Bandeira e Yannoulas (1994, p. 

149), “a "irregularidade de costumes", o fluxo contínuo, sobretudo de homens, as mulheres 

mantenedoras de seus fogos domésticos, mães de filhos de muitos pais, nunca deixaram de ser 

uma constante, principalmente entre os pobres aqui [no Brasil] e em outras colônias”. 
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Uma estratégia para combater tal conjuntura foi empenhar a estigmatização daquelas 

cujas maternidades fugissem ao projeto normatizador da Igreja e do Estado – “mães 

solteiras”, amásias, “de vida dissoluta”. Implementou-se, por parte da Igreja, a fabricação 

generalizada da culpa dos fiéis, do medo, da vitimidade e da intensificação da polaridade 

entre a figura da santa-mãezinha (pudica, servil, restrita ao lar) e a da “puta” (qualquer mulher 

que “não se portasse como casada ou santa-mãezinha”). O problema é que boa parte das 

mulheres às quais o Estado e a Igreja Ultramarina recomendavam matrimônio chegava a seus 

cônjuges por meio da exploração ou da escravidão, o que agravava a desigualdade nas 

relações de gênero. Isso muito influenciou a constituição dos papéis femininos, servindo para 

a criação de estereótipos bastante utilizados pela sociedade colonial (a mulher pecaminosa, a 

mulher abandonada, a mulher preterida, a mulher infértil que, por sê-lo, é melancólica ou 

“doente de paixões”), que acabaram incorporados pela Historiografia. Tais preconceitos e 

estigmas sociais também acentuavam as diferenças entre mulheres, que criavam redes de 

solidariedade, saberes e micropoderes.  

No papel de mães, gestoras da vida privada, administradoras do cotidiano doméstico 
e da sobrevivência da sua prole, as mulheres exerciam poderes discretos e informais, 
pondo em xeque a ficção do poder masculino, bastante difundido na sociedade 
colonial. Enquanto mães ideais e em contato com os projetos epistolares nutridos 
pela Igreja, as mulheres, sem detê-lo diretamente, flutuaram no poder que emanava 
de tais imagens. A maternidade foi, assim, o espaço onde mães e mulheres 
organizaram a sua revanche contra uma sociedade misógina (DEL PRIORE, 2009, 
p.41-42).  

 

Dessa forma, a maternidade configurava uma esfera tanto de disputas – quem mais se 

aproximava do ideal da mãe-santinha; era mais experiente na maternagem; tinha mais filhos 

“legítimos” – quanto de aprendizado e/ou trocas de informações e favores entre elas. 

Engendrou-se assim uma devoção popular e religiosa ao redor das mulheres que 

conseguiam ser mães, o que lhes motivava a sobreviver às precárias condições financeiras, 

emocionais e de saúde agravadas pelas gestações consecutivas. A superação desses percalços 

servia de referência às demais mulheres, transformando o sofrimento em caminho para o que 

se considerava a máxima expressão de felicidade feminina: a maternidade. Crença ainda mais 

reforçada graças à influência que as modificações empreendidas na França do século XVIII 

tiveram no imaginário ocidental.  

Em detalhada pesquisa que marca a inauguração de um novo olhar sobre a 

maternidade pelas Ciências Sociais, a historiadora francesa Elisabeth Badinter (1985) expõe 

que o sentimento de amor materno não é inato. Pelo contrário, desenvolve-se de acordo com 

as variações socioeconômicas da História e pode existir ou não, dependendo da época e das 
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circunstâncias (materiais, culturais, históricas) em que vivem as mães. Circunstâncias estas 

que possibilitam diferentes tipos de relação mãe e filho. 

Por muitos séculos, a Filosofia e a Teologia retrataram a criança como “um ser 

imperfeito esmagado pelo peso do pecado original” (SANTO AGOSTINHO, 426 d.C. apud 

BADINTER, 1985, p. 55). A Pedagogia do século XVII mantém a força do pensamento 

agostiniano, sendo recomendado aos pais tratarem a prole com frieza, lembrando-os 

constantemente de sua malignidade natural. A ternura e a educação tolerante que as mulheres 

“tinham tendência de dar aos filhos” era denunciada em publicações como A instituição da 

mulher cristã, traduzida do latim para o francês e reeditada a partir de 1542. Nela, lia-se:  

As delícias são o que mais debilitam o corpo; por isso, as mães perdem os filhos 
quando os amamentam voluptuosamente. Amai como deveis, de modo que o amor 
não impeça aos adolescentes afastarem-se de vícios, e incitai-os ao temor por meio 
de leves admoestações, castigos e prantos, a fim de que o corpo e o entendimento se 
tornem melhores pela severidade da sobriedade e da alimentação. Mães, 
compreendei que a maior parte da malícia dos homens vos deve ser imputada 
(BADINTER, 1985, p.57).       

 

Apesar de, no século XVI, práticas carinhosas entre mães e filhos terem sido 

apontadas – tanto que suscitaram críticas de teólogos e demais pensadores –, documentos e 

registros textuais do século XVII mostram que a afetuosidade era condenada enquanto 

frouxidão parental. Criadas com medo, sob a influência teológica dos pedagogos, as crianças 

das classes dominantes e cultas deviam o máximo de respeito àqueles que as tinham gerado. 

Entre as camadas populares, porém, uma imagem tinha mais força: a da criança-estorvo. 

Muitos pais não podiam – e, em boa parte das vezes, não queriam – arcar com os sacrifícios 

econômicos para mantê-la, arranjando soluções tais como abandono21, negligência ou 

infanticídio para eliminarem o inconveniente juvenil.  

Entre as camponesas, muitas não amamentavam os filhos com o objetivo de se 

tornarem “amas mercenárias”22 para as crianças de famílias abastadas. No século XVII, a 

educação das crianças das classes aristocráticas e burguesas se dava, nos primeiros anos de 

vida, na colocação dos bebês na casa de uma ama, geralmente no interior do país. Depois, já 

mais velhos, retornavam brevemente ao lar antes de partirem para o convento ou internato 

(BADINTER, 1985; ÀRIES, 1981). Durante esse último período, discutiam-se possíveis 

                                                           
21 Jean-Pierre Bardet (1973) descreve que era habitual que as mães pregassem bilhetes com informações e 
justificativas na roupa dos recém-nascidos abandonados, o que demonstra que o ato não era desprovido de culpa. 
Algumas inclusive manifestavam o desejo de um dia virem buscar o filho. Miséria, doença e a situação de “mãe 
solteira” eram causas recorrentes para o abandono. No entanto, também se encontravam luxuosos enxovais 
acompanhando esses bebês, em uma indicação de que a prática não era exclusiva das mães menos favorecidas. 
22 A abertura da primeira agência de “amas mercenárias” (ou amas de leite) na França data do século XIII, o que 
revela que delegar a amamentação do bebê a terceiras era um hábito antigo, mesmo que, naquela época, fosse 
restrito quase exclusivamente aos aristocratas. 
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arranjos matrimoniais para os herdeiros que, uma vez educados, casavam-se e ingressavam na 

vida adulta, em seus próprios lares.   

Mas é no século XVIII que o envio de crianças para a casa de amas se estende por 

todas as camadas da sociedade urbana. Dos mais pobres aos mais afortunados, nas pequenas e 

grandes cidades, a entrega dos filhos aos cuidados exclusivos de uma ama torna-se um 

fenômeno abrangente, que constituía parte da cultura popular do período. No entanto, as 

condições em que essas crianças viviam sob os cuidados – ou melhor, a falta de cuidados – 

das amas eram deploráveis. Por receberem pouco por cada infante, era comum que 

hospedassem vários de uma vez. Isso tornava impossível a nutrição adequada de todos os 

acolhidos, já bastante comprometida pela falta de higiene. Também vale lembrar que a 

maioria das amas eram camponesas que dividiam seu tempo entre as crianças que recebiam e 

os afazeres domésticos. Assim, os pequenos passavam boa parte do dia sozinhos, sem a 

supervisão de nenhum adulto, cobertos de fezes, sujeira, feridas e parasitas. Aliado ao pouco 

valor atribuído às crianças na época (o conceito de pediatria só surgiu no século XIX), que 

fazia com que o poder estatal não se alarmasse diante das péssimas condições em que parte 

considerável dos jovens franceses crescia, esse cenário era responsável pela morte de milhares 

de crianças nos primeiros anos de vida. 

Contudo, no último terço do século XVIII, a imagem da mãe, seu papel e sua 

importância sofrem profundas mudanças. A partir de 1760, são muitas as publicações que 

recomendam que cuidem pessoalmente dos filhos, enfatizando também a necessidade da 

amamentação. Passam a impor às mulheres a obrigação de serem mães antes de qualquer 

outra coisa, justificando-a por meio de teorias e conceitos que sustentam o que Badinter 

(1985) chama de mito: o instinto materno, ou seja, o amor espontâneo de toda mãe pelo filho. 

Esse amor materno passa a ser exaltado, ao mesmo tempo, como natural e social, necessário 

para a manutenção da espécie e da sociedade. A associação dos termos “materno” e “amor” 

desloca a figura da mãe do lugar de autoridade para o âmbito do afeto e do carinho, enquanto 

a figura paterna passa a ocupar uma função econômica e preceptora. 

Com a queda do Antigo Regime, o Estado passa a se preocupar não em formar súditos 

dóceis para Vossa Majestade, mas em produzir cidadãos que seriam a riqueza do Estado. 

Assim, a alta taxa de mortalidade infantil – em muito devida ao descaso com o qual as 

crianças eram tratadas – começa a ser combatida. Interessa ao Estado que o maior número 

possível de crianças nascidas no país sobreviva, para que se tornem adultos capazes de gerar 

dinheiro, conhecimento e todos os demais insumos de que a sociedade necessitaria. Como o 
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período de maior mortalidade era a primeira etapa da vida, foi preciso convencer as mães a se 

aplicarem às esquecidas tarefas de amamentar, tratar e zelar por seus bebês. 

Na França, assim como no Brasil, o discurso normativo médico sobre o funcionamento 

do corpo feminino passou a indicar a procriação como função natural das mulheres. Às que 

não fossem mães, restava o lugar da exclusão: a melancolia ou a luxúria. O discurso médico 

também classificava as mulheres como seres frágeis de natureza imbecil e enfermiça. Assim, 

a concepção e a gravidez convertem-se em remédio para os males femininos. Interessante 

apontar que, no Brasil, a lactação era encarada pela Medicina e pela Igreja como um dever 

moral desde o século XVI, apesar de ter sido intensificada com a influência francesa no 

século XVIII. Ao longo desse período, travou-se ferrenho combate às amas de leite – a 

maioria indígenas ou negras –, sendo o aleitamento cada vez mais percebido enquanto parte 

fundamental do processo de sacralização do papel da mãe (SIQUEIRA et al., 1994). 
Embasados por tais premissas, médicos, moralistas e administradores iniciaram 

campanhas expondo diferentes argumentos para fazer as francesas acreditarem que “dar 

novamente o seio” era mandatório. Badinter (1985) verifica que foram necessários três 

discursos diferentes para que as mulheres experimentassem novamente o amor materno: um 

alarmante discurso econômico (voltado aos homens “esclarecidos”), um discurso filosófico 

(enunciado a ambos os sexos) e um terceiro discurso dirigido apenas às mulheres.  

A partir de dados nem sempre verídicos, o discurso econômico afirmava que a 

população francesa diminuía, o que também impedia o maior povoamento das colônias. Nesse 

contexto, a criança ganha valor mercantil. Percebe-se que é potencialmente uma riqueza 

econômica, já que cresceria para desempenhar as funções necessárias e úteis à nação – 

inclusive habitar terras colonizadas. As despesas dos abrigos infantis e mesmo aquelas que se 

tinham com as crianças até sua morte prematura passam a ser encaradas como desperdício, 

perda da possibilidade de investir capital onde ele fosse mais proveitoso ao Estado. 

Já o discurso filosófico surge a partir da Filosofia das Luzes, que, ao propagar as 

ideias de igualdade e de felicidade individuais, favoreceu o desenvolvimento do amor e de sua 

expressão. A corrente libertária23 que atravessa a França reconfigura as condições do pai, da 

mãe e da criança. Esta última ganha direitos, enquanto a autoridade paterna é reduzida – não 

se pode fazer tudo que se quer com o infante por ser pai dele. Arranjo vantajoso para a mãe, 

que adquire certa autonomia. Ambos têm o mesmo direito de superioridade e de correção 

                                                           
23 Badinter (1985) ressalta que esse movimento era mais voltado para a igualdade dos homens entre si (igualdade 
das ordens) do que à igualdade entre os seres humanos em seus variados gênero, etnias e culturas. A igualdade 
política entre homens e mulheres também não foi uma questão cara ao período. 
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sobre os filhos, mas estes direitos são limitados pelas necessidades da criança, cuja fraqueza a 

torna incapaz de zelar pela própria conservação. O historiador Philippe Àries (1981) aponta 

que as transformações na estrutura familiar promovidas no século XVIII inauguraram o 

conceito e o sentimento de infância. O tratamento, a linguagem e as atividades (incluindo o 

surgimento de brincadeiras infantis) que os pais, especialmente a mãe, oferecem aos filhos 

deixam de ser os dispensados a um “pequeno adulto”. 

O casamento fundado na liberdade torna-se o lugar privilegiado da felicidade, alegria e 

ternura, sendo a procriação seu ponto culminante. Os casais, em tese, não mais se unem por 

conveniência ou arranjos familiares, mas pelo desejo oriundo do amor-paixão (ÀRIES, 1987). 

Isso inclusive abala o autoritarismo sob o qual viviam as mulheres. Passam a ser educadas de 

modo a se tornarem capazes de “pensar por si mesmas” e, assim, escolherem melhor seus 

futuros maridos. No entanto, apesar de pensadores como Montesquieu, Holbach e Condorcet 

defenderem a emancipação das mulheres por meio de uma educação que as colocasse no 

mesmo patamar social dos homens, as práticas adotadas para educar as jovens as mantêm 

atreladas ao âmbito doméstico, focadas basicamente em torná-las boas donas de casa. 

Por fim, o discurso que o Estado dirige às mulheres para que assumam sua 

responsabilidade enquanto mães faz, concomitantemente, uma súplica e uma acusação: a 

França precisa que retomem seus deveres esquecidos. Em seu Segundo Discurso (1754), Jean-

Jacques Rousseau argumenta sobre o quanto a vida doméstica e o cuidado com a prole 

atrapalham as possibilidades de desenvolvimento social e intelectual dos homens, deixando 

implícito que, se alguém na casa devia se ocupar das crianças, não eram estes últimos. Tal 

posicionamento talvez explique por que abandonou cinco filhos recém-nascidos em rodas de 

orfanatos contra a vontade da esposa, sem jamais reavê-los. Contudo, em 1762 publica o 

romance Emílio ou Da Educação, ao mesmo tempo sintetizador e influenciador de um amplo 

movimento que, visando a sobrevivência das crianças francesas pelos motivos anteriormente 

citados sem que isso interferisse no desempenho social masculino, circunscrevia as mulheres 

dentro da função materna, sob o argumento de que essa era sua vocação biológica.  

Aminatta Forna (1999) aponta que, mesmo não sendo o único responsável pela 

modificação do papel materno, Rousseau estabeleceu a ligação da maternidade com a 

moralidade, colocando a instrução e a ambição como desvios da função básica feminina. Em 

Emílio, defendia a criança como naturalmente boa e frágil, que, em vista disso, precisava ser 

educada com mais afeto e paciência do que aspereza. Para tanto, as mães eram as mais 

indicadas já que, devido a sua personalidade terna e pacata, tinham de “educar os homens 
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quando são jovens, cuidar deles quando grandes, aconselhá-los, consolá-los, eis os deveres 

das mulheres em todos os tempos” (BADINTER, 1985, p. 181). Tal premissa espalhou-se por 

demais países europeus e, consequentemente, por suas colônias. No Brasil, a figura da santa-

mãezinha ganhou contornos afetuosos, para além dos morais. Contudo, permanecia vinculada 

às mulheres católicas, brancas, casadas e que não trabalhavam fora (DEL PRIORE, 2009). 

Intelectuais afirmavam que a utilidade ou desavença social dos adultos dependia da 

maternagem que receberam quando crianças. Isso marca uma importante diferença na 

educação destinada aos infantes. Enquanto os meninos seriam educados para os saberes 

científicos, as meninas seriam destinadas ao casamento e à maternidade. É possível pensar 

que o projeto moderno era integrado a interesses estatais e burgueses, de modo que, para 

evitar o adoecimento e a morte de crianças, implementou-se o controle da mulher burguesa 

em uma lógica de biopoder: devido à capacidade de gerar filhos, o corpo feminino tornou-se 

alvo de cerceamentos e imposições pela parte que, não engravidando, em tese se ocuparia de 

todas as outras atribuições sociais não relacionadas aos cuidados domésticos com a prole.  

Filantropos, moralistas, médicos, administradores, pedagogos e chefes de polícia 

repetiam o argumento – existente desde a antiguidade, mas negligenciado entre o século XVII 

e meados do XVIII – de que os seios foram dados às mulheres pela natureza não para que 

deles se envaidecessem ou extraíssem prazer, mas para alimentar os filhos. As mulheres não 

deveriam esquecer a função nutrícia das mamas, empregando-as apenas para este fim. Os 

médicos do final do século XVIII reforçavam a adequação do leito materno às necessidades 

da criança, mas nem as mães “esclarecidas” nem as pobres lhes davam ouvidos. Passam então 

a ser condenadas como corrompidas pela “má sociedade”, que perturbara a ordem da 

natureza. Iniciam-se aí as comparações entre a mulher e as demais mamíferas que não haviam 

sofrido os malefícios da sociedade corruptora, sob o discurso de que mesmo as criaturas mais 

perigosas amamentavam e cuidavam das crias. A “mulher selvagem” – por não se separar do 

filho até o desmame, tratá-lo com carinho e permitir a liberdade do corpo infantil – também é 

tomada como modelo maternal a ser seguido. O naturalista Georges-Louis Leclerc, mais 

conhecido como Conde de Buffon, em alguns dos trinta e seis volumes da História Natural 

(1749-1789), tece elogios aos “selvagens brasileiros”, cujas crianças julga mais felizes do que 

as europeias. Ignora, porém, o distanciamento que se tentava empreender desde o século XVI 

entre os costumes indígenas e os hábitos trazidos pelos colonizadores portugueses. 

Tais comparações eram da ordem do desprezo. Até a mais miserável das francesas 

acreditava ser superior a qualquer fêmea mamífera e, também, a qualquer mulher pertencente 
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a uma cultura muito diferente da sua. Os homens que utilizavam os animais e as “selvagens” 

como exemplo sabiam do trauma que causavam em suas ouvintes. A intenção era retratá-las 

como desnaturadas, ou seja, afastadas da natureza, para que mudassem de postura. Junto a 

isso, empregaram-se promessas e ameaças. 

As promessas tentavam desconstruir as justificativas comumente apresentadas pelas 

mães para não amamentarem: estragava-lhes os seios, dava-lhes mau aspecto e as deixa 

cansadas. Assim, consistiam em afirmar que o aleitamento – e, por extensão, a maternidade –, 

contribuía para a saúde, beleza, felicidade, glória e rendimento econômico das mulheres. A 

aparência saudável das lactantes passa a figurar em publicações distintas, bem como os 

benefícios da amamentação. Os ideólogos afirmam que não existiria “dever mais delicioso” 

do que a experiência materna, pela qual as mães tudo renegam apenas para passarem mais 

tempo com seu bebê. Ressaltam que aqueles que veem sua dedicação extrema aos filhos como 

sinal de infelicidade enganam-se. As privações e sacrifícios se convertem em “pura alegria”. 

Apesar de toda essa campanha, a maioria das mulheres permanecia indisposta a 

vivenciar todos os ditos prazeres maternais. O exemplo das poucas que amamentavam e 

atendiam à suposta voz da natureza não granjeava adeptas e, ao vê-las, as demais pareciam ter 

o desejo de realizar o oposto. “Curiosa felicidade essa, que toma a forma de provação e 

dissabor aos olhos das interessadas! Decididamente, os homens foram melhores defensores da 

causa das mães, a menos que, através desse artifício, não tenham defendido na realidade senão 

a própria causa” (BADINTER, 1985, p. 193-194). Entre estes figurava Rousseau, que 

prometia às lactantes vantagens que iam do carinho do bebê ao apego do marido. Mais ainda: 

o aleitamento lhes garantiria a estima e o respeito públicos, discurso que perdura até o século 

XIX. O último benefício apresentado às mães era a economia que fariam se, em vez de 

entregarem os filhos a amas, assumissem seus cuidados. Além de não precisarem pagá-las, 

não teriam que custear o tratamento das crianças que retornavam doentes, fracas e débeis.  

Caso as promessas não surtissem o efeito desejado, partia-se às ameaças fisiológicas e 

morais: as doenças que poderiam ser contraídas caso a mãe se recusasse a amamentar; a 

vingança da natureza para com aquelas que não a obedecessem; o pecado cometido contra 

Deus por mães que recusassem a amamentação; o egoísmo de dividir o seio materno com 

crianças que não as próprias (o que se aproxima das iniciativas brasileiras para restringir a 

atenção materna apenas aos filhos “legítimos”); a imoralidade de se entregar a “prazeres 

vãos” quando a prole necessitava de cuidados. 

Todos esses argumentos tiveram por resultado colocar a mulher diante de suas 
responsabilidades, que, no dizer de Rousseau e de seus adeptos, são imensas. Como 
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o lembram todos os médicos, ela é inteiramente responsável pela sobrevivência e 
pela saúde futura de seu filho. (...). Não chegam até a lhe imputar a 
irresponsabilidade dos pais? Se estes não assumem sua função paterna, é porque a 
mãe é má. (...). Se as mães amamentarem, os pais farão naturalmente o seu dever [de 
preceptores]. A família será unida e a sociedade virtuosa. O que chefes de polícia e 
economistas traduzem em termos mais políticos: “O Estado será rico e poderoso” 
(BADINTER, 1985, p.198-199). 

 

Uma parcela de mulheres foi sensibilizada por tais preceitos. Primeiro, as leitoras de 

Rousseau das classes mais abastadas e de perfil intelectual, que queriam parecer esclarecidas. 

Já no fim do século XVIII, em número bem mais expressivo, as mulheres da média burguesia 

– que, um século antes, abandonavam os filhos mais por conformismo ou desânimo do que 

por necessidade – também passam a apoiá-lo. Esse apoio, porém, não veio por obedecerem às 

motivações sociais e econômicas dos homens. Foram atingidas pelas promessas de felicidade 

e igualdade contidas no interior desse discurso. Diziam os ideólogos e médicos: “Sede boas 

mães, e sereis felizes e respeitadas. Tornai-vos indispensáveis na família, e obtereis o direito 

de cidadania” (BADINTER, 1985, 147). De forma semelhante ao que ocorria no Brasil por 

meio da figura da santa-mãezinha, o Estado colocava o sacrifício feminino pelo dito bem 

comum como necessário para que as mulheres pudessem colher seus benefícios. Algumas 

perceberam que incorporando o papel de mãe devotada e carinhosa alcançariam uma 

importância social que jamais haviam tido. Assim, julgavam conquistar o direito ao respeito 

dos homens, o reconhecimento de sua utilidade e especificidade, já que apenas elas eram 

capazes de realizar uma tarefa que homens não podiam – ou melhor, não queriam – assumir. 

 
1.2 A mãe-higiênica e a maternidade científica 

Inúmeros ideólogos da Europa ocidental passam a basear suas análises e estudos na 

teoria rousseauniana da mãe, usando-a também para condicionar o comportamento feminino. 

Por exemplo, segundo o físico escocês William Buchan – cujas publicações com “conselhos” 

maternais fizeram sucesso – mulheres deviam “se comportar como damas em qualquer 

ocasião”, visto que a agressividade poderia fazê-las dar à luz crianças tidas como defeituosas. 

O parto, antes conduzido por parteiras, foi gradualmente delegado aos médicos que, se há 

algumas décadas julgavam essa função abaixo de sua dignidade, passaram a lucrar com a 

valorização da chegada de bebês. Pregava-se que o único destino feminino possível era reinar 

sobre a casa, deixando o que lhe era externo aos cuidados dos homens, sob pena de serem 

anormais e desgostosas caso a ela não se conformassem; deviam aprender a sofrer em 

silêncio, dedicando a vida aos familiares, pois essa era não apenas sua função por natureza, 

mas sua única possibilidade de serem felizes. A esse discurso foram acrescidas as imagens da 
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mãe ideal, professora (retirando o papel preceptor do pai), responsável e educadora versus a 

mãe egoísta, indigna, má e trabalhadora – sendo o trabalho feminino condenado pelos 

moralistas, que o culpavam pela desestabilização do lar (BADINTER, 1985; FORNA, 1999).  

Ainda assim, a maioria das francesas não teve pressa em seguir as condutas 

determinadas pelas campanhas de educação maternal. Emílio foi levado a sério por um grande 

número de homens, entre eles o próprio Napoleão Bonaparte, que, desde o início do século 

XIX, educavam as filhas e netas sob os preceitos estabelecidos pelo filósofo. Uma parcela 

considerável de mulheres foi receptiva a suas teses, mas apenas no sentido teórico. A tarefa 

maternal ainda parecia demasiado exigente para ser colocada em prática. Assim, Rousseau foi 

apenas o (mais conhecido) precursor de uma empreitada que se estendeu pelo restante do 

século, chegando inclusive ao seguinte. 

Conforme já explicado, as mulheres da média burguesia foram as primeiras a adotar de 

forma massiva a prática de se dedicarem à amamentação e aos cuidados dos filhos, 

gradualmente deixando de enviá-los para amas. A saúde e a higiene do bebê passam a 

configurar prioridades, o que transforma o médico de família em uma figura cuja presença se 

fortifica no cotidiano materno. Tal vínculo, somado à importância crescente que as crianças 

adquirem, permite que algumas décadas depois a Pediatria se estabeleça como campo de 

atuação e estudo. Cada vez mais, a mãe burguesa aceita restringir a própria liberdade em favor 

do aumento da de seu filho. Passa com ele muito mais tempo do que sua mãe lhe dedicara em 

toda a vida. Diante da advertência médica sobre a moda tradicional da faixa – que, ao 

aprisionar os bebês, permitia que as mães se dedicassem a seus afazeres de maneira mais 

cômoda –, no começo do século XIX seu uso em Paris e na província estava praticamente 

abolido. Nos cantões rurais e nas classes economicamente superiores, porém, o abandono da 

faixa é mais lento. Já entre as classes desfavorecidas e camponesas, o “hábito libertador” (de 

crianças) empregado nas cidades era quase totalmente desconhecido até meados do século. 

Badinter (1985) explica por que as práticas maternais da época diferiam tanto entre si. 

Enquanto a maternidade significava uma relevância social inédita para as mulheres burguesas 

– nem pobres nem ricas ou cultas, viram no novo papel a oportunidade de uma emancipação 

que as pertencentes à elite não buscavam – as aristocratas e as grandes burguesas da primeira 

metade do século XIX procuravam distanciar sua conduta o máximo possível daquela adotada 

pelas mulheres “vulgares”. Recusavam claramente o papel de boa mãe de família exercido 

pela pequena burguesa de costumes provincianos.  
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Esta, devido à crescente responsabilidade enquanto mãe, deixa de ser vista pelo 

marido como mais uma criança que precisa proteger e cuidar; consegue impor-se mais a ele, 

ganha maior respeito dos filhos e, muitas vezes, tem a última palavra. Para ela, a maternidade 

torna-se um papel gratificante, pois está impregnado de ideal. A “nobre função” de mãe é 

referida por um vocabulário inspirado no religioso, sendo comuns as falas e publicações sobre 

a “vocação” e o “sacrifício” maternos. Cria-se inclusive o pensamento de que toda boa mãe é 

uma santa mulher, de modo similar ao que sugeriam as práticas em torno da imagem da santa-

mãezinha brasileira. Dona de uma vida de devotamento ao filho, a Virgem Maria é 

consagrada padroeira da nova mãe, representação máxima do amor e abnegação maternos. 

Apesar da perda gradativa do poder da Igreja, cada vez mais exercido pelo Estado laico, a 

imagem da mãe santificada permanece.  

Já as mulheres ricas e/ou aristocratas ainda preferiam delegar os cuidados com a prole 

a amas que, boa parte das vezes, mudavam-se para suas casas sob a posição de babás. A babá 

se torna, inclusive, figura central na família burguesa. Acreditava-se que um dos efeitos de a 

contrariar seria converter em azedo o leite dado ao bebê. Como a saúde da criança ganha 

prioridade, muitas mães, sobretudo jovens, terminam controladas pelas amas, que passam a 

exercer autoridade diante de sua ignorância em relação à maternagem. Apesar das críticas de 

moralistas e roussenianos exigentes, o arranjo satisfazia boa parte da sociedade, visto que a 

coabitação passou a ser o critério pelo qual se distinguiam popularmente as mães boas e más. 

O mais importante não era o tempo que passavam com o filho ou a qualidade de sua relação, 

mas a suposta vigilância exercida sobre ele. Fosse praticada por uma ama de leite/seca ou pela 

mãe (que, em tese, fiscalizava a ama), o que interessava era a criança estar segura e saudável 

– em outros termos, apta a se tornar um adulto produtivo ao Estado. 

Contudo, o abandono dos filhos permanecia uma prática comum entre as camadas 

populares. Até meados do século XIX, 30 a 40% dos recém-nascidos nas grandes cidades 

eram enviados para o campo. Ainda no final do século XVIII, quando as mulheres abastadas 

começam a manter os filhos perto de si, as operárias e/ou esposas de pequenos artesãos 

precisam mandar a prole para o interior com o objetivo de trazerem mais algum dinheiro para 

casa. As próprias camponesas entregam os filhos a amas tanto para ajudarem os maridos na 

lavoura quanto para irem trabalhar cuidando das crianças da cidade. A prática se estende até o 

século XX, quando a esterilização torna o uso da mamadeira seguro.  

O abandono dos filhos, que aumentara muito na segunda metade do século XVIII, 
cresce ainda mais na primeira metade do século XIX. Armangaud [1973] sugere que 
a generalização, em 1811, do sistema de “roda” nos asilos (que permitia à mãe 
deixar ali o filho sem revelar sua identidade), somada aos efeitos da industrialização 
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e do crescimento da vida urbana, contribuíra para provocar esse forte aumento 
(BADINTER, 1985, p. 226). 

 
Tal conjuntura revela que a maior penetração de discursos alinhados à ideologia 

maternalista – que Badinter (1985) e Freire (2009) classificam como aquela que prega o amor 

inato de toda mãe pelos filhos e o “instinto” que tornaria qualquer mulher apta à maternidade 

– não necessariamente significa a predominância de práticas que espelhassem o maternalismo. 

Entre as mulheres pobres, a falta de métodos contraceptivos e as obrigações matrimoniais 

(certamente não isentas de machismo) acarretavam gestações consecutivas. Manter os bebês 

era difícil e, por precisarem trabalhar, as mães faziam uso de faixas e outros recursos 

condenados pela Medicina. Em boa parte da Europa ocidental – e também no Brasil – mães 

das classes menos favorecidas sofriam duras condenações pelos discursos médicos, públicos 

e, posteriormente, governamentais, por não terem condições de cumprir com todos os 

requisitos do que se entendia como boa maternidade (FORNA, 1999).  Soma-se a isso o fato 

de que, após o parto, várias delas migravam para as cidades para se cadastrar nas agências de 

amas de leite. A nutrição e sobrevivência dos filhos cujas famílias podiam contratar amas a 

domicílio vinha às custas da vida dos pequenos camponeses que, quando sobreviviam à 

primeira infância, carregavam na vida adulta as marcas das restrições a que foram submetidos. 

Suas mães biológicas na maioria das vezes permaneciam com a família que as empregara, 

tanto por apego ou interesse quanto por deduzirem a morte prematura dos filhos.  

É possível traçar um paralelo com a situação brasileira no mesmo período. A 

mentalidade escravocrata atribuía ao porte e características raciais das negras a capacidade de 

fornecer bom leite aos filhos de mães brancas sem condições físicas de amamentar. Unia-se a 

isso um costume trazido pelos portugueses: mães ricas não praticavam a amamentação, 

confiando-a a escravas ou “saloias”. Assim, essas mulheres eram forçadas a preterirem o 

mamar do próprio filho em prol do aleitamento do bebê de seus donos, o que resultava na alta 

mortalidade entre as crianças negras (SILVA, 2016). As amas de leite convertiam-se em 

“mães pretas” para os pequenos senhores, havendo inclusive “mucamas especializadas” que, 

nas horas vagas, contavam histórias e davam-lhes “estalados cafunés” (MOURA, 1998, p. 

190). Se as babás francesas eram fruto da profunda desigualdade social que as afastava dos 

filhos para cuidar de crianças às quais, muitas vezes, acabavam se apegando, no Brasil as 

escravas domésticas desempenhavam função semelhante, com a crucial diferença de que, a 

não ser que conseguissem sua alforria – raramente oferecida como recompensa por sua 

afeição e dedicação às crianças brancas –, não tinham escolha senão acatar as ordens dos 

senhores. Enquanto a babá europeia podia desfrutar de algum privilégio entre os jovens 
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aristocratas ou burgueses e seus pais, às “mães pretas” isso era muito mais complicado, uma 

vez que os “sinhozinhos” e “sinhazinhas” aprendiam desde cedo que as negras que deles 

cuidavam eram propriedade da família, mercadorias que, a qualquer momento, podiam ser 

descartadas ou vendidas. O exercício da maternidade é negado às escravas, evidenciando mais 

uma vez que o ideal materno brasileiro, desde sua concepção, era restritivo.  

Diante de uma sociedade que celebrava as virtudes da boa mãe sob o discurso do 

apego às crianças, mas que ignorava as simulações das mães ricas e a miséria que impedia a 

maternagem das pobres, o médico André-Théodore Brochard (1872 apud BADINTER, 1985, 

p. 234) denuncia que o Estado francês ainda não dá a devida importância aos infantes e que os 

deveres da maternidade permanecem incompreendidos, visto que é preciso ensiná-los. Mas 

sua expectativa de que, com o tempo, a amamentação “mercenária” se extinguiria porque as 

mulheres cumpririam seus deveres maternais não se concretiza. O sistema das amas de leite 

prospera até o final do século XIX, sendo substituído pelo aleitamento artificial.  

Mas, ainda que a propaganda intensiva de Rousseau e de seus sucessores não tenha 
conseguido convencer todas as mulheres a serem mães extremosas, seus discursos 
tiveram sobre elas um forte efeito. As que se recusaram a obedecer aos novos 
imperativos sentiram-se mais ou menos obrigadas a trapacear e a simular de todas as 
maneiras. Alguma coisa, portanto, mudara profundamente: as mulheres se sentiam 
cada vez mais responsáveis pelos filhos. Assim, quando não podiam assumir seu 
dever, consideravam-se culpadas. Nesse sentido, Rousseau obteve um sucesso muito 
significativo. A culpa dominou o coração das mulheres (BADINTER, 1985, p.235). 

 
Com a independência, a abertura dos portos brasileiros permitiu um intercâmbio 

cultural até então reduzido. Ansiosas por anular as influências da ex-metrópole, as elites 

locais espelharam-se na França (DEL PRIORE, 2009), o que trouxe a intensificação da 

ideologia maternalista aliada à coexistência entre amas de leite e superstições populares para o 

tratamento de enfermidades infantis (KOUTSOUKOS, 2009; RAGO, 1987) que circulavam 

dos casarões às periferias. 

Apesar do combate empreendido contra as amas de leite desde o século XVI – por 

distanciarem as mulheres livres, brancas, católicas e donas de casa da imagem da santa-

mãezinha que nutre o filho –, seu uso aumentou exponencialmente com o passar dos séculos, 

de modo que o aluguel de amas de leite representava uma atividade econômica importante nas 

cidades. Pequenos senhores de escravos alugavam suas cativas em período pós-natal, e disso 

retiravam boa renda. Muitas vezes, essas escravas eram separadas dos filhos biológicos, 

colocados na Roda de Enjeitados (cujos recém-nascidos também recebiam o leite de amas, 

fossem escravas ou livres). Cheias de amargura e revolta, era comum que descontassem seu 
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ressentimento24 nas crianças de quem se ocupavam, o que lhes conferiu a imagem de 

vingativas e maldosas (SILVA, 2016).  

Assim, desde meados do século XIX, médicos, intelectuais e progressistas criticavam 

o estilo de vida colonial da família burguesa – inclusive a convivência entre escravos e 

senhores no ambiente doméstico –, culpando-o pelo alastramento de doenças e práticas que 

afastavam o Brasil do que entendiam como um país desenvolvido e moderno (COSTA, 1999). 

Os médicos higienistas converteram-se em teóricos e/ou executores da política de 

higienização das cidades, da população e da família que passou a ser implementada. 

Uma das principais modificações ocorridas foi a passagem da mulher dona de casa à 

figura da mãe-higiênica. Se, na cultura colonial, a esposa da elite agrária era responsável pela 

administração das tarefas da fazenda – controlando criados e escravos em suas obrigações 

diárias enquanto o marido tratava de negócios na cidade –, a partir do século XIX a esposa 

passa a ter maior responsabilidade com os filhos. Garantir o bem-estar e a formação das 

crianças torna-se seu novo papel social, tendo os médicos como aliados nesse processo. 

Segundo Jurandir Freire Costa (1999), essa reciclagem da função feminina operou-se 

em dois tempos. O primeiro foi o da higiene que, acompanhando a urbanização, retirou as 

mulheres do confinamento doméstico, liberando-as para o convívio social e o consumo 

comercial. Ao contrário da “mulher de alcova” – pálida, flácida, que gritava ordens o dia 

inteiro dentro de casa, trajando vestes largas e simples – a mulher moderna podia (e devia) 

passear ao ar livre, contemplar vitrines, vestir-se com elegância para comparecer a festas e 

eventos. Já no segundo tempo, reforçando a “estatização dos indivíduos25”, a higiene: 

(...) procurou reintroduzir a mulher na família, devidamente convertida ao amor filial 
e ao consumo dos serviços médicos. (...). A mãe higiênica nasceu, portanto, de um 
duplo movimento histórico: por um lado a emancipação feminina do poder 
patriarcal; por outro, a «colonização» da mulher pelo poder médico (COSTA, 1999, 
p.255). 

                                                           
24 O que também acontecia com as babás francesas, acusadas pelos médicos de, por sua mágoa, desvirtuarem a 
criança durante seu convívio com ela, tornando-a problemática na vida adulta. Era mais um discurso que tentava 
fazer as mães abastadas se responsabilizarem integralmente pelos filhos, baseado em práticas abusivas que de 
fato ocorriam entre amas e infantes (BADINTER, 1985). 
25 Após a abdicação de Dom Pedro I (1831), o poder central compreendeu que não bastava urbanizar a família 
brasileira. Era preciso estatizar os indivíduos, já que a força de lei não produzia automaticamente cidadãos 
urbanos e submissos ao Estado – este, tendo sido incapaz de conquistar o apoio das elites ao longo do período 
pós-independência, permanecia visto com desconfiança por elas e pela população. A justiça soberana, apesar de 
eficiente na violação da arquitetura das casas e do direito de propriedade, detinha-se nas fronteiras da vida 
privada. As relações afetivas, os comportamentos íntimos, as representações do corpo e a percepção das 
necessidades emocionais – causas e consequências do poderio econômico e cultural dos senhores – continuavam 
imunes às represálias jurídico-policiais. A plena vigência da nova ordem dependia de uma transformação no 
universo familiar. Enquanto se operava, desde a chegada da corte portuguesa na capital, a “reeuropeização” das 
mentalidades e costumes, era preciso que os cidadãos acreditassem na importância que o Estado tinha na 
preservação da saúde, bem-estar e progresso da população. Desse modo, poderiam obedecer a suas solicitações. 
A higiene médica foi uma das ferramentas empregadas para tal fim (COSTA, 1999, p. 56-57).  
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As mulheres oitocentistas das classes abastadas, herdeiras dos costumes coloniais, 

além de não amamentarem os filhos também empenhavam a maior parte de sua energia em 

costumes criados pela sociabilidade urbana: moda, festas, diversões às quais elas deveriam 

comparecer e, muitas vezes, conduzir. A partir do momento em que a vida da criança de elite 

adquire importância econômica e política, os médicos atentam para a relação entre 

aleitamento “mercenário” e mortalidade infantil, condenando os serviços das amas de leite, 

especialmente as negras, por meio de argumentos higienistas e racistas, estes últimos trazidos 

da Europa. Conforme aponta Sandra Koutsoukos (2009), consideravam-nas menos zelosas 

com os cuidados higiênicos no aleitamento, trapaceiras por esconderem dos médicos a 

verdadeira qualidade de sua saúde e/ou leite e duvidosas por “abandonarem” os filhos pelo 

dinheiro do aluguel como amas, o que lhes rendeu o rótulo pejorativo de “mercenárias”. O 

discurso médico também afirmava que seu leite transmitia “os vícios da raça negra”, havendo 

incentivo da imigração de europeias para substituí-las (FREYRE, 1998, p. 269).  

 Assim, o aleitamento materno ganha conotação de problema nacional e é preciso 

convencer as mães a amamentarem suas crianças, processo semelhante ao ocorrido na França 

dos séculos XVIII e XIX. Condenado por interferir nos interesses político-populacionistas da 

elite agrária, o comportamento de preferir compromissos e lazeres à amamentação foi 

codificado no discurso higiênico como uma infração às leis da natureza. As mulheres que não 

amamentavam rompiam tanto com sua conformação de fêmeas da classe dos mamíferos 

quanto com sua vocação “natural” de serem mães – outra semelhança com o discurso 

maternalista francês. A culpabilização das mulheres foi uma faceta importante de sua relação 

com a higiene. Até o momento, as mulheres de elite não tinham sido ensinadas que deixar de 

amamentar significava desafeto pela prole. Os higienistas se aproveitam desse 

“desconhecimento” para obrigá-las a amamentarem e, posteriormente, seguirem as demais 

recomendações por eles fornecidas sobre a criação dos filhos (COSTA, 1999). As mães que 

os obedeciam eram colocadas como exemplares. Às demais, restava o título de desnaturadas. 

Além de proteger a vida das crianças (sobretudo as brancas de classe alta ou média), o 

processo de converter as mulheres ao modelo da “mãe amorosa amamentando o bebê” 

guardava outro objetivo: regular a vida das mulheres. Com a urbanização, a casa perde seu 

caráter de pequena empresa. Junto ao desenvolvimento dos serviços, a diminuição das 

obrigações religiosas e o crescimento da escolarização dos jovens, as donas de casa 

terminaram com muito tempo ocioso disponível. Fazê-las amamentar era um modo de 

preencher esse tempo com uma tarefa útil, livrando-as dos “passatempos nefastos à moral e 
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aos bons costumes familiares” (ibid, p. 259). Afirmavam inclusive que o ato compensaria 

possíveis frustrações sexuais, já que, ao sugar o leite, o bebê estimulava o mamilo da mãe. 

Outro motivo para o interesse no controle da rotina e desejos femininos era barrar sua 

competição com os homens. A libertação do patriarcado colonial gerou uma entusiástica onda 

de emancipação feminina. As mulheres se converteram nas principais consumidoras de 

artigos industrializados e da moda europeia; passaram a dar mais atenção aos cuidados com o 

corpo e o intelecto; liam mais, sobretudo romances que frequentemente se apresentavam 

favoráveis à independência feminina; o desenvolvimento econômico que alterou sua situação 

no lar e as novas regras de sociabilidade deram-lhes papel decisivo na promoção social dos 

maridos. Com isso, as mulheres passaram a demandar maiores prestígios e a se imporem 

como detentoras de anseios e ambições sociais próprias.     

Entretanto, para os higienistas, a independência das mulheres não podia extrapolar os 

limites da casa nem do consumo de bens e ideias que reforçassem a imagem da mulher-mãe. 

“Emancipada intelectual e profissionalmente, a mulher comprometia o pacto «machista» 

firmado entre a higiene e os homens. Para que este pacto sobrevivesse, a higiene precisava 

continuar garantindo a posse da mulher pelo homem” (COSTA, 1999, p. 260). A estratégia 

empregada pelos adeptos ao higienismo foi fazer as mulheres acreditarem na “nobreza” da 

“função amamentar” (p.261), prática semelhante à empregada na França.  

Ao final do século XIX, as discussões médicas sobre o comportamento e o leite das 

amas culminaram na regulamentação do serviço em províncias importantes como São Paulo. 

Só poderiam exercê-lo após serem examinadas por um médico, que atestaria sua saúde 

(SILVA, 2016). Com a chegada de novos alimentos industrializados para a nutrição infantil 

(que ganham a recomendação dos higienistas), a lei Áurea e as diferentes reformas urbanas 

que afetam a população mais pobre, a prática das amas de leite é reduzida, mas persiste para 

além de 1930 junto a uma nova moral sobre as mulheres, independentemente de sua cor ou 

poder econômico: são elas as principais responsáveis pela segurança e desenvolvimento dos 

filhos. É seu dever – mesmo nas condições mais adversas – buscar o melhor para eles.  

Tal concepção foi influenciada pela filosofia positivista que se espalhava pela Europa, 

trazendo os princípios de autoridade, hierarquia e obediência como elementos fundamentais 

da organização social. Para Augusto Comte, principal articulador dessa corrente ideológica, a 

colaboração feminina ao projeto positivista seria manter a ordem familiar, pois, na medida em 

que as famílias conservassem uma estrutura organizada, tornar-se-ia possível atingir a ordem 

nacional e universal. A função básica das mulheres, então, consistiria em manter a harmonia 
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na sociedade doméstica, educando os filhos dentro da mentalidade da ordem, da sujeição e do 

respeito aos pais e, por extensão, aos adultos e às autoridades constituídas.26 

Após a Primeira Guerra Mundial, a maternidade foi convertida em valor social e dever 

patriótico por meio da disseminação da ideologia maternalista pelo território europeu. Tal 

processo respondia às preocupações geradas pelos presumidos despovoamento e degeneração 

moral da juventude provocados pela guerra, o que mobilizou cada região a tomar as 

iniciativas julgadas necessárias para garantir a natalidade das futuras gerações. Na França, 

medidas de respaldo e incentivo à maternidade integraram uma política mais ampla de 

proteção à família, conduzida pelo Estado e pelos reformadores para enfrentar o suposto 

despovoamento. De modo geral, políticas públicas que visavam conciliar as funções de mãe, 

trabalhadora e dona de casa receberam apoio de feministas que defendiam o reconhecimento 

da maternidade como função social digna de remuneração. Movimento semelhante ocorreu na 

Inglaterra. A influência das práticas europeias chegou à América Latina, mas, em vez de 

preocupações geográficas ou econômicas, os argumentos que prevaleciam na região eram de 

cunho moral e cultural, que acabaram se alinhando aos projetos feministas e aos imperativos 

nacionalistas (FREIRE, 2008) – por sua vez também alimentados, respectivamente, pela onda 

de nacionalismo e movimentos de emancipação feminina que invadiram a Europa e suas 

produções culturais.  

No Brasil, o maior problema enfrentado pelo Estado era a precariedade das condições 

sanitárias – presente até os dias atuais – que, junto à elevada taxa de mortalidade infantil, 

ameaçava a construção da nação, ponto central para consolidar o regime republicano 

(OLIVEIRA, 1990). A partir da década de 1910, organizou-se o movimento sanitarista e a 

higiene foi lançada como ferramenta para orquestrar as mudanças sociais pretendidas, capaz 

de alçar o país ao progresso prometido pela república. O movimento modernizador, liderado 

pelas elites republicanas e fundamentado na rejeição às tradições culturais – o passado 

colonial –, elegeu a Ciência como principal ferramenta de autoridade, sendo os médicos seus 

porta-vozes e representantes tanto na esfera pública quanto na privada.  

Questionava-se qual seria o papel das mulheres na formação de um país saudável e 

desenvolvido, sobretudo enquanto “mães modernas”, devidamente aparadas pelo que Maria 

                                                           
26 Conforme desenvolvido no curso de extensão A História, a Filosofia, a Sociologia e a Infância: um estudo das 

variações socioeconômicas e seus reflexos na família e nas atitudes maternas, ministrado por Maria Auxiliadora 
Negreiros de Figueiredo-Nery na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Pantanal, em 2005. A 
pesquisadora trabalha com o conceito de “mulher servil”, ou seja, que serve a um projeto nacional/político, à 
família, aos filhos; um indivíduo cuja existência não se volta para aspirações próprias, mas para necessidades e 
desígnios públicos ou de terceiros.   
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Martha de Luna Freire (2009), apoiando-se em Rima Apple (1987), chama de maternidade 

científica: o exercício da maternidade fundamentado em bases científicas, objeto de práticas 

educativas próprias e supervisionado por médicos. Nesse sentido, entendia-se a maternidade 

como um dom vinculado à anatomia e fisiologia femininas – portanto, não poderia ser negado 

–, mas que era passível de se aprimorar por meio da educação higiênica.  

Nessa mesma década, 150 anos depois da publicação de Emílio ou Da Educação, 

outro estudioso relacionava a atividade materna à “natureza” feminina: Sigmund Freud. O pai 

da psicanálise estabelece que a feminilidade só é estabelecida quando o “desejo do pênis” que 

marca o crescimento das meninas pode ser substituído pelo desejo de um bebê. Ou seja, a 

maternidade seria uma compensação para sua “falta” fálica. Conclui, ainda, que entre as 

características essenciais da mulher figuram a passividade, o narcisismo e o masoquismo27 

(KEHL, 2016), que se refletem na devoção das mães com seu filhos. A psicanálise muito 

contribui para transformar a mãe no coração da família, promovendo-a à grande responsável 

pela felicidade dos filhos. Uma boa relação maternal garante indivíduos equilibrados, ao 

passo que uma relação conflituosa gera traumas psíquicos. Por isso, era a primeira a ser 

interpelada sobre a saúde mental das crianças, o que incluía submetê-la a tratamento caso seu 

estado interferisse no dos filhos. A “mãe má” é medicalizada sem que as posições 

moralizadoras herdadas do século XIX fossem anuladas de sua conduta. Ela seria, ao mesmo 

tempo, doente e má, sobreposição que, segundo Badinter (1985), persiste até os dias atuais.  

Tanto o discurso maternalista quanto as teses freudianas ganharam força nas primeiras 

décadas do século XX, principalmente por meio de revistas femininas que, desde a virada do 

século XIX, já constituíam um hábito entre as elites nacionais. Muitas feministas, utilizando-

se desses dispositivos, acionavam a maternidade como justificativa para reivindicar mais 

direitos e oportunidades às mulheres. 

As líderes do movimento sufragista brasileiro, por exemplo, desejavam participar do 

sistema político em igualdade com os homens. Diante dos temores antissufragistas, em 

especial os relativos ao cuidado com a família, reiteravam o argumento de que as obrigações 

políticas de uma mulher não ameaçavam a vida do lar, afirmavam que o voto melhoraria sua 

atuação como mães e aceitavam – assim como seus apoiadores masculinos – que a esfera 

                                                           
27 Entre as décadas de 40 e 50, a psicanalista polonesa Hèlene Deutsch desenvolveu a premissa de Freud sobre o 
masoquismo feminino, utilizando-o – assim como muitos outros adeptos do pensamento freudiano – como 
motivo pelo qual as mulheres estariam pré-dispostas a sofrer. Justificam-se assim todas as dores e sacrifícios 
enfrentados por elas, que não apenas foram naturalmente feitas para o sofrimento, mas o apreciam. A “mulher 
normal” gosta de sofrer. Aquelas que se revoltam contra essa condição padecem de alguma neurose ou são 
homossexuais. Tal raciocínio logo se estende à relação com os filhos, na figura da “mãe masoquista” (apud 
BADINTER, 1985). Ao contrário de publicações anteriores, o trabalho não foi bem recebido pelas feministas. 
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feminina de interesse englobava basicamente a casa e as questões relativas à educação, saúde 

e bem-estar da família. O que fizeram foi redefinir o conceito de lar, agregando-lhe aspectos 

novos e mais abrangentes. Nas palavras da fundadora da Federação Brasileira pelo Progresso 

Feminino (FBPF), Bertha Lutz, “não é exato nem procedente declarar que, adquiridos os 

direitos eleitorais, a mulher abdica do lugar que a natureza lhe concedeu. (...). O domínio da 

mulher, todas nós feministas concordamos, é o lar”. Mas complementa: “hoje em dia o lar não 

está mais compreendido no espaço de quatro muros” (HAHNER, 2003, p. 312).  

Em seus pronunciamentos, as líderes da FBPF tomavam o cuidado de não criticar a 

família ou a identidade doméstica da qual muitas mulheres dependiam, mesmo que elas 

próprias rejeitassem o papel tradicional de esposa e mãe como fonte suficiente de 

autorrealização e segurança econômica (ibid). Já as feministas que não eram membras ativas 

de organizações preferiam enfatizar a missão moralizadora da mulher, ligando mais 

diretamente o feminismo à maternidade. Também foram muitas as mulheres – feministas ou 

não – que endossaram o discurso médico acerca da vocação maternal feminina, bem como os 

preceitos de que o aleitamento materno é um ato de amor e que ser mulher equivale a ser uma 

boa mãe. Elas o fizeram tanto no papel de leitoras de colunas destinadas a orientações para 

mães e/ou aos cuidados com o bebê, assinadas por médicos, quanto como autoras de muitos 

textos (passionais, literários) sobre o amor materno.  

Um exemplo é a crônica “Carinho Maternal”, publicada na edição de novembro de 

1925 da revista feminina Vida Doméstica, sob autoria de Antoninha Lobo. O texto sustenta a 

afirmativa de que “na vida do lar, da família e da sociedade, a maternidade é para as mulheres 

a razão máxima da sua passagem por este mundo, a sua glória e a sua felicidade”, 

demonstrando indignação diante daquelas que “parece incrível, não querem ser mães; 

algumas que chegam a matar os pobres seres inocentes”. Tal abordagem lembra os discursos 

circulantes no Brasil Colônia para distinguir a santa-mãezinha das mulheres que não 

incorporavam seus ideais. A crônica termina com uma sentença: “A mulher que nunca teve 

ocasião de usar os carinhos de mãe, aquela que jamais sentiu pulsar no peito o amor materno 

(...) oh! essa alma não gozou ventura alguma e essa mulher, pode-se dizer, “só passou pela 

vida, mas não viveu”” (LOBO, 1925, p.65). Tais argumentos permitiam que outras 

publicações – muitas escritas por homens – retratassem as mulheres como interessadas apenas 

na esfera doméstica, cujo talento e satisfação focavam-se na família, razão de seus sacrifícios. 

Mas por que essas mulheres apoiaram um movimento que, segundo Costa (1999), as 

mantinha subjugadas ao poder médico? Freire (2009) aponta que havia um jogo de interesses 
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que beneficiava ambas as partes. O discurso higienista dirigido ao público feminino não se 

restringia ao instinto materno. Apenas isso não bastava. Era necessário que as mulheres se 

instruíssem, incorporassem valores morais e patrióticos, praticassem uma maternidade 

devidamente amparada pelos princípios da puericultura e pelos bons costumes. Os médicos 

seriam seus principais orientadores nesse processo, enquanto as mães, como percebeu Costa 

(1999), seriam alçadas ao posto de suas maiores aliadas na higienização do país. 

Por meio da valorização da maternidade como função social, as mulheres tiveram mais 

facilidade para entrar (e, depois, se estabelecer) em campos profissionais e acadêmicos que 

requeressem suas habilidades maternais “inatas”, como o Magistério, a Enfermagem, a 

Nutrição e o Serviço Social. Também se tornou forte argumento para pleitear direitos: já que 

seriam as responsáveis por criar os futuros cidadãos brasileiros, deveriam, como ditavam os 

próprios médicos, ser devidamente preparadas para isso – ter acesso a educação, à cidadania, 

à esfera pública e a melhores condições de vida (FREIRE, 2009). A maternidade torna-se 

condição para ter ou demandar direitos, o que segregava ainda mais as mulheres sem filhos 

e/ou que não queriam tê-los, já estigmatizadas pelas revistas, Medicina e cultura popular. 

Quanto aos médicos higienistas, a valorização social da maternidade representou uma 

oportunidade de se diferenciarem profissionalmente entre seus pares, legitimando-os como 

especialistas na promoção e vigilância da saúde das crianças, além de reforçar a ideia da 

Pediatria e da Puericultura como campos distintos de atuação médica (ibid). Diferenciação 

que era enfatizada nos colóquios, seminários e revistas femininas por onde o discurso 

maternalista circulava (SCAVONE, 2004; MARTINS, 2008; CASTRO, 2013). Se até o início 

do século XIX as brasileiras aprendiam a cuidar dos filhos via troca de experiências com 

outras mulheres – o que incluía o câmbio entre aquelas de diferentes classes, etnias e credos –, 

essa educação passou a ser cada vez mais institucionalizada nas figuras de pediatras, obstetras 

e psicólogos infantis. Ainda assim, Joana Maria Pedro (1998) mostra que, entre mulheres 

casadas, era comum circularem métodos e técnicas abortivas, conselhos para cuidados no 

parto, no trato com os bebês, entre outras questões, em uma rede de autoajuda e solidariedade. 

As solteiras não participavam dessas redes de informação, o que era uma maneira de 

legitimarem sua “inocência” e “pureza” em relação ao sexo e ao próprio corpo. A prática 

também pode ser lida como a manutenção da ideia tradicional de que a maternidade se 

restringe ao casamento, excluindo mães solo do acesso a orientações úteis.  

Até meados do século, a imagem da mulher cuja principal função era a de mãe 

dedicada à família permanecia majoritária, inclusive no campo científico. Mesmo assim, 
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Simone de Beauvoir (2016) já defendia que a maternidade deveria ser tratada enquanto 

escolha, em vez de uma imposição social que as mulheres, desde a infância, eram 

condicionadas a aceitar. Seria preciso encará-la do ponto de vista da sua vontade, que 

pretende agora a satisfação na vida social, e não como uma vocação natural ou um destino 

fisiológico. A crítica beauvoirista embasou movimentos importantes para a emancipação das 

mulheres em todo o ocidente, mas não foi capaz de conter o surgimento do que Betty Friedan 

(1971) chama de mística feminina: a ideia da realização da mulher apenas enquanto dona de 

casa, esposa e mãe, que perdurou nos Estados Unidos – sendo consequentemente propagada 

tanto por suas produções culturais quanto por sua influência sobre outros países, 

especialmente na América – pelos quinze anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. 

Tal conflito impulsionou a guinada econômica dos EUA, de modo que era preciso dar 

vazão aos produtos ali fabricados em série. O estímulo ao consumo se torna uma política de 

Estado, ao mesmo tempo em que a grande indústria põe em prática o que mais tarde vem a ser 

nomeado de obsolescência programada, a fabricação de produtos que se inutilizam mais 

depressa, a fim de forçar o consumidor a adquirir novos utensílios constantemente, gerando 

demanda de produção. Soma-se a isso o forte uso da publicidade para mobilizar as principais 

responsáveis pelo consumo nos lares estadunidenses (e também brasileiros): as mulheres. 

Empresários e marqueteiros acreditavam que, mantidas isoladas, com atuação social restrita 

ao lar, dedicariam mais atenção ao consumo – o que de fato ocorreu. 

Habilmente os donos do poder econômico convencem-na[s] a voltar em massa para 
casa. Nas décadas anteriores tinha havido um movimento de libertação feminino que 
abriu às mulheres as portas da participação social e econômica na construção da 
Grande Sociedade. Agora, por necessidades também econômicas, mas não mais das 
próprias mulheres ou da sociedade e sim da grande indústria, eis que a sua atuação 
fora de casa é desvalorizada e «revalorizada» ao máximo a sua feminilidade, a sua 
maternidade, como se participar na construção da sociedade fosse incompatível com 
a sua condição de mulher (MURARO apud FRIEDAN, 1971, p. 9).  

 

Interessante perceber que a maternidade (e, por consequência, a maternagem) não era 

encarada como capaz de ter impacto social para além do âmbito familiar. Formadores de 

opinião no Brasil também a viam dessa forma, por mais que, desde o início do século, 

tivessem redigido matérias e artigos dedicados a enaltecê-la para as leitoras.    

A dona de casa suburbana se converte no referencial feminino em propagandas, 

filmes, revistas, estudos, consultórios e logo chega a desenhar os contornos da imagem 

pessoal de milhões de estadunidenses, além da de tantas outras mulheres em contato com tal 

cultura. Assim como no Brasil, o poder e a influência da fala científica sobre a conduta e a 

maternagem das mulheres se fortificam, legitimando uma ideia de feminilidade que, por ser 

seguida por boa parte do público ao qual se destina, torna-se dominante.  
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A voz da tradição e da sofisticação freudiana diziam que [a mulher] não podia 
desejar melhor destino do que viver a sua feminilidade. Especialistas ensinavam-lhe 
a agarrar seu homem e a conservá-lo, a amamentar os filhos e orientá-los no controle 
de suas necessidades fisiológicas, a resolver problemas de rivalidade e rebeldia 
adolescente; a impedir o marido de morrer jovem e aos filhos de se transformarem 
em delinquentes. (...). Ficavam sabendo que a mulher verdadeiramente feminina não 
deseja seguir carreira, obter educação mais aprofundada, lutar por direitos políticos e 
pela independência e oportunidades que as antigas feministas pleiteavam. (...). Mil 
vozes de entendidos aplaudiam sua feminilidade, seu equilíbrio, sua nova 
maturidade. Bastava-lhes orientar a vida desde a infância no sentido da busca de um 
marido e da formação da família (FRIEDAN, 1971, p. 17-18, destaque no original). 

 
O casamento é alçado ao posto de meta da existência feminina, sendo a maternidade 

seu maior feito. Não é à toa que no final da década de 50 o índice de natalidade dos Estados 

Unidos se aproxima do da Índia. A média etária relativa ao casamento baixa para 20 anos 

entre as mulheres, chegando à adolescência. A proporção de universitárias em relação aos 

homens cai de 47% em 1920 para 35% em 1958, e 60% abandonam a faculdade para casar ou 

com receio de que o excesso de saberes atrapalhe o casamento. “As jovens que nas décadas 

anteriores desejavam seguir uma carreira preferiram a maternidade. Era o que publicava, 

jubilante, a revista Life em julho de 1956, num hino de louvor ao movimento da mulher 

americana de regresso ao lar” (FRIEDAN, 1971, p. 18, destaque no original).  

Ironicamente, a própria Betty Friedan – cujo conceito de mística feminina veio para 

criticar a existência de uma noção tolhida do que significaria ser mulher – coloca o casamento 

e, sobretudo, a maternidade enquanto “parte essencial da vida”, pondo-os inclusive como atos 

interligados. A autora integrava a geração de mulheres estadunidenses que primeiro foi 

apresentada à mística feminina espalhada por matérias e cartazes. Filhas de mães que, em sua 

maioria, não puderam exercer carreiras e que encontravam na orientação dos filhos e do 

marido algum motivo para sua existência doméstica, não desejavam acabar como elas. No 

entanto, também não recebiam dessas mães uma indicação do que deveriam (ou poderiam) 

ser. “Alguma [mãe] talvez dissesse claramente: «Não seja apenas uma dona de casa como 

eu». Mas a filha, achando que a mãe era demasiado frustrada para apreciar o amor do marido 

e dos filhos, talvez pensasse: «Vencerei onde minha mãe fracassou. Eu me realizarei como 

mulher», ignorando a lição que era a própria vida materna” (ibid, p. 65). 

Aqui cabe pontuar como a percepção e o convívio que se têm com um determinado 

modelo de maternagem e/ou concepção de maternidade (o que significa e representa na vida 

de uma mulher) constituem a vivência materna das mulheres, tenham elas filhos ou não.  

Friedan entrevistou jovens de gerações posteriores à sua, que também pensavam a 

maternidade tanto a partir da figura e da memória de suas mães quanto por influência da 

mística feminina, que ostentava uma imagem pública à qual sentiam que deveriam se adequar. 
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As estadunidenses viviam uma crise identitária. Muitas acreditaram que cumprindo o 

que a publicidade e os especialistas classificavam como feminino – cuidar da casa, ter um 

marido, ser mãe – estariam isentas da tarefa de planejarem suas próprias vidas, se projetarem 

no futuro. Pensavam que suas ações seriam guiadas pelas necessidades do cônjuge, dos filhos 

e do lar. Contudo, essas donas de casa se perceberam insatisfeitas e angustiadas. Não sabiam 

quem eram para além de executoras das funções conjugais, maternais e domésticas. Tal 

impasse foi diagnosticado como “descontinuidade no condicionamento cultural” por parte de 

sociólogos, analistas, educadores e psicólogos. Segundo eles, a educação mais igualitária que 

as mulheres haviam recebido não as preparou para o “papel de mulher”, fazendo a crise surgir 

quando forçadas a se adaptarem a ele. Friedan, no entanto, discorda.  

E se o terror que uma jovem sofre aos vinte e um anos, no momento de decidir sua 
vida, for simplesmente o medo de crescer, crescer como jamais se permitiu antes à 
mulher? E se o terror que enfrenta nesta idade for o medo da liberdade para decidir a 
própria vida, sem interferência de ninguém, com o direito de seguir caminhos que a 
mulher jamais trilhou no passado? E se as que escolheram o caminho do «ajuste 
feminino», fugindo a esse terror, casando aos dezoito anos, perdendo-se entre os 
filhos e os detalhes domésticos, estiverem simplesmente recusando-se a enfrentar a 
questão de sua identidade? (...). Minha tese diz que o âmago do problema feminino 
não é de ordem sexual, e sim de identidade — uma atrofia ou evasão do 
crescimento, perpetuada pela mística. É minha tese que assim como a cultura 
vitoriana não permitia à mulher aceitar ou gratificar suas necessidades sexuais 
básicas, a nossa cultura não lhe permite aceitar ou gratificar a necessidade básica de 
crescer e alcançar sua plenitude como ser humano, necessidade que não se define 
unicamente pela função sexual (FRIEDAN, 1971, p. 67-68). 

 
A publicação do trabalho de Friedan não apenas lançou luz sobre os dilemas 

enfrentados pelas estadunidenses, mas também fortaleceu os questionamentos que mulheres 

ocidentais faziam acerca de sua situação. A década de 60 marca o início da segunda onda 

feminista, embalada por demais movimentos que pregavam maior liberdade ideológica e 

corporal, como o movimento hippie e o movimento gay. Volta-se para questões de cunho 

mais íntimo, relativas à autonomia e aos desejos individuais das mulheres. No Brasil, os 

coletivos feministas precisaram se reestruturar para defenderem medidas ligadas à 

emancipação feminina sem serem alvo de perseguições por parte da ditadura militar recém-

instaurada no país. Debatiam-se tópicos de ordem mais prática, como a demanda por creches 

e o reconhecimento das licenças maternidade/paternidade, para que as mulheres pudessem se 

inserir no mercado de trabalho tendo seus direitos sociais reconhecidos (CARNEIRO, 2011). 

Porém, existia forte oposição à maternidade obrigatória, percebida como mais um modo de 

controle do corpo e da existência das mulheres, isolando-as na família nuclear. 

 
1.3 Tensionamentos maternos na contemporaneidade 
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O pessoal é político. A expressão utilizada pela jornalista estadunidense Carol Hanisch 

em 1969 sintetiza um processo que, desde o início da década, ocorria no interior do ativismo 

feminista: discutir a influência que estruturas sociais de ordem patriarcal tinham sobre a vida 

cotidiana, familiar e íntima das mulheres. Tal movimento, somado à entrada massiva de 

mulheres nas universidades e no mercado de trabalho, desencadeou marchas, passeatas, 

críticas ao pensamento freudiano28 e uma presença mais incisiva das mulheres nos espaços de 

poder. Até os anos 50, as feministas brasileiras evitavam ao máximo refletir a aparência e os 

comportamentos masculinos, até para pontuar suas diferenças e, a partir delas, fazer demandas 

(FREIRE, 2009). Já nos anos 60, conforme aponta a historiadora Margareth Rago (2004), para 

serem levadas a sério em ambientes ainda dominados por homens, as feministas buscavam se 

afastar tanto da imagem conservadora e santificada da mãe quanto de representações que 

pudessem prejudicar o reconhecimento de seu desempenho na esfera pública. Se a 

mentalidade patriarcal determinava que traços entendidos como femininos (doçura, charme, 

delicadeza, passionalidade) seriam sinais de descrédito, fazia parte da estratégia feminista 

escondê-los, negá-los. Encaravam a maternidade e os atributos a ela ligados como marcas da 

dominação contra a qual lutavam – o que se alinhava aos movimentos feministas 

internacionais, sobretudo na França, que a reconheciam como um defeito natural (handicap) 

que confinaria as mulheres em uma bioclasse. “Logo, a recusa da maternidade seria o 

primeiro caminho para subverter a dominação masculina e possibilitar que as mulheres 

buscassem uma identidade mais ampla, mais completa e, também, pudessem reconhecer todas 

as suas outras potencialidades” (SCAVONE, 2001, p. 139).  

O número crescente de pesquisadoras nos centros de produção acadêmica ao longo das 

décadas de 70 e 80, assim como a maior quantidade de mulheres bem colocadas no mercado 

de trabalho, tornou necessário reformular ou mesmo descartar conceitos misóginos, 

masculinizados, incapazes de acolher manifestações que se distanciassem da concepção do 

sujeito universal histórico como masculino, branco, heterossexual, de países desenvolvidos 

(RAGO, 1998). Assim, as teorias feministas surgem para ampliar o escopo das experiências 

                                                           
28 A tríade feminina elaborada por Freud e seus seguidores é criticada por estudiosos como a escritora e ativista 
feminista Kate Millett, que atenta para a falta de contextualização sociocultural das mulheres nas teorias 
freudianas; o psicanalista Jacques Lacan, que defende que o masoquismo feminino consiste em uma fantasia do 
desejo masculino e que, quando esse desejo incide nas mulheres, trata-se de uma das máscaras que utilizam para 
enlaçar a fantasia do sexo oposto; a socióloga e psicanalista Nancy Chodorow, que presta especial atenção à 
imagem materna construída pela psicanálise; e a ensaísta e psicanalista Maria Rita Kehl que, ao refletir sobre a 
origem dos discursos aceitos como descritivos de uma “natureza feminina” eterna e universal, revisa os 
principais conceitos freudianos sobre a mulher e a feminilidade (MILLETT, 1970; RIBEIRO, 2017; 
CHODOROW, 2002; KEHL, 2016). 
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históricas dignas de serem narradas, o que permite ressignificar tais experiências. Se, nos anos 

60, o corpo foi negado ou negligenciado e a postura das feministas se assemelhava a de 

oradoras, avessas à maternidade e à imagem tradicional da mãe, a partir dos anos 80 percebe-

se a busca de novos lugares para o feminino (RAGO, 2004). É nessa década inclusive que a 

questão da saúde das mulheres entra na agenda feminista brasileira.  

Incomodadas e insatisfeitas com o fato de o corpo da mulher e sua saúde serem traduzidos e 
orientados pelos médicos – ginecologistas e obstetras –, bem como com a perspectiva 
fragmentada de sua corporalidade por eles propalada, as feministas passam a reivindicar um 
tratamento específico e integral à saúde feminina. Nesse sentido, em busca de um outro 
olhar, menos patológico, menos reprodutor e menos intervencionista, a saúde torna-se uns 
dos pontos de grande ataque e remodelação feminista (CARNEIRO, 2011, p. 2).  
 

Enquanto movimento e teoria, o feminismo nacional tentava ampliar a questão da 

maternidade, qualificando-a, tornando-a mais amparada e reconhecida. A postura das 

feministas brasileiras permite traçar um paralelo com a corrente do feminismo diferencialista, 

em que a maternidade, assumida como parte da história e identidade femininas, passa a ser 

considerada como um poder insubstituível, que só as mulheres possuem (SCAVONE, 2001). 

Por exemplo, para as feministas ligadas ao DUODA (Centro de Pesquisa de Mulheres da 

Universidade de Barcelona e do Parque Científico de Barcelona), inspiradas por feministas 

italianas, a maternidade e a língua materna atuam como pilares da construção teórica e prática 

da corrente feminista que defendem, notoriamente reconhecida na Espanha.  

Por meio do corpo das mulheres, o feminismo passa a construir novas formas de 

feminilidade, novas concepções sobre beleza, sedução, saúde e sexualidade. Baseada nas 

ideias foucaultianas de cuidado de si, técnicas de si e artes do viver, Margareth Rago (2004) 

indica a possibilidade de uma reinvenção subjetiva das feministas. Ou seja, põe-se em prática 

a constituição estilizada da própria subjetividade, desenvolvida em um momento em que a 

liberdade, nos seus mais variados sentidos, é experimentada de forma mais intensa. 

Pode-se traçar um paralelo entre esse movimento e a importância que a possibilidade 

de fazer escolhas adquiriu para o sujeito pós-moderno. Anthony Giddens (2002) aponta como 

a identidade passou a ser um empreendimento reflexivamente organizado, maleável (em certa 

medida), de modo que o projeto reflexivo do eu permite mudanças conforme se alteram os 

interesses do indivíduo. Isso em muito se deve à possibilidade identificada por Simmel 

(1983), por meio da noção de “projeto”, de os sujeitos escolherem e planejarem seus cursos de 

vida na era moderna, com objetivos que não eram mais pré-determinados por instâncias 

sociais – mesmo que estas ainda surtam influência sobre muitas das escolhas empreendidas –, 

como ocorria nas sociedades tradicionais, e sim por motivações próprias. Na 



56 

 

 

 

contemporaneidade, esse quadro se acentua sob a forte influência do mercado capitalista. Não 

há escolha senão escolher. Só existem discussões sobre desejar ou não ser mãe ou sobre que 

tipo de maternidade se pretende construir em um contexto em que podemos arquitetar, ao 

menos até certo ponto, nossos projetos de vida. A partir do momento em que se pode 

escolher29, há a coexistência de posicionamentos diversos, que elaboram projetos de vida que 

entram em disputa – incluindo os relativos à maternidade.  

Diante da possibilidade de, enquanto sujeitos femininos, vivenciarem experiências até 

então restritas e, como indivíduas pós-modernas, planejarem seus projetos e estilos de vida, as 

mães contemporâneas passam a compor a imagem da mulher independente, pois, além de 

emancipada e muitas vezes chefe de família, ela quer ter prazer sexual, sentir-se atraente e 

dedicar tempo para cuidar de si mesma (RAGO, 2004), o que muito se relaciona com a 

“moral da boa forma” enunciada por Mirian Goldenberg (2002, 2008) e Paula Sibilia (2010), 

na qual exige-se, sobretudo da mulher, uma performance estética ligada ao que se entende 

como o corpo saudável e ativo. Este ganha importância na vivência materna – para além da 

maternagem, a ideologia dos modelos de maternidade hegemônicos abarca a noção de zelo 

com o corpo. Não basta estar feliz com a “cria”, é preciso perceber-se charmosa, disposta, o 

que tanto pode permitir novas experimentações corpóreas quanto gerar desconforto diante da 

imagem no espelho que não reflete os ideais esperados de cuidado e beleza.  

A antropóloga israelense Orna Donath (2017) aponta a transformação nos parâmetros 

do que se entende por “boa mãe”. Se, no passado, refletia a imagem da Virgem enquanto uma 

persona assexuada, pura e sacralizada, a partir da década de 80 o modelo mitológico 

intensificou a representação das mães – especialmente de classe média, brancas e jovens – 

como seres sexuais e objetos eróticos.  

Essas novas representações da figura materna não significam que a sociedade encare 
seu corpo como algo totalmente atraente, mas sim que elas se tornam cada vez mais 
desejáveis como objetos de fantasias sexuais, ao mesmo tempo que fomentam outras 
fantasias míticas de que as mães “têm tudo”. Hoje é quase uma certeza que uma 
mulher não deveria ser ‘apenas’ mãe. Se você quiser ser reconhecida, também 
precisa ter uma profissão, participar ativamente na pré-escola e na escola durante o 
pouco tempo livre de que dispõe e ser, apesar de toda a exaustão, sexy, é claro. 
(DONATH, 2017, p. 54-55, destaque no original). 

 
 Espera-se que o corpo das mães – grávidas, pós-parto e anos depois do nascimento 

dos filhos – atenda aos mesmos padrões heteronormativos que o mito da beleza e da 

sexualidade impõe às mulheres em geral. Em nenhum instante o corpo materno está livre da 

busca pelo aprimoramento estético, da conservação de traços joviais nem da obrigação de 
                                                           
29 Nas sociedades tradicionais e modernas havia possibilidade de escolha, mas as opções eram bem mais 
restritas, muito condicionadas à posição que o sujeito ocupava naquelas respectivas estruturas sociais. 
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exibir uma disponibilidade sexual muito mais ligada às expectativas de terceiros do que a seus 

próprios desejos (DONATH, 2017). A estética yummy mummy (mamãe suculenta, em 

tradução literal) é descrita por Sarah A. Parkes (2013) como produtora de um discurso 

socialmente construído que sugere que mulheres devem se vestir com estilo, estar sempre 

habilmente arrumadas e manter um físico magro e tonificado durante o perinatal. O único 

ganho de peso e/ou aumento de medidas de uma grávida deve ser relativo à curvatura sob a 

qual se encontra o feto. Mães devem recuperar a silhueta delgada da pré-gravidez rapidamente 

após dar à luz. O discurso yummy mummy também relaciona o ideal de magreza com o 

sucesso das mulheres como indivíduos e mães. Tais exigências são visíveis no alto número de 

blogs, páginas, grupos e serviços voltados para o físico das mães, como pode ser visto abaixo.  

 
   Figura 2 – Mamãe Sarada 

 
 

Outro aspecto se destaca na citação de Donath: o nível de exigência para com as mães, 

muito maior do que na modernidade. Enquanto a mãe-santinha representava um modelo 

materno e de maternagem possível de ser contemplado (desde que se cumprissem os 

requisitos sociais para encarná-lo), atualmente ninguém atinge o nível de otimização exigido. 

São cobradas (e se cobram) a ser mães cada vez melhores. Para isso, precisam otimizar o 

tempo para cumprir todas as atividades, em uma maternagem e rotina – pessoal, física, 

profissional – baseadas na ideia de alta performance. A influência mercadológica que resulta 

na necessidade de pensar projetos de vida também repercute na maternidade. Crianças e mães 

representam uma faceta importante do mercado capitalista, pois geram o consumo de produtos 

e serviços cada vez mais variados e lucrativos. Há interesse comercial na maternidade, 

sobretudo em modelos maternos e de maternagem que demandem grande investimento 
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financeiro das mães, em si mesmas e nos filhos. Somam-se a isso mães-empreendedoras 

(SALGADO e JORGE, 2018) cujos negócios são voltados ao universo e à rotina maternais.   

Os anos 90 marcam a maior preocupação dos movimentos feministas em tratar das 

especificidades nas demandas de cada mulher, de acordo com recortes étnicos, afetivos, 

econômicos, socioculturais, entre outros. No Brasil, novos estudos analisam as condições de 

vida das mulheres negras, indígenas, campesinas e imigrantes, dando origem a programas 

voltados à prevenção e tratamento do câncer de colo de útero e/ou de mama, à amamentação, 

atenção ao parto e contenção da mortalidade materna criados pelo Ministério da Saúde 

(CARNEIRO, 2011). Mas não é apenas o reconhecimento das várias lutas enfrentadas por 

diferentes mulheres que está em pauta. Trata-se do debate sobre a construção do que se 

entende por identidade feminina, em uma tentativa de ampliar os preceitos hegemônicos que a 

sustentavam até então. Em 1992, essa vontade política e acadêmica de uma revisão do 

feminismo enquanto movimento e teoria é nomeada pela ativista e escritora estadunidense 

Rebecca Walker como terceira onda feminista – ou pós-feminismo, como preferem algumas 

autoras – que se define enquanto “a existência, hoje, de uma multiplicidade de feminismos, ou 

de um feminismo plural, que reconhece o fator da diferença como uma recusa da hegemonia 

de um tipo de feminismo sobre outro” (MACEDO e AMARAL, 2005, p. 154). Nesse 

contexto, o conceito de gênero também é repensado, inaugurando a teoria queer.  

Uma de suas principais representantes, Judith Butler (2016), utiliza o termo 

“performatividade” para se referir às práticas regulatórias e de repetição que impõem 

uniformidade no comportamento estabelecido como coerente pela cultura no que diz respeito 

a sexo e gênero. Segundo a filósofa, o gênero não é algo que somos, mas algo que fazemos, 

usando para isso nosso próprio corpo, através de uma série de atitudes (em verdade, bastante 

limitadas) que remetem ao que se pretende representar. Repetir uma sequência de atos que 

foram, ao longo de séculos, estabelecidos cultural e socialmente como femininos é validar-se 

enquanto um sujeito que pertence a este gênero. 

Performatizar o amor materno, a devoção aos filhos e o cuidado com a família seria 

então uma forma de construir-se e ser reconhecido como um sujeito feminino. Nesse sentido, 

a recusa da maternidade exporia as mulheres a uma temida pena social, sendo sua aceitação 

por elas mais uma “instituição social compulsória” do que uma escolha, já que se pretende 

naturalizar e universalizar tal instituição como própria do gênero feminino (BUTLER apud 

REIS, 2013, p. 366). O termo cunhado por Butler se aproxima da expressão comumente usada 

em problematizações maternas nas mídias sociais: maternidade compulsória, isto é, estruturas 
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– desde práticas de socialização até leis – que impelem as mulheres a se tornarem mães. No 

Brasil, a criminalização do aborto nega a elas o direito de interromperem a gestação exceto 

em casos comprovados (e essa comprovação é excessivamente burocrática) de estupro, feto 

anencefálico ou risco de vida à mãe. Em novembro de 2017, uma Comissão Especial 

da Câmara dos Deputados aprovou uma versão do texto da PEC 181/2015, que  insere na 

Constituição a proibição do aborto em todos os casos, inclusive os já previstos pela legislação 

brasileira (RODRIGUEZ e FERRO, 2018).  

Os movimentos e teorias feministas contemporâneos compreendem que não é o fator 

biológico da capacidade de gestação que determina o lugar social das mulheres, mas as 

relações de dominação que atribuem à maternidade um significado social (SCAVONE, 2001). 

A abordagem da maternidade compulsória feita por mulheres nas mídias sociais enfatiza 

justamente esse aspecto, entendendo-a como prática pela qual a conduta feminina é regulada.  

 
                Figura 3 – Post sobre maternidade compulsória em perfil pessoal no Facebook 

 

             
 

A publicação acima aproxima-se do que é percebido por Donath ao afirmar que  

A maternidade não é um projeto privado. É sempre, infinita e exaustivamente, 
pública. Todos os dias, as mulheres ouvem que possuem essas habilidades 
instintivamente, por natureza, mas ao mesmo tempo estão submetidas aos ditames 
sociais sobre como deveriam conduzir a relação com seus filhos de forma a serem 
consideradas “boas mulheres” e “boas mães”, pessoas e seres morais (DONATH, 
2017, p. 53, destaque no original).  
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Apesar de novas facetas da maternidade terem sido mais abordadas nos últimos anos, a 

cultura midiática brasileira ainda revela uma supervalorização do papel de mãe 

(ESCOSTEGUY e BARBOSA, 2011; FISCHER, 2001), em que discursos que associam a 

maternidade à dedicação e à plenitude são priorizados em detrimento de discussões mais 

profundas sobre a maternagem. É o que Susan Douglas e Meredith Michaels (2004) chamam 

de New Momism, que parece celebrar a maternidade, mas, na prática, dissemina padrões de 

perfeição materna inalcançáveis, configurando uma visão intensamente romantizada e 

exigente da maternagem, em que o pleno sucesso das mães é inatingível. Já Tatiane Leal 

(2015) aponta como importantes revistas brasileiras – não apenas voltadas ao público 

feminino – se dedicam a explicar, justificar e promover o modelo identitário da “mulher 

poderosa” como a síntese do novo papel feminino na era contemporânea. A “mulher bem-

sucedida” é aquela que conquistou o êxito em âmbitos como trabalho, casamento, 

maternidade, beleza e sociabilidade. Para Leal, os discursos midiáticos engendram 

subjetividades conformadas tanto aos ideais tradicionais de feminilidade (incluindo-se os de 

zelo e afeição maternos) quanto às demandas produtivistas do capitalismo neoliberal. 

 Manter as mães informadas por meio de conteúdos produzidos por especialistas, tal 

como se praticava entre os séculos XIX e XX, permanece corriqueiro nas mídias nacionais 

(TOMAZ, 2016), mesmo que muitas vezes as experiências das mães sejam enfatizadas. O tom 

aparentemente mais inclusivo, que respeita as vivências particulares da leitora, espectadora ou 

ouvinte, pode ser um modo de lidar com narrativas paralelas às do circuito mainstream, 

produzidas principalmente em sites de redes sociais e blogs.  

Adriana Braga (2008) aponta que o arranjo entre mães, mídias e especialistas não 

deixou de prevalecer, mas parece estar sendo modificado pelas possibilidades interacionais 

proporcionadas pelas novas mídias. Revistas tradicionais como Crescer e Pais&Filhos, por 

exemplo, possuem seção de comentários em seus respectivos sites, além de perfis em 

plataformas como Facebook e Instagram, nos quais as seguidoras podem expressar suas 

opiniões – inclusive as que discordam do conteúdo divulgado. Os comentários da figura 4 

(assim como as reações predominantes de riso, em provável escárnio, e raiva) mostram a 

reprovação diante do conteúdo de determinada matéria.  
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Figura 4 – Post na página Revista Pais&Filhos realizado em 21 jul. 2018 

 
 

Ao analisar anúncios brasileiros e canadenses veiculados entre 2006 e 2013, Maria 

Collier de Mendonça (2014) percebe que a publicidade de mídia impressa reproduz e reforça 

a maternidade conforme os valores das culturas patriarcal e do consumo. Enquanto as 

grávidas eram representadas como figuras passivas, assexuadas e inexperientes na 

maternagem, o retrato das mães as fazia puras, meigas e totalmente dedicadas aos filhos, em 

oposição ao que as entrevistadas para a pesquisa relataram sobre suas rotinas divididas entre o 

cuidado/convívio com os filhos, o trabalho, o restante da família e suas próprias necessidades. 

Tal conjuntura reflete o que Maria Helena Fernandes (2006) aponta sobre o fato de as 

mulheres, ao longo das últimas décadas, terem acumulado funções e ideais impossíveis de 

serem atingidos, sendo a maternidade o maior exemplo disso. Não é à toa que, para as mães 

entrevistadas por Mendonça (2014), retomar as atividades profissionais era muito complicado. 

Mesmo ao se esforçarem para conciliar inúmeras tarefas e papéis, sentiam que os ideais de 

perfeição materna afetavam sua autoestima, aumentando a sensação de culpa. O grande 

recurso discursivo de Rousseau ainda marca presença, reforçado pelo aparato midiático.   

No entanto, cabe refletir em que medida a culpa materna contemporânea se aproxima 

da culpa materna moderna. Até meados do século XX, a culpa ocorria pelo fato de a mulher 

desejar algo que o espaço público condenava, em uma lógica em que a opressão (que gera 

culpa) constituía o mecanismo do funcionamento social. Na contemporaneidade, o estímulo 

ocupa esse lugar, gerando vontades que, por sua vez, não estão isentas da influência de 

construções sociais. Entre elas, a de ser uma mãe flexível, presente, que dá conta de diversas 
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atividades ao longo do dia. Nesse sentido, o que as mães atuais chamam de culpa pode ser 

lido como a frustração com a própria “ineficiência”, suas falhas e inaptidões.  

Hoje, não é o dever o mecanismo que incita as mulheres na vida cotidiana, inclusive 

em relação à maternidade. É o estímulo, que produz desejos. Para ter/criar os filhos, a mãe 

sacrifica outro desejo, que deseja menos. Porém, um dos paradoxos da maternidade é que a 

faceta da obrigação – capaz de gerar culpa diante do não cumprimento das responsabilidades 

– ainda tem forte papel, inclusive dentro desses desejos. Pode-se pensar no exemplo de uma 

mulher que sempre sonhou em cuidar de um bebê, teve um filho planejado e, às três da 

manhã, cansada e dolorida, desejando dormir, mantém-se acordada para ninar o recém-

nascido porque essa é sua incumbência de mãe. Ela não quer passar a noite em claro com o 

filho no colo, mas isso faz parte das obrigações maternas. E precisa niná-lo da melhor 

maneira, sob o mecanismo da hipercobrança contemporânea. É possível estender essa lógica 

às motivações que levam ou pressionam muitas mulheres a se tornarem mães: dar filhos ao(à) 

parceiro(a); gerar descendentes para sua família; manter a taxa de natalidade do país 

equilibrada; cumprir com as expectativas que se têm sobre elas.  

A maternidade é normativa no que se refere à dimensão da norma social. Há 

determinados comportamentos que as mães precisam ter, alguns estabelecidos por lei, do 

contrário correm o risco de se tornarem alvo de críticas, exclusões, condenação pública. No 

cenário mais grave, podem até mesmo perder a guarda dos filhos. O desejo de virar mãe 

atrela-se a uma série de obrigações que não necessariamente a mulher queria assumir ao 

concretizar essa vontade. A normatividade materna também se estende à maneira como não 

mães se referem à e se relacionam com a maternidade. Determinadas atitudes configuram 

desvios ao que se espera de sua conduta em relação ao universo materno, sendo objeto de 

silenciamento, repreensão, asco. Interessante perceber que várias reações (censura, repúdio, 

raiva) a práticas opostas à normatividade materna se repetem entre mães e não mães. O que 

muda é como se manifestam de acordo com a condição que a mulher avaliada ocupa. A 

repulsa atribuída a uma mãe impaciente para lidar com os filhos é diferente da que se aplica a 

uma não mãe sem paciência para lidar com os filhos alheios, e assim por diante.  

Em uma cultura que tanto valoriza o cuidado estético – que faz algumas mulheres não 

desejarem a maternidade ou a gestação/amamentação devido a seus impactos físicos –, muitas 

mães fazem questão de amamentar os filhos, chegando a militar em favor da prática. No 

entanto, também relatam desconfortos e insatisfações corporais causados por ela. Mais uma 

vez, tem-se um dos paradoxos da maternidade: apesar de influenciadas por práticas culturais 
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de valorização das experiências prazerosas e pela estética/discurso yummy mummy, as 

obrigações maternas são maiores do que lamentos e hedonismos. Precisam amamentar, pelo 

bem do bebê, mesmo que isso resulte em feridas, estrias e demais marcas que a moral da boa 

forma condena – e que as próprias mães tomam como indesejáveis.  

Tratam-se de ambiguidades da cultura do consumo, que oferece muitos estímulos, 

inclusive contraditórios. O contemporâneo é marcado pela caminhada dos indivíduos entre as 

imposições culturais (ou mesmo políticas, advindas de determinações do Estado) e os desejos 

particulares; entre o próprio percurso (ou projeto de vida) e a tentativa de atender os anseios 

da sociedade, em um processo paulatino que também se reflete nas vivências maternas.  

Interessante perceber como a dor, cada vez mais evitada no contexto capitalista 

contemporâneo30, continua sendo uma marca legitimadora da maternidade. Quanto mais dor 

possui, mais autêntica e significativa se torna. O que as discussões nas mídias sociais chamam 

de “maternidade real” é a valorização dos aspectos complicados, estressantes e dolorosos 

envolvidos na maternagem e na experiência de ser mãe. Ao mesmo tempo, existem 

movimentos de mulheres que querem uma maternidade mais leve, em oposição tanto à ênfase 

aos sofrimentos maternais quanto ao número exacerbado de exigências maternas.  

O mito da maternidade é o mito da “Mãe Perfeita”. Ela deve ser completamente 
devotada não só aos filhos, mas a seu papel de mãe. Deve ser a mãe que compreende 
os filhos, que dá amor total e, o que é mais importante, que se entrega totalmente. 
Deve ser capaz de enormes sacrifícios. Deve ser fértil e ter instinto maternal, a não 
ser que seja solteira e/ou pobre, e nesse caso será aviltada precisamente por essas 
condições. Acreditamos que ela é a melhor, e a única capaz de cuidar corretamente 
dos filhos, e que eles exigem sua presença contínua e exclusiva. Ela deve incorporar 
todas as qualidades tradicionalmente associadas à feminilidade, tais como 
acolhimento, ternura e intimidade (...). A ideologia que acompanha o mito da mãe 
perfeita só pode conceber uma maneira de ser mãe, um estilo de maternidade 
exclusiva, aprisionada, mãe em tempo integral. Apesar das mudanças no trabalho e 
na vida da família de milhões de mulheres, apesar de falarem de uma nova era de 
“pós-feminismo”, a atitude em relação às mães continua colada na idade das trevas. 
Trinta anos depois do início da segunda onda do movimento feminista [a pesquisa 
foi publicada em 1988, apenas dois anos antes da década que inicia a terceira onda 
feminista], ainda estamos debatendo os efeitos da creche sobre os filhos de mães que 
trabalham fora e culpando as mães solteiras ou divorciadas pelos problemas dos 
filhos. A visão da maternidade idealizada ainda permeia todos os aspectos da vida, 
da divisão do trabalho doméstico às leis trabalhistas, às normas legais e políticas, e 
continuam a se infiltrar na cultura popular [colocada pela autora como grande 
propagadora da delimitação do comportamento das mães, decidindo quem deve ou 
não vivenciar a maternidade, elogiando as mães “boas” e repreendendo as “más”], 
em livros, televisão, filmes e jornais (FORNA, 1999, p. 11-12).   

 

                                                           
30 Vale pontuar, contudo, que alguns tipos de dor são evitados e outros, valorizados. O estresse decorrente do 
excesso de trabalho, por exemplo, tende a ser vangloriado. A própria dor do parto tem sido retomada como parte 
de uma experiência tida como mais autêntica da maternidade, através de partos chamados de “naturais” e 
“humanizados”. 
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Encontra-se, nos modelos maternos e de maternagem hegemônicos, a influência de 

concepções tradicionais (que remontam à definição de mito materno de Badinter) aliada a 

exigências de otimização, respondendo a novas cobranças e definições femininas que, em boa 

parte, derivam do mercado. A maternidade se torna mais exigente quando se associa à ideia de 

sujeito autônomo, ilusão fortemente construída pelo neoliberalismo, que busca suprimir o fato 

de que qualquer pessoa depende das ações de outras, de forma direta ou indireta. O 

conceito/método de autoajuda – cujos jargões são tão presentes nas discussões online sobre a 

maternidade – só faz sentido quando o bem-estar do indivíduo se torna sua responsabilidade e 

investimento. Autores como Frank Furedi (apud CASTELLANO, 2017, p. 57) apontam que 

vivemos em uma cultura terapêutica, na qual há uma tendência de disseminação de um 

imaginário que considera a emoção e a subjetividade como elementos primordiais à 

compreensão de questões relativas a qualquer aspecto da vida humana. O vocabulário 

terapêutico, antes referente apenas a estados mentais atípicos tratados em consultório, se 

incorpora à fala e escrita cotidianas. Expressões como autoestima, vício, compulsão, estresse, 

trauma, depressão, síndrome e ansiedade passam a fazer parte do imaginário compartilhado, 

revelando não apenas uma mudança idiomática, mas o surgimento de novas atitudes e 

expectativas culturais. Nesse cenário, Mayka Castellano (2017, p. 66) indica a existência do 

que chama de cultura da autoajuda contemporânea, segundo a qual os indivíduos precisam 

estar atentos às oportunidades para serem bem-sucedidos, pois “se o sucesso parece ubíquo, o 

fracasso anda sempre à espreita”. No caso materno, seria preciso aproveitar as chances de ser 

uma mãe satisfeita e valorizada, já que os desafios, cansaços e erros da rotina materna a 

distanciariam desse ideal.  

Diante da irrisória abordagem da maternidade por trabalhos acadêmicos, a canadense 

Andrea O’Reilly cunha em 2006 o termo motherhood studies – traduzido por Mendonça 

(2014), sua orientanda, como “estudos maternos” – para estabelecer um campo 

interdisciplinar cujas linhas de pesquisa envolvem: a discussão crítica de leis, políticas 

públicas, ideologias e representações maternas que sustentam a opressão das mães e a 

permanência de valores patriarcais; o estudo de práticas relacionadas à maternagem; e as 

consequências que o fato de se tornar mãe causa na identidade, subjetividade, autoestima e 

autoimagem das mulheres, ou seja, os modos como a cultura da maternidade e as experiências 

de maternagem transformam as mães nas dimensões identitária e subjetiva. Dez anos mais 

tarde, O’Reilly defende a necessidade de um feminismo matricêntrico, já que, para ela, nem o 
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movimento nem as teorias feministas se interessam em incluir a maternidade entre suas pautas 

e debates. Esse também 

(...) é um dos desafios contemporâneos a serem enfrentados pela teoria e prática 
feminista brasileira: refletir sobre a possibilidade e eventual existência de outros 
modos de subjetivação maternos e feministas. Teme-se aceitar a maternidade, 
qualificá-la e problematizá-la, hipoteticamente em razão de se temer o retorno à 
natureza, aos essencialismos, aos corpos biológicos e, por fim, um retrocesso 
político e cultural, depois de um conjunto de conquistas de direitos sociais por parte 
das mulheres. Porém, por outro lado, o fenômeno da maternidade tardia, desejada e 
enriquecida entre as camadas médias urbanas pede atenção para algo nascente, para 
a tematização do desejo e vivência da maternidade no século 21. Trata-se de uma 
tensão que pede, no limite, uma revisão e escuta do socialmente produzido, tanto da 
parte das ciências humanas como do feminismo (CARNEIRO, 2011, p. 7). 

 

Na perspectiva do feminismo matricêntrico, é preciso assumir que a categoria “mãe” 

se difere da categoria “mulher” devido aos problemas especificamente enfrentados pelas mães 

(O’REILLY, 2016 apud MENDONÇA, 2018, p. 496). Tal corrente baseia-se no pensamento 

de Sara Ruddick (1989), para quem maternar é verbo, ou seja, não possui flexão de gênero: 

cuidar dos filhos pode ser tarefa de qualquer adulto que faça da maternagem parte relevante 

de sua vida, que tanto ela quanto O’Reilly concebem – teoricamente – como mães. O novo 

conceito busca ressignificar uma ação prática opressora para as mulheres, especialmente as 

mães, na cultura patriarcal do ocidente. Nesse sentido, cada mãe (cada pessoa adulta que 

materna alguém) pode maternar do seu modo. Isso contribuiria para dar novos significados 

culturais à maternidade, produzindo o que O’Reilly (2013) chama de contranarrativas de 

maternagem, capazes de dissolver as pressões geradas pelos pressupostos da maternidade 

patriarcal, que ainda permanece como narrativa predominante na cultura contemporânea.  

É possível tecer algumas críticas a essas concepções. Em primeiro lugar, porque a 

ideia de que “cada mãe pode maternar a seu modo” abranda o fato de que esse “modo” é 

muito influenciado – quando não determinado – pelas situações socioeconômicas, culturais, 

psíquicas e políticas dessas mães. Uma mãe que materna de determinada maneira não 

necessariamente crê que seja a melhor forma de cuidar do filho, nem a que a faça mais feliz, 

mas é a única que ela conhece ou é capaz de executar. Somam-se a isso pressões externas e a 

existência de determinadas estruturas que vão ou não permitir que modelos de maternagem 

diferentes dos hegemônicos (chamados por O’Reilly de outlaws, “foras da lei”) se 

concretizem. Se o local onde a mãe trabalha não aceita crianças, ela não pode levar o filho ao 

trabalho, por mais que ache que seria a atitude ideal. Ou ela procura outro lugar onde essa 

dinâmica se pratique ou, por exemplo, inicia o próprio negócio – ambas atitudes que sequer se 

apresentam como opções para boa parte das mães brasileiras, que se esforçam para manter os 

empregos enquanto carecem de redes de apoio.     
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Outro aspecto problemático é que o feminismo matricêntrico defende que a 

maternidade, enquanto instituição simbólica e cultural, pode ser ressignificada por meio da 

maternagem e, aplicando-se ao contexto aqui analisado, do compartilhamento dessas 

experiências via mídias sociais. Ainda que seja um efeito possível (e provável), é necessário 

pensar que essas modificações podem ocorrer por meio da discussão da própria maternidade: 

o que representa na vida das mulheres, como é entendida por elas e onde esse entendimento se 

difere ou se aproxima do que é propagado pela cultura patriarcal. Tal acréscimo é importante 

por inserir as mulheres que não maternam e/ou não pretendem maternar no debate sobre uma 

instituição simbólica que também as afeta. Afinal, pode-se assumir que enquanto as mães são 

condenadas por modelos maternos e de maternagem prevalecentes, as não mães são 

condenadas justamente por não (quererem) maternar, estando, por isso, à margem dos 

modelos femininos hegemônicos.  

Por último, o conceito de mãe como qualquer adulto que tem na maternagem parte 

central de sua vida funciona na teoria, mas, em uma realidade ainda majoritariamente pautada 

pela cultura patriarcal, apresenta problemas em campo. Entendo que o intuito do feminismo 

matricêntrico é, a partir de proposições teóricas, dar novo significado a futuras práticas. 

Todavia, diante do alto índice de abandono paterno31, da carga de maternagem concentrada 

individualmente sobre as mulheres e dos níveis bastante distintos de reconhecimento, 

cobrança e crítica recebidos por homens e mulheres que maternam, é complicado chamar pelo 

mesmo nome pessoas que, no geral, possuem vivências tão distintas, senão opostas. Na atual 

conjuntura, com raríssimas exceções, um homem que materna está em situação muito 

diferente de uma mulher que materna, as narrativas pessoais analisadas para essa pesquisa – 

de abordagem empírica – comprovam tal diferença. O fato de homens mal participarem das 

discussões relativas à maternidade (ou mesmo à paternidade) já demonstra que não possui 

grande peso em suas vidas. Os raros que se apresentam como responsáveis pela maior parte 

da maternagem dos filhos expõem justamente a diferença na forma como são reconhecidos e 

tratados pela sociedade em comparação com mulheres que demonstram o mesmo 

envolvimento na criação dos filhos. Não relatam se sentirem oprimidos, mesmo que suas 

ações se distingam das de boa parte dos pais ou do que socialmente se espera que um homem 

faça em relação àqueles que concebe ou adota.  

A ampliação do termo “mãe” fica ainda mais problemática quando O’Reilly defende 

que as mães são duplamente oprimidas pelo patriarcado – por serem mães e por serem 
                                                           
31 O Brasil possui 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento e mais de 20 milhões de 
mães solo, de um total de 65 milhões de mães. Ver link na nota de número 34. 
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mulheres (apud MENDONÇA, 2018, p. 496). A isso podemos fazer alguns questionamentos. 

Se o conceito de mãe no feminismo matricêntrico não se refere exclusivamente a mulheres, 

como é possível afirmar que a condição de mulher seja um agravante para sua opressão? Seria 

preciso especificar o gênero daquelas que se chamam “mães”, dividindo-as entre “mães-

mulheres” e “mães-homens”? Caso sim, então por que não manter os termos “mãe” e “pai”, 

ressignificando não a forma como tais pessoas são chamadas, mas as atividades que 

executam? Afinal, ambos podem maternar – e nesse ponto questiono se utilizar um verbo que 

deriva do termo mãe para se referir ao envolvimento de qualquer adulto nos cuidados com 

alguém é de fato uma boa estratégia.32 Por fim, surge a pergunta: será que as não mães 

também não são oprimidas pelo patriarcado, só que por serem mulheres e não terem filhos, 

seja por escolha ou por fatalidade? Não mães e mães são oprimidas de formas distintas, por 

pertencerem a esses respectivos grupos e, em última instância, por serem mulheres em uma 

cultura e sociedade misóginas. As mães realmente merecem ocupar uma categoria específica 

dentro dos feminismos práticos e teóricos, tendo em vista as necessidades trazidas pela 

maternagem e por suas experiências individuais (mães adolescentes, mães transexuais, mães 

solo, mães adotivas). Porém, as discussões em torno da maternidade nos blogs e sites de redes 

sociais revelam que as não mães também precisam de um espaço próprio, seja nas 

reinvindicações, seja nas teorias.  

Nota-se, portanto, que o enfoque dos estudos maternos é sobre a mãe enquanto sujeito 

inserido em determinadas estruturas, apesar de haver espaço em suas linhas de pesquisa para 

trabalhos cuja proposta seja debater as implicações da maternidade de maneira mais ampla, 

incluindo a não maternidade – como é o caso dessa dissertação. Por isso volta-se às 

problemáticas, simbologias, disputas e redes de apoio em torno do conceito expandido de 

maternidade. Defendo que é necessário encará-la como algo que diz respeito a todas as 

mulheres, presente em seu cotidiano, vida privada e profissional, embora de formas distintas. 

Os trabalhos vinculados aos estudos maternos se interessam pelas particularidades de 

diferentes maternagens – mães negras, mães lésbicas, mães da periferia, assim por diante 

(O’REILLY, 2010a). Diferentes mulheres vão vivenciar e perceber a maternidade de modos 

diferentes. Todavia, o que aqui se defende é que, apesar das especificidades, existem aspectos 

relacionados à maternidade que são comuns não apenas às mães, mas às mulheres em geral, 

especialmente no Brasil: os modelos hegemônicos maternos e de maternagem, fundamentados 

                                                           
32 Tem havido discussões acerca dos conceitos e diretrizes empregados pelo feminismo matricêntrico dentro de 
seu próprio núcleo fundador. A dissertação esboça minhas inquietações particulares diante do primeiro contato 
com tal vertente feminista. 
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na cultura da maternidade patriarcal, servem de parâmetro para a construção da imagem e 

identidade feminina, bem como das expectativas sociais que as circundam; espera-se que 

mulheres sejam “maternais”, isto é, altruístas, ternas, zelosas e que saibam tratar/cuidar bem 

de crianças; por serem mães potenciais, mulheres enfrentam maior dificuldade para se 

posicionarem no mercado de trabalho, já que é presumido que se afastarão do serviço durante 

a licença-maternidade e colocarão o filho acima de suas carreiras ou compromissos 

profissionais; ter filhos ainda é considerado um fator – às vezes o mais importante – para 

definir a utilidade social de uma mulher, bem como seu nível de satisfação pessoal; desde 

cedo, mulheres são socializadas por meio de brincadeiras, afazeres, consumo, ensinamentos e 

produções midiáticas para se verem enquanto mães na vida adulta; a vinculação entre 

maternidade e ambiente doméstico, reforçada pela socialização que a coloca como um destino 

muito provável, mantém a mulher como a principal responsável pelos tarefas da casa e a 

manutenção de sua rotina, como parte do (treinamento para o) exercício da função de mãe.  

Caso as experiências envolvendo a maternidade fossem tão particularizadas, não 

haveria milhares de reações, comentários e compartilhamentos, por parte do público feminino, 

de posts com relatos pessoais acerca do que significa na vida das mulheres. Em suma, a 

maternidade afeta toda a população feminina, de formas variadas. As mães têm maior 

dificuldade de entrar, literal ou imageticamente, em empresas, boates e instituições de ensino 

enquanto alunas. Espaços públicos carecem de estrutura para acolher tanto suas necessidades 

quanto as dos filhos (sobretudo crianças), o que muitas vezes as isola em casa. A atenção que 

recebem de discursos moralizadores é inversamente proporcional à ajuda na maternagem. Já 

as não mães são colocadas como indesejáveis para fazer parte de uma família, incompletas, 

indignas, inimigas das mães, ameaças à preservação da espécie. Suas opiniões e sofrimentos 

costumam ser ignorados, diminuídos ou censurados, o que dificulta a criação de redes de 

apoio para lidar com o peso de fugir à norma. Ambas são excluídas do imaginário social em 

um mesmo aspecto – enquanto seres complexos que não se restringem à maternidade.  

Andrea O’Reilly (2013) elenca dez pressupostos ideológicos pelos quais a cultura 

patriarcal define o significado desta última, que a tornam, junto à maternagem, opressiva para 

as mulheres. São eles, em ordem modificada:  

Essencialização (essentialization) – posicionamento da maternidade como aspecto 

fundante da identidade feminina. 

Biologização (bioligicalization) – valorização dos laços sanguíneos entre mãe e filho, 

posicionando a mãe biológica como a mãe “real” e “autêntica”. 
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Privatização (privatization) – restrição do trabalho materno à esfera reprodutiva 

doméstica. 

Individualização (individualization) – transformação da maternidade em uma tarefa 

individual, centrada na figura da mãe. 

Naturalização (naturalization) – estabelecimento da maternidade como natural para as 

mulheres, de forma a já saberem maternar espontaneamente. Tal concepção encara a 

maternagem como guiada por hábitos e instintos em vez de por inteligência e habilidades 

adquiridas com estudo e/ou prática. 

Normalização (normalization) – limitação da identidade e das práticas maternas ao 

modelo da família nuclear (e, poder-se-ia acrescer, heteronormativa), no qual a mulher 

desempenha os papéis de esposa e principal cuidadora dos filhos enquanto o homem encarna 

os papéis de marido e provedor econômico. 

Especialização (expertization) e intensificação (intensification) – fenômenos que 

O’Reilly coloca como paralelos, pregam que a criação dos filhos deve ser guiada por 

especialistas, tal como percebe Tomaz (2016) ao analisar o conteúdo de revistas, programas 

de rádio e sites brasileiros voltados à maternidade. Isso torna as práticas da maternagem muito 

mais demandantes em termos de investimento de dinheiro, tempo e esforços maternos. 

Despolitização da maternidade (depoliticalization of motherhood) – maternagem 

encarada como atividade apolítica, de cunho privado, sem vínculos ou implicações coletivas. 

Idealização (idealization) – estabelecimento de modelos maternais inatingíveis que 

reforçam as expectativas das mães sobre si mesmas e, também, as da sociedade sobre as mães. 

Este último pressuposto se relaciona com o que Badinter (2011) entende como uma 

retomada contemporânea de preceitos naturalistas, entre os quais o da vocação materna, o 

vínculo animal (fêmea mamífera e cria) e a moral materna, somados/alimentados por uma 

série de fatores. Antes de adentrá-los, porém, faz-se necessário contestar a ideia de retomada 

defendida pela autora. Os novos discursos associados à maternidade parecem reproduzir a 

mentalidade da mãe-santinha ou da mãe burguesa do século XVIII, mas não configuram a 

mesma lógica. As narrativas pessoais sobre ela revelam que a moral materna hegemônica se 

alterou. Antes, a culpa das mães e das mulheres sem filhos era vinculada à religião e ao dever 

moral. Apesar de esses aspectos ainda serem relevantes em muitas narrativas pessoais 

produzidas sobre a maternidade, prevalecem os sentimentos de insuficiência e de frustração, 

que em muito se relacionam à lógica do estímulo e do desejo. A culpa é inclusive percebida 

como equivocada, algo que as mães precisam superar (SOUZA, 2018). 
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De modo geral, as mudanças em relação à forma como a maternidade é encarada são 

mais fortes do que as continuidades com os modelos maternos hegemônicos modernos. 

Todavia, existe a reconfiguração de alguns valores historicamente atribuídos à maternidade. 

Por exemplo, a demanda das próprias mulheres para parir com dor, em busca de um parto 

“natural”; a exigência por uma maternagem dedicada (antes devoção, agora dedicação); o 

pesar que tantas mães sentem por valorizarem a aparência após a gravidez, a faceta da 

responsabilização que se mantém forte nas atitudes das mães, entre outros comportamentos. 

Nesse sentido, entendo que Badinter (2011) se refira a novos arranjos e interesses que, em sua 

visão, dialogam com práticas maternalistas modernas.  

Feito esse parêntese, voltemos aos fatores elencados pela historiadora para explicar a 

popularização de discursos maternos mais conservadores. Em primeiro lugar, as sucessivas 

crises econômicas desde os anos 80 tiveram como resultado o sacrifício da posição feminina 

no mercado de trabalho. Por ganharem menos, várias mulheres se recolheram ao ambiente 

doméstico para cuidar da casa e dos filhos enquanto os maridos assumiam as contas. Afinal, o 

preconceito que os empregadores tinham para com elas permanecia, e era preciso ter mais 

chances de conseguir a tão necessitada vaga. Isso não apenas desacelerou os avanços em 

relação às carreiras e aos estudos das mulheres, como também gerou grande frustração. As 

filhas das feministas dos anos 70 cresceram vendo as mães trabalharem muito e ganharem 

pouco, com tempo reduzido para passarem com a família. Permaneciam alvo de preconceitos 

e assédios e, no final, muitas acabaram forçadas a reassumir o posto de donas de casa. Diante 

desse cenário, a Europa e os Estados Unidos viram surgir uma geração de mulheres mais 

conformistas do que a anterior, cuja aspiração voltava-se à maternidade e à vida familiar. Na 

América Latina, tal modificação não foi tão brusca, já que a maternidade nunca deixou de ser 

considerada um dos pilares da vida feminina, tendo sido incluída nas demandas feministas 

contemporâneas com relativa rapidez (SCAVONE, 2004; MERUANE, 2018; RAGO, 2004). 

Como segundo fator, há a proliferação do que Badinter (2011) chama de discurso 

ecopolítico, que censura as indústrias químicas e prega um estilo de vida mais harmônico com 

o planeta, para compensar os longos períodos de exploração e contaminação. Dentre as 

mulheres, a junção entre “estilo de vida natural” e “preservação dos recursos naturais” 

originou fenômenos como a crítica e diminuição do uso de pílulas anticoncepcionais; a 

adoção de fraldas de pano, absorventes biodegradáveis, cosméticos não testados em animais, 

papinhas orgânicas, entre outros produtos femininos/infantis menos “invasivos” e/ou 

prejudiciais ao meio ambiente (no Brasil, podemos pensar no caso do coletor menstrual); e 
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campanhas contrárias à mamadeira – que possibilita(va) maior liberdade para as mães, além 

de permitir que outros além delas aliment(ass)em o bebê – em prol da amamentação orgânica, 

defendida como atitude ao mesmo tempo ecológica, afetiva e saudável.  

A escritora e ensaísta chilena Lina Meruane (2018) compreende tais empreendimentos 

como parte de um discurso pretensamente avançado, amparado na retórica da ecologia e da 

vida natural, mas que indica o retorno de um modelo materno e de maternagem conservador, 

que pretende devolver as mulheres ao confinamento doméstico por meio da reivindicação de 

práticas como a prolongação do período de lactância, convivência intensiva com os filhos e 

ampliação da liberdade infantil em detrimento da dos adultos, somadas à crescente 

importância –  e poder – que os filhos ganham no imaginário coletivo. 

Mais uma vez, cabe questionar se ocorre de fato um retorno, visto que as práticas e 

formas persistem, mas seus sentidos mudaram. As mulheres que escolhem o modelo de 

maternidade que desejam seguir – mesmo os mais restritivos – encarnam melhor a moral 

contemporânea de arquitetar seus projetos de vida. Mas até que ponto essas mulheres de fato 

escolheram tanto ser mães quanto seguirem modelos mais desgastantes de maternidade? É 

importante lembrar que nessas escolhas há muito de pressão e construção social, sobretudo 

em um Brasil que se volta cada vez mais para modelos governamentais reacionários, 

fortemente aliados a discursos conformistas e religiosos.  

Os aspectos destacados por Meruane integram o quarto fator que Badinter elenca para 

a repaginação contemporânea de preceitos naturalistas: o deslocamento que a criança sofreu 

nas décadas mais recentes, tornando-se aquela à qual a maioria dos esforços familiares – 

senão todos – devem se dirigir. Um sujeito em formação cuja inteligência e habilidades 

devem ser estimuladas, que tem o direito de ser criado sem violência em um lar harmônico, 

com muito afeto. É preciso compreender a psique da criança, visitar seu universo lúdico, guiá-

la rumo a descobertas e desafios. Revistas, sites e consultórios elegem a mãe como a principal 

responsável pelo desenvolvimento (psíquico, social, cultural, físico) dos filhos, assim como a 

maior culpada por suas desavenças. Por mais que estejam em curso reivindicações para que os 

pais e demais pessoas (familiares, escolas, amigos) dividam essa responsabilidade e 

participem de maneira mais proativa na criação dos filhos, as mães permanecem as maiores 

encarregadas pela rotina com as crianças, além dos cuidados com a casa e com a carreira, o 

que Meruane (2018, p. 16) classifica como uma “reciclagem atual da mãe-empregada”, e que 

também pode ser lida como uma maternidade/maternagem de alta performance. 
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O último fator se relaciona à representação apaziguada da maternidade feita não 

apenas pela mídia, como já explicado, mas por mulheres que, enquanto profissionais, mães, 

amigas ou conselheiras (para usar o temo mais em voga, coaches), recomendam uma 

maternagem intensa, “de livre demanda”, condenando aquelas que não podem ou não querem 

seguir tais princípios. A criança não pode sofrer. Apesar do crescimento de um discurso 

semelhante ao naturalista, o sofrimento é muitas vezes suprimido nas experiências maternais 

no que se relaciona aos filhos. Se, nos séculos XVIII e XIX, o bem-estar materno era 

preterido para priorizar as necessidades e cuidados aos infantes, atualmente se acrescentam 

cobranças e sacrifícios às mães para poupar os filhos. Por um lado, essa prática opera na 

lógica contemporânea da alta performance e da estimulação intensificada. Uma experiência 

materna mais completa incluiria maior quantidade de desafios a serem superados, que 

validariam tal vivência como legítima, ativa e interessante. Por outro, relaciona-se tanto à 

valorização da criança quanto ao discurso ecopolítico que prega uma reaproximação com 

métodos menos intervencionistas, que remetem aos “comandos da natureza”. A junção dessas 

duas correntes faz com que um trabalho de parto de mais de oito horas, sem anestesia, se torne 

um pedido de muitas mães a seus obstetras e/ou doulas, mas com uma condição: que o bebê 

não experimente desconforto. Para evitar seu sofrimento – que seria natural durante um parto 

tão extenso –, intervenções médicas são bem-vindas. Na maioria das vezes, o roteiro da 

natureza é seguido apenas no que se relaciona à mãe.  

Bianca Dramali (2018) aponta como o excesso passou a integrar as experiências de 

gravidez e puerpério. Em uma vertente, tem-se um intervencionismo científico exacerbado, 

como análises sobre as predisposições genéticas do bebê, agendamento do parto com meses 

de antecedência, preferência por procedimentos cirúrgicos e uso de suplementos 

alimentares/acessórios especializados ao longo da gestação. Na outra vertente, encontra-se o 

parto sem remédios, sem aparelhos, sem a própria figura do médico, etapa final de uma 

gravidez encarada como mais orgânica, menos industrializada, seguida por um puerpério que 

busca conforto em outros métodos para além dos comprimidos. 

Em ambos os posicionamentos, fica clara a valorização do poder de decisão das mães. 

“Natural” ou mediado, é preciso que o modelo seja uma escolha consciente. Tal princípio se 

reflete no discurso dos movimentos feministas sobre o parto. Critica-se a imposição de uma 

determinada prática contra a vontade da mãe, configurando uma violência, e não a prática em 

si. Há maior demanda para decidir como gerenciar o próprio corpo e o que se faz com ele. A 
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esfera corporal também ganha relevância na maternidade, embora, entre as camadas 

populares, haja muito mais limitações em relação à conduta médica (SCAVONE, 2004).  

Donath (2017, p. 61) aponta que a maternidade é socialmente construída de forma a 

elencar comportamentos e sentimentos associados às imagens da “boa mãe” e da “mãe ruim”. 

Enquanto a primeira se dedica aos filhos com zelo, sustenta-os, expressa amor, preocupação e 

altruísmo, a mãe ruim tem dificuldade para lidar com suas obrigações (sejam afetivas ou 

financeiras), sente raiva e frustração. Quando as atitudes ou sentimentos de uma mulher se 

aproximam da imagem da mãe ruim (mesmo que não tenha filhos), ela tende a ser encarada 

como problemática, incapaz de estar à altura de seu “verdadeiro destino”. Todavia, a 

antropóloga identifica um amplo espectro de atitudes emocionais que oscilam entre “uma 

tendência para a maternidade” e “uma tendência para a não maternidade”, que pode ser 

expresso por uma mesma mulher, seja mãe ou não (ibid, p.21). Complexifica-se assim a 

oposição binária “mãe” e “não mãe”, que muitas vezes fomenta a rivalidade entre mulheres. 

Meruane (2018) chama atenção para tal rivalidade em sua diatribe. Para ela, o ataque 

às que escolhem não ter filhos é a reação de muitas mães – sobretudo as defensoras do ideal 

maternalista ou que já se questionaram/se arrependeram de sê-lo – diante da “aprazível ou 

exultante certeza das mulheres-sem-filhos”, que revela o “enorme esforço de racionalização” 

que essas mães tiveram que empreender para conduzir a maternidade. Optar por não ser mãe 

Faz rebentar uma resignação arduamente construída. Por isso é crucial importunar as 
sem-filhos. Por isso: assinalá-las, questioná-las, interrogá-las, censurá-las. Por isso 
repreendê-las, mexer a cabeça de um lado para o outro e reiterar gastas repreensões 
somadas a um sorriso de suficiência (ibid, p. 21-22).  

 
Podemos pensar que as mulheres sem filhos, especialmente as que assim escolheram, 

também se engajem em práticas e discursos que busquem valorizar o fato de não serem mães, 

tendo como possível efeito colateral a depreciação da imagem materna. Ao conversar com 

mães, a ensaísta Rebecca Solnit (2017, p. 15) relata que muitas se sentem tratadas como 

“seres apáticos desprovidos de inteligência, que não devem ser levados em consideração”. 

Somado às abdicações e obstáculos que enfrentam para criarem os filhos, esse menosprezo 

pode gerar o que Donath (2017) denomina “mães arrependidas”. O material fornecido pelas 

entrevistas que compõem sua pesquisa mostra que a maternidade não está isenta de provocar 

desgosto ou arrependimento àquelas que a adotam, principalmente porque a pressão para que 

tenham filhos é tão grande que muitas sequer chegam a refletir sobre o assunto para 

efetivamente fazerem uma escolha. Boa parte de suas entrevistadas33 confessou que não 

                                                           
33 Vale contextualizar que, assim como Orna Donath, tratam-se de mulheres israelenses, país em que a natalidade 
ganha relevância não apenas devido à cultura patriarcal ou à mentalidade maternalista, mas por questões 
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entendiam por que tinham desejado ser mães, e que essa decisão fazia cada vez menos sentido 

conforme percebiam as consequências da maternidade em suas vidas. Carinho e 

ressentimento, aversão e paciência, felicidade e cansaço. Donath percebe a ambiguidade que 

permeia o discurso das mães e a maternagem. Ser mãe, conforme também averigua Ivana 

Brown (2010), implica o sentimento de ambivalência e seus derivados: cobrança social, 

ansiedade e culpa. É viver socialmente vigiada dentro e fora de casa ou das mídias sociais. A 

maternidade revela-se, assim, muito distante da representação estática e idealizada que parte 

significativa da cultura midiática e do imaginário popular lhe imprimem. 

Porém, ao contrário das mães que discorrem sobre a ambivalência materna, as mães 

arrependidas admitem que a maternidade foi um erro. Mesmo amando os filhos, reconhecem 

que seriam mais felizes sem eles. Interessante pensar que o senso comum admite – e em boa 

parte das vezes, projeta – que não mães podem se arrepender de não terem tido filhos, mas 

não que uma mãe possa se ver arrependida por tê-los. Para além de “uma violação flagrante 

das normas afetivas maternais” (DONATH, p. 128), o arrependimento “marca o “caminho 

não tomado”, arrepender-se de ser mãe indica que há na verdade caminhos que a sociedade 

proíbe às mulheres de tomarem, eliminando a priori vias alternativas como a não 

maternidade” (ibid, p. 13, destaque no original).  

Tal conjuntura ajuda a entender a crescente recusa e/ou adiamento da maternidade em 

vários países, incluindo o Brasil. Segundo dados da mais recente Pesquisa Nacional por 

Amostras de Domicílios, do IBGE, o índice de brasileiras sem filhos em 2014 era de 38,4%, o 

maior da última década.34 O percentual de casais sem filhos também aumentou, atingindo 

19,9% em 2017 contra 15,2% em 2005.35 Apesar disso, as não mães ainda são minoria no 

país, e é comum reportarem casos de preconceito diante de sua opção por não ter filhos ou sua 

impossibilidade de gerá-los/adotá-los. Essas denúncias são especialmente visíveis em 

respostas a conteúdos relativos à maternidade que circulam em sites de redes sociais, 

sobretudo no Facebook (SOUZA, 2017), no qual páginas dedicadas ao movimento childfree – 

que busca dar visibilidade e valorizar o estilo de vida sem filhos – ou à escolha de não ser 

mãe/pai podem ser facilmente encontradas.  

                                                                                                                                                                                     

políticas. Israel precisa de cidadãos para se defender do ataque de seus inimigos, especialmente os países de 
maioria muçulmana. E, por tradição, todo filho de mãe judia é considerado judeu, sendo Israel um Estado 
judaico. Uma mulher israelense, sobretudo de origem judaica, que não gera filhos pode ser acusada de descaso 
com a pátria, ideia que a própria Donath (autodenominada childfree) combate por meio de sua pesquisa. 
34 Disponível em: https://glo.bo/2UEoyUz 
35 Disponível em: https://glo.bo/2KCZlFs. 
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Considerando-se que o estímulo seja o mecanismo do funcionamento social dominante 

na contemporaneidade, o de não ser mãe seria eficaz, pois os números estão subindo. No 

entanto, é preciso atentar para alguns aspectos: as não mães permanecem como minoria em 

todos os países do mundo; essa quantidade tende a diminuir, pois muitas das mulheres 

contabilizadas enquanto sem filhos acabam tendo (por violência, acidente e/ou escolha) ou 

adotando crianças com o decorrer dos anos; e, mais importante, a maioria das mulheres ainda 

se tornam mães. O estímulo pró-maternidade continua muito mais eficaz, mesmo diante do 

aumento de sem-filhos.  

 

                 Figura 5 – Post fixo da página Eu não quero ter filhos  
 

 
 

Badinter (2011) aponta que, no geral, mulheres que não desejam filhos possuem 

discursos sobre a maternidade mais alinhados aos ideais maternos tradicionais (dedicação 

intensa, amor incondicional, desígnio de fazer sacrifícios pelos filhos), enquanto as mães 

tendem a ser mais flexíveis. É possível argumentar que a visão das primeiras seja influenciada 

pelo retrato materno que recebem da mídia e do convívio sociocultural, enquanto as últimas se 

guiam mais pela própria vivência, adaptando as expectativas a suas possibilidades. Mesmo 

assim, o ideal materno – que pode ser associado ao pressuposto ideológico da idealização 

(O’REILLY, 2013) – irrompe em momentos de crise, quando as mães sentem culpa por não 

conseguirem decidir qual aspecto priorizar em suas vidas.  

A existência de estruturas socioeconômicas que dificultam o cotidiano de quem possui 

filhos influencia esse cenário. No Brasil, podem ser elencados problemas como a falta de 

creches, a precariedade de serviços públicos como assistência social e saúde, a alta 

mensalidade das escolas, a recriminação de mães que não alcançam o ideal materno e a 
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dificuldade que enfrentam para manter e/ou conseguir emprego. Uma pesquisa da Escola de 

Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas realizada entre 2009 e 2012 mostrou que 

48% das mães brasileiras perdem o emprego após a licença-maternidade36 e parte 

considerável das mulheres vê as oportunidades de trabalho reduzidas após se tornarem mães.37 

É possível entender o mercado – tanto de trabalho quanto de consumo de bens e 

serviços – enquanto um importante agente que pressiona mulheres a não terem filhos ou a 

terem menos filhos. Muitas vezes, essa condição não corresponde a uma escolha, mas à falta 

de oportunidades dadas às mães (mesmo potenciais), somada ao alto custo da vida com filhos. 

Pode-se afirmar que o mercado exerce certa coerção sobre as decisões das mulheres acerca da 

conduta de seus projetos pessoais. Nesse sentido, deixar o filho em casa para participar de 

uma reunião está muito mais relacionado a uma maternagem capitalista do que 

necessariamente progressista, feminista ou adequada aos desejos da mãe. 

Outro motivo que Badinter (2011) aponta para a sobrecarga materna e a 

recusa/adiamento da maternidade é a visão cultural da imagem da mãe que, nos países que 

analisou (Itália, Alemanha e Japão), encarnam a abnegação da qual várias mulheres procuram 

se afastar. No Brasil, a santa-mãezinha ainda perpassa o imaginário coletivo. 

A comunhão entre o desejo institucional de domesticar a mulher no papel da mãe e o uso 
que as populações femininas fizeram desse projeto foram tão bem-sucedidos, que o 
estereótipo da santa-mãezinha provedora, piedosa, dedicada e assexuada se construiu no 
imaginário brasileiro no período colonial e não mais abandonou. Quatrocentos anos depois 
do início do projeto de normatização, as santas-mãezinhas são personagens de novelas (...), 
são invocadas em para-choques de caminhão (“Mãe só tem uma”, “mãe é mãe”), fecundam 
o adagiário e as expressões cotidianas (“Nossa mãe!”, “Mãe do céu”); políticos, em 
discursos, referem-se às suas mães como ‘santas’. O Dia das Mães significa um imbatível 
estimulador de vendas para o comércio, e teses científicas sustentam que a sociedade 
brasileira considera a maternidade uma tarefa essencial (DEL PRIORE, 2009, p. 16) 

 

A relevância atribuída à maternidade pelos brasileiros é demonstrada no trabalho da 

socióloga Lucila Scavone (2004), para quem a questão da escolha ou recusa da maternidade – 

e, podemos acrescentar, de determinado tipo de maternidade – continua crucial na luta pela 

emancipação feminina no Brasil, cuja população mantém valores tradicionais que não 

raramente reduzem e forçam as mulheres à maternidade.  

Esta é subjugada por interesses governamentais como o controle demográfico que, 

muitas vezes, torna o acesso a meios contraceptivos quase como imposição estatal, sobretudo 

à população mais pobre.38 Também é o Estado que não permite que mulheres interrompam 

gestações por motivos que não sejam os previstos na legislação. Esse contexto impele as não 

                                                           
36 Disponível em: https://bit.ly/2Paz9Ak. 
37 Disponível em: https://bit.ly/2Qhh2ZZ. 
38 Conforme Forna (1999) denuncia que acontece a mulheres e mães pobres desde a era moderna. 
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mães e as que não desejam ser mães a constantemente prestarem explicações sobre os motivos 

pelos quais não têm filhos ou não os querem. Do mesmo modo, mães são compelidas a 

justificar atitudes que destoem dos modelos maternos e de maternagem hegemônicos. Afinal, 

Em cada cultura existe um modelo ideal de maternidade predominante que pode variar 
segundo as épocas. Conscientemente ou não, todas as mulheres o carregam. Pode-se aceitá-
lo ou contorná-lo, negociá-lo ou rejeitá-lo, mas é sempre em relação a ele que, em última 
instância, se é determinado (BADINTER, 2011, p. 143).  

 

No Brasil, percebe-se a valorização da maternidade (sobretudo biológica), por 

exemplo, no aumento da demanda por reprodução assistida desde 2014, possibilitada pela 

existência de uma “dinâmica econômica transnacional da fertilidade” (QUEIROZ, 2018, 

p.70). Os maiores solicitantes do procedimento são casais heterossexuais e lésbicos, estes 

últimos respondendo pelo maior percentual de crescimento, 279%. O segundo maior 

percentual é de mulheres solteiras, com aumento de 114% nos pedidos. Além de revelar que a 

família brasileira passa a abranger configurações diferentes do núcleo familiar 

heteronormativo idealizado na modernidade, este quadro revela que, entre aquelas com 

condições financeiras para realizá-lo, trata-se de um investimento que estão dispostas a 

empreender. Por outro lado, ainda entre as mulheres favorecidas, o desamparo às mães 

evidencia-se em iniciativas como o Parent in Science39, que atenta para a dificuldade e falta 

de apoio que várias cientistas enfrentam para conduzirem suas pesquisas em universidades 

nacionais depois de terem tido filhos.  

De acordo com Badinter (2011), em sintonia com o pensamento de Donath (2017), o 

ideal feminino contemporâneo não abrange o exigente modelo de maternidade que se 

popularizou nas últimas décadas. Não há como construir uma ótima carreira, cuidar da 

aparência, viajar pelo mundo e fazer caridade sendo mãe em tempo integral. Como “a 

realização pessoal é a motivação de nosso tempo” (BADINTER, 2011, p.144) e o leque de 

escolhas é cada vez mais amplo (GIDDENS, 2002), as mulheres vivenciam uma tripla 

contradição: social (a maternidade é sempre considerada a mais importante realização 

                                                           
39 Projeto de pesquisa criado em 2017 pela bióloga Fernanda Staniscuaski (UFRGS) para estimar o impacto da 
maternidade (depois expandido também à paternidade) na carreira científica no Brasil. A ideia para o projeto 
surgiu quando, ao compartilhar suas frustrações com o conflito entre ser uma boa mãe e ser uma boa cientista em 
suas contas em sites de redes sociais, Fernanda descobriu que o problema era tão abrangente quanto pouco 
debatido. Nesse aspecto, alinha-se ao movimento contemporâneo de mulheres discutirem a maternidade em 
mídias sociais, o que, na maioria das vezes, mostra que seus dilemas e desafios também são vivenciados por 
outras mulheres. Portanto, a iniciativa do Parent in Science derivou-se da exposição, em sites de redes sociais, de 
dificuldades relacionadas à maternidade e da dimensão que o tópico ganhou a partir deles. Em estudo 
apresentado no 1º Simpósio Brasileiro sobre Maternidade e Ciência, o projeto demonstrou que, para 81% das 
1182 pesquisadoras entrevistadas pela equipe – 921 delas mães –, a maternidade teve impacto negativo em sua 
trajetória profissional. Ver mais em: https://bit.ly/2UhtU2I. Acesso em: 20 ago. 2018.   
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feminina, ao mesmo tempo em que é desvalorizada socialmente40); conjugal (a criança não 

favorece a vida amorosa, impondo privações e dificuldades que podem esmorecer a relação 

do casal); e relativa à fragmentação entre o amor pelo filho e os desejos pessoais, entre “o 

indivíduo egoísta e o que quer o bem-estar de seu pequenino” (BADINTER, 2011, p.145). A 

criança, concebida como fonte de realização, pode se revelar um obstáculo à mulher dotada de 

ambições. A superestima dos deveres maternos agrava esse quadro. 

Conforme se identifiquem mais ou menos intensamente [em cada país/região] a mulher e a 
boa mãe, duas tendências se revelam. Onde a analogia é o modelo dominante, aquelas que 
não se identificam estão cada vez mais inclinadas a dar as costas à maternidade. Onde se 
faz distinção entre a mulher e a mãe, onde se reconhece a legitimidade dos múltiplos papéis 
femininos, onde a maternidade é menos pesada, faz-se com que as mulheres desejem ser 
mães, reservando-se o direito de dar as costas ao modelo ideal (ibid).  
    

Nesse sentido, é possível entender que o que se disputa são estilos de vida baseados 

em escolhas – que não estão livres de pressão, mas que se diferem das pressões exercidas 

sobre as mulheres modernas. Permeados pela responsabilização pelo bem-estar dos filhos e 

pela necessidade de oferecer uma maternagem o mais eficiente possível, os estilos de vida 

configuram categorias pertinentes para pensar a maternidade de forma ampla: a segurança de 

seguir o roteiro social da mulher (constituir família, se tornar uma mãe dedicada aos filhos) 

versus o discurso de liberdade (fazer o que deseja, quando e como deseja, o que inclui ter ou 

não ter filhos e, também, o tipo de maternagem a ser praticado). Ao mesmo tempo em que 

contamos com uma nova condição no contemporâneo, a do poder de escolha, esse mesmo 

“poder” causa dilemas, embates, crises e ansiedade. Toda escolha implica perdas, mas 

ninguém deseja perder. Queremos – e somos constantemente estimulados a – vivenciar 

vontades contraditórias e que às vezes se anulam (o almejo, por exemplo, de ter uma rotina 

com filhos somado ao de conduzir o dia a dia sem atividades relacionadas a eles).   

Por fim, existem ainda as não mães por fatalidade, aquelas que gostariam de ser mães, 

mas, por diferentes motivos – infertilidade, falta de um parceiro, recusa ao pedido de adoção, 

impossibilidade de custear uma inseminação artificial, condições financeiras insuficientes 

para criar filhos, entre outros – não conseguiram realizar tal feito. É o caso da psicanalista 

britânica Jody Day, fundadora da rede de apoio para mulheres sem filhos Gateway Women e 

responsável pela popularização do termo “Geração NoMo” (NãoMães, em tradução livre). 

Apesar de terem existido ao longo de diferentes momentos históricos, as não mães 

costumavam ser apagadas tanto dos registros oficiais quanto dos artísticos, nestes últimos 

constantemente representadas mais como um exemplo a não ser seguido do que enquanto 

                                                           
40 Ideia que questiono nas considerações finais da presente dissertação.  
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personagens interessantes. Jody Day atenta para o sofrimento das não mães pelas experiências 

que elas jamais terão e que lhes fazem falta – a chegada do bebê, o primeiro dia de escola, o 

convívio e ensinamento diários, o amparo na velhice. Também podemos pensar nas 

consequências negativas que a não maternidade, mesmo voluntária, tem na vida das mulheres: 

perda de amizades41, estigma social42, ser considerada menos atraente como parceira43 e o 

possível desamparo quando idosas. Mídias sociais voltadas à não maternidade muitas vezes 

servem de amparo diante desses constantes julgamentos e agressões, bem como espaços para 

se apoiarem quanto aos benefícios da não terem filhos.   

Para Butler (2015), relatar a si mesmo guarda uma dimensão ética, refletida tanto no 

discurso quanto nas práticas do sujeito que busca construir-se e afirmar-se. Ter o poder de 

falar sobre si responde à necessidade de alcançar uma autonomia crítica que se fundamente 

em um novo sentido do que é o sujeito. Ao questionar o que se deve fazer ou como se deve 

agir, em verdade o sujeito está indagando quem é esse “eu” que se vê na obrigação de fazer 

um relato sobre si e agir de maneira conivente com o mesmo. 

Seja pela prática acadêmica, seja pela produção de narrativas pessoais em mídias 

sociais, o fato de as mulheres estarem falando sobre si, a partir de uma perspectiva feminina 

dos fatos, rompe, na visão de Rago (1998), a narrativa linear com a qual constituíram-se os 

relatos históricos e sociais, protagonizados por um narrador que é pensado a partir de um 

conceito universal de homem que remete ao branco, heterossexual, capitalista do “primeiro 

mundo”, o que exclui ou diminui a importância de outros agentes históricos que não se 

enquadram nesse perfil. Ao promoverem cartografias de si (RAGO, 2010), as mulheres 

estariam inaugurando novos discursos, que ajudariam a quebrar as concepções 

absolutizadoras, impositivas, hierarquizantes e, não raramente, misóginas há tanto tempo 

consagradas como as únicas possibilidades existentes – o que se estende à maternidade.  

                                                           
41 Mães também relatam que as perdem, mas o número de mulheres que têm filhos é muito superior às que não o 
fazem. Então torna-se mais simples construir redes de contato entre mães, inclusive em substituição àquelas que 
foram perdidas. Na maioria das vezes, não mães não conseguem formar núcleos exclusivos, adequando-se às 
agendas e necessidades das amigas com filhos para preservar o convívio e a amizade com elas. Isso também 
cumpre a normatividade materna: é considerado egoísmo uma não mãe priorizar sua rotina no relacionamento 
com mães, denota falta de consideração com as dificuldades de se programar a vida social tendo filhos. 
42 Estigma social é da ordem da diferença, do que não é desejado, do erro. Não há nada mais esperado e 
previsível na vida de uma mulher do que a maternidade. Apesar de alguns modelos maternos e de maternagem 
terem sido historicamente alvos de estigmatização (e alguns ainda o serem), o fato de não ser mãe impede que 
uma mulher se adeque às normas hegemônicas tanto maternas quanto femininas.  
43 Uma vez que a maioria das pessoas deseja filhos, não consideram que alguém que não os almeje seja um par 
adequado. Mães solo relatam a dificuldade e o preconceito enfrentados ao se relacionarem com quem não quer 
lidar com os filhos que já possuem. No entanto, boa parte desses parceiros e/ou parceiras espera que a 
companheira tenha filhos com eles em algum momento – o que exclui aquelas que pretendem permanecer não 
mães. Mesmo em casais que não planejam filhos, o desejo e a cobrança de familiares/amigos para que mudem de 
ideia ou que uma das partes se envolva com uma mulher que tenha vontade de ser mãe são muito presentes. 
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Capítulo 2: Considerações metodológicas – um modo de investigar narrativas 

pessoais sobre a maternidade nas mídias sociais 
 

Conforme apresentado no capítulo anterior, o cenário contemporâneo aponta para 

diversos e complexos discursos no debate sobre questões que envolvem a maternidade e a não 

maternidade. Tais discursos têm ganhado força e visibilidade nas mídias sociais, 

principalmente a partir do que aqui se chamam de narrativas pessoais. Neste capítulo, então, 

mostra-se relevante explicitar como a pesquisa as encontrou, de que maneira seu corpus foi 

construído a partir delas e de que modo podemos atentar para e levar em consideração, nas 

análises, as especificidades da construção de tais narrativas na cultura digital, mais 

especificamente em blogs e no Facebook.  

A mãe moderna prestava contas ao Estado, que, legalmente, exigia que fosse capaz de 

garantir a sobrevivência e a instrução de seus filhos. Era ele o acionado pela sociedade civil 

(no caso, vizinhos, parentes, médicos, polícia) caso julgasse que havia algum tipo de 

negligência parental. A mãe contemporânea ainda precisa obedecer a leis estatais, mas 

também pode ser punida pela iniciativa – empreendida inclusive via mídias sociais – de 

pessoas que, com base em suas práticas, a julguem uma mãe ruim. Bem como as atitudes de 

uma não mãe diante da maternidade e de elementos que a remetam (crianças, programas de 

acompanhamento pré e pós-natal, processos de adoção, parto, creches e escolas) estão sujeitas 

não apenas ao acionamento da lei, mas à repreensão alheia quanto a considerá-la uma mulher 

completa, boa ou má. Atitudes estas que também consistem em suas performances em mídias 

sociais, cada vez mais um espaço de construção identitária no qual, como aponta Paula Sibilia 

(2016), aspectos da vida privada são compartilhados de forma muito mais aberta e detalhada 

do que durante a modernidade.  

Ambos os julgamentos, legal/jurídico e moral (pelos outros, pela sociedade) 

continuam em voga, ainda que a ação individual seja percebida como tão ou mais eficiente do 

que medidas acionadas pelo Estado. O que muda na contemporaneidade são dois fatores: a 

otimização do desempenho da mulher enquanto mãe, que não pode ser apenas a mãe-santinha, 

precisa mostrar-se bem-sucedida em todas as esferas em que atua; e a proliferação de 

discursos que problematizam a maternidade enquanto escolha, sendo este o ponto sobre o qual 

recai o foco da dissertação. 
 

2.1 Narrativas pessoais em mídias sociais 
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Vivemos um momento da contemporaneidade em que as narrativas científicas, 

religiosas ou políticas não dão mais conta de explicar o mundo e seus fenômenos. A crença 

nessas grandes instituições cai, enquanto as narrativas pessoais ganham força (GIDDENS, 

2002). Liesbet Van Zoonen (2012) argumenta que o ambiente das mídias sociais estimula 

uma discussão pública calcada em experiências pessoais. Sob influência do jornalismo 

sensacionalista que, por sua vez, teria sido um dos responsáveis por agendas políticas que 

valorizam a experiência em primeira pessoa – o subjetivo, o autobiográfico e o confessional – 

o indivíduo desconfia cada vez mais de instituições e discursos públicos (a lei, a Educação, a 

política, a Medicina). Desconfiança esta também apontada por Bennett e Segerberg (2012), 

como fruto do ambiente negativo da mídia. Desse modo, o indivíduo constrói sua percepção 

sobre cenários e/ou demandas coletivas a partir da contraposição entre o que seriam realidades 

mediadas e não mediadas. Isto é, entre aquilo que passa pela triagem de terceiros (em geral, 

agentes midiáticos) e o que supostamente independe dessa influência.  

Tal movimento ocasiona o que Van Zoonen (2012) chama de “eu-pistemologia”, 

usando aqui a tradução literal de Viktor Chagas (2016). Tratar-se-ia da transformação do 

paradigma epistemológico, em um processo de sobrevalorização das experiências pessoais na 

argumentação pública. Para defender uma determinada atitude ou posicionamento, o 

indivíduo partiria de suas próprias vivências e da maneira como as processou. Essa 

individualização é o que sustentaria seus argumentos e posições, em vez de um olhar sobre a 

coletividade ou interesses mais abrangentes do que os particulares. Tudo que não reflita os 

desejos ou as vivências sociais do indivíduo deve, portanto, ser colocado em dúvida. 

Em pensamento semelhante, Zizi Papacharissi (2011) acredita que o cidadão comum 

tem se ocupado menos com a expressão de discursos políticos e mais com a manifestação de 

discordâncias, interesses e valores morais particulares. Tal tendência permitiria que cidadãos 

isolados se conectassem em uma linguagem política que operaria por meio de suas causas 

particulares. Esse narcisismo político (que também pode ser entendido como narcisismo de 

causas ou agendas) não seria um fenômeno egoísta, mas um modelo teórico que enfatizaria a 

pluralidade de vozes nas mídias sociais, mesmo que atravessado por vivências pessoais.  

Tanto Van Zoonen (2012) quanto Papacharissi (2011) destacam a afetividade como 

fator relevante para o posicionamento político e/ou coletivo dos indivíduos. Quanto mais 

envolvidos com alguma questão e quanto maior sua importância para eles, mais personalistas 

se tornam os discursos e atitudes que produzem sobre o tema, além de maior a desconfiança 
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diante de falas e comportamentos que não reflitam suas percepções, ou seja, não enquadrem o 

problema da mesma maneira.  

Bennett e Segerberg (2012) propõem uma espécie de escala com objetivo tanto de 

determinar o grau de centralização na articulação de ações organizadas quanto de verificar o 

papel desempenhado pelas tecnologias da comunicação nesses movimentos. Com isso, 

estabelecem três tipos de ação organizada: ações coletivas tradicionais, ações coletivas 

híbridas e, como categoria que mais interessa a esta pesquisa, ações conectivas. O conceito 

desta última foi elaborado em oposição às ações coletivas tradicionais, chefiadas por 

organizações formais como partidos políticos e sindicatos. Enquanto a ação coletiva se baseia 

na lógica da escolha racional que envolve o bem público, a ação conectiva é baseada na 

negociação de “enquadramentos” (frames) e identidades, considerando as relações e os laços 

afetivos envolvidos na tomada de decisão frente à ação política. Difere da ação coletiva 

tradicional por apresentar um nível de personalização muito maior ao apropriar pautas 

pessoais e circulá-las na rede.  

Cabe apenas ressaltar que ação política não se resume a processos eleitorais, 

aprovação ou rejeição de leis ou preferências partidárias. Também se refere a atitudes 

cotidianas, formas de organizar o mundo com base em determinadas estruturas de 

funcionamento e poder, por sua vez perpassadas por outras macro e micro dinâmicas 

(SOUZA, 2017). Nesse sentido, falar sobre a maternidade em mídias sociais pode ser 

considerado uma ação política, que produz efeito sobre estruturas de organização 

socioculturais, econômicas e jurídicas a ela relacionadas. Ainda assim, tais narrativas podem 

ser entendidas enquanto ações conectivas, uma vez que se calcam nas experiências pessoais e 

identidades em disputa, gerando a formação de laços sociais. 

Para Bennett e Segerberg (2012), os laços sociais fracos44 são os que permitem o 

desenvolvimento de ações conectivas entre pessoas engajadas em determinada causa ou 

interesse. Ações estas marcadas pela negociação de identidades e “enquadramentos pessoais 

de ação” (personal action frames, que pode ser traduzido como pautas ou causas pessoais), 

considerando as relações e os laços afetivos envolvidos na tomada de decisões. Papacharissi 

(2010) percebe que uma importância crescente vem sendo atribuída a afinidades pessoais nas 

manifestações em mídias sociais, o que traria um elemento narcisista à intervenção na rede. 

                                                           
44 Laços fortes se caracterizam pela intimidade, proximidade e intencionalidade em criar e manter uma conexão 
entre duas pessoas. Já os laços fracos são caracterizados por relações esparsas, que não traduzem proximidade e 
intimidade. Enquanto os laços fortes se constituem em vias mais amplas e concretas para as trocas sociais, os 
fracos possuem trocas mais difusas. No entanto, são importantes estruturadores das redes sociais, sendo os que 
conectam os grupos constituídos por laços fortes entre si (RECUERO, 2009). 
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Van Zoonen (2012), por sua vez, argumenta que a nova epistemologia centrada no indivíduo 

se estende por movimentos sociais articulados na internet, pelo neopopulismo conservador, 

pela crítica pós-moderna e aos movimentos feministas. Neste último, aponta que a 

metodologia empregada privilegia vozes “alinhadas” como protagonistas da campanha, ou 

seja, em conformidade com o que aquele determinado grupo acredita ou pratica. Discursos 

divergentes são desvalorizados e, posteriormente, suprimidos.  

O conceito de vozes alinhadas é particularmente interessante para o estudo de 

narrativas pessoais: o sujeito se alinha a discursos que confirmam o que afirma e/ou acredita. 

Pode-se pensar que sejam acionamentos baseados em conveniência. O discurso que melhor 

sustentar suas crenças e objetivos será adotado para validá-los e defendê-los. Diante disso, 

uma particularidade das mídias sociais é que permitem que os indivíduos também entrem em 

contato com narrativas opostas às suas. Ao mesmo tempo em que teóricos, técnicos e a 

opinião geral dizem que, enquanto usuários de mídias sociais, ficamos restritos a nossas 

“bolhas” nas redes (PARISIER, 2012), por meio de notícias “polêmicas” em sites e páginas 

de veículos midiáticos acabamos encontrando o que chamo de vozes dissonantes. É o caso das 

disputas de valor envolvendo o conceito ampliado de maternidade. Uma mulher que tenha um 

posicionamento em relação a ele será exposta a narrativas completamente diferentes da sua. 

Pode escolher se vai interagir com ou denunciar esses comentários, mas, de qualquer forma, 

sua publicação revela que a vivência materna da participante não é a única existente, e que os 

argumentos pelos quais a defende estão sujeitos a contestação. 

É possível relacionar tal exposição a visões divergentes das próprias à combinação dos 

modelos push e pull na web 2.0.45 Enquanto encontram e se relacionam com conteúdos e 

usuários buscados por sua iniciativa, os agentes sociais também são interpelados por 

anúncios, sugestões e, conforme aqui estudado, narrativas que não esperavam ou agiam para 

achar nas mídias sociais por eles mobilizadas (PRIMO, 2007). A partir disso, cabe investigar 

como os indivíduos – no caso, as participantes das discussões sobre maternidade – defendem 

suas posições diante de posicionamentos distintos dos seus.  

Bennett e Toft (2010) atentam para o fato de as tecnologias não organizarem por conta 

própria os laços que constituem as mídias sociais. Também não o fazem de maneira 

desvinculada às histórias que os usuários dessas plataformas nelas compartilham. Assim, as 

narrativas pessoais funcionariam como condicionantes da rede, participando da construção de 

laços sociais e gerando contextos interpretativos para as “campanhas” (movimentos maiores 

                                                           
45 Ver nota de número 13. 
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do que os individuais) a que estivessem atreladas. Tal processo possibilitaria que diferentes 

redes pessoais fossem associadas a uma rede mais ampla de suporte, inspirando a ação 

coletiva. Ação esta que pode ser de manifestações de apoio ou crítica a determinado 

posicionamento acerca da maternidade, por meio de narrativas pessoais sobre ela. 

Tratam-se de discursos e relatos construídos a partir da junção entre a vivência 

materna narrada pelo(a) autor(a) e os recursos disponibilizados pelas plataformas em que tais 

narrativas são feitas: escrita de textos, adição de fotografias, vídeo-transmissões, entre outros. 

No caso das mídias sociais, a produção textual se destaca enquanto ferramenta mais utilizada 

para debater a maternidade, sendo feminino a maior parte do público envolvido em tais 

discussões. Em vista desse cenário, a pesquisa optou por trabalhar com narrativas pessoais 

sobre a maternidade escritas por mulheres.  

Uma vez que se admite que as narrativas pessoais buscam modificar algo, parte-se 

para a investigação dos efeitos que intencionam, e de que maneira tentam concretizá-los. 

Diante das discussões acerca da maternidade realizadas em mídias sociais, sustento a teoria de 

que são afetivas e efetivas. Do mesmo modo que são afetadas – no sentido de se comoverem 

por determinada(s) questão(ões) relativa(s) à maternidade e/ou pelas demais narrativas com 

que têm contato – suas autoras também buscam causar (e, muitas vezes, causam) algum efeito 

no mundo concreto a partir de suas narrativas sobre a maternidade. São, portanto, dotadas de 

intencionalidade performática. Considerando o que e como escrevem, essas mulheres têm 

noção de que se comunicam potencialmente para milhares de pessoas. Querem defender um 

determinado modelo materno e feminino, uma espécie de “ser mulher é” relacionado à 

maternidade. As narrativas pessoais aqui analisadas parecem não apenas funcionar para que 

suas autoras externalizem opiniões, mas também para surtir algum efeito no público que as lê, 

podendo inclusive gerar certo capital social. 

Atenta-se, ainda, para a dinâmica própria de argumentação que as narrativas pessoais 

sobre a maternidade desenvolvem nas mídias sociais, considerando estas últimas enquanto 

ambientes de sociabilidade. O teor afetado e que procura ser efetivo se reflete nas 

polarizações, agressividade e em certo dualismo (ou isto ou aquilo) que costuma sustentar os 

posicionamentos defendidos por quem as posta, como será demonstrado na análise empírica. 
 

2.2 Plataformas para debate da maternidade 
 

Em 2016, percebi que meu feed de notícias do Facebook apresentava com alguma 

frequência conteúdos sobre a chamada “maternidade real”, revelando vivências maternas 

conflituosas e, segundo as próprias mulheres que as publicavam, pouco divulgadas. Tais 
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postagens recebiam centenas de comentários (quase sempre de mulheres) que, além de 

confirmarem a pouca divulgação da “maternidade real”, expunham diferentes aspectos 

relacionados a ela, gerando reações de apoio, ataque, disputa, identificação, entre outras. 

O post “Desafio NÃO aceito”, feito por Juliana Reis em seu perfil pessoal naquele 

mesmo ano, ampliou a projeção dos debates online sobre a maternidade e serviu de ponto de 

partida para o projeto de mestrado. Já na pós-graduação, continuei atenta, todos os dias, à 

emergência de publicações semelhantes, que muitas vezes utilizavam hashtags como 

#vidademãe, #mãereal, #mãepossível e, claro, #maternidadereal. Passei a utilizá-las para 

pesquisar páginas e publicações que problematizassem o que entendo por conceito ampliado 

de maternidade no Facebook, porém obtive mais resultados explorando essas páginas ou em 

imersões no próprio feed de notícias, sem procurar por termos específicos na barra de busca. 

Devido ao fato de constantemente acessar essas publicações para fazer capturas de tela, é 

provável que o algoritmo do Facebook tenha passado a sugerir tais publicações ao meu perfil. 

Quando encontrados compartilhamentos de conteúdos que problematizavam a 

maternidade, eram feitas capturas de tela das postagens e dos comentários que recebiam, 

salvando os respectivos links em documento específico. Parte desse material foi recolhido 

graças a marcações de amigos e colegas dos PPGCOM da UFF e da UFRJ. Até o segundo 

semestre de 2018, coletei material significativo46, com abrangência de fontes e narrativas que, 

apesar das diferenças, também possuíam similaridades. 

Nesse mesmo ano, reparei que grande parte das páginas que compunham o 

mapeamento que havia realizado – e que, consequentemente, abrigavam muitos dos 

comentários que tinha recolhido – derivava de blogs sobre maternidade. Não apenas isso: ao 

pesquisar por determinadas expressões em sites como Google (“desromantizar a 

maternidade”, “maternidade dói”, “odeio ser mãe”), era comum que a busca apresentasse ao 

menos uma publicação de algum desses blogs. Consistiam em textos de cunho pessoal, que se 

diziam voltados a apresentar às leitoras um tipo de maternidade com que pudessem se 

identificar. Os sentidos de compartilhamento, criação de rede de apoio e desabafo eram 

comuns tanto nas publicações e comentários do Facebook quanto nos artigos e respostas dos 

blogs. Diante da quantidade de exemplares pertencentes à blogosfera materna e sua conexão 

com as postagens investigadas no Facebook, decidi incluir os blogs na pesquisa.  
 

2.2.1 Em busca de mídias sociais sobre a problematização da maternidade 
 

                                                           
46 48.694 unidades de análise entre posts e comentários/respostas cujos eixos discursivos acionados passaram a 
se repetir, atingindo o ponto de saturação da amostra. 
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As primeiras imersões em campo me permitiram verificar que a expressão 

“maternidade real” era frequente nos conteúdos que se propunham a abordar a maternidade 

por outros vieses além dos de afeto e realização. Assim, cunhei o método do fluxo de 

associações derivativas para chegar às páginas que a tensionavam, começando pela pesquisa 

do termo “maternidade real” na barra de buscas do Facebook com o filtro “Tudo”47 acionado.  

Por meio do método, foi possível estruturar o processo de busca e descoberta de, 

primeiramente, páginas do Facebook e, depois, blogs e demais mídias que problematizavam a 

maternidade, tanto do ponto de vista das mães quanto de mulheres que não tinham ou não 

queriam filhos. Inspirado na amostragem em bola de neve, na qual identificam-se informantes 

que serão usados para levar o pesquisador a outros informantes (HAMMERSLEY e 

ATKINSON, 1983), o fluxo de associações derivativas admite agentes não humanos para 

conduzir a demais agentes que exerçam tal função. Nessa pesquisa, as mídias sociais em que 

se tensionam aspectos da maternidade conduzem a outras que apresentam a mesma proposta.  

Albuquerque (2009) organiza o método em bola de neve em três elementos principais. 

Sementes: indivíduos que iniciam o processo de amostragem por meio de cadeias de 

referência, escolhidos de forma não aleatória. São selecionados por serem influentes dentro de 

uma rede de contatos que interessa à pesquisa, sendo capazes de mobilizar novos informantes 

para compor a amostra. Frutos: indivíduos recrutados pelas sementes. Aqueles que recrutarem 

também serão chamados de frutos, até que a amostra esteja completa. Ondas de recrutamento: 

formadas à medida que novas pessoas entram na amostra. As sementes pertencem à onda zero 

do processo de recrutamento. Os frutos gerados por elas pertencerão à primeira onda, e assim 

por diante, até a finalização da amostragem. O fluxo de associações derivativas se apropria da 

funcionalidade dessas categorias, adaptando-as para concretizar o objetivo da busca – 

encontrar mídias sociais que problematizam a maternidade. No quadro 1, as cinco primeiras 

mídias constituem as sementes iniciais da amostragem. Ao contrário do que ocorre no método 

em bola de neve, não são necessariamente as mais influentes do meio, mas as que permitiram 

chegar, de forma direta ou indireta, a outras mídias que tensionam a maternidade.  

Se na metodologia em bola de neve o ponto de saturação da amostragem dá-se quando 

o conteúdo das respostas dos informantes começa a se repetir (HUDELSON, 1994), no fluxo 

de associações derivativas isso ocorre quando as mídias encontradas se repetem. Finaliza-se a 

onda de recrutamento, iniciando um novo fluxo até que as mídias achadas se extingam ou até 

não mais encontrar mídias adequadas aos critérios de seleção para compor a amostra. 
                                                           
47 Com esta seleção, o Facebook procura pelos termos digitados na barra de buscas em conteúdos dispostos em 
todos os campos comunicacionais do site (publicações, perfis pessoais, páginas, grupos, eventos, entre outros).  
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Entre os resultados obtidos, selecionaram-se as páginas com maior número de 

curtidas. Foram elas Maternidade Real, Real Maternidade e Maternidade na Real, primeiros 

itens da amostra relativa ao mapeamento de mídias sociais brasileiras que problematizam a 

maternidade e, consequentemente, do quadro 1. Nessa mesma busca, a página Mãezice por 

Ananda Urias apareceu na aba “Tudo”. Esta havia curtido a página Infância e Maternagem, 

que passou a integrar a amostra da pesquisa. Ainda com a expressão “maternidade real” 

selecionada, abri a aba “Páginas”, encontrando A Maternidade na Vida Real (descartada pelo 

baixo engajamento48 das publicações) e Mãe na Real, anexada à amostra.  

A partir de então, replicou-se o nome das páginas na barra de busca selecionando a aba 

“Tudo”. Surgiram postagens de diferentes páginas – por exemplo, ao pesquisar “Mãe na 

Real”, encontrou-se uma publicação da Orgulho de ser Mãe –, que por sua vez interagiam ou 

curtiam outras páginas, gradativamente adicionadas à amostra conforme cumpriam os 

requisitos de a) se propor a problematizar a maternidade; b) estar ativa; c) possuir mais de dez 

mil curtidas; d) conter publicações com engajamento significativo do público e, neste caso, 

exemplares com poucas curtidas seriam considerados. Para averiguar tais características, 

empreendi breve análise exploratória das seções “Página Inicial”, “Sobre” e “Publicações” de 

cada página. Para tornar o método mais claro, tem-se a seguir um esquema simplificado de 

seu funcionamento. 
 

Figura 6 – Esquema simplificado do fluxo de associações derivativas 
 

 
 

Por fim, perguntei às mães entre meus contatos se conheciam ou recomendavam 

alguma mídia que discutisse a maternidade. Entre as indicações inéditas, nenhuma se 

qualificou para integrar a amostra, visível no quadro 1. As colunas são divididas entre o nome 

                                                           
48 Entende-se engajamento como a existência de comentários, curtidas, reações e compartilhamentos na maioria 
dos posts mais recentes da página. 
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da mídia, a data de sua criação (com a plataforma específica em que foi criada entre 

parênteses) e demais suportes que possui: blog; página (com a respectiva classificação entre 

colchetes) ou grupo (com o respectivo tipo) no Facebook; canal no YouTube; perfil no 

Instagram; outras mídias. Os retângulos coloridos ao final do nome de algumas mídias 

indicam aquela à qual se associam. Por exemplo, a Vida Materna foi encontrada entre as 

páginas curtidas pela Maternidade Real, e assim por diante.  
 

Quadro 1 – Problematização da maternidade nas mídias sociais brasileiras  

Nome Criação Blog/Site Facebook YouTube Instagram Outras 

Maternidade Real 2012 (blog) Blog Página [site] 
Grupo fechado 

Não  Não  
 

E-mail 

Real Maternidade 2012 (blog) Site Página 
[comunidade] 
Grupo fechado 

Não Sim Pinterest, E-mail 

Maternidade na Real 2016 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 
 

Sim Sim E-mail 

Mãezice por Ananda Urias 2015 
(página) 

Site  
 

Página [autor] 
Grupo fechado 

Não Não E-mail 

Mãe na Real Não 
informada 

Blog Página 
[comunidade] 

Não Não Nenhuma 

Orgulho de ser Mãe Não 
informada 

Não Página 
[entretenimento] 

Não Não Nenhuma 

Quartinho da Dany 2008 (blog) Blog  Página [artigos 
para 
bebês/crianças] 
Grupo fechado 

Não Sim E-mail 

Vida Materna 2011 (blog) 
 

Blog Página [blog 
pessoal] 

Não Sim E-mail 

Mãe Solo 2013 
(página) 

Site Página [causa] Sim Sim E-mail, Twitter 

Tudo Sobre Minha Mãe Não 
informada 

Blog Página [site] Não  Sim Twitter, Google 
Plus 

Cientista Que Virou Mãe 2012 (blog) Site Página [site de 
sociedade e 
cultura] 
Grupo fechado 

Não Sim E-mail, Twitter 

Macetes de Mãe 2013 (blog) Blog Página [site 
educacional] 

Sim Sim E-mail, Twitter, 
Pinterest 

Mamatraca  2011 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 

Sim Sim E-mail, Twitter 

Padecendo no Paraíso 2011(grupo 
secreto 
Facebook) 
 

Site Página [site] 
Grupo secreto 

Sim Sim E-mail, Twitter, 
Pinterest, Flickr, 
Google Plus 

Lagarta Vira Pupa 2012 (blog) Blog Página [blog 
pessoal; escritor] 

Sim Sim E-mail 

potencial gestante 2009 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 

Sim Sim E-mail, Twitter, 
Pinterest 

Soul Mãe 2016 (canal 
YouTube) 

Nenhum Página  
[blog pessoal; 

Sim Sim E-mail 
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blogueiro] 
Grupo fechado 

Infância e Maternagem Não 
informado 

Blog Página 
[blogueiro] 
Grupo público 

Não  Não  E-mail 

Mãe Real 2018 
(Instagram) 

Nenhum Página [blog 
pessoal] 

Não Sim E-mail 

Entre Mamães 2012 (blog) Blog Página 
[comunidade] 

Sim Sim E-mail, Twitter, 
Pinterest 

O Lado V da Maternidade Não 
informado 

Não Página 
Grupo fechado 
 

Sim Não E-mail 

A mãe preta 2014 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 

Não Não E-mail 

Elisama Santos 2015 
(página) 

Site Página [blog 
pessoal; causa] 
Grupo fechado 

Sim Sim E-mail 

Uma Vez Mamífera 2010 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 

Não Não E-mail 

Carol e suas baby-boseiras 2009 Blog Página [blog 
pessoal] 

Não Não Nenhuma 

Do Ventre Nasce Um  
Novo Coração 

2013 (blog) Blog Página 
[comunidade] 

Não Não Nenhuma 

Temos que falar sobre isso 2015 (blog) Blog Página [ONG] 
Grupos fechados 

Sim Não E-mail 

Vegana é a sua mãe 2015 
(página) 

Não Página [causa] 
Grupo fechado 

Não Sim E-mail 

Plantão Materno 2015 Não Página 
[comunidade, 
figura pública, 
clínica de saúde 
da mulher] 
 

Não Não E-mail 

Mamãe Cansada 2011 Blog Página [blog 
pessoal] 
 

Não  Não  E-mail 

Senta que lá vem história Não 
informado 
 

Blog Página [blog 
pessoal] 

Não Possui E-mail 

Maternidade Feliz 2012 
(página) 

Blog Página [blog 
pessoal] 

Não Não E-mail 

Dadadá 2012 
(página) 

Blog Página [blog 
pessoal] 

Não Não  E-mail 

Cenas da Maternidade 2015 
(página) 

Não Página 
[blogueiro] 

Não  Não  Não 

Mães que escrevem 2017 Blog Página [causa] 
Grupo fechado 

Não Sim E-mail, Twitter 

Mães de peito  
por Giovanna Balogh 

2015 (site) Site Página [site de 
notícias e mídia] 

Sim Sim  

Memezinho da Mamãe 2011 
(página) 

Blog Página [site] Não Não E-mail 

NaNa - Maternidade Preta Não 
informada 
(blog) 

Blog Página [blog 
pessoal] 

Não Não E-mail 

Mães Feministas Não Nenhum Página Não Não Nenhuma 



90 

 

 

 

informada 
(página) 

[comunidade] 

Pra falar de filho 2014 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 

Não Não Nenhuma 

Cartas para Helena  2014 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 

Sim Não E-mail 

Mil Dicas de Mãe 2012 (blog) Site Página [site 
educacional] 

Não Sim E-mail, Twitter, 
Pinterest, 
Google Plus 

Mundo Ovo 2012 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 
Grupo fechado 

Não Sim E-mail, Google 
Plus, Twitter, 
Pinterest 

Baby Dicas 2010 (blog) Blog Página [site 
pessoal] 
Grupo fechado 

Sim Sim E-mail, Twitter, 
Pinterest, 
Google Plus 

Diário de uma mãe polvo 2010 
(página) 

Nenhum Página [blog 
pessoal] 

Não Não E-mail 

Maternidade Colorida Não 
informada 

Blog Página [blog 
pessoal] 

Sim Sim E-mail, Google 
Plus, Twitter, 
Pinterest 

Aprendizados de Mãe 2013 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 

Não Sim E-mail, Google 
Plus, Twitter, 
Pinterest 

Blog diiirce 2010 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 

Sim Sim E-mail, Google 
Plus, Twitter, 
Pinterest 

MMA - Militância Materna 
Ativa 

2017 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 
Grupo fechado 

Não Não E-mail, Twitter 

Maternagem Nerd 2009 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 

Sim Sim E-mail 

Mãe de 04 2015 (canal 
YouTube) 

Nenhum Página 
[blogueiro] 

Sim Não E-mail 

Mamãe Musa por Musa 
Magalhães 

Não 
informada 
(página)  

Nenhum Página [blog 
pessoal] 

Não Sim Nenhuma 

Diário de uma mãe de dois Não 
informada 
(blog) 

Blog Página [blog 
pessoal] 

Não Não Nenhuma 

Psi Mama Não 
informada 

Blog Página 
[comunidade] 
Grupos fechados 
e públicos 

Sim Não E-mail 

Vida de Gestante e Mãe 2011 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 

Sim Sim E-mail, Google 
Plus, Twitter 

Os Trigêmeos da Michele 2013 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 

Sim Sim E-mail, Pinterest, 
Google Plus, 
Twitter 

Mãe Fora da Caixa Não 
informada 
(blog) 

Blog Página [blog 
pessoal] 

Sim Não E-mail 

Violência obstétrica é 
violência contra a mulher 

2011 
(página) 

Nenhum Página 
[organização] 

Não Não Nenhuma 

Não pule da janela  Não 
informada 

Blog Página [blog 
pessoal] 

Não Sim E-mail 
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BabyCenter Brasil Não 
informada 

Site Página [site de 
saúde e boa 
forma] 
Grupo fechado 

Não Não E-mail, fóruns 
de discussão no 
site 

Que mãe sou eu? 2015 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 
 

Não Sim E-mail, Pinterest, 
Twitter 

Diário da mãe da Alice 2014 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 

Não Não E-mail 

Bossa Mãe 2012 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 

Não Sim E-mail 

Mãe Diferentona Não 
informada 
(página) 

Nenhum Página 
[comunidade] 

Não Não Nenhuma 

A Favor da Despenalização 
do Aborto 

Não 
informada 
(página) 

Nenhum Página [causa] Não Não Nenhuma 

Mágicas de Mãe  2015 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 
Grupo fechado 

Sim Não E-mail 

Crônicas de uma Mãe de 
Gêmeos 

2013 
(página) 

Nenhum Página 
[comunidade] 

Não Não Nenhuma 

Just Real Moms Não 
informada 
(blog) 

Blog Página [site 
educacional] 

Não Não E-mail, Seção 
“Confessionário” 
no blog 

Antes que Eles Cresçam 2012 (blog) Blog Página [site de 
adolescentes e 
crianças] 

Não Não Nenhuma 

Mulher childfree -  
A original 

2012 
(página) 

Nenhum Página 
[comunidade] 

Não Não Nenhuma 

Eu não quero ter filhos Não 
informada 
(página) 

Nenhum Página 
[comunidade] 

Não Não Nenhuma 

Laqueadura sem filhos Não 
informada 
(página) 

Nenhum Página [site 
pessoal] 

Sim Não Nenhuma 

Mulher sem filho 2014 
(página) 

Nenhum Página [blog 
pessoal] 

Não Não Nenhuma 

Vida sem filhos 2013 (blog) Blog Não Não Não Talvez haja 
grupo no 
Whatsapp 

Hel Mother 2016 (canal 
Youtube) 

Nenhum Página 
[comunidade] 

Sim Sim E-mail 

Ninguém Quer Ser mãe! 2018 (canal 
Youtube) 

Nenhum Não Sim Não Google Plus 

Não me chamo Mãe 2017 (site) Site Página [site] Não Não E-mail 
Diário de uma mãe solo  Não 

informada 
(página) 

Nenhum Página [blog 
pessoal] 

Não Não E-mail 

Uma mãe como você 2012 
(página) 

Nenhum Página 
[comunidade] 

Não Não Nenhuma 

Rotina de mãe Não 
informada 

Nenhum Página 
[comunidade] 

Não Sim E-mail 

Drops de Mãe 2013 (blog) Blog Página [blog 
pessoal] 

Não Sim E-mail 
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Tchulim 

 

2016 (canal 
Youtube) 

Nenhum Página [blog 
pessoal] 

Sim Sim E-mail 

A melhor mãe do mundo 

não sou eu 

Não 
informada 

Não Página [blog 
pessoal] 
Grupo fechado 

Não Não Nenhuma 

Deborices, por Debora 

Camargo 

2012 
(página) 

Nenhum Página 
[blogueiro] 
Grupo fechado 

Não Não Nenhuma 

Uma Mãe Feminista 2014 (blog) Blog Página 
[blogueiro; blog 
pessoal] 

Não Não E-mail 

 

 
2.2.2 Produção do corpus de pesquisa 
 

A partir do mapeamento inicial explicitado acima, chegou-se efetivamente à 

delimitação do corpus da pesquisa, que foi levantado de abril de 2017 ao segundo semestre de 

2018. Decidiu-se por uma amostra que apresentasse as principais produções sobre os 

tensionamentos da maternidade no cenário investigado. Assim, o corpus da pesquisa é 

formado por três conjuntos relativos aos tipos de material encontrados em maior quantidade 

em campo, divididos entre os âmbitos de produção e recepção. São eles: 

1) Posts em fanpages no Facebook – três posts sobre a problematização da 

maternidade, dois feitos na fanpage de veículos midiáticos no Facebook e um postado em 

uma página materna no mesmo site, todos junto aos respectivos comentários recebidos. 

2) Publicações pessoais em perfis no Facebook – três posts relativos à problematização 

da maternidade feitos no perfil pessoal de duas mães e uma não mãe, junto aos comentários. 

3) Postagens em blogs maternos – três posts acerca da problematização da 

maternidade publicados em três blogs sobre temas maternais e suas respectivas respostas. 

Fragoso, Recuero e Amaral (2011, p. 78-79) definem a amostra intencional como 

aquela obtida por meio de amostragem na qual se utilizam “critérios que derivam do problema 

de pesquisa, das caraterísticas do universo observado e das condições e métodos de 

observação e análise”. Nessa metodologia, o número de componentes da amostra importa 

menos do que sua relevância para o problema que a pesquisa pretende investigar. 

Para compor o corpus da dissertação, diante de todo o conteúdo produzido nos três 

conjuntos acima listados, buscaram-se exemplares que refletissem o cenário de discussões 

sobre a maternidade nas mídias sociais dos últimos anos, escolhendo, para isso, casos que 

representassem os variados posicionamentos que o compõem. A visibilidade, o engajamento e 

a data de publicação das postagens também foram tomados como critérios de seleção. Assim, 

as unidades de análise da pesquisa encontram-se dispostas da seguinte forma.  
 



93 

 

 

 

Quadro 2 – Corpus da Pesquisa 

Posts em fanpages no 
Facebook 
 

Publicações em perfis 
pessoais no Facebook 

Postagens em blogs maternos 

‘Só podemos mostrar a 
maternidade como experiência 
de plenitude e felicidade’, 
critica psicanalista – HuffPost 
Brasil, 18 set. 2016 

 

Desafio NÃO aceito – 
Juliana Reis, 15 fev. 2016 

Um dia de cada vez – Vida sem 
Filhos, fev. 2013 

“Me arrependo de ser mãe” – 
BBC News Brasil, 09 dez. 2016 

Contém spoiler da vida de 
mãe – Júlia Rocha, 19 out. 
2017 

Ser mãe não basta pra mim – 
Bossa Mãe, 23 ago. 2017 
 

Mulheres que não têm filhos – 
Quartinho da Dany, 08 jul. 2017 

Em breve eu vou completar 
38. Eu não tenho filho – 
Fhoutine Marie, 6 fev. 2018 

Não leia o meu blog se você 
estiver procurando uma razão para 
não ter filhos – Tudo Sobre Minha 
Mãe, 27 maio 2014  
 

 

Os posts nas fanpages constituem os materiais com maior variedade de opiniões nos 

comentários, com discussões que não necessariamente se relacionam à temática do conteúdo 

compartilhado. Isso também os torna o conjunto que mais apresenta conflitos no âmbito de 

recepção. Sendo os posts em fanpages de veículos midiáticos (especificamente, jornais 

eletrônicos) e em páginas maternas os mais abundantes, foram escolhidas unidades de análise 

que representassem as características de ambos, bem como o teor de suas postagens. 

A primeira unidade de análise desse conjunto consiste na matéria “‘Só podemos 

mostrar a maternidade como experiência de plenitude e felicidade’, critica psicanalista”, 

compartilhada pela fanpage do site informativo HuffPost Brasil em setembro de 2016. Foi 

escolhida por trazer a fala de uma especialista não para reforçar valores tradicionais da 

maternidade, como geralmente ocorre em veículos midiáticos que a abordam (TOMAZ, 

2016), mas para questioná-los, de forma semelhante aos comentários que o post recebe. 

A segunda unidade de análise é o compartilhamento da matéria “‘Tenho motivos para 

odiar crianças’: o polêmico testemunho de escritora francesa que se arrepende de ser mãe”, na 

fanpage da BBC News Brasil em dezembro de 2016. Foi escolhida por debater, no mesmo 

texto, alguns tabus maternos abordados nas demais matérias encontradas que discutem a 

maternidade. O âmbito de recepção abarcou eixos discursivos que costumam ser explorados 

nos comentários a tais matérias, gerando diferentes atritos. 

A terceira unidade de análise representa os posts de páginas maternas. Publicada pela 

Quartinho da Dany em julho de 2017, traz um quadro no qual se negam uma série de 

afirmativas pejorativas comumente feitas sobre mulheres que não têm filhos. Por ser uma 
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publicação que foge ao escopo do que a página costuma produzir, gerou estranheza, ataques e 

conflitos na seção de comentários, bem como manifestações de apoio. Foi escolhida porque 

destaca as tensões em torno da não maternidade, faceta integrante do conceito ampliado de 

maternidade que é abordada nesse tipo de mídia, seja na postagem seja nos comentários em 

resposta. Além disso, o post é formado por uma figura com textos em seu interior e por uma 

parte exclusivamente textual, o que o torna interessante para a abordagem via ADMC.  

Para as publicações em perfis pessoais no Facebook, selecionaram-se as realizadas em 

modo público, pois a) fornecem a possibilidade de discussão científica sobre o material sem 

necessariamente obter autorização de suas autoras; e b) estão no mesmo formato que os 

demais posts analisados. A primeira unidade de análise desse conjunto é a publicação 

“Desafio NÃO aceito”, feita pela jovem mãe Juliana Reis em 2016, que inspirou outras mães 

a criticarem alguns aspectos da maternidade em suas contas em sites de redes sociais. A 

repercussão causada pela publicação foi expressiva, gerando reações e comentários até os dias 

atuais. Juliana une texto e fotos para dizer que está “detestando ser mãe”. A maioria das 

repostas que recebe vêm de pessoas (sobretudo mulheres) externas a sua rede de contatos, o 

que causa ataques e atritos no âmbito de recepção. Essa é a única publicação da amostra que 

chegou a ser suspensa devido a denúncias contra seu conteúdo, o que a torna um caso ainda 

mais rico para a pesquisa. 

A segunda unidade de análise é a publicação feita no perfil pessoal da médica, mãe e 

cantora Júlia Rocha em outubro de 2017. Enquanto a postagem de Juliana gerou repercussão 

por seu conteúdo, a de Júlia alcança um grande público não apenas por ele, mas devido ao 

fato de ser seguida por mais de 160 mil pessoas no Facebook, que já acompanham e admiram 

suas colocações. A maioria dos comentários que recebe são de apoio, elogio e agradecimento, 

o que é representativo do tipo de recepção que tais publicações costumam ter em perfis 

pessoais. Para além disso, a unidade foi escolhida porque traz dois aspectos importantes nas 

discussões sobre maternidade: a amamentação e a relação da mãe com seu corpo.  

Já a terceira e última unidade de análise do conjunto é a publicação da assessora 

acadêmica Fhoutine Marie em seu perfil pessoal no Facebook, em fevereiro de 2018.  Aborda, 

sob a perspectiva de uma mulher que optou por não ser mãe, problemáticas caras ao conceito 

expandido de maternidade, como a não maternidade, maternidade compulsória e a criação de 

redes de apoio entre mães, não mães, mães para com mulheres sem filhos e vice-versa. 

Por fim, o conjunto de postagens em blogs maternos tem como primeira unidade de 

análise o post “Um dia de cada vez”, feito no blog Vida sem Filhos em fevereiro de 2013, mas 
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cujos comentários se estendem do ano de publicação até 2018. A postagem foi escolhida por 

tratar de um aspecto que, apesar de não ser tão abordado nas discussões sobre a maternidade, 

ainda a integra: a mulher que deixa de se tornar mãe não por escolha, mas por fatalidade. O 

post em si é rico tanto nos eixos discursivos e sentimentos que mobiliza quanto no que 

concerne à figura que compõe o texto, possível de ser explorada pela ADMC. No âmbito de 

recepção, há a peculiaridade do anonimato presente na maioria das respostas, acionando um 

recurso que não é usado pelas mulheres na maioria das outras postagens investigadas. 

A segunda unidade de análise é o post “Ser mãe não basta pra mim”, publicado no 

blog Bossa Mãe em agosto de 2017. Foi escolhido por representar um eixo discursivo 

bastante forte nas discussões que tensionam a maternidade: a noção de que ser mulher não se 

resume a ser mãe e que a maternidade é apenas uma das facetas da vida feminina, não 

necessariamente a mais satisfatória. O âmbito de recepção traz comentários de mães que 

acompanham o blog, como costuma acontecer nas interações nessas plataformas. 

A última unidade de análise trabalhada pela pesquisa é a postagem “Não leia o meu 

blog se você estiver procurando uma razão para não ter filhos”, publicada no blog Tudo Sobre 

Minha Mãe em maio de 2014 e com respostas até 2018. No artigo, a autora reflete sobre o 

impacto que blogs maternos (inclusive o dela) têm na visão que as mulheres que os 

acompanham possuem sobre a maternidade. Trata-se de uma ponderação feita por muitas 

mães que compartilham suas narrativas em mídias sociais. O post foi escolhido por 

representar esse movimento, partindo da perspectiva de uma criadora de conteúdo sobre a 

assim chamada maternidade real. O interessante é que a postagem dialoga diretamente com o 

âmbito de recepção dos discursos que blogs como o Tudo Sobre Minha Mãe propagam. O 

artigo faz um balanço das respostas que costuma obter, o que evidencia a atenção que se tem 

com as reações do público que recebe as performances produzidas nesse tipo de mídia. 

No que concerne ao âmbito de recepção – os comentários recebidos pelas publicações 

do âmbito de produção – cabe ressaltar que as narrativas possuem autoras de todas as regiões 

do Brasil, contato possibilitado pela rede. Selecionaram-se aquelas que eram mais 

representativas dos debates gerados por cada uma das postagens no âmbito de produção, 

levando-se em conta a riqueza de informações/problemáticas das respostas e as interações que 

proporcionavam.  

Quanto às autoras das narrativas, devido a seu caráter não intervencionista, a pesquisa 

mobilizou apenas os dados por elas fornecidos, tanto em seus comentários quanto em seus 

perfis pessoais. Informações que não constam nesses campos – como identificação étnico-
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racial e classe socioeconômica – foram excluídas dos dados do perfil. A identificação étnico-

racial inclusive é um elemento que não poderia ser listado sem que houvesse consulta à 

autora, já que, no Brasil, o IBGE determina a cor/etnia dos cidadãos por meio da 

autodeclaração de cor ou raça (PETRUCCELLI, 2013). Assim, os dados que compõem o 

perfil das autoras das narrativas analisadas são: idade, nível educacional, localidade, se são 

mães, de quantos filhos e de quais faixas etárias. Caso alguma dessas informações não esteja 

disponível, classifica-se como “não informada”. 

Ao longo das análises exploratórias realizadas nesses perfis, não foram encontrados 

sinais de que fossem falsificações ou internet bots.49 Ainda que possa haver dados que não 

correspondam à realidade das autoras em suas narrativas ou perfis, é dessa forma que se 

apresentam para a totalidade de usuários das mídias sociais, cujas performances são passíveis 

de serem investigadas pela Análise do Discurso Mediado por Computador (ADMC). 

 

2.3 A ADMC como ferramenta de análise 

Desde a década de 90, a comunicóloga estadunidense Susan Herring percebe que, nas 

plataformas que fazem uso da internet, as pessoas participam de atividades socialmente 

significativas que, na maioria das vezes, deixam um rastro textual, mais acessível para análise 

e reflexão do que a fala. Isso permite que pesquisadores possam aplicar métodos empíricos de 

nível micro em dinâmicas online para lançar luz sobre fenômenos de nível macro como os 

processos de construção de coerência, comunidade e identidade, expressos pelo discurso. 

 Apesar desse potencial, Herring (2004, p. 338) nota que boa parte da pesquisa sobre o 

comportamento online é “anedótica e especulativa, em vez de empiricamente fundamentada”. 

Também constata que a interação online ocorre majoritariamente por meio do discurso. Os 

participantes interagem utilizando a linguagem verbal digitada em teclados ou lidas como 

texto na tela do computador – estendida a celulares e tablets a partir dos anos 2000. Mesmo 

que a comunicação mediada por computador (CMC) se torne cada vez mais multimodal, a 

comunicação textual teria maiores chances de permanecer sendo usada em ambientes online.   

Diante de tais percepções, a comunicóloga desenvolve um método para explorar as 

narrativas virtuais, que, por extensão, também revelam aspectos do comportamento em rede: 

Computer-Mediated Discourse Analysis (CMDA) ou, em português, Análise do Discurso 

Mediado por Computador (ADMC), em constante aperfeiçoamento desde sua concepção. 

Trata-se de uma abordagem para a análise da CMC cujo foco é a linguagem e seu uso. É 

também um conjunto de métodos (a toolkit, um kit de ferramentas) baseado na análise 

                                                           
49 Aplicações de software concebido para simular ações humanas repetidas vezes de maneira padrão. 
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linguística do discurso para escavar a comunicação em rede buscando padrões de estrutura e 

significado amplamente construídos. A ideia básica é adaptar os métodos existentes – 

sobretudo da linguística, mas, em princípio, de qualquer disciplina relevante que analise o 

discurso – para as propriedades das mídias de comunicação digital (HERRING, 2012). 

Conforme se vê na tabela abaixo, o método da ADMC propõe a divisão da linguagem 

mediada por computador em quatro níveis macro (Estrutura, Significado, Gerenciamento de 

Interação e Fenômeno Social; às vezes, um quinto nível não linguístico, Participação, também 

é incluído), que possuem três elementos constituintes: questões que aparecem; o fenômeno 

que vai ser analisado; e o método que se pode usar para investigá-lo. Interessa à dissertação 

explorar os níveis Significado e Fenômeno Social.  
 

Quadro 3 – Análise do Discurso Mediado por Computador (ADMC) 
 

 
 

Fonte: Traduzido de HERRING (2012). 
 

O nível Significado diz respeito ao que é intencionado (as pretensões que se têm ao 

acionar a linguagem mediada por computador, ao que podemos associar às intencionalidades 

performáticas por trás de seu uso), como é comunicado e qual o resultado dessa comunicação, 

ou seja, o que é feito com e a partir dela. Para tanto, observam-se o significado das palavras, 

os atos da fala (speech acts, também entendidos como utterances, enunciados) e as trocas de 
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significação por meio do uso da semântica e de uma visão pragmática da linguagem, atenta a 

seus desdobramentos e efeitos práticos.  

Já o nível Fenômeno Social se relaciona às dinâmicas sociais, relações de poder e aos 

conceitos de influência, identidade, comunidade e diferenças culturais e/ou sociais (estas 

últimas pouco presentes nas narrativas investigadas). Para isso, atenta-se às expressões 

linguísticas que denotam status, conflitos, negociações e gerenciamentos de impressão, além 

de observar o estilo e as particularidades dos discursos investigados. Tal acompanhamento é 

feito utilizando metodologias como a sociolinguística interacional, a análise crítica do 

discurso e a etnografia da comunicação. 

No que se refere à presente pesquisa, optou-se por uma inspiração mais ampla nos 

preceitos da ADMC, cujo olhar está atento tanto a discursos quanto a figuras, imagens, emojis 

e demais elementos particulares à linguagem mediada por computador – que compõem as 

narrativas acerca da maternidade produzidas em blogs sobre a maternidade e no Facebook. 

Isto posto, é importante destacar que a ADMC permite atentar para as especificidades dessa 

comunicação, às affordances que as mídias sociais possibilitam. 

Pode-se entender as affordances como o conjunto de recursos e características de uma 

determinada mídia. Boyd (2011) propõe quatro affordances centrais para o entendimento dos 

públicos em rede, entre os quais encontram-se os sites de redes sociais e blogs. São elas:  

1) Persistência, o fato de as expressões online serem automaticamente gravadas e 

arquivadas, permitindo que um determinado conteúdo permaneça visível no 

histórico de publicações da plataforma – no caso, Facebook ou blog – em que é 

postado, semelhante ao conceito de rastros digitais defendido por Baym (2010).  

2)  Replicabilidade, a possibilidade de os conteúdos nesses espaços serem facilmente 

duplicados. Isso permite que postagens como as analisadas na pesquisa sejam 

compartilhadas por várias pessoas, em diferentes plataformas e locais. 

3) Escalabilidade, a potência que conteúdos postados em públicos em rede possuem 

de ter alta visibilidade, sobretudo se feitos em modo aberto, como é o caso das 

unidades de análise aqui investigadas.   

4) Buscabilidade, a possibilidade de esses conteúdos serem acessados por busca, o 

que permitiu que o corpus deste trabalho fosse produzido. 

É possível acrescentar outras affordances disponibilizadas pelo Facebook e pelos 

blogs maternos, algumas das quais são compartilhadas por ambas as plataformas. Antes, 

porém, faz-se necessário atentar para o fato de que o Facebook não constitui um campo de 
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pesquisa único, comportando diferentes espaços que, consequentemente, possuem recursos 

que diferem entre si. Trata-se de uma plataforma que “engendra distintos campos 

comunicacionais, públicos e privados, individuais e coletivos, todos potencialmente podendo 

ser apropriados pelos sujeitos para construírem identidade e sociabilidade” (POLIVANOV e 

SANTOS, 2016, p. 194). Berto e Gonçalves (2011) inclusive caracterizam o Facebook como 

um gênero digital emergente, marcado por diferentes intersemioses, já que abriga, em um 

mesmo ambiente, características e ferramentas encontradas em outras mídias. Do mesmo 

modo, os blogs maternos foram criados e hospedados por diferentes plataformas, contendo 

programações distintas que, como consequência, geram layouts e recursos divergentes. Diante 

disso, pode-se admitir que o corpus mobiliza dois grandes campos50 comunicacionais – os 

âmbitos de produção e recepção dos posts – cujas affordances serão consideradas pela análise.  

Presentes tanto nas publicações advindas do Facebook quanto das oriundas de blogs 

maternos, as hashtags são entendidas por Zappavigna e Martin (2017) como um recurso para 

convocar comunidades de sentimento em torno de valores percebidos como acoplamentos de 

ideação-atitude, ou seja, capaz de forjar alianças e negociar significado por meio do tagging: 

o ato de marcar pessoas em certa publicação ou utilizar hashtags para associar a postagem a 

determinadas práticas e ideias. Outra affordance presente em todas as plataformas – e que será 

particularmente cara à pesquisa – é a possibilidade de interação entre usuários. Seja ao 

responder um post em uma fanpage no Facebook ou em um blog materno, denunciando e/ou 

compartilhado o conteúdo produzido, é possível interagir com as postagens, conversar com 

suas autoras e com outras mulheres que discutem a maternidade no mesmo ambiente. 

 Tal contexto faz pensar sobre os limites e condições dessa interação. Como aponta 

Braga (2008), o espaço virtual pode oferecer ampla liberdade de expressão, o que demanda 

regras – algumas específicas à comunicação mediada por computador – que possibilitem a 

convivência coletiva. Assim, os padrões de interação verbal praticados nesses ambientes estão 

submetidos ao controle social dos participantes da interação. A possibilidade de anonimato e 

outras características da rede podem funcionar como facilitadores tanto para laços sociais 

afáveis quanto para hostilidade e desrespeito. Ao analisar o blog materno Mothern, Braga 

percebeu que os novos participantes das listas de discussão costumavam ser ignorados quando 

não apresentavam o perfil esperado pelo grupo principal ou não tinham afinidade com a 

                                                           
50 Sabe-se que esses campos não são separados na prática, mas, para fins didáticos relacionados à realização da 
pesquisa aqui desenvolvida, serão tratados como esferas distintas. 
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proposta do blog. É possível pensar que processos semelhantes ocorram nas seções de 

comentários que aqui serão analisadas. 

Se nos blogs o controle das publicações dá-se pela intervenção dos atores sociais nelas 

envolvidos – sobretudo seu(sua) criador(a) –, no Facebook essa dinâmica se junta às 

ferramentas e regras de funcionamento do próprio site. Qualquer usuário consegue, em 

poucos cliques, denunciar um conteúdo que, após avaliado pela equipe do Facebook, pode ser 

excluído, bloqueado, suspenso ou ter sua visibilidade restringida por não estar de acordo com 

o que a plataforma chama de “Padrões da Comunidade”, uma série de especificações que 

detalham o que é ou não permitido no Facebook. Dividem-se nas categorias “Comportamento 

violento e criminoso”; “Segurança”; “Conteúdo questionável”; “Integridade e autenticidade”; 

“Com respeito à propriedade intelectual” e “Solicitações relativas a conteúdo”, com 

subcategorias para que os usuários especifiquem o tipo de denúncia feita (PADRÕES, 2018).  

Nesse sentido, o imbricamento entre os circuitos de produção de 

conteúdo/entretenimento e segurança/controle (BRUNO, 2013) pode ser encarado como algo 

que extrapola a categoria de affordance, configurando uma condição dos meios em que as 

narrativas pessoais sobre a maternidade são produzidas. Mais ainda: trata-se de uma condição 

cuja existência as participantes de tais discussões em princípio conhecem. Sabem que suas 

atitudes e narrativas podem ser avaliados por demais atores sociais, do mesmo modo que 

podem avaliar – e interferir – nas publicações alheias. 

Tais dinâmicas serão analisadas no próximo capítulo. 
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Capítulo 3: Tensões maternas na cultura digital 
 

De acordo com o que se expôs no capítulo anterior, por meio de conversas, descrições 

e postagens, as mídias sociais podem ser consideradas espaços onde os sujeitos performatizam 

aspectos identitários – do que gostam, o que fazem, a que movimentos se alinham, quem 

conhecem, entre outros (RECUERO, 2009; POLIVANOV, 2014). Nesses ambientes, 

constroem narrativas de si que, em um processo que Giddens (2002) caracteriza como 

autorreflexivo, buscam ser, em geral, coerentes com o que acreditam compor sua identidade e 

a impressão que pretendem transmitir. As figuras do “eu” e do “outro” tornam-se igualmente 

importantes, já que a construção identitária nas mídias sociais depende da reação alheia para 

se concretizar (MATUCK e MEUCI, 2005; MILLER, 2011; SIBILIA, 2016).  

O modo como o ator social se expressa nesses sites dirige-se a um público imaginado 

e/ou intencionado, ou seja, pessoas que ele espera ou se empenha para atingir com 

determinada ação na rede (BOYD, 2011). Ação esta que pode ser interpretada como ato 

performático. As intencionalidades performáticas seriam, portanto, as performances por meio 

das quais o sujeito concretiza sua intencionalidade em relação a certo conteúdo, atitude e/ou 

público. Diante da importância que a experiência pessoal e seu compartilhamento ganharam 

nos anos mais recentes, o capítulo apresenta as narrativas pessoais dos âmbitos de produção e 

recepção que compõem o corpus da pesquisa aqui desenvolvida, elencando os principais eixos 

discursivos acionados e aplicando, empiricamente, novas formas de investigar narrativas 

pessoais em mídias sociais.  

 
3.1 Posts em fanpages do Facebook 
  

Primeira unidade de análise, post na página HuffPost Brasil 

 

Sob o slogan de “conteúdos e conversas que importam”, o HuffPost é um agregador de 

blogs estadunidense criado por Arianna Huffington e Kenneth Lerer com a proposta de ser um 

“jornal da internet”.51 Foi lançado em maio de 2005 e, desde então, possui versões em 

diferentes países. A do Brasil veio em setembro de 2011, sendo a primeira da América Latina. 

Já a página52 no Facebook foi criada em 2013 e compartilha as matérias do site. Estas se 

dividem nas seções “Notícias”, “Mulheres”, “LGBT”, “Comportamento”, “Comida” e 

“Entretenimento”. A seção “Mulheres” inclusive possui uma aba chamada “Maternidade” 

que, em geral, traz temas como maternagem (embora sem usar o termo), culpa materna, 

                                                           
51 Disponível em: https://bit.ly/2UQ0kpC e em https://www.huffpost.com/static/about-us. 
52 Contando com 960.241 curtidas e 937.577 seguidores em 07 jan. 2019. 
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relação entre mulheres e a maternidade, métodos de inseminação artificial e conselhos sobre a 

educação dos filhos.  

No dia 16 de setembro de 2016, a psicanalista e jornalista Amanda Mont’Alvão 

Veloso publicou a matéria “'Só podemos mostrar a maternidade como experiência de 

plenitude e felicidade', critica psicanalista”53 na seção “Comportamento” do site HuffPost 

Brasil. O texto começa da seguinte maneira. 

“Que tipo de mãe eu sou se não tenho paciência com meus filhos?” 
“Como é possível que eu não queira estar com meus filhos?” 
“Que espécie de mulher eu sou se a maternidade me faz tão infeliz?” 
Perguntas impensáveis para algumas mães, realidade confidenciada de outras. Um 
grande tabu cerca a maternidade real, de modo que, em nossa cultura, ela esteja 
grudada a um ideal de perfeição e santidade. 
Não à toa, a maternidade é vivida com culpa, angústia e sofrimento por muitas 
mulheres. 
Os questionamentos do começo desta reportagem são trazidos pela psicanalista e 
pós-doutora em Psicologia Clínica Marcia Neder em seu recente livro Os Filhos da 

Mãe (Leya/Casa da Palavra, 2016). 
 

Logo de início, a matéria reflete o cenário de questionamento acerca da maternidade 

que um número expressivo de mulheres vem empreendendo, com destaque para o termo 

“maternidade real”. Interessante perceber que cabe a uma especialista, Marcia Neder, no papel 

de praticante e estudiosa da psicanálise – como também é a autora do blog que a entrevista –, 

apontar a existência desse questionamento e a necessidade de as mulheres revelarem os 

sentimentos de “culpa, angústia e sofrimento”. Vê-se uma ruptura com a abordagem de 

especialistas que, desde fins do século XIX até os dias atuais, suprimem a dor ao falarem de 

maternidade ou, ao abordá-la, a colocam como algo facilmente superado pelas chamadas 

alegrias maternas. Nota-se, ainda, a menção a um ideal de santidade que lembra o da mãe-

santinha. Evidentemente o contexto colonial e o contemporâneo em muito se diferem, mas 

tanto Amanda quanto Marcia reconhecem que a ideia de maternidade santificada, de alguma 

forma, perdura. Segundo esta última, “a infantolatria (como chamo o culto à criança) é 

exatamente essa mistificação da mãe, a sua idealização, isto é, a imposição de um ideal no 

qual a mãe é uma santa, uma devota que passaria sua vida na adoração do seu pequeno deus”. 

Tal concepção remete ao que Badinter (2011) e Meruane (2018) apontam sobre a 

valorização das crianças em detrimento dos adultos, sobretudo das mães. Neder ressignifica a 

imagem santificada materna. O que chama de devoção é o nível de esforço e recursos que as 

mães dedicam aos filhos, que, conforme percebe em seu consultório, na pesquisa que 

desenvolve e na própria rotina maternal, são colocados como o centro de suas energias.  

                                                           
53 Disponível em: https://bit.ly/2UV4IUb. Primeiro acesso em: 22 set. 2016. Último acesso em: 05 jan. 2019. 
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A matéria prossegue afirmando que “o patrulhamento das atitudes de cada mãe nas 

redes sociais deixa explícita essa expectativa de perfeição”, e usa como exemplo a repreensão 

sofrida na postagem “Desafio NÃO aceito”, daquele mesmo ano, analisada no item 3.2 deste 

capítulo. Não basta que as mães amem os filhos e se dediquem a eles. É preciso mostrar tais 

sentimento e dedicação ou, pelo menos, não externalizar emoções e pensamentos que se 

oponham à ideia de que essa dedicação compensa. A performance materna nas mídias sociais 

precisa confirmar que os benefícios de se doar aos filhos superam os malefícios. E quem faz 

essa checagem são, muitas vezes, demais mães. Marcia Neder continua 

Outras versões do julgamento dizem respeito à melhor maneira de ser mãe. “Foi 
parto humanizado?” “Foi cesárea?” “Amamentou até quantos anos?” “Com quantos 
anos foi para a creche?” “Dorme na sua cama?” e “Come açúcar?” podem ser 
verdadeiros bombardeios disfarçados de conversa amena. 

 

A “santa mãe” contemporânea é a mãe mais adequada possível a um regime que, por 

um lado, busca otimização e estimula a competitividade e, por outro, se aproxima de práticas 

que aparentam retomar conceitos naturalistas, mas cujo sentido competitivo e de alto 

desempenho se sobressai. “Só podemos mostrar e falar da maternidade como uma experiência 

de plenitude e felicidade. Raiva dos filhos, impaciência e outros sentimentos menos 'nobres' 

são inconcebíveis”, responde Neder à entrevistadora. Aproxima-se do que Donath (2017) 

coloca sobre as imagens da “boa mãe” e da “mãe ruim”, sendo esta última a que reflete 

qualquer sentimento que retrate a maternidade como sofrível, desvantajosa. Não apenas a 

maternagem de uma mãe (ou de uma mãe em potencial) e sua relação com a maternidade 

estão sendo avaliados, mas também seu próprio valor enquanto mulher. 

A matéria prossegue e Nader faz um apelo para que os pais passem a assumir 

responsabilidades que em boa parte continuam depositadas sobre as mães e aponta a 

infantolatria como causadora do alto índice de separações entre casais com filhos. Para ela, 

seria preciso que os homens, desde a infância, fossem ensinados a dividir as tarefas da 

“função cuidadora” para, assim, serem mais ativos na criação dos filhos quando se tornassem 

pais. O que se alinha à premissa de O’Reilly (2013) de que por meio da maternagem, no caso, 

a educação e exemplos dados aos meninos, seria possível alterar práticas e concepções 

maternas baseadas na cultura patriarcal. 

Sua próxima fala, porém, indica que o contexto no qual tais mudanças ocorreriam 

ainda é bastante desigual entre os sexos/gêneros: “a mulher, mais do que o homem, está 

proibida de confessar que não ama a criança – e que não ama a sua criança mais do que a si 

mesma. Essa idealização tranca a sete chaves os sentimentos ambivalentes que atravessam 

todas as nossas relações”. A psicanalista mobiliza a ambivalência materna (BROWN, 2010) e 
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as contradições inerentes às atuais vivências maternas (DONATH, 2017), em que se espera 

das mães uma abnegação que não se adequa ao nível de autopromoção – o investimento em si 

mesmo, nos próprios projetos e aparência – exigido na era contemporânea. 

Conforme Neder coloca, “o mito [da perfeição materna] não está lá fora: está dentro 

de cada um de nós, que nos tornamos quem somos porque, desde que nascemos, vamos nos 

identificando com os modelos que a cultura oferece”, junto às experiências singulares que 

cada pessoa vivencia. A soma entre a ideia neoliberal de sujeito autônomo, a cultura de alta 

performance estimulada pelo mercado capitalista e estruturas patriarcais que colocam a mãe 

como a principal responsável por tudo que se relaciona à maternagem configura um ambiente 

em que o ideal de perfeição materna se intensifica, influenciando a concepção dos indivíduos 

que nele convivem – seja para questionar tais preceitos ou para tentar segui-los.  

O link para a matéria foi compartilhado na página do HuffPost Brasil no Facebook 

dois dias após sua publicação no site, na data de 18 de setembro de 2016. O trecho em 

destaque no post – reforçado pela ilustração de uma mãe realizando múltiplas tarefas 

enquanto cuida do bebê – foi justamente o que enfatizava o fato de as mães precisarem conter 

sentimentos maternos ambivalentes ou que contrariassem as premissas de dedicação e amor 

incondicionais, como pode ser visto abaixo.  
 

Figura 7 – Post na página HuffPost Brasil 

 
 

O post recebeu 4,1 mil curtidas, 155 reações de ‘amei’, 146 de ‘triste’, 16 de ‘uau’ e 

15 de ‘grr’.54 As curtidas, reações, compartilhamentos e comentários foram quase 

exclusivamente de mulheres, a maioria mães. O primeiro comentário mais recente à 

publicação foi o de Ludimilla (idade não informada, pelas fotos aparenta ter em torno de 30 

anos, pós-graduada, localidade não informada, não mãe), obtendo 22 respostas. Porém, ao 

acessar novamente o link da postagem no dia 11 de janeiro de 2019, as respostas estavam 

                                                           
54 Última checagem realizada em: 11 jan. 2019. 
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reduzidas a 14. Os comentários da participante Helen não mais apareciam, provavelmente 

porque deletou ou desativou temporariamente sua conta no Facebook. Assim, não foi possível 

completar os dados que compõem seu perfil de autora. Devido a sua relevância para a 

pesquisa e para o entendimento das demais respostas, optou-se por manter as narrativas de 

Helen na análise, conforme se vê abaixo. 
 

Figura 8 – Primeiro comentário post HuffPost Brasil 

 

Ludimilla concorda com a matéria quanto à romantização da maternidade e atribui às 

represálias sociais o motivo para que as pessoas não exponham suas vivências maternas de 

forma mais realista. O comentário de Helen destaca dois sintomas do mecanismo do 

funcionamento social contemporâneo: a vergonha (por não dar conta de determinada 

performance, no caso, o de uma maternidade jubilosa) e as frustrações (diante dessa 

incapacidade). Ao colocar que “a maternidade real depende da realidade de cada um”, Tay 

(30 anos, nível educacional não informado, São Pedro-SP, mãe, um filho pequeno) inaugura 

um eixo discursivo que será muito presente ao longo da seção de comentários: o de que cada 

mãe vai experimentar a maternagem de uma forma, em proposição similar à de O’Reilly 

(2010a, 2010b). Todavia, diante do comentário de Jenny (em torno de 40 anos, pós-graduada, 

Goiânia, mãe, dois filhos, uma criança e um pequeno), é possível estender essa premissa para 
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a de que cada mulher vai se relacionar e se posicionar sobre o conceito ampliado de 

maternidade de maneira distinta, com base em suas experiências e convicções. A própria 

Jenny interpreta que também existe uma romanização da não maternidade, por mais que essa 

não seja a opinião dominante entre os demais comentários. 

Mais adiante, Tay explica seu posicionamento: “falo isso baseada na minha 

experiência, que no ponto de vista da maioria seria bastante romantizada, simplesmente pelo 

fato de que ainda não achei nada difícil demais, cansativo ao extremo”. Apesar de a matéria 

ligada ao post em que comenta se referir à censura sobre as dificuldades maternais, não as 

experimentou, ou pelo menos não as percebeu desse modo. No entanto, complementa: “temos 

que levar em conta que a estrutura que a mãe possui também contribui para a realidade da 

maternidade dela”. Tay não utiliza sua vivência materna como parâmetro para se referir à de 

outras mulheres. Pontua que é preciso olhar as particularidades de cada uma delas, o que em 

muito se relaciona tanto com a proposta do feminismo interseccional – reconhecer os 

diferentes fatores que influenciam a vida de cada mulher – quanto com a do feminismo 

matricêntrico defendido por O’Reilly (2016 apud MENDONÇA, 2018), que considera tais 

especificidades ao se debruçar sobre diferentes modelos de maternagem. 
 

Figura 9 – A discussão prossegue I 

 

Andréia (em torno de 40 anos, nível educacional e localidade não informados, mãe, 

uma filha criança) reivindica o lugar de fala sobre questões maternas apenas às mães, 

referindo-se à autora do comentário ao qual responde, Ludimilla. Logo abaixo, porém, Tati 

(em torno de 35 anos, pós-graduanda, São Paulo, três filhos, dois pré-adolescentes e uma 

criança) afirma que a maternidade é romantizada, tendo ela mesma sido alvo de descrença ao 

relatar experiência oposta à da amamentação prazerosa. Seu comentário obteve nove curtidas 

a mais do que o de Andréia, apenas de mulheres, indicando a concordância das que 

acompanhavam a discussão com sua afirmativa.  
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Raquel (em torno de 20 anos, nível educacional não informado, Porto Alegre, não 

mãe) define a romantização da maternidade como o desrespeito a vivências maternas que não 

sejam descritas como “maravilhosas”. Nota-se que levou em conta o que Tay havia 

comentado anteriormente, sem desacreditar ou desvalorizar suas impressões sobre ser mãe. 

Por meio da função de marcar contatos em comentários (tagging), inclui Jessica (em torno de 

20 anos, sem outras informações disponíveis no perfil) na discussão. Apesar de Helen se 

referir a ela em um comentário, Jessica não chega a responder na postagem. Por fim, Helen 

defende que a sociedade deveria acolher as reclamações maternas como normais, sem 

classificar as queixosas como “mães más”.  

 

Figura 10 – A discussão prossegue II 
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Conforme se vê na figura 10, Tay relata já ter sido hostilizada por contar, em páginas 

do Facebook, que não teve grandes problemas maternos. Não houve alinhamento entre a voz 

de Tay e a do público dessas páginas, gerando agressividade. Helen sustenta que em vez de 

revelar à família que precisam de ajuda, as mães postam “foto da família perfeita no 

Face[book]”, em resposta à romantização hegemônica da maternidade.  

Ambas fazem referência a performances online: Tay, ao ter de excluir comentários que 

negavam uma maternidade exaustiva diante da reação de outras participantes, e Helen, ao 

mencionar posts que mascaram o cansaço materno para sustentar a imagem de mãe que dá 

conta de todos os afazeres com satisfação. Tati encerra as respostas ao afirmar que 

experiências individuais não se sobrepõem a situações coletivas, usando o exemplo do retrato 

materno feito pelas mídias em geral. A percepção dialoga com as de Tomaz (2016) e 

Mendonça (2014), que constatam representações maternais alinhadas à cultura da maternidade 

patriarcal e a ideais neoliberalistas como autossuficiência e alto desempenho. Tati coloca os 

posicionamentos de ter ou não ter filhos como válidos e baseados no “real”. Porém, enfatiza 

que é preciso olhar para a maternidade de forma mais ampla, enquanto fator que influencia 

fortemente a vivência feminina a partir de performances hegemônicas. 

Em seguida, Rita (em torno de 30 anos, sem outras informações disponíveis no perfil) 

elenca os motivos pelos quais se declara childfree, boa parte deles relativos à maternagem 

daquelas que já têm filhos. Das expressões utilizadas ao tom geral da narrativa, o comentário 

de Rita expressa tanto uma indignação performática – ironia enfatizada, leve tom de desprezo 

pelo ato de se tornar mãe, muito autoafirmativo – quanto sua afetação pelo tema da não 

maternidade. Esta última torna-se mais compreensível diante do comentário de Lais (em torno 

de 30 anos, pós-graduada, São Paulo, mãe, um filho criança). Apesar de a infantilização 

materna ser recorrente na literatura acadêmica, é a argumentação de uma autodeclarada 

childfree que é classificada como infantil, recebendo as curtidas de outras mães e a resposta 

incisiva de Rita. Já o comentário de Marina (em torno de 35 anos, graduada, São Roque-SP, 

não mãe) conversa com a premissa aqui sustentada de que a maternidade é o caminho mais 

previsível, reconfortante, ainda que isso tenha um custo. 

Mais adiante, Jenny argumenta que “o que parece romantizado para você pode não ser 

para os outros, a maternidade pra mim é plena, melhor e maior que tudo que já vivi”. Ao que 

Rita responde com “tu tem direito a ter sua opinião, o choro é livre, amada, e eu também”. 

Nota-se o tom afetado das narrativas. O foco deixa de ser o de explicar um ponto de vista e se 

converte em simplesmente demarcar seus respectivos posicionamentos. 
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Figura 11 – Visões estruturais e particulares 

 

O uso de ironia e o emoji de beijo – remetendo à gíria “um beijo” para encerrar 

discussões de forma “lacradora”, ou seja, com impacto e/ou sem se afetar pelo 

comportamento alheio – denotam que Rita não leva os argumentos da interlocutora a sério. 

Enquanto tenta remeter a situações mais coletivas, compartilhando inclusive o link de uma 

matéria sobre a importância de desromatizar a maternidade, Jenny se mantém atrelada a sua 

própria vivência materna, em sinal de que não leu ou não concordou com o comentário de 

Tati sobre o problema de generalizar com base em casos particulares. Também é interessante 

perceber que Jenny rebate o comentário de Rita de que “ser mãe é a coisa mais fácil do 

mundo” ao afirmar que “realmente a maternidade não é pra todas”. Rita banaliza e simplifica 
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o fato de uma mulher se tornar mãe, deixando implícito que qualquer uma pode sê-lo e, 

apenas por isso, adquirir “status de santidade”. Mas Jenny aloca a maternidade no âmbito da 

distinção, a exclusividade de um grupo seleto de mulheres que podem exercer esse papel.  

Karla (idade não informada e sem fotos para estimativa, nível educacional e localidade 

não informados, São Paulo, mãe, uma filha criança) e Mariana (em torno de 40 anos, nível 

educacional não informado, Salto-SP, mãe, dois filhos, um pré-adolescente e uma criança) se 

mostram bastante afetadas pelos comentários de Rita. Karla chega a acusá-la de “déspota” e 

associa sua postura à de páginas childfree que “demonstram verdadeiro ódio por crianças”. 

Mais uma vez, qualquer sentimento que não se associe a gostar de crianças e/ou seu 

comportamento é tomado como ódio, recaindo no tabu de expressar desgosto por infantes. Ao 

criticar o fato de Rita atribuir às mães qualquer atitude de seus filhos, dando-lhes a 

preocupação extra de pensarem em quem eles estariam incomodando, Karla usa o termo 

“misoginia materna”, que não é usado nas discussões online nem em trabalhos acadêmicos. 

Todavia, pode se relacionar ao pensamento de O’Reilly (2016 apud MENDONÇA, 2018) de 

que as mães sofrem opressões patriarcais específicas por sê-lo. Para Karla, a misoginia é 

diferente com elas. Já Mariana volta a reforçar que apenas mães podem emitir opinião sobre a 

maternidade, do contrário se tratam de “achismos”. Jéssica (em torno de 25 anos, nível 

educacional e localidade não informados, mãe, um filho criança) possui o mesmo 

posicionamento, tendo o comentário curtido por uma mãe (Rosângela, mãe de um adulto). O 

lugar de fala é usado para definir o que cada participante pode expressar. 
 

Figura 12 – Não mães não podem opinar sobre maternidade 

 
 

Ao longo dos comentários, Rita conta que cuidou do irmão caçula e do primo desde 

novos para explicar que: a) gosta de crianças, só não gosta que sejam mal-educadas; b) sabe 

como crianças se comportam; e c) tem experiência com elas. Precisa demonstrar esse 

conhecimento (e afeto) para validar suas opiniões acerca da maternagem, no que pode ser 

considerado uma negociação performática. Todavia, para as mães na discussão, o fato de as 

crianças que maternou não serem seus filhos a desqualifica para falar tanto de maternagem 

quanto de maternidade. Aqui tem-se uma das inadequações na aplicação do conceito de mãe 

defendido por Ruddick (1989) ao cenário prático, e mais um motivo por que é um 

empreendimento teórico ainda distante da realidade. Maternar é para mães. Quando uma não 
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mãe materna, essa experiência vale menos ou sequer se aplica. Poder-se-ia argumentar que o 

grau de relevância que a maternagem tinha na vida de Rita quando cuidava do irmão e do 

primo não era tão grande quanto o de mães com seus filhos. Porém, a dinâmica aqui 

observada indica o problema de usar o mesmo termo, “mãe”, para designar qualquer adulto 

que se responsabilize de forma mais intensa por alguém. Não são encarados como iguais, não 

possuem as mesmas atribuições. 

A relação com crianças também aparece nos comentários de mulheres sem filhos e/ou 

que não pretendem tê-los, como Carolina (26 anos, sem outras informações disponíveis no 

perfil) e Emanuella (em torno de 30 anos, graduada, Recife, mãe, uma filha bebê). 
 

Figura 13 – Relação com crianças 

 

 
 

Emanuella – que teve uma filha no ano seguinte ao da postagem – denuncia o tabu de 

que mulheres não podem desgostar de qualquer coisa relacionada à maternidade ou àquilo que 

remeta a ela ou à maternagem. No caso, crianças. O emoji de olhos revirados indica sua falta 

de paciência para essa expectativa social. Já Carolina relata que é tratada de forma hostil por 

dizer que não pretende ter filhos. Pode-se atribuir a agressividade experimentada por ambas à 

associação com a imagem da “mãe ruim” (DONATH, 2017), que as tornaria inadequadas 

diante de uma performance feminina fortemente construída sobre atributos tomados como 

maternais. Nesse sentido, gostar de crianças, ter jeito com elas e desejá-las por perto 

integrariam a performatividade do gênero feminino (BUTLER, 2016).  
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Fabiana responde ao comentário de Carolina (em torno de 40 anos, nível educacional 

não informado, Santos-SP, mãe, uma filha criança), que reforça o lugar privilegiado dos 

filhos, especialmente “pequeninos”, na dinâmica maternal. A maternidade e a maternagem 

são encaradas pela ótica da obrigação para com aquela pessoa que a mãe escolheu gerar. 

Nota-se aqui também o pressuposto ideológico da biologização, que posiciona a mãe 

biológica como referência maternal hegemônica (O’REILLY, 2013). Por mais que o desejo e 

o prazer ocupem espaço cada vez maior no cotidiano contemporâneo, parte dos paradoxos 

maternos é que agregam tanto a faceta da responsabilização quanto a da vontade – quis ter 

filhos, logo, precisa arcar com os encargos para com eles –, sendo que estes, muitas vezes, 

têm maior peso. Os comentários mostram a cobrança para que o desejo de ter filhos venha 

junto com o desejo (e a obrigação) de cuidar deles. Não se pode querer ser mãe sem desejar 

assumir responsabilidades e sacrifícios pelas “crias” – mesmo que na prática isso aconteça. 

Um número considerável de mães não compreendeu que a matéria e as discussões 

travadas a partir dela eram sobre as estruturas socioculturais que impedem a divulgação em 

maior escala dos desafios maternos, não sobre a forma como cada mulher vivencia a 

maternagem/maternidade. Apesar disso, no geral, suas narrativas corroboram o que se expôs 

na reportagem. Por um lado, se alinham a alguns tabus maternos, enquanto também acionam o 

amor pelos filhos como capaz de superar qualquer frustração maternal. 
 

 

 

Figura 14 – Comentários de mães 
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O comentário de Arianne (em torno de 30 anos, graduada, Cuiabá, mãe, um filho 

criança) se associa ao que Julia Salgado e Marianna Jorge (2018, p. 13) chamam de discursos 

que sustentam “um ideal performático cujo alcance é construído como um mérito individual 

(enquanto seu não alcance é retratado igualmente em termos individualizantes, mas neste caso 

como um fracasso) ”. A decepção ou a falha é expressa, mas em um contexto assertivo ou que 

busca o acerto. Não comprometem a narrativa de mãe amorosa e dedicada, reforçam-na. O 

mesmo se aplica aos comentários de Grazielly (em torno de 37 anos, nível educacional não 

informado, Barueri-SP, mãe, uma filha adolescente) e Fabiana, já apresentada na figura 13.  

A narrativa desta última recebeu respostas maternalistas de Anabelle (sem fotos 

próprias ou demais informações no perfil) e Ana (em torno de 27 anos, graduanda, São Paulo, 

mãe, uma filha criança), que dizem não conceber a ideia de existirem mães que não amam os 

filhos. Interessante notar que Anabelle relata ter tido três filhos que não queria, mas que 

passou a amar incondicionalmente a partir do nascimento. Por sua vez, o comentário de Ana é 

tão afetado quanto aquele ao qual responde, o de Fabiana, unindo o amor materno à dor. 

Jenyffer (26 anos, graduanda, Uberaba-MG, mãe, um filho bebê) também menciona a 

dor em seu relato, mas a ênfase é sobre as dificuldades de ser mãe e a falta de crédito 

atribuído a seu cansaço, não sobre o amor pelo filho. Por mais que possa ser um sentimento 
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verdadeiro, a menção ao afeto pela criança pode ser lida como uma negociação performática 

para protegê-la de julgamentos sobre seu caráter ou maternagem. Ingrid (26 anos, nível 

educacional não informado, Jaboticabal-SP, mãe, uma filha pequena), por outro lado, expõe 

que não sente o amor que “deveria” pela filha – implicando a existência de uma 

normatividade materna quando se trata do amor maternal – e se revela arrependida por haver 

engravidado. Tem-se a quebra do tabu do arrependimento em relação à maternidade, inclusive 

no que se refere a seu compartilhamento no ambiente público.  

Ao longo da seção de comentários, relatos de mães arrependidas apareciam com certa 

frequência, mesmo que poucos tenham sido tão afetados quanto o de Ingrid. Também é 

interessante perceber que o primeiro comentário que recebe é o de Patrícia (em torno de 25 

anos, graduada, Porto Alegre, não mãe), questionando se não está com depressão pós-parto. A 

“mãe má”, conforme aponta Badinter (1985), é medicalizada, já que socialmente não se pode 

admitir que uma mãe não ame o filho. É mais simples diagnosticá-la como anormal, ou que 

sofre de uma condição anormal, a ter de encarar o arrependimento materno enquanto fato. 

Outro tabu materno quebrado – inclusive dentro da corrente do feminismo 

diferencialista – é o da maternidade vista como um elo de fortalecimento e afeto entre 

gerações de mulheres de uma família ou comunidade. Bianca (em torno de 40 anos, graduada, 

Goiânia, mãe, duas filhas crianças) a descreve como um fardo, uma armadilha passada de 

geração a geração, mães e avós que, por terem sofrido com a maternidade, desejam (e agem 

para) que as filhas e netas passem pelo mesmo. Sua narrativa rompe com o discurso da 

sororidade – aliança entre mulheres baseada na empatia e no companheirismo –, tão forte nos 

atuais movimentos e discursos feministas. Para Bianca, suas parentes não quiseram que fosse 

mãe para compartilhar das mesmas alegrias ou construírem essa experiência em conjunto. 

Queriam que sofresse tanto quanto elas. 

Por fim, Bete (mãe, graduanda, localidade não informada, dois filhos, uma especial 

criança e um pré-adolescente) confirma a tese de Badinter (2011) sobre o impacto da 

maternidade na vida a dois, apesar de escrever que a chegada dos filhos lhe deu um propósito. 

Metade das curtidas no comentário era de mães, a outra de não mães. A reação indica tanto 

concordância – ou o fato de já haverem testemunhado esse descompasso – quanto um dos 

prováveis receios das não mães sobre ter filhos. 
 

Segunda unidade de análise, post na página BBC NEWS Brasil 

 

A Corporação Britânica de Radiodifusão – British Broadcasting Corporation, mais 

conhecida pela sigla  BBC –  é uma emissora pública de rádio e televisão do Reino 
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Unido fundada na década de 1920. Por meio da subsidiária BBC Worldwide, possui canais 

em diversos países, inclusive em território brasileiro.55 A BBC Brasil iniciou suas atividades 

em 1938. A partir de 1999, expandiu seu conteúdo jornalístico para a internet, criando o 

próprio site e divulgando as produções em sites parceiros.56 A página57 no Facebook foi criada 

em 2010, e compartilha conteúdo do site oficial.  

No dia nove de dezembro de 2016, este último publicou a matéria “'Tenho motivos 

para odiar crianças': o polêmico testemunho de escritora francesa que se arrepende de ser 

mãe”.58 Trata-se da transcrição do depoimento dado pela francesa Corinne Maier, mãe de dois 

filhos e autora do livro Sem Filhos: 40 Razões para Você não Ter (Intrínseca, 2008). 

Interessante notar que, apesar de o livro ter sido lançado sete anos antes da matéria, seu 

conteúdo chamou a atenção dos editores da BBC Brasil a ponto de acionarem sua autora. 

Provavelmente por conta das discussões em torno da maternidade que aumentaram nos anos 

mais recentes. O texto, com a transcrição da fala da escritora, consta a seguir. 

É assustador pensarmos em quantos somos! O planeta Terra tem uma população 
estimada de 7,5 bilhões de pessoas. Em 2100, seremos 11 bilhões. Como o planeta 
vai alimentar todo mundo? 
Vivemos em uma sociedade obsessiva por crianças. Um filho é considerado uma 
garantia de felicidade, um desenvolvimento pessoal e até um status social. 
Indivíduos que não têm filhos são descritos como egoístas e cidadãos de segunda 
classe. Muitos deles se sentem pressionados a se justificar: 'Eu não posso ter filhos, 
mas eu adoro crianças.' Quando ouço isso, logo faço um comentário para inflamar a 
conversa. Algo como: 'Eu tenho filhos, mas tenho razões para odiar crianças'. 
Não que eu esteja na posição de defender a queda da natalidade. Visto que tenho 
dois filhos, não posso dizer aos outros: 'faça como eu'. Mesmo assim, acho hipócrita 
esconder-me por trás de uma fumaça de idealismo ('Não há nada mais bonito do que 
o sorriso de uma criança') para justificar minhas opções questionáveis para a vida. 
Sou totalmente contra essa lavagem cerebral. 
Já é hora de pararmos de vender a ideia de que bebês são sinônimo de felicidade. 
Chega dessa grande 'ilusão sobre os bebês'! 
Hoje em dia, é impossível expressar sua experiência com a maternidade sem dizer: 
'Eu sou uma mãe (ou um pai) feliz e meus filhos são minha alegria'. 
Sentir-se realizada com a maternidade (ou a paternidade) agora é compulsório. Na 
minha experiência, a realidade é bem diferente: criar um filho é 1% de felicidade e 
99% de preocupação. 
Ser mãe ou pai se tornou um trabalho que consome muito tempo. Muitos pais vêm 
se envolvendo de maneira excessiva na educação de seus filhos e se tornando 
"hiperpais", presentes em todas as frentes – garantindo um café da manhã 
balanceado, levando a atividades extracurriculares, ajudando com a lição de casa... 
Eu mesma hoje sou perfeitamente ciente de como estava envolvida, envolvida 
demais, e como me tornei o estereótipo da "mãe judia" (superprotetora, intromissiva 
e controladora). E isso produz crianças hipercontroladas e hiperobservadas. Tanto 
que eu penso em como eles conseguem, de fato, virar adultos. 
Por que tanta pressão? A resposta, claro, é fornecer um número ainda maior de 
miniconsumidores que não vão se cansar nunca do capitalismo, que precisa vender 

                                                           
55 De acordo com: https://bit.ly/2UzSJMl. 
56 Conforme visto em: https://www.bbc.com/portuguese/institutional/090120_expediente_tc2.shtml. 
57 Contando com 3.105.021 curtidas e 3.11.612 seguidores em 07 jan. 2018. 
58 Disponível em: https://bbc.in/2KKt9jc. Primeiro acesso em: 14 dez. 2016. Último acesso em: 06 jan. 2018. 
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sempre mais. É em nome das crianças que os pais compram carros, máquinas de 
lavar, casas e gadgets. 
Crianças custam uma fortuna. Na Espanha, por exemplo, as crianças custam entre 98 
mil euros e 300 mil euros cada, segundo uma organização de consumidores. 
Criar meus filhos não apenas me deixou exausta, mas também me levou à falência. 
Em breve, minha filha vai terminar seus estudos. Vou dar uma festa. Finalmente não 
ter mais que bancá-la. Que alívio! 
Por que sempre se diz que as crianças são o futuro? Precisamente porque não temos 
certeza sobre um futuro. Nossa paixão por crianças está ligada à nossa crescente 
preocupação com o futuro da humanidade. Com recursos naturais cada vez mais 
poluídos, em que mundo devastado vamos viver amanhã? E pensar que nós 
desistimos de tentar mudar isso! 
Crianças, bem-vindas e boa sorte na entrada nesse mundo podre que seus pais, que 
te amam muitíssimo, te deixaram. Eles passaram tanto tempo cuidando de vocês que 
não tiveram tempo de transformar o mundo. Eles desistiram, penduraram as 
chuteiras. A criança é o que há de mais importante… 
Vocês vão nos perdoar, né? 

 

Maier reconhece a contradição de ser mãe e defender o estilo de vida childfree, 

sugerindo uma inadequação do lugar de fala. Infere-se que adotou tal posicionamento depois 

de ter vivenciado o impacto da maternagem e da maternidade em sua vida. Conforme 

descreve, “criar um filho é 1% de felicidade e 99% de preocupação”. 

O depoimento da autora, que pode ser lido como uma narrativa pessoal, percebe a 

hipervigilância e a hiperproteção que os pais, inclusive ela mesma, têm com os filhos, 

associadas ao alto custo de mantê-los. É possível relacionar tais sintomas à dinâmica da 

sociedade de controle, na qual este é exercido por todos, sobre todos e também enquanto 

autocontrole, em vez de centrado em uma configuração hierárquica (DELEUZE, 1992). No 

capitalismo financeiro, ter acesso a crédito é sinal de êxito. O modelo pessoal é o do indivíduo 

endividado, tanto em termos econômicos quanto em relação ao tempo de que dispõe. Nessa 

sociedade, as tarefas não se encerram. As pessoas estão sempre empreendendo uma atividade 

para alcançar outra, em dívida com metas, desejos e obrigações. Nesse sentido, por mais que a 

mãe se dedique aos filhos e busque ampará-los em todas as esferas cotidianas, nunca fará o 

suficiente. A alta performance é o parâmetro dos “hiperpais” (ou pais-helicópteros), e não 

seria equivocado supor que esperem o mesmo desempenho dos filhos. Precisam compensar 

tamanho investimento (emocional, temporal, financeiro) de alguma forma. 

O fato de as crianças estarem sendo hiperobservadas as insere na lógica de 

funcionamento dos atuais modos de vida hegemônicos, potencializada por tecnologias que, 

como as mídias sociais, possibilitam que os indivíduos tanto monitorem as ações alheias 

expostas e/ou exercidas nesses ambientes quanto sejam monitorados por outros usuários 

(BRUNO, 2013). Tecnologias surgem dentro de determinadas configurações, que fazem sua 

existência necessária. Supõem, propõem e estimulam modos de vida que, no contexto 

contemporâneo, constituem subjetividades com dois vetores principais: visibilidade e 
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conectividade (SIBILIA, 2016). Estes preceitos também seriam fundamentais para a produção 

de imagens de si (e da família) na rede. 

Ao apontar a relação entre capitalismo e criação dos filhos, Maier os coloca como o 

fator que transforma os pais em assíduos consumidores de determinados produtos e serviços. 

Tem-se mais uma das configurações da sociedade de controle, na qual o poder das empresas 

se estende para a vida privada. Não é preciso internalizá-lo, ele chega até as pessoas. A partir 

do momento que se têm ou se planejam filhos, uma série de demandas mercadológicas passa a 

integrar as preocupações e aspirações parentais. O mercado oferece opções de consumo que o 

casal precisa, dentro de suas possibilidades financeiras, escolher ou se recusar a escolher 

(GIDDENS, 2002). Quando a autora afirma que “sentir-se realizada com a maternidade (ou a 

paternidade) agora é compulsório”, está se referindo a uma cultura em muito estimulada pelo 

mercado capitalista de conquistar – e expor – o sucesso em todos os âmbitos da vida, 

inclusive o familiar. Para isso, gastos são necessários. Enquanto as mães francesas podem 

contar com educação e serviços de saúde públicos de qualidade, às brasileiras a formação dos 

filhos tem custo mais elevado, o que se agrava ao se considerar que a média salarial no Brasil 

fica aquém dos valores cobrados por cursos, escolas particulares e planos de saúde. 

O principal ponto do depoimento de Maier é se posicionar a favor de diferentes tabus 

maternos: atribuir aos filhos um valor financeiro muito maior do que o afetivo; relacionar a 

maternidade aos interesses do mercado capitalista; defender que é possível ter motivos para 

odiar crianças (indo contra a infantolatria apontada por Neder); associar o ato de gerar filhos a 

uma compulsão social baseada em individualismo, em vez de, como dita o senso comum, aos 

sentimentos de afeto (por esse ser que se coloca no mundo) e/ou desejos coletivistas (criar 

alguém para viver em sociedade, e que também a complemente). Este último aspecto se 

relaciona ao que a escritora Christina Lupton narra ter cedido por causa da maternagem.   

Todas as maneiras de cuidar do mundo que não são tão facilmente validadas quanto 
cuidar dos filhos, mas que são, da mesma forma, fundamentalmente necessárias para 
que os filhos cresçam bem. Refiro-me aqui à escrita, à criação, à política e ao 
ativismo; à leitura, ao discurso público, aos protestos, ao ensino, à realização de 
filmes.... As coisas que mais valorizo e das quais acredito que virá qualquer 
melhoria na condição humana são, em sua maioria, brutalmente incompatíveis com 
o trabalho concreto e imaginativo de cuidar dos filhos (LUPTON apud SOLNIT, 
2017, p. 20). 

 

Põe-se o ato de cuidar dos filhos como algo facilmente validado e, é possível 

acrescentar, valorizado. Maier inclusive aponta que um filho é entendido como “garantia de 

felicidade, um desenvolvimento pessoal e até um status social”. Tal gratificação, porém, não 

anula o fato de ser exaustiva, conforme denotam os depoimentos de Lepton e Maier. Esta 

última afirma que os pais “não tiveram tempo de transformar o mundo” por estarem 
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envolvidos demais com seus filhos. Em diálogo com Lepton, denuncia um dos paradoxos da 

maternidade: apesar da retórica maternalista de que se tem filhos para, por eles e com eles, 

fazer do país/mundo um lugar melhor, empenhar-se em ações que não se relacionem à 

maternagem, mas que produzam impacto positivo no mundo, é extremamente difícil para as 

mães. Àquelas que querem fazê-lo, resta depositar seus investimentos e apostas para o futuro 

na criação dos filhos. Por um lado, isso pode trazer modificações interessantes, se feito em 

larga escala. Por outro, também se incorpora a mecanismos de produção e consumo que, na 

perspectiva de Maier, comprometem a sobrevivência do planeta e da própria humanidade. 

Considerando o primeiro parágrafo de seu depoimento, é possível reconhecer que ecoa o 

discurso ecopolítico apontado por Badinter (2011) não para justificar determinado modelo de 

maternagem, mas para criticar o fato de tantas pessoas se tornarem pais. 

Apesar da chamada da matéria, o depoimento de Maier não chega a declarar seu 

arrependimento por ter tido filhos. Protesta contra a censura a falas que contradigam a visão 

da maternidade (e da maternagem) como experiência desprovida de impurezas, bem como a 

da criança (os filhos) como recompensas inquestionáveis pelos esforços e privações da mãe. 

Outro aspecto interessante é a menção à imagem da “mãe judia”. Tal comparação pontua que 

os modelos maternos e de maternagem ocidentais hegemônicos não deixam de ter relação 

com demais modelos, sobretudo no que tange à cultura judaico-cristã. 

O link para a matéria foi postado na página da BBC News Brasil no Facebook no 

mesmo dia de sua publicação no site. Chegou a ser publicado mais duas vezes, enquanto post 

patrocinado e como chamada entre as matérias mais lidas do ano. Optou-se por analisar a 

publicação original, feita em 9 de dezembro de 2016, três meses depois de quando se publicou 

a matéria do HuffPost Brasil aqui estudada. O texto que acompanha o link tem teor 

sensacionalista e dialoga com a manchete ao inferir os motivos que levaram a autora – 

retratada na fotografia – a se arrepender de ter filhos. A imagem escolhida para retratar 

Corinne Maier, por si, já concede teor sensacionalista ao link, pois não poderia estar mais 

oposta à que geralmente se associa a mães. Aliada ao texto da postagem, faz parecer que a 

autora se arrependeu de ter tido filhos e os negligenciou, optando por um estilo de vida 

hedonista e glamoroso – que inclusive contradiz sua afirmativa de que a maternidade a levou 

à falência. Não é capaz de bancar os filhos, mas consegue fazer viagens para belas praias, de 

maiô estiloso e corpo malhado, questionam os leitores.  
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O post obteve 7,2 mil curtidas, mil ‘amei’, 820 ‘haha’, 388 ‘uau’, 252 ‘grr’ e 99 

‘triste’.59 É a unidade de análise da pesquisa que mais recebeu reações e comentários 

masculinos, mesmo que os homens ainda representassem uma minoria entre o público que 

interagiu com a postagem. Devido ao alto número de comentários, a opção “Mais Relevantes” 

foi ativada para lê-los. Trata-se de um recurso que separa automaticamente os comentários 

com mais reações e respostas, jogando-os mais para cima na barra de visualização.  
 

Figura 15 – Post na página BBC News Brasil 

 

O primeiro comentário mais recente foi o de France (em torno de 37 anos, graduada, 

Brasília, não mãe), que usa os argumentos levantados por Maier para justificar sua decisão de 

não ter filhos. Porém, critica a performance de insatisfação de mães após terem contato com a 

realidade maternal, preocupada com o impacto que isso teria sobre os descendentes.   

Figura 16 – Primeiro comentário post BBC News Brasil 

 

A preocupação com os filhos é recorrente entre os comentários, como pode ser visto 

nas manifestações de Michele (em torno de 30 anos, graduada, Paraí-RS, mãe, uma filha 

                                                           
59 Última checagem realizada em: 09 jan. 2019. 
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bebê) Roberta (em torno de 40 anos, graduada, São Paulo, pelo conteúdo do perfil, não fica 

claro se é mãe), Monique (em torno de 30 anos, nível educacional não informado, Rio de 

Janeiro, mãe, dois filhos crianças) e Raquel (em torno de 30 anos, graduada, Campos dos 

Goytacazes-RJ, não mãe).  

 

Figura 17 – Preocupação com o impacto sobre os filhos 

       

    

A atenção com o impacto – psicológico inclusive – que declarações públicas sobre o 

quanto a maternidade foi prejudicial para a mãe podem ter sobre os filhos revela dois 

aspectos. O primeiro é a importância que o desenvolvimento social, afetivo e psíquico da 

criança/jovem ganha não apenas na família, mas na sociedade como um todo (BADINTER, 

2011; MERUANE, 2018). O segundo diz respeito à consciência coletiva de que, apesar de ser 

uma escolha pessoal, relacionada às experiências de cada mulher, a maternidade envolve uma 

vida independente: a do filho. Não se trata apenas de uma decisão individual, há impacto 

direto sobre um ser humano com características, aspirações e sentimentos próprios.  

Desconsiderar esse impacto é tomado como egoísmo materno, conforme visto na 

figura 18.  Para Fernanda (em torno de 35 anos, graduada, localidade não informada, mãe, 

uma filha criança), ser mãe equivale a abnegação, entrega. Quando a mulher se afasta desse 

perfil, é vista como incapaz de ter e/ou criar filhos. Odiar o principal fator relacionado à 

maternidade – os filhos que, na maioria das experiências, passam a compor a família desde 
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bebês ou quando crianças – e declarar esse ódio é ser egoísta, aproximando-se da imagem da 

“mãe ruim” e, por extensão, a da mulher inadequada (DONATH, 2017).  

Figura 18 – Egoísmo materno 

 
 

 

O comentário de Vanessa (em torno de 20 anos, nível educacional não informado, 

Paraná, não mãe) expõe que não apenas a capacidade de doação da mãe – atuante ou em 

potencial – é avaliado, mas também a forma como encara as crianças. A declaração de Maier 

de possuir boas razões para odiá-las foi compreendida como extremismo e, pode-se 

acrescentar, um tabu materno. 

A falta de amor aos filhos se expressa mais claramente enquanto tabu no comentário 

de Beatrice (em torno de 30 anos, pós-graduada, Belém, mãe, uma filha criança) na figura 19. 

Logo após afirmar que “ser mãe é um inferno”, enfatiza o amor pelos filhos em uma 

negociação performática: para criticar um aspecto da vivência materna, precisa reforçar uma 

de suas premissas. Contudo, não a poupa de adjetivos que, no modelo da mãe-santinha, 

seriam impensáveis e indizíveis. A era contemporânea flexibiliza o que pode ser expresso 

sobre a maternidade, mas isso não anula reprovações, como ocorre nas respostas a Beatrice. 

Entre as advertências recebidas, as de Daia (em torno de 30 anos, nível educacional não 

informado, Paraná, mãe, um filho pré-adolescente) foram as primeiras e às quais as outras 

participantes da discussão mais reagiram. Seu primeiro comentário obteve 43 curtidas, sendo 

35 de mulheres e 10 de homens. Já o segundo teve 44 curtidas, 11 de homens e 33 de 

mulheres. Ao longo dos demais comentários, é comum que opiniões mais alinhadas ao 

discurso maternalista e de culpabilização das mulheres (“não abra mais as pernas”, como se 

apenas elas concebessem os filhos no sexo) recebam algum apoio masculino, enquanto as que 

criticam a maternidade possuem curtidas e respostas basicamente femininas. 

Apesar disso, o alto número de curtidas no comentário de Beatrice (a maior parte, de 

mulheres) e as narrativas que corroboram sua afirmação indicam que, entre o público que 

reagiu ao post, seu posicionamento tem mais apoiadores do que críticos. Marcelle (em torno 
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de 30 anos, policial militar, Minas Gerais, talvez mãe de uma filha criança) utiliza o 

neologismo “roubartilhei” para indicar que “roubou” o comentário de Beatrice ao utilizar a 

função de compartilhá-lo em outro local, provavelmente sua linha do tempo.60 Já Marília (em 

torno de 20 anos, graduada, São Paulo, mãe, uma filha criança) reitera a afirmação de 

Beatrice, revelando seu desejo de fuga.  
 

Figura 19 – Ser mãe é um inferno 

 
 

É possível pensar que o fato de vivermos em uma cultura mais hedonista, voltada à 

busca e obtenção de prazer, sobretudo por meio do consumo (SOUZA, 2016), faça com que 

as responsabilidades e tarefas maternais causem maior desconforto. Mércia (em torno de 25 

anos, graduada, Natal, pelo conteúdo do perfil, não fica claro se é mãe ou não), por exemplo, 

escreve que Beatrice a ajudou a reforçar sua vontade de não ter filhos. Os emojis tanto 

expressam o tom de brincadeira da resposta quanto amenizam possíveis retaliações, comuns 

entre os comentários, que pudesse sofrer por expressar o desejo de não ser mãe.  

No tocante à decisão de ter filhos, Mirian (em torno de 35 anos, graduada, Embu-

Guaçu/SP, mãe, dois filhos, um bebê e outro criança) levanta um argumento que se adequa a 

                                                           
60 A timeline – linha do tempo – do Facebook é o modo de visualização das informações e conteúdos dos perfis. 
As publicações do usuário são organizadas cronologicamente e ele consegue definir quem pode visualizar cada 
uma delas (público, amigos, apenas ele ou listas personalizadas).      
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muitas das narrativas feitas no post: a responsabilidade sobre aqueles que foram gerados (ou 

adotados) por conta do desejo de ter filhos. 
 

Figura 20 – Expectativas e realidades maternais 

 
 

Uma vez escolhida a maternidade – e muitos comentários vão questionar até que ponto 

de fato se escolhe ter filhos, além de mencionarem casos de gravidez acidental –, é preciso 

arcar com suas consequências. Esse posicionamento, porém, difere do mecanismo 

contemporâneo do estímulo, bem como da cultura hedonista por ele sustentada. Nela, 

idealizam-se os desejos, vistos como fontes de satisfação e prazer. Tais expectativas se 

aplicam à maternidade, como pode ser visto no comentário de Débora (em torno de 40 anos, 

nível educacional não informado, Rio de Janeiro, mãe, um filho criança).   
 

Figura 21 – Reflexos das expectativas 
 

      
 

Com base no que “todos diziam que era possível”, Débora tinha expectativas sobre a 

maternidade que acabaram frustradas quando se tornou mãe. A responsabilização pelo bem-

estar dos filhos volta a aparecer nas respostas que recebe, nas quais Felipa (nenhuma foto de 

si no perfil para estipular a idade, nível educacional e localidade não informados, sem dados 

para verificar se é mãe ou não) coloca como irresponsável a ideia de que “filho preenche 

buraco”, usando a irmã como exemplo de pessoa frustrada que busca um filho para se sentir 
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melhor. Já Ana Elisa (em torno de 45 anos, nível educacional e localidade não informados, 

talvez mãe de uma filha adolescente), pelo teor do restante da discussão aqui suprimida, 

também aciona a falta de responsabilidade daquelas que não aguentam suas obrigações 

maternais, delegando-as a outras pessoas e, no caso, à escola. O que poderia ser tomado 

enquanto rede de apoio, ao se tornar uma fuga dos filhos ou dos compromissos de mãe, é 

encarado como egoísmo materno.  

Todavia, um dos comentários mais curtidos da publicação é o de Priscila (em torno de 

40 anos, graduada, Belém, não mãe), que coloca que a maternagem e a maternidade são 

sabidamente difíceis e que as expectativas frustradas em torno delas seriam resultado de 

alienação e irresponsabilidade. 
 

Figura 22 – Já se sabe que a maternidade é difícil 

 
 

Na contramão de narrativas que afirmam que a maternidade é descrita de forma 

romantizada, Priscila chama de egoístas e imaturas aquelas (incluindo Corinne Maier) que 

afirmam não possuírem consciência sobre os desafios maternais à época em que tiveram 

filhos. O argumento de que a maternidade sempre foi difícil, por um lado, se sustenta. Por 

outro, como apontam Badinter (2011) e Douglas e Michaels (2004), os modelos de 

maternagem contemporâneos são mais exigentes, inalcançáveis, o que se torna mais penoso 

em um momento de maiores liberdades individuais e hedonismo (RAGO, 2004). Priscila C. 

(26 anos, Curitiba, pós-graduada, mãe, uma filha pequena) enxerga o imperativo do sucesso e 

demanda por alta performance na maternagem. A partir de sua narrativa, pode-se pensar que a 
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criação dos filhos responde a demandas produtivistas do capitalismo neoliberal, integrando 

uma das facetas da “mulher bem-sucedida” descrita por Leal (2015). 
 

Figura 23 – Dinâmica da alta performance 

 
 
 

Apesar de o comentário de Priscila C. ser o único entre os analisados que associa 

diretamente a maternagem ao capitalismo, os aspectos material e financeiro aparecem com 

frequência entre as narrativas, como pode ser visto a seguir.  
 

Figura 24 – O lado material e financeiro da maternidade 

 
 

Juliana (em torno de 38 anos, nível educacional e localidade não informados, mãe, um 

filho pequeno) e Thalyz (em torno de 60 anos, nível educacional não informado, mãe, duas 

filhas, uma pré-adolescente e outra adolescente) têm filhos em idades bem distintas, mas 

ambas reconhecem o peso do fator financeiro em suas rotinas maternas. No entanto, esse peso 

é questionado em narrativas como as que constam abaixo.  
 

 

Figura 25 – Contrapontos ao lado material e financeiro da maternidade 

 
 

Ao classificar as preocupações financeiras das mães como puramente materialistas, 

Bruna (37 anos, Salvador, nível educacional não informado, mãe, um filho criança) se 

aproxima do discurso maternalista, que busca restringir a maternidade e a maternagem ao 

âmbito das emoções. Já Suzieldú (em torno de 30 anos, nível educacional e localidade não 

informados, mãe, uma filha pequena) materna com base em suas possibilidades econômicas. 

Não enxerga a maternidade como sacrifício porque afirma não se sacrificar pela filha. 

Aproxima-se do que vem sendo chamado de “maternidade possível” em discussões online, na 



126 

 

 

 

qual a mãe lida com a criação dos filhos dentro de suas condições, daquilo que pode oferecer 

e/ou é capaz de aguentar. Tratam-se de modelos de maternagem que se opõem àqueles 

impossíveis de serem alcançados descritos por Douglas e Michaels (2004).  

O egoísmo e a preocupação com o bem-estar das crianças reaparecem no comentário 

de Aline (em torno de 25 anos, nível educacional e localidade não informados, não mãe). 

Figura 26 – Frustrações parentais 

 
 

Chamam atenção na narrativa: o fato de colocar os filhos como o projeto de vida dos 

pais, em vez de parte dele; a menção a performances parentais no Facebook enquanto recurso 

para mascarar a realidade de negligência aos filhos; e ter sido uma das únicas que se referiu 

não apenas às mães, mas também aos pais.  A narrativa se relaciona a outro eixo discursivo 

bastante acionado – a maternidade compulsória. 
 

Figura 27 – Maternidade compulsória 

 

Assim como Aline, Prih (em torno de 37 anos, nível educacional não informado, 

Bauru-SP, mãe, dois filhos, um pré-adolescente e um adolescente) enxerga a cobrança por 

filhos como o desejo dos pais de que outros compartilhem suas dificuldades, a fim de não se 

sentirem isolados. Ter filhos é o caminho que a maioria segue, tendo como entender e dividir 

experiências. Também se associa ao individualismo, em vez de um gesto de amor ou 

generosidade. Desejam que os outros tenham filhos para que eles, não os novos pais, se 

sintam melhores. O tabu da falta de amor materno também se revela, visto que Prih enfatiza o 

fato de amar e ter “crescido muito” com os filhos “antes que [os demais participantes da 

discussão] a julguem”. A narrativa de Mari (em torno de 30 anos, nível educacional não 

informado, São Paulo, pelo conteúdo do perfil, não é possível afirmar se é mãe ou não) 
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retoma a ideia de egoísmo parental, incluindo Corinne Maier no grupo de pessoas que têm 

filhos de forma compulsória, baseada em desejos individualistas. Por fim, Raquel (em torno 

de 50 anos, nível educacional e localidade não informados, mãe, uma filha adulta) expressa a 

percepção que reprodutores de discursos maternalistas possuem sobre a não maternidade. São 

mulheres “secas por dentro e por fora”, que não conhecem o verdadeiro amor – o de mãe. Ela 

chega a redigir a palavra “amor” em forma de hashtag (#amor), aumentando as chances de 

fazer seu comentário aparecer em buscas relacionadas ao termo. Isso tanto convoca 

comunidades de sentimento ao redor do termo quanto o associa a demais publicações que o 

mobilizem (ZAPPAVIGNA e MARTIN, 2017).  

Mesmo com número expressivo de comentários maternalistas, em geral a matéria 

recebeu apoio de parte significativa das participantes, conforme mostra o comentário de 

Manuela (em torno de 35 anos, nível educacional não informado, Feira de Santana-BA, não 

mãe), o mais curtido do post. 
 

Figura 28 – Apoio ao depoimento de Corinne Maier 

 

Em demais comentários, Manuela revela que nunca teve o sonho de ser mãe, mas que 

“até tem vontade”. Dois anos após a publicação do relato, permanece casada e sem filhos. 

 Outro eixo discursivo marcante na seção de comentários é o do arrependimento – ou 

falta de arrependimento – por ter se tornado mãe ou por não ter tido filhos, conforme mostram 

as narrativas de  Fernanda (em torno de 20 anos, graduada, São Gonçalo-RJ, mãe, um filho 

pequeno), Simone (em torno de 45 anos, nível educacional não informado, Goiânia, mãe, três 

filhos, um jovem adulto, um adolescente e uma criança), Carmem (em torno de 60 anos, nível 

educacional não informado, Rio de Janeiro, mãe, ao menos duas filhas adultas), Dandara (em 

torno de 20 anos, ensino técnico, Volta Redonda-RJ, mãe, uma filha pequena) e Sandra (em 

torno de 55 anos, graduada, localidade não informada, não mãe), na figura 29.  

Roberta (em torno de 27 anos, graduada, Aracajú, não mãe) sintetiza o teor geral das 

discussões ao colocar que independentemente da escolha que se faça – e boa parte dos 

comentários toma a maternidade e a não maternidade como escolhas, mesmo que impensadas 

ou sob influência de demais fatores –, a mulher precisa arcar com suas consequências. Nota- 



128 

 

 

 

se, ainda, o acionamento da retórica da doação, abnegação e resiliência maternais (DEL 

PRIORE, 2009). 

Há também certo determinismo. A partir do momento em que uma mulher percebe que 

não arcaria com as responsabilidades maternas, não deve ter filhos, pois não seria uma mãe 

boa – ou eficaz – o suficiente. E uma vez que tenha filhos, precisa se responsabilizar por eles 

pelo resto dos dias, sem atitudes que os prejudiquem de alguma forma. O que inclui 

externalizar seu arrependimento por ter se tornado mãe.  

Os comentários sobre a temática do arrependimento costumavam vir acompanhados de 

relatos como os de Djaiane (em torno de 25 anos, nível educacional não informado, Joinville-

SC, não mãe) e Kelly (em torno de 30 anos, ensino médio, Manaus, mãe, uma filha criança) 

referindo-se ao posicionamento de outras mães – inclusive as suas – sobre ter tido filhos.  Vê-

se que a vivência materna de outras mulheres é levada em consideração ao se refletir sobre a 

maternidade.   
 

Figura 29 – Sobre arrependimento 
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Terceira unidade de análise, post na página Quartinho da Dany 
 

O Quartinho da Dany surgiu em 2008 como blog para discutir e/ou aconselhar sobre 

os medos e dificuldades vividos pelas mães. É escrito e administrado pela professora 

niteroiense autonomeada feminista Danyelle Santos. Em 2014, mesmo ano em que criou a 

página no Facebook, o Quartinho começou a comercializar produtos infantis (roupas, 

brinquedos, fraldas), ganhando uma aba voltada exclusivamente às vendas. A página no 

Facebook, então, passou a abrigar tanto publicações relativas à loja quanto à problematização 

da maternidade, estas últimas majoritárias.  

Mãe de dois meninos, Danyelle se enquadra na classificação de mompreneur, 

neologismo surgido na década de 90 para designar uma nova categoria profissional: a de 

mães-empreendedoras. Salgado e Jorge (2018) elencam três fatores que contribuem para a 

emergência e a popularidade dessa prática no cenário atual. O primeiro são as tecnologias 

digitais que possibilitam que mulheres conectadas a computadores e smartphones trabalhem 

de suas casas, estabelecendo novos mercados e redes de relacionamento. As autoras assinalam 

que tanto a desigualdade no que tange ao acesso a tais tecnologias e serviços quanto o maior 

ou menor grau de letramento digital para desenvolver um negócio bem-sucedido na web 

influenciam nas possibilidades e no desempenho das mães-empreendedoras. O segundo é a 

expansão e diversificação do empreendedorismo em detrimento das tradicionais formas de 

trabalho assalariado, o que se agrava em períodos de crise econômica, baixa remuneração 

salarial e, no caso das mães, inadequação da estrutura corporativista às necessidades 

maternais. O terceiro fator são transformações sociais e culturais aqui discutidas que, sob 

influência de valores neoliberais, estimulam as mulheres a serem bem-sucedidas em todas as 

esferas da vida, o que inclui a maternidade e a carreira (LEAL, 2015). Para Salgado e Jorge, 

(2018, p. 4) “a espinha dorsal da ideia de empreendedorismo materno – a bem-sucedida 

conciliação entre as esferas pessoal e profissional –, ainda que revestida de um caráter 

emancipatório, revela um pungente imperativo à performance feminina”. 

Diante disso, é possível encarar os blogs maternos como espaços comerciais, enquanto 

as mães que os administram possuem o potencial para se converterem em influenciadoras 

digitais.61 Do ponto de vista publicitário e mercadológico, pode-se entender o Quartinho da 

                                                           
61 Os sujeitos “comuns” começaram a ganhar reconhecida notoriedade no ambiente digital dentro de seus 
círculos de interações e convivência. Ao produzirem conteúdos variados, a maioria por conta própria, alcançam, 
em muitos casos, grandes níveis de audiência, passando a concorrer no âmbito da visibilidade de potencial de 
influência com amplo alcance. Em função dessa presença ativa nas diferentes plataformas, número de seguidores 
e níveis de interação e engajamento, blogueiros, instagramers e youtubers passaram a ser comumente 
identificados como influenciadores digitais (ANTUNES, 2018, p.160-161). 
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Dany como uma marca, da qual os consumidores se apropriam e, junto ao marketing da 

empresa (no caso, autogerida), se tornam responsáveis pela manutenção de sua imagem. 

Conforme aponta Patrícia Burrowes (2005), trata-se de um jogo duplo onde marcas, por meio 

da publicidade (e, podemos acrescentar, demais performances), oferecem perfis de 

personalidade e os consumidores, baseando-se nessa publicidade (e performances), exaltam 

ou depreciam seu valor simbólico. 

 As escolhas de consumo configuram uma maneira de o sujeito se identificar e se 

apresentar diante dos demais. Cada produto e marca carrega em si uma série de valores, ideias 

e referenciais, com os quais o indivíduo se identifica ou não. Tais quais totens 

contemporâneos, as marcas e produtos favoritos de uma pessoa permitem distinguir traços de 

sua personalidade, de suas crenças e mesmo de seu posicionamento político. Como a gama de 

ofertas é gigantesca e direcionada a diferentes perfis, os indivíduos modificam suas escolhas 

de consumo ao longo da vida, conforme são expostos a novos produtos que acreditam 

representar parte de sua identidade e/ou do estilo de vida que pretendem adotar (ROCHA, 

1990; GIDDENS, 2002; CAMPBELL, 2007).  Nesse sentido, a performance online de Dany 

Santos precisa manter a proposta original do blog (publicar suas dificuldades, conquistas e 

reflexões maternais) para preservar o público mais antigo, divulgar os produtos da loja e, 

ainda, produzir conteúdo que atraia novos seguidores, compradores em potencial. O que 

compartilha deve refletir os posicionamentos com os quais seu público se identifica, uma vez 

que o consumo – de produtos, conteúdos, serviços – é uma das principais esferas por meio das 

quais se desenrolam dinâmicas de construção identitária na contemporaneidade.  

O blog se tornou mais popular a partir da repercussão de postagens que tratavam das 

abnegações e obstáculos maternos, sendo inclusive pauta de algumas matérias jornalísticas.62  

Agrega 52 superfãs63, todas mulheres e, segundo as informações contidas nos respectivos 

perfis, a maioria mães de crianças pequenas. Possui também um grupo fechado de 249 

membros composto apenas por apoiadores, pessoas que, por meio da plataforma de 

financiamento coletivo Apoia.se, contribuem mensalmente com um mínimo de cinco reais 

destinados a ajudar Danyelle a “continuar escrevendo sobre temas necessários, mas não tão 

abordados na mídia”.64  

                                                           
62 Disponível em: https://bit.ly/2DdAmSG. 
63 Recurso adicionado pelo Facebook em 2018 que permite que as pessoas que têm mais interações com as 
páginas do site apareçam em sua lista de “superfãs”, recebendo uma estrela ao lado da foto de perfil toda vez que 
interagem com as postagens da fanpage. 
64 Disponível em: https://apoia.se/quartinhodadany. 
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Com 156.822 curtidas, 157.779 seguidores e um alcance de mais de 2 milhões de 

pessoas65, a página Quartinho da Dany obtém bastante engajamento por parte do público em 

suas postagens, especialmente em conteúdos que abordam a problematização da maternidade 

e as dificuldades maternais. As mães constituem o público que mais interage com as 

publicações, sobretudo as de filhos pequenos. As reações e comentários partem quase 

exclusivamente de mulheres, sendo que muitas postagens não recebem curtidas masculinas.  

No dia oito de julho de 2017, compartilhou o post66 “Mulheres que não desejam 

filhos”, com 24 mil curtidas, 4,4 mil ‘amei’, 79 ‘haha’, 75 ‘uau’, 15 ‘triste’ e 9 ‘grr’, sendo 

apenas esta última reação exclusiva de mulheres. Chegou a ser repostado mais duas vezes, no 

dia cinco de outubro de 2017 e no dia três de janeiro de 2018, sendo compartilhada por 

diferentes páginas e perfis pessoais até hoje. Desde a primeira postagem, obteve milhares de 

compartilhamentos e respostas vindas, na maioria das vezes, de mulheres. 
 
 

Figura 30 – Post “Mulheres que não desejam filhos” 
 

 

 
 

                                                           
65 Última checagem da página e das curtidas/reações ao post analisado feita em: 28 jan. 2018. 
66 Disponível em: https://bit.ly/2ZbabFS. Primeiro acesso em: 08 jul. 2017. Último acesso em: 28 jan.2018. 
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A publicação é dividida em duas partes complementares: o texto que a acompanha e a 

imagem que a compõe, sendo que a parte textual constitui seu aspecto mais relevante. O 

primeiro texto traz uma série de afirmativas cujo cerne é o de que a felicidade é encontrada de 

formas diferentes por cada mulher. Tal ênfase na particularização dos indivíduos e em seu 

poder de escolha relaciona-se às proposições de Simmel (1983) e Giddens (2002) sobre a 

importância que a possibilidade de decidir as próprias aspirações ganha para o sujeito 

(pós)moderno, fortemente influenciado pela cultura de consumo. Tal influência reside 

inclusive no fato de o Quartinho da Dany ser financiado – em certa medida – por pessoas que 

consomem seu conteúdo, o aprovam e decidem pagar para que continue sendo produzido.   

No caso específico da maternidade, a questão da escolha pessoal ganha peso ao se 

considerar que as mulheres, desde novas, são socializadas de forma a entendê-la como um 

destino que se concretiza de um modo ou de outro, configurando a maternidade compulsória. 

As afirmativas da postagem se relacionam com processos de construção identitária 

autorreflexivos, em que o sujeito pode escolher as práticas que melhor o contemplam. Não se 

trata de encorajar ou refutar a maternidade, mas de compreender tais empreendimentos no 

âmbito da vontade individual, em vez de encará-los como imposições. Por outro lado, vale 

pontuar que toda a tônica do post é sobre um imperativo da felicidade (FREIRE FILHO, 

2010). Deve ser conquistada, sendo mãe ou não. 

Já o texto no quadro intitulado “Mulheres que não desejam filhos” rebate algumas 

premissas que costumam ser atribuídas às que não pretendem ser mães. Se a imagem materna 

que molda a performatividade feminina é generosa, centrada, amante de crianças, o oposto 

retrata a não mãe (DONATH, 2017). Não desejar filhos seria um desvio do ideal feminino 

esperado socialmente, o que caracterizaria essas mulheres como “erradas”, “defeituosas”. A 

postagem se contrapõe a tal julgamento ao afirmar que elas “não são menos mulheres”, 

validando sua experiência como compatível com o universo/identidade femininos. Ao 

destacar graficamente (letras maiúsculas; centralização e cor chamativa no imperativo 

“respeitem”) a afirmação de que dispensam explicações e demandar respeito às não mães, o 

post volta a se aproximar da ideia de construção identitária baseada em escolhas particulares, 

deslocando a maternidade do eixo coletivo ao qual foi historicamente associada.  

Ao mesmo tempo, é possível pensar que a postagem descreve afirmações já integradas 

ao pensamento do público – haja vista o alto número de curtidas e reações de ‘amei’. Diz que 

mulheres que não desejam filhos não precisam se explicar, mas a própria postagem fornece 

explicações, contendo afirmativas pensáveis e publicáveis dentro de boa parte das morais 
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maternas contemporâneas. Tabus como desgostar de crianças ou desapreciar a maternidade 

não são abordados no post que se pretende subversivo. 

Devido ao alto número de comentários recebidos na postagem, a opção “Mais 

Relevantes” foi ativada. Os primeiros mais recentes se relacionam a manifestações de apoio e 

concordância com o post, vindos principalmente de não mães, entre elas Amanda (25 anos, 

graduada, São José do Rio Preto-SP), Thaís (em torno de 18 anos, ensino médio, localidade 

não informada), Fernanda (41 anos, graduada, localidade não informada), Mallu (em torno de 

16 anos, ensino médio, Recife), Carina (28 anos, nível educacional e localidade não 

informados) e Sidna (em torno de 30 anos, sem outras informações disponíveis no perfil). 

Mas duas mães também se manifestaram, Neuza (em torno de 65 anos, ensino médio, 

Salvador, número de filhos indeterminado) e Sidnay (em torno de 60 anos, nível educacional 

não informado, Eunápolis-BA, duas filhas adultas).   
 

Figura 31 – Primeiros comentários post “Mulheres que não desejam filhos” 

      
          

Enquanto as não mães reforçam a veracidade do post ao compartilharem o que 

escutam e vivenciam por não desejarem filhos, as mães não as tratam como inferiores ou 

egoístas. Neuza diz que por terem “tanto amor”, não colocam crianças para sofrer em um 
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mundo problemático. É possível tensionar esse posicionamento, pois mantém a retórica do 

amor (que não é materno porque não existem filhos, mas se assemelha ao que se esperaria do 

afeto maternal), pondo-o como maior motivo para a não maternidade. Crianças que sequer 

existem são colocadas à frente de quaisquer outros fatores relacionados à escolha de não as 

ter. Já Sidnay afirma que é preciso respeitar a decisão das mulheres em serem não mães, 

dando como exemplo a própria filha. Esta responde o comentário materno, provavelmente 

tendo sido direcionada à publicação por meio dos algoritmos do Facebook que informam as 

atividades de seus contatos – entre eles, Sidnay. Cabe notar que em 2017, ano da postagem, as 

reações já podiam ser usadas na seção de comentários, o que permite novas formas de apoiar 

ou refutar as narrativas compartilhadas. Sidnay, por exemplo, ganha um ‘amei’ da filha. 

Os comentários a seguir chamam atenção por se desvincularem da lógica maternalista 

por meio do que pode ser considerado um moralismo neoliberal, baseado na ética do trabalho, 

na abordagem individualista e no discurso meritocrático. 

Figura 32 – Moral do trabalho 

                            
 

 

Daiane (em torno de 27 anos, graduanda, São Paulo, não mãe), cujo primeiro 

comentário recebeu um ‘grr’ de Lorena (em torno de 30 anos, sem outras informações 

disponíveis no perfil), classifica como egoístas as mulheres que desejam filhos sem terem “a 

mínima condição financeira, estrutural ou psicológica”. É respondida por Dayana (em torno 

de 30 anos, graduada, Rio de Janeiro, não mãe), que considera que o mero desejo por filhos 

não justifica colocá-los “nesse mundo louco”. Ambas posicionam o bem-estar das crianças 

como o principal aspecto a guiar a decisão de ser mãe. Mais adiante, Dayana afirma que 
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queria muito ter filhos, mas desistiu da ideia ao perceber seu “desejo egoísta de amparo na 

velhice” e por ter “pena de botar filho nessa guerra que é a vida”. Também afirma  

Se for pra eu ser mãe um dia, eu me sinto na obrigação de dar a ele uma mãe 
presente, não que joga em creche e deixa lá o dia todo pra professora orientá-lo 
como ela bem quer, correndo risco da criança até crescer com problema emocional 
se a professora não for realmente preparada... uma mãe, além de presente, que abra 
mão de si e tenha paciência pra orientar... dar o conforto e suprir todas as 
necessidades. 

 

Nesse ponto, a responsabilização contemporânea dos adultos pelas crianças não se 

diferencia tanto da moral moderna contra o abandono e a negligência parentais. Todavia, a 

ênfase na falta de condições para sustentar os filhos com o devido conforto denota o peso que 

o planejamento financeiro adquire nos projetos de vida atuais. Não o considerar é visto como 

irresponsável, imaturo e egoísta para com os possíveis envolvidos nesses planos.  

Isso fica mais claro na narrativa de Maíra (31 anos, graduada, localidade não 

informada, mãe, um filho adolescente), que acredita que o post coloca a maternidade como 

inibidora de “toda a vida”, pontuando que não é o que ocorre. Atribui ao trabalho e à 

organização pessoal a possibilidade de qualquer mãe realizar todas atividades citadas na 

postagem. Recebe o apoio de Bárbara (em torno de 40 anos, pós-graduada, Rio de Janeiro, 

mãe, quatro filhos, três crianças e um pré-adolescente), que compartilha suas conquistas 

profissionais para defender que filhos “não são desculpa para não trabalhar nem estudar”. O 

modo como descrevem suas rotinas e os obstáculos que superaram se alinha à narrativa do 

vencedor, por sua vez embasada tanto na cultura da autoajuda quanto no imperativo do 

sucesso (CASTELLANO, 2018). No imaginário da vitória, prega-se que o indivíduo possui o 

poder de alcançar suas metas, desde que tenha força de vontade e, no caso brasileiro, seja 

capaz de resistir aos desamparos e adversidades. Maíra e Bárbara incorporam essa lógica ao 

afirmarem que foi por meio de seus esforços individuais que conseguiram criar os filhos, sem 

contar com ajuda externa. Atribuem seu êxito ao trabalho e à dedicação pessoal, enquanto 

questões como a falta de apoio familiar e de estruturas governamentais para auxiliá-las na 

maternagem aparecem como fatores que tornam seu sucesso mais notório. Ao longo dos 

demais comentários, Maíra expõe questões caras à realidade maternal brasileira como a 

gravidez na adolescência (mencionada frequentemente nos relatos), o abandono paterno e a 

precariedade de redes de apoio para criar os filhos sem ter que abrir mão de outros 

investimentos profissionais e/ou pessoais. Tudo isso é deixado em segundo plano para 

priorizar o mérito particular de Maíra, que não admite questionamentos. Se ela conseguiu, 

todas as mães conseguem. Nada serve como justificativa para “falhar” com a performance da 

mulher bem-sucedida. 
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Um dos elogios que Maíra recebe parte de Nóli (39 anos, nível educacional não 

informado, Rio de Janeiro, mãe, uma filha criança), que afirma: “Parabéns! Filho terceirizado 

é fácil pra caramba”. Tal expressão se repete ao longo das seções de comentários do presente 

conjunto em análise. Refere-se ao fato de mães delegarem a maternagem a outras pessoas que 

não elas próprias. Surge uma contradição. Ao mesmo tempo em que se reconhece a 

dificuldade de criar filhos em um país que fornece pouco amparo às mães, cobra-se que não se 

abalem por essas faltas e sejam as maiores responsáveis pelo cuidado, educação e segurança 

dos filhos. Acionar redes de apoio (de forma demasiada) pode ser visto como relaxamento, 

menos afeto, preguiça, incompetência. As dificuldades de que tanto reclamam nas narrativas 

também tornam sua vivência materna mais autêntica. Em um momento histórico em que cada 

vez mais se busca evitar a dor e o desconforto, são precisamente esses fatores que valorizam 

as experiências relativas à maternidade. 

Tal contexto ajuda a entender algumas narrativas, como as de Nathalia (em torno de 

33 anos, graduada, São Bernardo do Campo-SP, não mãe), Mel (em torno de 20 anos, nível 

educacional e localidade não informados, não mãe) e Ananda (em torno de 25 anos, nível 

educacional não informado, Belo Horizonte, não mãe), que se posicionam sobre o desejo de 

não ter filhos.    

Figura 33 – Reações aos modelos hegemônicos de maternagem 
 

       
 
 

O comentário de Mel faz refletir sobre um aspecto interessante: o fato de haver uma 

cultura materna que exige das mães o máximo desempenho em prol dos filhos não 

necessariamente significa que esse modelo será colocado em prática. Já a narrativa de Ananda 

prioriza a si mesma, ao mesmo tempo em que expressa altruísmo ao pretender “ajudar quem 

precisa”. Ela também denota certo tom provocativo, que será bastante presente nas interações 

entre mães e não mães, apesar de várias manifestações de apoio entre esses grupos. 
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Figura 34 – Mães apoiando não mães 

 
                                   

Claudia (em torno de 32 anos, nível educacional não informado, Campinas-SP, mãe, 

uma filha bebê) e Jaqueline (em torno de 35 anos, graduanda, Muzambinho-MG, mãe, uma 

filha criança) enfatizam a importância de se respeitar os projetos de vida de cada mulher, 

inclusive pelo viés individualista de que as escolhas do indivíduo afetam apenas a si. A 

primeira rebate a premissa de que ser mãe é conhecer o maior amor do mundo ao 

complexificar a relação entre mulheres, filhos e maternidade. Cris (em torno de 40 anos, nível 

educacional não informado, Petrópolis-RJ, mãe, dois filhos crianças) também se opõe à 

principal premissa do maternalismo ao discordar de que apenas mães encontram a felicidade, 

valor hoje tão caro (FREIRE, 2010; SIBILIA, 2016; CASTELLANO, 2018). É apoiada por 

Patrícia (em torno de 50 anos, nível educacional não informado, São Paulo, mãe, uma filha 

adulta), que considera ter ensinado bem a filha sobre a dificuldade atual de se criar filhos.    

Devido ao fato de o post ter sido feito em uma página cujas publicações são mais 

voltadas às mães, elas escrevem boa parte dos comentários da postagem, provavelmente pelo 

hábito de terem suas perspectivas e interesses abordados pela Quartinho da Dany. Isso explica 

a centralidade que concedem a seus pontos de vista. Apesar de o foco do post estar nas 

mulheres que não desejam a maternidade, são as mães que mais se apropriam do espaço de 

fala (ou de escrita). Isso faz com que mulheres sem filhos e mães que queiram apoiá-las 

disputem pelo predomínio de narrativas mais alinhadas aos problemas enfrentados por aquelas 

que não desejam a maternidade, gerando conflitos como os visíveis abaixo. 
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   Figura 35 – Atritos entre mães e não mães I 
 

 
 

A noção de reciprocidade é muito presente. Ao falar da intromissão das não mães na 

vida particular das mães, Michele (em torno de 37 anos, nível educacional e localidade não 

informados, mãe, uma filha criança) é rebatida por Patrícia (em torno de 40 anos, nível 

educacional e localidade não informados, pelo conteúdo do perfil, não é possível afirmar se é 

mãe ou não), Anne (em torno de 25 anos, nível educacional não informado, Manaus, não mãe) 

e Simone (em torno de 35 anos, graduada, atualmente em Lisboa, não mãe), que afirmam que 

“o oposto é até mais comum”. Quando Juliana (em torno de 35 anos, nível educacional e 

localidade não informados, mãe, um filho bebê) acusa algumas mulheres sem filhos de serem 

más, Noélly (em torno de 25 anos, não mãe, sem outras informações disponíveis no perfil) 

intervém alegando que mães também são maldosas. Diante da menção ao amor materno como 

o maior do mundo feita por Regina (em torno de 40 anos, nível educacional e localidade não 

informados, mãe, dois filhos, um adolescente e uma pequena), Jéssica (28 anos, nível 

educacional não informado, Belo Horizonte, pelo conteúdo do perfil, não é possível afirmar se 
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é mãe ou não) coloca o amor próprio nessa categoria. Seu posicionamento se alinha ao de 

Letícia (em torno de 18 anos, ensino médio, São Leopoldo-RS, não mãe), que busca tirar a 

não maternidade do lugar da falta e da incompletude subentendido pela narrativa de Elaine 

(em torno de 30 anos, nível educacional não informado, Belém, mãe, dois filhos, um criança e 

um pequeno). Atenta-se para as reações de ‘grr’ nesta última, indicando o desagrado de dez 

participantes com sua posição. Jane (em torno de 27 anos, pós-graduanda, Rio de Janeiro, não 

mãe) aponta incoerências na performance de tolerância de mães para com não mães ao dizer 

que é condicionada à disponibilidade destas para cuidarem dos filhos alheios. Diante de 

ataques nas respostas, utiliza a affordance de editar comentário para se explicar.  

Tensões entre mães, não mães e aquelas que se colocam (mais) a favor de um dos 

lados foram comuns ao longo de toda a seção de comentários. A polarização marca as 

discussões travadas, conforme revelam as capturas de tela da figura 36. 

O discurso religioso, tão presente na implementação do projeto maternalista (DEL 

PRIORE, 2009; BADINTER, 1985), aparece em comentários como os de Rosiane (em torno 

de 37 anos, graduada, Aracaju, mãe, dois filhos, um adolescente e uma pequena), Theila (em 

torno de 40 anos, pós-graduada, Santa Izabel do Pará, mãe, um filho pequeno) e, sobretudo, 

Rita Elda (em torno de 35 anos, nível educacional não informado, Fortaleza, não mãe). Pelo 

destaque gráfico (letras maiúsculas e emoji) dado ao conceito de família, nota-se que o tem 

em alta conta, justificando-o como “o grande projeto de Deus”. O emoji também denota a que 

tipo de família a participante se refere: composta por um homem, uma mulher e um menino, 

ou seja, heteronormativa e, considerando o viés religioso, biológica. Esse posicionamento 

também aparece quando utiliza a lesbianidade como “marca” daquelas que descumprem a 

ordem divina de procriar, estabelecendo que ser uma mulher que não deseja filhos é ser 

desviante em relação a algum aspecto da identidade feminina – não ter um parceiro 

(“encalhada”), não ser fértil (“estéril”), entre outros. A narrativa de Rita Elda, sem filhos 

apesar do discurso, nega e combate aquelas que, em sua visão, fogem à norma – o que 

corresponde à repreensão que Meruane (2018) aponta que as mães apoiadoras da retórica 

maternalista exercem sobre as mulheres que não têm e/ou não querem filhos. Apesar de haver 

recebido oito curtidas e duas reações de ‘amei’, o comentário de Rita também obteve reações 

de ‘haha’ que, considerando o tom de desprezo nas principais respostas a sua narrativa, 

podem ser entendidas como deboche ou mesmo descrença no teor de sua argumentação. 

Sozinho, o comentário de Jamilih (em torno de 23 anos, nível educacional não informado, 
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Taubaté-SP, não mãe) possui 18 reações a mais do que aquele ao qual responde, em um 

indício de que seu posicionamento é apoiado por aquelas que acompanharam a discussão.  
 

Figura 36 – Atritos entre mães e não mães II 
 

 
Assim como Letícia, Beatriz (em torno de 23 anos, nível educacional não informado, 

Manaus, não mãe), Luciana (em torno de 40 anos, graduada, Rio de Janeiro, não mãe) e Ana 

Maria (em torno de 27 anos, nível educacional não informado, Cuiabá, não mãe) procuram 

legitimar a escolha por não ter filhos como um destino desejável, que não é fruto de 

fatalidades nem resulta em frustrações. Se opõem a narrativas que colocam a maternidade 

enquanto símbolo de realização e utilidade femininas, como as de Izis (em torno de 38 anos, 

pós-graduada, Curitiba, mãe, uma filha pequena) e Marisa (em torno de 60 anos, sem outras 

informações disponíveis no perfil). 

Um dos principais eixos de atrito dos comentários é em relação às childfree. Muitas 

participantes as consideram nocivas, e a maioria das não mães não se associa ao termo. Pela 

forma como são descritas, é possível relacioná-las à imagem da “mãe má” (DONATH, 2017). 

Pode-se inferir que o uso do termo childfree desencadeie respostas mais agressivas por parte 

de mães (Maria, em torno de 30 anos, mãe, sem outras informações disponíveis no perfil) e 

mulheres que relatam terem más experiências em páginas do movimento CF no Facebook 

(Marilia, em torno de 37 anos, nível educacional não informado, Santana do Livramento-RS, 

na época sem filhos, hoje com um filho pequeno), como na figura 37. Assim como supor que 

o apoio às mulheres sem filhos surja devido a uma pré-disposição do público da Quartinho da 

Dany, que sempre debate a maternidade, a aceitar problematizações relativas a ela. 
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Figura 37 – Polêmicas childfree 
 

 

  
   

A quantidade de curtidas e ‘amei’ nos comentários de Patrícia (em torno de 23 anos, 

nível educacional não informado, Manaus, não mãe) e Jaqueline (22 anos, não mãe, sem 

outras informações disponíveis no perfil) comprovam que as não mães são apoiadas pelas que 

acompanham as discussões nos comentários. Interessante perceber a crescente agressividade 

nas interações, que há algumas décadas teria sido chocante. Das 118 respostas à narrativa de 

Marilia, mais da metade são insultos e acusações trocadas entre ela e Jaqueline.  

Um último destaque entre os comentários são as narrativas de não mães. Linda (em 

torno de 25 anos, graduada, Teresina) se identifica com o post e relata a intolerância com a 

qual convive, que, mais uma vez, remete ao tratamento que Meruane (2018) aponta ser dado 

às sem-filhos. É respondida por Renata (em torno de 25 anos, graduanda, Campina Grande-

PB), que confessa se sentir “frustrada e inútil” por não seguir a performatividade feminina 

dela esperada. Vê-se o peso que as construções sociais normativas podem ter sobre os 

indivíduos, a ponto de Renata se sentir “a única estranha” ao não performar afetação por itens 

ou situações que remetam à projeção de sua maternidade. 

Na figura 38, Aline (em torno de 40 anos, graduada, Porto Alegre, não mãe) 

compartilha seu desejo de não ter filhos, enfatizando que ama e se dedica a crianças, no caso, 

suas sobrinhas. Por um lado, tem-se um discurso muito autoafirmativo, que provavelmente 

não se daria de forma tão afetada fora das mídias sociais em que se encontra o post ao qual 

responde. João Freire Filho (2017) aponta que, na atualidade, a internet se destaca como o 

mais prodigioso arquivo e tribunal de experiências e manifestações emocionais controversas, 

proscritas e/ou legitimadas socialmente, o que se verifica nos comentários aqui analisados. 

Por outro, o afeto a crianças – incluindo a dedicação a elas – volta a aparecer como requisito 
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para não ser considerada “má” por não querer filhos. Faz sentido indagar até que ponto se 

pode falar em não maternidade sem envolver crianças ou a relação com elas na argumentação. 
 

Figura 38 – Narrativas de não mães 
 

           

 
 

A narrativa de Fabiane (em torno de 40 anos, nível educacional não informado, São 

Paulo) se associa à de Aline nesse aspecto, mas amplia a discussão para o plano macro, em 

vez de restringi-la a questões de cunho pessoal e/ou voltadas para os próprios grupos de 

convívio (família, amigos, entre outros). Aproxima-se do argumento de Christina Lupton 

(apud SOLNIT, 2018) sobre a necessidade de haver pessoas que possam se dedicar de forma 

mais profunda a causas coletivas, que não se relacionam a maternar os filhos, mas impactam 

diretamente nas estruturas em que vão crescer. Fabiane é a que chega mais perto de empregar 

os conceitos de mãe e de maternagem defendidos pelo feminismo matricêntrico, com a noção 

de que esta última vai além de cuidar dos próprios filhos – ainda que se possa questionar se o 

envolvimento de uma professora com os alunos seria comparável ao de suas respectivas mães 

com eles.  

De forma geral, mesmo as participantes que tinham críticas à não maternidade e/ou às 

childfree aceitavam o fato de não ter ou não querer filhos como uma escolha pessoal, embora 

imbuída de pressões e expectativas sociais. Nesse sentido, o post “Mulheres que não desejam 

filhos”, como já apontado inicialmente, mostra-se redundante ao elencar afirmações que seu 

público já conhece e com as quais concorda em boa medida. No entanto, os comentários 
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revelam que, para além dos seguidores do Quartinho da Dany, existem pessoas que sustentam 

uma cultura que cobra, hostiliza e segrega mulheres pelo fato de não terem filhos e/ou 

expressarem o desejo de assim permanecerem. Tanto é que elas mesmas demonstram a 

necessidade de se justificarem ao falar dessa vontade ou decisão.  

Apesar das manifestações de apoio de mães àquelas que não desejam sê-lo, os 

conflitos revelam que esse amparo está condicionado aos pontos de concordância – ou 

alinhamento de vozes (VAN ZOONEN, 2012) – entre as participantes, do contrário são feitas 

ressalvas e/ou censuras que podem inviabilizar tal suporte, como acontece com o segmento 

childfree e aquelas que assim se declaram. As discussões também mostram que as categorias 

“mãe” e “mulher que não deseja ter filhos” não restringem os posicionamentos das assim 

classificadas diante da maternidade. Há não mães que reproduzem discursos maternalistas, 

mães que rompem com modelos maternos hegemônicos, não mães que apontam 

incongruências nas atitudes maternas, entre outras mostras do enredamento do debate acerca 

da maternidade. 

 

3.2 Publicações em perfis pessoais no Facebook 
 

Primeira unidade de análise, post no perfil de Juliana Reis 

 

Em fevereiro de 2016, uma campanha lançada no Facebook causou alvoroço. 

Chamada de Desafio da Maternidade, a corrente virtual começou em janeiro nos Estados 

Unidos e rapidamente chegou ao Brasil. A dinâmica acontecia da seguinte maneira: as mães 

deveriam postar três fotos que mostrassem o quanto eram felizes sendo mães, e marcar outras 

mulheres que julgassem ótimas mães na publicação, sob a hashtag #desafiodamaternidade.67 

 O recurso do tagging foi utilizado para convocar comunidades de sentimento 

(ZAPPAVIGNA e MARTIN, 2017) em torno da maternidade, associando os posts marcados 

com a hashtag à ideia de uma vivência materna mais próxima aos retratos que a mídia 

massiva e a publicidade fazem dela (MENDONÇA, 2014; TOMAZ, 2016). Contudo, uma 

jovem mãe se recusou a aceitar o desafio: Juliana Reis. À época com 25 anos, a dona de casa 

carioca tinha acabado de ter o primeiro filho. No dia 15 de fevereiro de 2016, em sua conta do 

Facebook, fez a publicação68 visível na figura 39. 

Ao longo de toda a narrativa, refere-se aos pressupostos ideológicos da naturalização e 

da idealização descritos por O’Reilly (2013). Para Juliana, a maternagem é associada a 

                                                           
67 Visível em: https://bit.ly/2De2NA9. 
68 Disponível em: https://bit.ly/2P8xQSJ. Primeiro acesso em: 18 fev. 2016. Último acesso em: 22 jan. 2019. 
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instintos que fazem com que a mãe tenha “meio que a obrigação de saber”, por exemplo, o 

motivo do choro do filho. Ao afirmar que se recusa a ser “mais uma ferramenta pra iludir 

outras mulheres de que a maternidade é um mar de rosas e que toda mulher nasceu pra 

desempenhar esse papel”, Juliana denuncia tanto a existência de uma maternidade idealizada 

quanto a própria naturalização dela e da maternagem, podendo se relacionar inclusive com o 

pressuposto da essencialização – sendo a maternidade o fundamento da identidade feminina, 

todas as mulheres precisariam (e teriam o “dom” para) ser mães. 

Todavia, é importante notar que o discurso de Juliana se coloca contra a despolitização 

da maternidade. Enxerga-a como algo que diz respeito à vida das mulheres, com impacto 

direto em suas escolhas, expectativas, saúde e cobranças. Assume seu relato como 

contranarrativa a representações romantizadas e/ou parciais da maternidade, convocando 

outras mães a fazerem o mesmo ao compartilharem suas vivências maternas. Pode-se 

interpretar esse gesto como uma ação conectiva (BENNETT e SEGERBERG, 2012), cujo 

espalhamento se daria pelas respostas e atitudes de mulheres com as quais Juliana não 

necessariamente possuísse laços fortes. Ainda assim, marcou amigas no post, o que pode ser 

lido de algumas maneiras: a) tentativa de alcançar a repercussão desejada ou tornar o 

conteúdo do post mais visível; b) forma de reconfigurar o Desafio da Maternidade, atrelando-

o não a mães que a romantizam, mas àquelas cujo olhar se parece com o dela; c) receber apoio 

de pessoas próximas, talvez para se proteger de possíveis ataques; e d) modo de conectar seu 

relato à vivência materna de outras mães que conhece.  

O corpo ganha destaque na narrativa de Juliana. As fotos (que, em sua estética 

amadora e caseira, funcionam como confirmação do que relata), as descrições sobre o parto, a 

amamentação, o cabelo despenteado, não ser capaz de cuidar do corpo – desde a alimentação 

até o visual – tudo isso frustra a autora. Ademais, denuncia a violência obstétrica que sofreu, 

fruto tanto de expectativas que ela mesma cultivava sobre o tipo de parto “que seu corpo 

havia sido programado para fazer” quanto de um tratamento médico frio e automático, mais 

focado em despejar “mil regras e informações” que a parturiente precisa “absorver em 

minutos” do que em confortá-la e ampará-la em um momento de fragilidade. Se a esfera 

corporal ganhou importância para as mulheres contemporâneas, inclusive dentro do 

feminismo (RAGO, 2004), também se tornou fonte de incumbências, opressões e sofrimento 

por não serem capazes, ao menos durante os primeiros meses dos filhos, de se adequarem nem 

à moral da boa forma nem às práticas publicizadas pelo discurso ecopolítico (BADINTER, 

2011). 
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Figura 39 – Post Juliana Reis 
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No que tange à amamentação, Juliana se difere tanto do discurso moralizante médico 

quanto da moral materna hegemônica ao não desqualificar as mães que não amamentam, seja 

por escolha ou por impossibilidade. Nesse sentido, rompe com práticas discursivas 

historicamente relacionadas à amamentação, ajudando a construir novas possibilidades de 

existência para as mulheres (RAGO, 1998) ao abordar a maternidade por meio de uma 

performance que não atenua nem oculta insatisfações que vão desde a gestação até o aspecto 

físico do recém-nascido. Opera, portanto, uma ruptura nas performances hegemônicas 

relacionadas à maternidade.  
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Um último ponto importante a destacar no post de Juliana é que, até então, não havia 

sido feita a postagem de relatos com esse teor, publicados por mães que desejassem falar da 

maternidade de forma mais aberta e personalizada. Sua narrativa é a primeira a ter grande 

repercussão midiática, abrindo caminho para que outras mães partissem de seus relatos e 

posicionamentos particulares para se dirigir a questões coletivas: a forma como a maternidade 

é encarada/vivida pela maioria das pessoas, o tratamento dispensado às mães, as dificuldades 

maternais que derivam da falta de apoio/empatia, entre outras. A pessoalização da política 

apontada por Papacharissi (2011) se estende ao debate comunitário. “Pessoas, entendam que 

grávidas não são patrimônio público”, refuta Juliana, ao mesmo tempo em que dá satisfações 

públicas sobre sua vivência materna. Pode-se pensar que se apropria de um movimento que 

seria inevitável e já presente em sua vida privada – a prestação de contas acerca da 

maternidade – para trazer ao ambiente compartilhado problemáticas que, em geral, não se 

trabalhariam nele. Sobretudo quando se trata de um site de rede social cuja “etiqueta” consiste 

em sustentar publicações alinhadas aos imperativos do sucesso e da felicidade (MILLER, 

2011; CASTELLANO, 2018; FREIRE FILHO, 2010). 

Quase que imediatamente à postagem, centenas de comentários preencheram o post da 

jovem, que também foi replicado em diversas páginas e veículos de comunicação. Todavia, 

após receber um alto número de denúncias por conta de seu desabafo, Juliana teve a conta do 

Facebook bloqueada. As ações da mãe estavam sujeitas às inciativas e julgamentos alheios.  

Em vez de abrirem uma denúncia formal contra ela e/ou mobilizarem os órgãos competentes, 

os usuários que se sentiram incomodados ou ofendidos pela publicação denunciaram seu 

conteúdo ao Facebook. Diante do número de reações de apoio e crítica, a equipe do site deve 

ter achado mais oportuno uma medida que acatasse as denúncias, mas que também não 

comprometesse o post, que continuou visível (gerando engajamento e projeção para a 

plataforma) durante o bloqueio. 

A repercussão deste último resultou no acolhimento da proposta de Juliana: falar sobre 

a “maternidade real”. Mulheres, junto a páginas maternas e feministas, começaram a publicar 

fotos dos filhos fazendo bagunça, de suas olheiras/estrias e dos obstáculos da rotina materna. 

A hashtag original da campanha foi muito utilizada para divulgar tais postagens. Desse modo, 

acabou ressignificada. Poucas são as fotos de momentos felizes, com filhos arrumados e mães 

sorridentes. A maioria das postagens captura momentos performatizados como mais 
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espontâneos, cotidianos, acompanhados de narrativas que enfatizam o desejo dessas mães de 

se afastarem do ideal da “mãe perfeita” ou “que tudo supera”.69 

Dominique Maingueneau (2008) estabelece que, conforme a mensagem dos objetos 

culturais – no caso, a hashtag #desafiodamaternidade – é traduzida de uma pessoa a outra, vai 

absorvendo ou perdendo conotações, ao mesmo tempo em que essas “traduções” influenciam 

um número maior de indivíduos. O que se tem, então, é um deslocamento de sentido, uma 

apropriação dele por parte do grande público. Uma vez ressignificada, dificilmente essa 

mensagem voltará à conotação original, já que, como esclarece o linguista, um significado 

original sequer existe propriamente – e, por não ser definitivo, também não é o aspecto mais 

importante de tal processo. Assim, ao ser apropriada por diferentes mães com interesse de 

dividir suas experiências mais árduas de maternagem, a hashtag adquire um novo significado: 

não mais o de exaltação do que é ser mãe, mas o de mostrar os diferentes aspectos – bons e, 

principalmente, ruins – que compõem a maternidade.  

O bloqueio da conta de Juliana impulsou outras hashtags, entre elas:  

#desafiodanaomaternidade70, que encorajava não mães a usarem a hashtag para listar os 

motivos pelos quais eram felizes sem filhos, e #vidademaereal71, utilizada por mães e, 

principalmente, por páginas maternas para revelar tanto o lado desgastante da maternidade 

quanto ocasionais falhas e desleixos das mães com seus filhos. 

Por meio da conta do Facebook de uma amiga, Juliana conseguiu divulgar uma carta 

aberta72 – cuja publicação já foi desativada – em resposta aos comentários que o post recebia. 

O Vicente dá umas gargalhadas enquanto dorme. É mt lindo, vem uma emoção, uma 
vontade de gritar (mas ele tá dormindo, então tenho que surtar em silêncio). Mas a 
hora que eu fico feliz mesmo é quando ele faz essa expressão da foto. Essa é a cara 
de quando ele faz cocô. Ele olha pro nada, faz esse bico meio estranho e depois vem 
o barulhão de cocô saindo! E eu detesto trocar fralda! Mas amo tanto quando ele faz 
cocô porque ele fica bem. Nitidamente ele "se alivia". 
Mas a palavra 'detesto' é motivo de julgamentos e motivo de acharem que eu estou 
louca. Motivo pra terem pena do meu filho. O que me entristece é a crueldade das 
pessoas. Aos poucos comentários que eu consegui responder, eu consegui NÃO 
rebater o mesmo ódio que me foi transmitido. Ainda bem que eu estou com muita 
estrutura pra encarar isso porque se eu sofresse de depressão pós parto, como mt 
gente me diagnosticou, vocês só estariam me dando a arma pra me matar. 
EU NÃO VOU ME CALAR! VOCÊS NÃO VÃO CALAR AS MÃES! 
Uma amiga postou um texto lindo que eu quis compartilhar mas eu não tive tempo e 
nem a resposta se ela me autorizava. Até agora eu não sei se foi com intuito de me 
criticar ou de me apoiar, mas isso NÃO importa. No texto ela fala que tem uma 
diferença entre ser mãe e ter filho. Que ser mãe requer entrega, sacrifício, doação 
total e amor. Ter filho muita gente tem. E é a mais pura verdade. Quando eu decidi 
ter esse bebê, eu decidi ser mãe. Só que quando eu me tornei mãe, a Juliana de antes 

                                                           
69 Disponível em: https://www.facebook.com/hashtag/desafiodamaternidade?fref=ts. 
70 Visível em: http://asminanahistoria.com.br/desafio-da-nao-maternidade/. 
71 Disponível em: https://www.facebook.com/hashtag/vidadem%C3%A3ereal?fref=ts. 
72 Visível em: https://glo.bo/2V13lTU. 
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morreu e eu ainda estou de luto por essa morte. Ainda sinto falta de mim, do que eu 
era antes, de como as coisas eram mais fáceis. Enfim, o fato de eu estar detestando 
essa fase não implica no meu amor pelo meu filho, ele é muito bem cuidado. E eu 
decidi ser mãe pq eu o amo tanto que estou disposta a fazer o que eu "detesto" pro 
que é melhor pra ele. 
Às mães que deram a cara a tapa junto comigo: Vocês são sensacionais! Muito amor 
por vocês! A quem critica, porque gosta de criticar, ou porque não concorda comigo 
mesmo (talvez você tenha tido a maternidade dos sonhos): Meu amor por vc! E peço 
pra que tenham mais compaixão com a dor do outro! As palavras machucam. 
Espero recuperar meu Facebook logo. Até lá, eu sigo acreditando na máxima do 
meu poeta preferido: 
"As pessoas não são más, elas só estão perdidas. Ainda há tempo!" (Criolo) 

 

Juliana mantém sua oposição a abordagens romantizadas da maternidade, no entanto, 

seu discurso está bem menos afetado do que o do post original, além de enfatizar os 

momentos de carinho e satisfação com o filho, colocando suas mínimas expressões como 

demasiado emocionantes (“vem uma emoção, uma vontade de gritar”). Ela também se alinha 

à ideia tradicional de que ser mãe equivale a sacrifício e entrega, apesar de admitir a falta que 

sente “do que era antes, de como as coisas eram mais fáceis” e reafirmar que “está detestando 

essa fase [o puerpério]”. Trata-se de uma narrativa mais conciliadora, que, diante da “maldade 

das pessoas” que responderam a seu desabafo, se dirige a elas com tolerância e 

esclarecimento, sobretudo no que se refere à depressão pós-parto. Tal performance pode ser 

lida como uma tentativa de enfraquecer as classificações de “louca”, “ingrata” e “insensível” 

que recebeu nos comentários ao post. Por ter sido a primeira mãe cujo relato ganhou tamanha 

repercussão, é possível inferir que Juliana não soubesse ao certo o que poderia ou não 

escrever, como escrever e as repercussões que disso derivariam. A segunda narrativa, nesse 

sentido, é mais rebuscada. Os resultados da primeira serviram para criar um discurso que, sem 

abrir mão de seus posicionamentos iniciais, apresenta-se mais relacionável, empático e 

normatizado.  

Percebe-se, ainda, a ambivalência materna (BROWN, 2010), que se manifesta com 

intensidade. As risadas do filho a fazem “surtar” de emoção, ao mesmo tempo em que ressalta 

o quanto detesta trocar fraldas e o puerpério. A autora também aponta para certo puritanismo 

na forma de as pessoas que tiveram contato com o post se relacionarem com a maternidade, 

ao censurarem, por exemplo, o uso do verbo “detestar” para se referir a ela. 

Como resultado pelo apoio recebido, a conta de Juliana no Facebook foi desbloqueada. 

Ela comemorou com um post73 no dia 17 de fevereiro de 2016. 

 

 

                                                           
73 Disponível em: https://bit.ly/2GjXQaM. Primeiro acesso em: 20 fev. 2016. Último acesso em: 22 jan. 2019. 
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Figura 40 – Juliana recupera o acesso a sua conta no Facebook 
 

 
 

É possível pensar que seu visual – incluindo o sutiã de amamentação à mostra – 

componha a performance de cansaço e de alívio que deseja transmitir ao público. Contribui 

para manter a coerência expressiva (PEREIRA DE SÁ e POLIVANOV, 2012) em relação a 

suas postagens anteriores. Além do tom aparentemente inconformado por ser “calada sem 

mais nem menos”, se nota a insistência em frisar que não tem depressão pós-parto, o que a 

afasta da imagem de doente e anormal para se colocar como alguém punida por “inaugurar” 

um modo de tratar a vivência materna nas mídias sociais. 

Quanto ao âmbito de recepção, o primeiro post recebeu 116 mil curtidas, 903 ‘amei’, 

269 ‘grr’, 65 ‘uau’, 51 ‘haha’ e 40 ‘triste’, além de 21 mil compartilhamentos74, a maioria de 

mulheres. Cabe destacar que essa foi a postagem que mais recebeu críticas e comentários que 

discordavam de seu conteúdo. Ter sido uma das primeiras a retratar mais cruamente a 

maternidade é o motivo mais provável para esse cenário. As respostas mais antigas trazem 

interações entre Juliana e amigos – sobretudo amigas –, conforme se vê abaixo. 

                                                           
74 Última checagem realizada em: 22 jan. 2019. 
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Figura 41 – Primeiros comentários post Juliana Reis 

 
 

 

Interessante perceber como esses contatos revelam aspectos sobre a performance de 

Juliana. Pela resposta a Valéria (em torno de 38 anos, nível educacional não informado, 

Miguel Pereira-RJ, não mãe), descobre-se que o post não foi espontâneo. A autora informa 

que hesitou muito antes de postá-lo, deixando claras as intenções que a fizeram mudar de 

ideia. Desejava mostrar o “quanto essas mulheres [mães] podem estar esgotadas 

emocionalmente”, agora que também é uma delas. Levando-se em conta o tom das narrativas 

e o “Ps.:” deixado por Juliana, Valéria parece ser uma amiga mais próxima, que talvez já 

conheça o pequeno Vicente. Marcas de afetividade também são percebidas na interação com 

Letícia (25 anos, graduanda, Belford Roxo-RJ, mãe, uma filha criança), a quem Juliana pede 

que compartilhe sua vivência materna. Nesse momento, explicita não apenas o tipo de reação 

que espera de outras mães diante do post, mas sua intencionalidade performática: originar 

uma série de relatos “sinceros” sobre as dificuldades maternais. 

Parte expressiva dos comentários apoia a atitude de Juliana de compartilhar sua 

“maternidade real”, concordando que é difícil. Renata (em torno de 30 anos, nível educacional 

não informado, Rio de Janeiro, não mãe) – que aciona outros contatos por meio do tagging – 

confirma que “uma legião de pessoas” consente com esse retrato maternal. 
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Figura 42 – Manifestações de apoio e concordância 

 

 
Gisa (em torno de 40 anos, nível educacional não informado, Nova Iguaçu-RJ, mãe, 

duas filhas, uma adolescente e uma criança; um filho especial já falecido) e Rose (em torno de 

35 anos, nível educacional não informado, Rio de Janeiro, pelo conteúdo do perfil, não fica 

claro se é mãe ou não) usam emojis de palmas para indicar que aplaudem a coragem de 

Juliana. Pode-se pensar que o compartilhamento de facetas complicadas ou menos divulgadas 

da maternidade, para além de um meio de desabafar e fomentar redes de apoio, também é uma 

forma de construir capital social, tanto cognitivo (relacionado ao tipo de informação publicada 

pelos atores, e como é interpretada por suas redes sociais) quanto relacional (conexões 

construídas, mantidas e amplificadas no ciberespaço; consequência das conexões 

estabelecidas pelos atores), segundo as classificações de Raquel Recuero (2014). A partir de 
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seu relato, Juliana ganha reputação de corajosa, sincera, aquela que se mobiliza – e enfrenta 

punições – pela causa de divulgar a “maternidade real”.  

Cristiane (em torno de 40 anos, nível educacional e localidade não informados, não 

mãe, talvez possua dois enteados adolescentes), apesar de não ter filhos, relata a vivência 

materna das amigas para apoiar o que conta Juliana – mostrando que, conforme defende essa 

dissertação, a experiência de outras mulheres com a maternidade também integra a vivência 

materna de uma mulher, não sendo necessário que seja mãe para tê-la. Termina chamando a 

autora de “mamãe guerreira”, em mais um atributo para a reputação de Juliana. Já Gabi (em 

torno de 25 anos, nível educacional não informado, atualmente em Sliema, Malta, não mãe) 

também aciona a vivência materna de terceiras para elogiar a honestidade de Juliana, visto 

que, segundo ela, as amigas estão “sempre reclamando” da maternidade, mas, na internet 

sustentam performances que as colocam como “mães perfeitas”. 

A identificação com o relato de Juliana também é um eixo discursivo muito presente, 

conforme visto na figura 43. A narrativa de Lisandra (24 anos, graduanda, Volta Redonda-RJ, 

mãe, uma filha pequena) revela uma das nuances da maternidade: quando não é planejada, 

gerar filhos que sequer esperava. A autora ainda revela que nunca tinha desejado ser mãe, 

justamente por conta das dificuldades maternais – contadas a ela por sua família. Mais uma 

vez, têm-se demais fatores além da própria maternidade compondo a vivência materna de uma 

mulher. Lanusa (em tono 35 anos, nível educacional não informado, Duque de Caxias-RJ, 

mãe, um filho criança) usa seu lugar de fala enquanto mãe para confirmar que outras mães 

passam pelo que Juliana relata. Já Rosi (em torno de 50 anos, Rio de Janeiro, graduada, mãe, 

pelo conteúdo do perfil, não há como saber de quantos filhos, nem suas idades) compartilha 

sua vivência materna e termina com “bem-vinda à maternidade”, indicando que os 

sofrimentos e desconfortos fazem parte dela. 
 

Figura 43 – Identificação com a narrativa de Juliana 
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Dentro do eixo de se reconhecerem na narrativa de Juliana, era comum que mulheres 

retornassem ao post anos depois, principalmente para poderem opinar “sem ser[em] leiga[s] 

no assunto”, agora que também são mães. É o caso de Thamara (em torno de 30 anos, nível 

educacional não informado, Rio de Janeiro, mãe, um filho bebê).  
 

Figura 44 – Mães retornam ao post 

 

 Esse processo também revela o quanto o grupo das não mães é instável. Em alguns 

meses, várias delas podem se tornar mães, de forma planejada ou acidental.  

As críticas à narrativa de Juliana vinham, muitas vezes, na forma de ofensas pessoais e 

na classificação da autora como doente ou louca. Uma acusação – ou melhor, diagnóstico – 

comum era que sofria de depressão pós-parto, conforme se vê a seguir.  
 

Figura 45 – Diagnósticos de DPP 
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A “mãe má” é diagnosticada (BADINTER, 1985), e é interessante perceber que, em 

caso de doença, as participantes da discussão toleram melhor o retrato mais seco e negativo 

sobre a maternidade, inclusive com certa pena. Isabela Nathalie (em torno de 30 anos, 

graduada, Simões Filho-BA, mãe, duas filhas, uma criança e uma pré-adolescente) tenta 

justificar o teor da narrativa de Juliana por meio da suposição de que possa ter ficado 

depressiva após o parto. Suyane (em torno de 18 anos, nível educacional não informado, Rio 

de Janeiro, não mãe) classifica “certas coisas” que a autora escreveu como “muito tristes”, 

preferindo atribuir a culpa por seus posicionamentos a uma possível DPP.  

Algumas, como Taiene (em torno de 30 anos, nível educacional e localidade não 

informados, mãe, três filhos, um bebê, uma pequena e um criança), usam a própria 

experiência com a depressão pós-parto para “diagnosticar” Juliana. É mais simples supor que 

uma mãe que reclama da maternidade sofra de algum distúrbio do que admitir que a vivência 

materna abarque momentos e emoções de raiva, ódio e repulsa. Fabiane (em torno de 25 anos, 

nível educacional não informado, Rio de Janeiro, mãe, uma filha criança) revela certo 

puritanismo na relação com a maternidade e aspectos a ela relacionados, como o modo pelo 

qual Juliana se refere ao filho. É possível interpretar sua narrativa de que, “mesmo com todo o 

sofrimento, a maioria se sente completa quando se torna mãe” como idealizada ou romântica. 

Porém, caso a afirmativa se baseie em sua vivência materna – também composta pelas 

experiências de mulheres a seu redor –, talvez, nesse círculo, a maternidade tenha sido de fato 

realizadora. 

Forte cunho moralizador pode ser percebido nas narrativas, relacionado à ética do 

trabalho. A mãe que reclama das obrigações maternais é preguiçosa, mimada, incompetente, 

tal qual uma funcionária que não dá conta do serviço. A diferença é que as tarefas maternas, 

ao contrário de empregos formais, não são monetizadas. Esse julgamento fica mais claro na 

narrativa de Assis (em torno de 26 anos, nível educacional não informado, Rio de Janeiro, três 

filhos pequenos) e Ivana (em torno de 20 anos, graduada, Rio de Janeiro, mãe, uma filha 

pequena), visíveis na figura 46. Esta última faz parte de um grupo comum ao longo da seção 

de comentários: jovens mães recém-graduadas. Boa parte das que relatam terem tido filhos 

quando adolescentes ou no início da vida adulta até conseguem retomar os estudos, mas 

depois de alguns anos e, mesmo assim, com dificuldade. No entanto, esses obstáculos são 

colocados como fatores que ampliam seu mérito por, “sem depender de ninguém”, 

conseguirem sustentar as performances de mães dedicadas e profissionais qualificadas, 

entregando o desempenho que se esperaria da mulher bem-sucedida (LEAL, 2015). 
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O contemporâneo põe em curso a articulação e a expansão do imaginário da vitória 

como um imperativo socialmente validado. O comentário de Assis ilustra essa dinâmica. Não 

foi uma delegacia da mulher que a afastou da violência doméstica, nem um programa de 

assistência infantil que protegeu seus filhos do agressor. Foi, segundo conta, ela própria quem 

venceu esses desafios. Além de refletir a carência de estruturas de amparo às mulheres e às 

crianças, seu relato expõe uma constante que permeia centenas de comentários: os pais 

brasileiros não são protagonistas na criação dos filhos. Na maior parte das vezes aparecem 

como ausentes, abusivos e/ou irresponsáveis. Mais um fator que distancia o conceito de 

maternagem de Ruddick (1989) do cenário retratado nas narrativas investigadas. Quem 

corriqueiramente arca com o ônus integral de ter filhos é a mulher que se torna mãe. Nas 

poucas vezes em que são mencionados, os pais aparecem mais como dificultadores. 

Apesar do tom moralizante, a narrativa de Assis chama atenção para o fato de que, 

sendo a maternidade uma escolha, a mãe deveria lidar com suas consequências em vez de 

delegar a terceiros a responsabilidade por seus infortúnios. Ainda que Juliana não tenha 

fugido às obrigações maternas, é possível interpretar a culpabilização dos “palpiteiros” e das 

“mães que iludem outras mulheres” como forma de transferir a causa de sua frustração com a 

maternidade a outros (fatores) que não ela mesma.  
 

Figura 46 – Ataques a Juliana 
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O comentário de Assis tem apenas uma reação ‘haha’, tendo sido um dos mais 

curtidos do post – inclusive recentemente, pois em 2016 não era possível reagir aos 

comentários. Isso demonstra a aprovação que sua narrativa obteve entre as demais 

participantes. A autora ainda descreve sua rotina de cuidados com a casa, filhos e marido 

como “dar um tapa na cara da sociedade”, mas sua conduta integra justamente os modelos 

maternos hegemônicos: dedicada à família, não reclama da maternidade e se mostra 

produtiva. Nas respostas, porém, é criticada tanto por usar a própria vivência materna para 

julgar as alheias como mais ou menos aceitáveis quanto por “se sentir melhor do que as outras 

por ter parido três vezes”. 

Mayara (em torno de 40 anos, graduada, Rio de Janeiro, mãe, três filhos, dois crianças 

e um pré-adolescente) também coloca a maternidade enquanto um diferenciador, algo “que 

não é para qualquer uma”. Parece tomar as reclamações de Juliana como ofensas pessoais, e a 

agride no mesmo âmbito. O ressentimento diante da vivência materna alheia presente em 

algumas narrativas se expressa com mais força na de Mayara. Sente que Juliana teve 

experiências mais fáceis do que as suas, julgando-a ingrata por reclamar delas. O tom 

moralizante aparece novamente, inclusive no comentário de Carol, outra dona de casa que 

pratica a maternagem exclusiva, mas que chama Juliana de “doida” por reclamar dessa rotina. 

O argumento de que Juliana pode postar o que quiser em sua conta no Facebook e o de 

que sua narrativa não representa outras mães também são comuns nas manifestações de apoio 

e crítica, conforme exemplificado abaixo. 

Figura 47 – O Face é dela VS Não me representa 
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Ao aconselhar que Juliana não se incomode com as críticas em seu perfil, Anne (27 

anos, mãe, um filho criança) suprime o fato de que o post é público, visível e comentável por 

qualquer pessoa. Já Maria Lidia (em torno de 55 anos, mãe, nível educacional e localidade 

não informados, dois filhos, um adulto e uma adolescente) se recusa a colaborar com a 

performance de “revelação” ou “esclarecimento” sobre a vivência materna proposta pela 

postagem, afirmando que não se reconhece naquele relato. Pode-se questionar se Maria Lidia 

experimentou a vivência materna de forma mais otimista ou se sua queixa é à falta de 

dificuldades enfrentadas por Juliana, que “não lava, não cozinha, não arruma a casa” e, por 

isso, perderia o direito de reclamar. Sua narrativa se aproxima da de Assis ao colocar o nível 

de sofrimento materno como parâmetro para avaliar mães e vivências maternas alheias. “Se 

não quisesse opinião não deixaria sua página aberta ao público, e só quem iria ler essas 

sandices e seus ‘Posters’[posts] seriam seus amigos e sua família”, escreve em outro 

comentário, demonstrando perceber melhor do que Anne o ambiente em que Juliana postou.  

Também expressa puritanismo ao associar as reclamações desta última a seu estilo de 

vida pré-filhos, “balada e farra”, pondo determinadas práticas como incompatíveis com a 

maternidade. Milena (31 anos, graduada, Rio de Janeiro, mãe, um filho criança) se alinha a 

esse discurso. Reforça a responsabilização materna, invoca preceitos naturalistas (“até os 

animais defendem a cria”), prioriza o bem-estar da criança e estabelece, de forma afetada, que 

apenas aquelas dispostas a se sacrificarem – muito – pelos filhos podem ser mães. 
 

Figura 48 – Normatizações maternas 
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Tanto nas narrativas de Mayara e Milenna, que atacam Juliana, quanto na de Anne, 

que a defende, o discurso religioso é forte, bem como na de Patriicia (em torno de 27 anos, 

nível educacional não informado, Rio de Janeiro, mãe, dois filhos, um pequeno e um criança).  

Figura 49 – Mães concordam discordando 
 

 

O comentário de Patriicia parece apontar para uma vivência materna mais relacionada 

ao afeto do que à responsabilidade, ainda que ela se faça presente. Concorda que tenha 

momentos difíceis, ressalta as obrigações inclusas, mas põe o amor pelo filho e sua escolha 

por viver esse amor como suas maiores motivações. Pode-se relacionar sua narrativa ao que 

O’Reilly (2013) diz sobre mudanças na instituição simbólico-cultural da maternidade a partir 

da maternagem – ou, podemos pensar, da forma de encarar a própria maternidade. Contudo, 

Deus é colocado como aquele que a “capacitou” para maternar. Isso faz refletir se sua visão 

espelha mais a imagem santificada da mãe e os dogmas cristãos do que um processo de 

enxergar a maternidade por outros ângulos. 

O comentário de Egili (em torno de 30 anos, graduada, Rio de Janeiro, mãe, uma filha 

provavelmente pequena) explicita a ambivalência materna (BROWN, 2010), especificamente 
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em relação à gravidez e, apesar de dizer que o relato de Juliana não se aplica a sua 

experiência, a parabeniza pela sinceridade. A validação de vivências maternas diferentes das 

próprias foi um eixo tão presente quanto sua invalidação. Mais uma vez, Juliana recebe a 

alcunha de “guerreira”, vinda de outra mãe. Já Lohanne (em torno de 25 anos, ensino médio, 

Rio de Janeiro, mãe, dois filhos pequenos), mesmo compartilhando as dificuldades maternais 

que enfrentou, julga que dizer que detesta a maternidade é exagerado, encaixando-se no eixo 

discursivo de certo puritanismo maternal. 

Por fim, a noção de que os apuros da maternidade compensam também é comum, 

conforme revelam as narrativas de Tati (em torno de 27 anos, nível educacional não 

informado, Belford Roxo-RJ, mãe, um filho criança) e Juliana (27 anos, nível educacional e 

localidade não informados, mãe, um filho pequeno, especial).  

Figura 50 – O sofrimento vale a pena 

 

 O amor aos filhos é colocado como capaz de fazê-las superar os ônus da maternidade. 

O discurso religioso volta a aparecer, dessa vez para apontar Deus como a entidade que “deu 

forças” para Juliana aguentar “todos esses desconfortos” mesmo “não estando preparada”, o 

que indica, talvez, uma gestação involuntária ou as particularidades vividas por mães 

especiais. Heleude (em torno de 65 anos, curso técnico, Rio Branco, considerando a narrativa, 

quatro filhos; de acordo com o perfil, ao menos duas filhas adultas) dá razão ao post e conta 

que sofreu em todas as gestações. Laís (29 anos, nível educacional e localidade não 

informados, aparentemente não mãe), porém, a interpela com o argumento de que, mesmo 
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assim, engravidou mais vezes. “No fundo é bom ser mãe”, conclui, como muitas outras 

participantes da discussão. E ai da mãe que discordar. 

 
Segunda unidade de análise, post no perfil de Júlia Rocha 

 

Após participar do programa televisivo The Voice Brasil75, a médica e cantora mineira 

Júlia Rocha aumentou consideravelmente sua visibilidade nos sites de redes sociais, sobretudo 

no Facebook. Reconhecido pelos posts que discutem questões como Medicina de Família, 

maternidade compulsória e desigualdade socioeconômica, seu perfil pessoal angariou mais de 

170 mil seguidores, muitos vindos por meio de sua repercussão em veículos midiáticos.76 No 

dia 19 de outubro de 2017, pouco depois de se tornar mãe de primeira viagem, Júlia Rocha 

postou em seu perfil pessoal no Facebook uma extensa publicação77 acerca do que vinha 

experimentando após o nascimento da filha, visível na figura 51. 

Enquanto a repercussão do post de Juliana Reis deveu-se mais a seu conteúdo e 

ineditismo, é possível pensar que a do post de Júlia Rocha esteja muito relacionada à 

quantidade de pessoas que já a acompanhavam. Alguns meses antes, em junho, a médica 

havia publicado um post de teor parecido, sob o título “Mamãe Feliz do Facebook”. Sua 

intencionalidade performática era atentar para detalhes e sentimentos da rotina materna que, 

segundo ela, são escondidos pelas demais mãe. Assim, a postagem se construía enquanto 

“autêntica”, bem como um relato capaz de criar identificação entre as leitoras. Configurava, 

então, um testemunho pessoal que promovia intencionalmente a ruptura de performances 

idealizadas da maternidade, atreladas a aspectos como cuidado dos filhos, de si e do 

casamento (FIGUEIREDO SOUZA e POLIVANOV, 2019).  

As abordagens de Júlia sobre a maternidade e a maternagem eram, portanto, 

conhecidas pelo público, constituindo seu éthos prévio: repertório de comportamentos e 

interações sociais de uma pessoa nas vidas off-line e online que serve de referência para sua 

rede de contatos em ambientes online e off-line, fazendo-a criar determinadas expectativas em 

relação à performance desse indivíduo com base em seus comportamentos anteriores 

(PEREIRA, 2016, p. 103-104). No caso, relatos que visam trazer, com ar despretensioso, mais 

informações sobre a vivência materna.  
 

                                                           
75 Show de talentos voltado para cantores promovido e exibido pela rede de televisão aberta Rede Globo desde 
2012. É a versão brasileira da franquia de origem holandesa. Júlia Rocha participou da quarta edição do 
programa, em 2015, tendo sido eliminada no sexto episódio.  
76 Conforme visto em: https://bit.ly/2BSyZL2 e https://bit.ly/2IAmSUG. 
77 Disponível em: https://bit.ly/2GgiY0D. Primeiro acesso em: 22 out. 2017. Último acesso em: 4 jan. 2019.  
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Figura 51 – Post Júlia Rocha 
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Logo de início, contrastando com a narrativa de Juliana, nota-se a linguagem 

despojada, o uso do humor e, também, certo exagero nas descrições, no tom cômico e 

alarmante. Por um lado, isso revela a adequação de Júlia a regras e práticas de convivência 

predominantes na plataforma que utiliza. A necessidade de exibir situações e sentimentos 

felizes aparece enquanto um tipo de construção de si mais valorizada em algumas mídias 

sociais, particularmente no Facebook (MILLER, 2011). Mistura-se a isso uma lógica de 

satisfação e eficácia – em muito influenciada pela cultura corporativista –, segundo a qual não 

se deve dar espaço a emoções tomadas como impedidoras da realização de metas e desejos. 

Por outro lado, indica a efervescência que os sentimentos (FREIRE FILHO, 2010) e as 

próprias performances ganham nas mídias sociais. 

Interessante perceber que, apesar de médica, Júlia constrói a credibilidade de seu 

discurso não por meio de sua formação acadêmica e profissional, mas pelo fato de expor sua 

vivência materna. A postagem de Júlia não menciona sua profissão em nenhum momento, 

muito menos se detém em explicações biológicas ou termos técnicos. O foco é sua 

experiência pessoal enquanto mãe, enfatizando as dificuldades nela presentes. Pode-se pensar 

que o capital social de autoridade (sobre os desconfortos maternais) seja construído por essa 

performance, mais do que por seu diploma de Medicina. 

Sobre este aspecto cabe destacar que, embora descreva sua aparência e disposição em 

termos depreciativos, em nenhum momento Júlia se diminui ou o faz com outras mães. Pelo 

contrário. O cansaço, as mudanças na aparência, as restrições para realizar atividades básicas, 

tudo isso contribui tanto para que ser mãe seja “foda” quanto para que as mães assim se 

classifiquem. A maternidade e a maternagem são muito difíceis, e aquelas que as vivenciam 

são incríveis por isso – é a ideia que a autora desenvolve desde o início do relato, 

concretizando-a na última frase. É uma espécie de autoelogio, a vivência materna como um 

feito, um mérito. O que também constrói capital social. 

O “luto” pela vida pré-maternidade faz refletir sobre a relevância dada a essa “eu que 

não existe mais” em tempos que muitos estudiosos apontam como produtores de indivíduos 

que se relacionam com as experiências de forma efêmera, mais voltados ao futuro do que ao 

que já ocorreu. Júlia sofre pela perda de quem era antes de ser mãe, e não ameniza esse 

sofrimento dizendo que sua “nova eu” é mais completa ou interessante. 

É possível definir a moral da boa forma como a promoção e cobrança por uma estética 

desprovida de imperfeições no que diz respeito ao corpo, sobretudo o da mulher (SIBILIA, 

2010). As novas dinâmicas para construção do feminino são de natureza estimuladora – é 
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preciso aparentar ser cada vez mais jovial, mais satisfeita e elegante, sem sinais de abalo. Nas 

palavras de Mirian Goldenberg (2008, p. 80), “a mulher pode não ter vergonha de mostrar seu 

corpo, mas não, diz-se, sem que antes ele passe por uma sessão de revisão pelo software, que 

apagaria celulites, gordurinhas, manchas, estrias”. Um corpo sensual, jovem, sem marcas e 

em boa forma pressupõe trabalho e investimento – atributos alinhados à lógica meritocrática 

neoliberal. A cobrança por perfeição acaba se estendendo para outros campos da vida das 

mulheres. Em casa, entre amigos, no trabalho e nas mídias sociais, é necessário aparentar 

disposição e mostrar-se plena, ao menos na maior parte das vezes. 

A narrativa de Júlia demonstra o quanto essa moral pesa sobre as mães. Os seios que 

caem, a coluna dolorida, o cabelo em tufos. Interessante como, na França do século XVIII, 

muitas mulheres não se atraíam pelas tarefas maternais por causa do impacto físico que teria 

em seus corpos – sobretudo a amamentação. Já no século XIX, mães brasileiras e francesas 

aprendiam a entender esses desconfortos como “alegrias disfarçadas” ou, de uma forma mais 

pragmática, males necessários, sobre os quais não cabia discutir. O que os médicos higienistas 

do início do século XX e suas apoiadoras descreveriam como futilidade, Júlia coloca como 

fator de grande preocupação e desconforto: a aceitação das “mudanças do seu corpo”. E o que 

os especialistas estadunidenses, mentores ideológicos de muitos consultórios brasileiros, 

classificariam enquanto a grande competência feminina – a capacidade de produzir leite para 

nutrir o bebê –, a autora expõe como dolorido, sofrível. Uma obrigação que não lhe dá prazer 

ou a faz sentir-se especial. Se tais sentimentos existem, não foram mostrados na narrativa cuja 

intencionalidade performática é clara: alertar outras mulheres que teriam sido enganadas por 

retratos (midiáticos) maternos românticos, apaziguados. Por fim, Júlia destaca a importância 

das redes de apoio para as mães, enfatizando que precisam aprender a contar com elas, sem 

dar importância para as opiniões alheias. 

No âmbito de recepção, o post obteve 6,2 mil curtidas, 2 mil ‘amei’, 401 ‘haha’, 72 

‘uau’, 31 ‘triste’ e 2 ‘grr’ (um dos quais foi dado por um homem), 3,4 mil comentários e 1,3 

compartilhamentos.78 Mais uma vez, as mães se destacam entre o público. Os primeiros 

comentários mais recentes (e também os mais antigos) apresentam muita interação entre Júlia 

e as que comentavam. Algumas parecem amigas da autora, como Miriam (em torno de 40 

anos, nível educacional e localização não informados, pelo menos um filho, não há como 

saber a idade pelos dados no perfil), outras aparentam não a conhecer pessoalmente. O que 

têm em comum é o fato de compartilharem suas experiências de maternagem – ou melhor, o 

                                                           
78 Última checagem realizada em: 24 jan. 2019. 
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cansaço, o desgaste físico/mental e as frustrações envolvidas nessas práticas –, o que Bruna 

(em torno de 35 anos, nível educacional não informado, Santigo-RS, mãe, um filho pequeno) 

entende como criação de redes de apoio, ressaltando que é disso que as mães precisam. 

Também atenta para a infantilização das mães, e a associa à romantização da maternidade. 
 

Figura 52 – Compartilhando cansaços 

 

 

 

Rosane (em torno de 50 anos, pós-graduada, Rio de Janeiro, mãe, não há como saber a 

idade e a quantidade de filhos pelos dados no perfil), também da área médica, compartilha que 

sua formação não a preparou para o que enfrentaria como mãe. O discurso moderno sofre uma 
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ruptura. Nem mesmo os especialistas estão devidamente capacitados para lidar com a 

maternidade e a maternagem. Também se mostra abalada por não mais conseguir ter filhos 

biológicos para vivenciar a gravidez e a lactação, posicionamento que pode se relacionar à 

biologização: laços sanguíneos entre mãe e filho são os mais valorizados, construindo uma 

relação afetiva supostamente mais autêntica. “Quem quiser entender que tente. Essa parada 

não é de entender. É de sentir e viver”. Logo, se alguém não vive a maternidade nem a sente 

de forma tão intensa, não é capaz de compreendê-la. A vivência materna, mais uma vez, 

aparece como algo especial, exclusivo. Mas não uma vivência qualquer: uma que reflita a sua 

própria. A resposta de Júlia a ela pode ser lida tanto como forma de apoiá-la quanto como 

construção de capital social a partir do papel de mãe. Quem o desempenha é “a rainha da 

p$%#& toda”. Por consequência, isso também se aplica à própria Júlia. 

Ela inclusive rebate Twylla (em torno de 30 anos, nível educacional e localidade não 

informados, não mãe), que aparenta ser sua amiga, afirmando a ela que era possível sentir-se 

mais cansada – sendo mãe.  

Figura 53 – Cansaço  

 

A noção da vivência materna enquanto diferencial também aparece no comentário de 

Ludmilla (em torno de 37 anos, graduada, Sanclerlândia-GO, mãe, dois filhos, um pequeno e 

uma criança). Sua narrativa expressa os apuros pelos quais passou, mas também lhe garante 

capital social de autoridade no quesito esforço, tornando-a “mais apta” para avaliar o que é 

exaustão, pois já a viveu “ao máximo”.  

O mesmo humor do post de Júlia aparece nas narrativas de Ana (em torno de 30 anos, 

nível educacional e localidade não informados, mãe, um filho pequeno), Luana (28, 

graduação, Sorocaba-SP, pelo conteúdo do perfil, não há como saber de quantos filhos, nem 

suas idades) e Mariana (37 anos, pós-graduação, Matinhos-PR, mãe, uma filha criança) para 

lidar com a quebra da moral da boa forma. O emoji de tristeza e pesar ao final do comentário 
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de Luana indica a insatisfação (e o sofrimento) com sua nova aparência. Ao mesmo tempo é 

possível pensar que esses inconvenientes maternais construam comunidades de sentido e 

experiência. 

Figura 54 – Humor para lidar  

 

Algumas participantes relatam que as reclamações das mães sobre a maternidade e/ou 

expressarem arrependimento por ela integram sua vivência materna. É o caso de Jeyce (35 

anos, graduada, Sítio do Mato-BH, mãe, três filhos, duas crianças e um pequeno), que diz 

amar os filhos, mas não ter certeza se gosta de ser mãe. A desvinculação entre o amor pelos 

filhos e o gosto pela maternidade é bastante comum neste conjunto. 

Figura 55 – Culpa materna 

 
 

Consolada por Jaqueline (em torno de 50 anos, nível educacional não informado, Rio 

de Janeiro, mãe, uma filha adulta), que afirma que a existência da filha compensa os 

sofrimentos maternais, Joyce depois confessa que vive “um eterno paradoxo, um misto de 

felicidade, tristezas e culpas”. Ser a mãe 2.0 cansa. Joyce expõe – inclusive utilizando esse 

termo – os paradoxos maternos que também compõem a ambivalência materna.  



168 

 

 

 

Sua narrativa reflete o que constata Paula Caplan (2007 apud MENDONÇA, 2014, p. 

77): existem pressões sociais geradas pelas oposições e comparações entre as figuras míticas 

das boas mães e as das mães más, dialogando aqui com as classificações de Donath (2017). 

Há, ainda, a tendência social a culpar as mães – e elas mesmas se culparem – quando algum 

problema se manifesta na família e/ou com os filhos, mesmo adultos. A responsabilização 

materna apontada por Badinter (1985) aparece com mais intensidade no contemporâneo.   

O retrato “negativo” da maternidade é criticado por Fernanda (37 anos, nível 

educacional não informado, Guarulhos-SP, não mãe) e Rafaela (em torno de 32 anos, 

graduanda, Ponta Grossa-PR, não mãe). Para elas, não apenas é estranho que mães voluntárias 

reclamem constantemente pela vivência que “sabiam que teriam”, como também é 

desestimulante e injusto com mulheres que desejam a maternidade. Apesar da maioria de 230 

curtidas, o comentário de Fernanda recebe 69 ‘haha’ e 39 ‘grr’. Tendo em vista o teor das 

respostas, as reações representam deboche e reprovação. É esnobada por Dag (55 anos, nível 

educacional e localidade não informados, mãe, uma filha adulta) e Sandra (em torno de 50 

anos, nível educacional não informado, São Paulo, mãe, dois filhos adultos), que utilizam o 

fato de serem mães para invalidar e desqualificar percepções sobre a maternidade diferentes 

das suas. Aliam-se às demais mães no debate para sustentar que fazer o retrato real da 

maternidade equivale a falar dos sofrimentos maternos. Do contrário, é mentira, romantização 

ou inocência. Cabe refletir: estariam tais narrativas restringindo a possibilidade de pensar 

novos modelos maternos e de maternagem?   

Ao dizer que Fernanda não está preparada para a maternidade, Sandra coloca-se como 

capaz de julgar se outras mulheres são aptas a ter filhos ou não. Mães que reclamam dos 

julgamentos que sofrem também julgam. Ser mãe volta a aparecer enquanto diferencial, e até 

como argumento. Bastaria sê-lo para “vencer” discussões sobre a maternidade. O foco na 

experiência individual em debates coletivos (VAN ZOONEN, 2012; PAPACHARISSI, 2010, 

2011) mostra força no julgamento às qualidades maternais alheias.  

Fernanda também aponta para a culpabilização de terceiros pela própria infelicidade. 

No caso das mães, ao colocar nos filhos o motivo de estarem tão cansadas e aborrecidas – 

mesmo que tenham sido elas que os colocaram em suas vidas. Já Desiree (em torno de 45 

anos, graduada, Nilópolis-RJ, não mãe), que atenta para os excessos de consumo em torno das 

crianças, culpabiliza uma mãe que falou da maternidade de forma mais dura por seu “trauma” 

– acionando aqui a linguagem da cultura terapêutica (FUREDI, 2004 apud CASTELLANO, 
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2017) – com a ideia de ter filhos. Exprime, ainda, ressentimento diante da maternidade que a 

mãe que reclamava viveu e ela, afetada por sua performance, não. 

Figura 56 – Maternidade real é a sofrida 

 

A influência das narrativas e performances de mães sobre não mães também aparece 

no comentário de Cristina (perfil excluído, dados não coletados). “Se ser mãe é assim, não 

quero”, conclui, assim como Juliana (em torno de 30, nível educacional não informado, São 

Paulo, não mãe).  

Algumas mães, entre elas Lívia (37 anos, graduada, São Paulo, mãe, dois filhos, um 

bebê e uma criança), Iris (em torno de 40 anos, pós-graduada, São Paulo, uma filha criança) e 

Milena (em torno de 35 anos, graduada, Bauru-SP, mãe, um filho adolescente) concordam que 

o amor pelos filhos não ameniza as dores maternas, sendo que Iris se coloca enquanto 

responsável por “alertar todo mundo” sobre os apuros maternais, indicando a importância de 

visibilizar tais vivências. Também sintetiza os desconfortos físicos que integram a 

maternidade, questão importante nas respostas ao post.  
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Figura 57 – Agradecimentos pela não romantização 

 
 

 

O “aplauso de pé” de Milena pode ser lido enquanto um autoelogio, ressaltando a 

força e a relevância das mães que – ao contrário das outras e como ela mesma – divulgam a 

“maternidade real”.  

 

Terceira unidade de análise, post no perfil de Fouthine Marie 
 

Com mais de 2 mil amigos e 2852 seguidores, o perfil pessoal de Fhoutine Marie no 

Facebook contém publicações engajadas em relação a causas políticas e sociais.79 Doutora em 

Ciência Política, trabalha como orientadora e revisora de trabalhos acadêmicos, sendo 

possível pensar que parte significativa de seus contatos derive de suas atividades profissionais 

e dos posicionamentos que expõe, obtendo curtidas de nomes importantes como o da filósofa 

Djamila Ribeiro.80 No dia 6 de fevereiro de 2018, compartilhou a publicação81 da figura 58.  

A narrativa começa elencando características associadas aos modelos maternos 

tradicionais – ser mulher cisgênero, em um casamento heteronormativo, capaz de gerar filhos 

biológicos – aos quais a autora corresponde, mas opera uma ruptura de performances 

hegemônicas relacionadas à maternidade, o que inclui a própria performatividade do gênero 

feminino (BUTLER, 2016), ao não se tornar mãe. Nota-se também certo tom despretensioso, 

                                                           
79 Conforme pode ser visto em: https://www.facebook.com/fhoutine/posts/10155863449282644. 
80 Visível em: https://www.facebook.com/fhoutine/posts/10156010530382644. 
81 Disponível em: https://bit.ly/2va2CS6. Primeiro acesso em: 30 jun. 2018. Último acesso em: 25 jan. 2019. 
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menos sério e confessional do que o do relato de Juliana Reis, mas não tão humorado quanto 

o de Júlia Rocha. 

Figura 58 – Post Fhoutine Marie 

 

Apesar de não mães produzirem um número expressivo de narrativas pessoais sobre a 

maternidade nas mídias sociais, conforme se verifica nas demais análises da dissertação, esse 

processo diminui quando se tratam de postagens em seus perfis pessoais, em vez de respostas 

a publicações alheias. O post de Fhoutine parte de uma não mãe voluntária: a mulher que 

pôde refletir sobre a possibilidade de ser mãe e, a partir disso, escolheu não ter filhos. A 

própria autora chama atenção para o privilégio que essa escolha representa em um país 

conservador, cujos direitos reprodutivos das mulheres permanecem deficitários, sobretudo 

para aquelas das camadas menos favorecidas – ou seja, para a maior parte de nossa população 

feminina (FREITAS, 2000; SCAVONE, 2004). No entanto, embora parta de sua perspectiva 

enquanto não mãe, a narrativa de Fhoutine também se refere às mães e ao universo materno. 
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Talvez por serem constantemente questionadas sobre seu lugar de fala em relação a 

problemáticas maternas, é comum que as não mães englobem em suas narrativas aspectos 

mais amplos do que o fato ou vontade de não ter filhos e o impacto que isso tem em suas 

vidas. Entre elas, Fhoutine. Ao contrário de muitas mães – que, na maioria das vezes, se 

detêm em suas experiências individuais – costumam falar da situação do mundo/país, da 

forma como mães são tratadas, do esgotamento ambiental, direitos das mulheres, enfim, de 

um leque de tópicos que – apesar de realmente poderem ter influenciado sua decisão – deixam 

a narrativa menos focada no aspecto de não ter/querer filhos. Por um lado, isso demonstra que 

abordar a não maternidade também é um modo de debater outras questões relacionadas à 

maternidade e à condição feminina. Por outro, revela uma possível tentativa de validar a 

escolha ou o fato de não ter filhos por meio de argumentos “convincentes” e “dignos” o 

bastante para isso – indicando que seu desejo em relação à maternidade talvez não seja 

suficientemente válido. Podemos, ainda, interpretar esse mecanismo como uma maneira de se 

proteger contra possíveis ataques e desqualificações.  

Fhoutine inclusive dedica um parágrafo inteiro para enfatizar o quanto gosta de 

crianças, alinhando-se ao tipo de performance que boa parte do público materno exige para 

serem capazes de respeitar estilos de vida sem filhos. Ao escrever “não gosto muito de 

adolescente”, reproduz o posicionamento que afirma que pais de adolescentes em geral 

possuem. E ao dizer que “crianças são pessoas como quaisquer outras”, afirma o óbvio, 

duplicando o discurso que tantas mães enfaticamente defendem nas mídias sociais. Percebe-se 

a necessidade de expressar que gosta de crianças e que apoia as mães, nos termos delas. Por 

mais que essas afirmativas possam refletir as opiniões da autora, é preciso externalizar tais 

gosto e apoio – negociar performances – para ter sua vivência materna levada a sério. 

Fhoutine foca a maior parte da narrativa no fato de que não possui “a menor vontade 

de ficar grávida ou de cuidar de uma criança todos os dias da minha vida e pelos próximos 

anos”. A responsabilização materna pesa na escolha por não ter filhos e, considerando o 

destaque que a autora dá à duração dessa responsabilidade, pode-se supor que o tempo do 

compromisso maternal (eterno) pareça demasiado fixo ou restritivo a muitas mulheres, 

sobretudo em um contexto onde se prioriza o prazer e a liberdade (SOUZA, 2016). No 

entanto, também defende a importância de se debater a maternidade compulsória e a solidão 

materna, usando os parágrafos finais para trazer à tona as opressões enfrentadas por mães e 

não mães. Diante da rivalidade estimulada entre esses grupos (DONATH, 2017), na qual, 

conforme a dissertação demonstra, um se julga mais negligenciado do que o outro, é 
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interessante perceber que equiparar os sofrimentos de mães e não mães tanto ajuda a criar 

uma performance mais penetrável em ambas as audiências – ampliando seu público 

potencial/intencionado (BOYD, 2011) – quanto previne disputas e as coloca como aliadas 

contra um inimigo comum: o patriarcado.  

Segundo Fhoutine, é o patriarcado que classifica “quem se recusa a ser mãe como 

[mulheres] menores, defeituosas, egoístas”, segundo também aponta Donath (2017). E é ele 

que atribui às mães a maior parte da responsabilidade pelos filhos (BADINTER, 1985, 2011; 

O’REILLY, 2013), fazendo-as se sentirem pressionadas e insuficientes (MENDONÇA, 

2014). Ainda que essa dissertação tenha apontado outros fatores que contribuem para os 

problemas de mães e não mães, é inegável que estruturas patriarcais os intensifiquem. Assim, 

tem-se um mérito compartilhado. Somos oprimidas pela mesma instância, diz Fhoutine. 

Todas nós merecemos respeito, consideração e elogios porque estamos, cada qual a sua 

maneira, resistindo a marginalizações.   

O post recebeu 2,6 mil curtidas, 840 ‘amei’, 38 ‘triste’. 6 ‘uau’, 2 ‘haha’ e 707 

compartilhamentos.82 Pela primeira vez até aqui, as não mães constituem a maior parte das 

autoras dos 51 comentários da postagem, mesmo não tendo sido possível verificar, pela 

análise exploratória dos perfis, se algumas das participantes da discussão tinham filhos. 

Novamente, a maioria dos comentários e compartilhamentos partiu de mulheres. As reações 

de ‘triste’ – as terceiras mais populares, mesmo com uma diferença expressiva em relação às 

segundas – podem indicar tanto comiseração pelas problemáticas levantadas no post quanto 

lamento por Fhoutine não querer ser mãe.  

Os primeiros comentários mais recentes expressam identificação com o relato, como 

nas narrativas de Carol (em torno de 30 anos, nível educacional não informado, Uberaba-SP, 

não mãe), Manuela (em torno de 30 anos, nível educacional e localidade não informados, não 

mãe) Laryssa (em torno de 30 anos, nível educacional não informado, Fortaleza, não mãe) e 

Geiziana (em torno de 30 anos, pós-graduada, Alta Floresta-MG, não mãe). Também há 

interações e menções à autora que demonstram marcas de afetividade e gratidão pelo 

compartilhamento do post, conforme visto na figura 59.  

O segundo comentário de Joanna (em torno de 40 anos, graduação, Criciúma, pelo 

conteúdo do perfil, não fica claro se é mãe ou não), respondido por Fhoutine, mostra que ela 

só deixou o post em modo público devido à solicitação – nada insistente – de quem parece ser 

uma amiga. 

                                                           
82 Última checagem realizada em: 25 jan. 2019. 
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Figura 59 – Reconhecimento na e da narrativa de Fhoutine 

 

O uso da expressão “mana” para se referir a várias participantes da discussão e o teor 

geral dos posts de Fhoutine indicam tanto que faz parte de redes feministas (ela inclusive se 

coloca como feminista interseccional na descrição do perfil) quanto que é acostumada a fazer 

postagens públicas, provavelmente a pedidos. Já as narrativas de Manuela e Geiziana 

enfatizam a necessidade de se falar sobre o que chamam de “patrulha do útero” e o “tabu de 

não ter filhos”, que podem ser interpretados como modos de se referir à maternidade 

compulsória. Todas as participantes mostram-se agradecidas pela narrativa de Fhoutine ter 

sido compartilhada de forma que pudessem lê-la. 

O capital social da autora é construído por comentários como os de Laryssa, Joanna e 

Eleni (em torno de 35 anos, nível educacional e localidade não informados, pelo conteúdo do 

perfil, não fica claro se é mãe ou não) ao chamá-la, em uma manifestação performática, de 

“maravilhosa”, detentora de argumentos bons o bastante para “calar a boca” da sociedade. 

Rouse (35 anos, pós-graduada, Recife, mãe, três filhos crianças) e Laila (em torno de 

35 anos, nível educacional não informado, São Paulo, mãe, uma filha pequena) destacam a 

função e a urgência de alertar outras mulheres sobre problemáticas relativas à maternidade. 
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Figura 60 – Construção de autoridade 

 
Junto a Verena (em torno de 23 anos, nível educacional não informado, Belém, não 

mãe), também fomentam o capital social de autoridade de Fhoutine ao colocá-la como porta-

voz e referência para mulheres sem filhos e/ou àquelas que enfrentam ou queiram discutir 

problemáticas ligadas à maternidade. Rouse amplia esse capital a si mesma, julgando-se mais 

apta a avaliar vivências maternas por já ter sido não mãe antes dos filhos. A promoção de 

determinadas mulheres a propulsoras de discussões que as participantes avaliam como 

pertinentes denota interesses individuais. Laila e Rouse descrevem como são diretamente 

afetadas pelo atual cenário materno. Querem que outras pessoas as compreendam e que tal 

realidade se altere. O comentário de Verena ainda aponta para a construção de uma rede de 

apoio entre não mães voluntárias, de forma a perceber o impacto que a narrativa de Fhoutine 

poderia ter sobre esse grupo. Também podemos pensar em redes de apoio paralelas, como a 

de mães que apoiam narrativas de não mães sobre a maternidade.  

Pela primeira vez nos comentários até aqui analisados, uma participante da discussão 

justifica o fato de não ter/querer filhos apenas por sua vontade. Ou melhor, segundo a própria 

Elen (em torno de 35 anos, nível educacional não informado, Belém, não mãe), falta de 

vontade. Renata (em torno de 20 anos, nível educacional e localidade não informados, não 

mãe) segue o caminho oposto, justificando tanto porque não deseja ter filhos – graças à 

responsabilização materna – quanto que “ama crianças” e que sua decisão não se relaciona a 

algum tipo de problema com elas.  
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Figura 61 – Negociações performáticas 

 

O tabu de não gostar de aspectos relacionados à maternidade reaparece. Vê-se a 

necessidade de as não mães voluntárias esclarecerem que gostam de crianças e que as tratam 

bem. Requisito este que Josie (em torno de 25 anos, graduada, São Paulo, não mãe) rejeita, 

ainda que não inteiramente, ao afirmar que as mulheres podem ser childfree sem ter que 

prestar contas sobre isso. Sua narrativa também indica certo grau de aborrecimento diante das 

negociações performáticas para expressar o desejo de não ter filhos. 

Dois aspectos se destacam nessa dinâmica: a) o emprego equivocado do termo 

childfree, em referência a movimentos – alguns inclusive liderados por pessoas com filhos – 

que demandam que estabelecimentos comerciais tenham espaços “livres de crianças”, em vez 

de a pessoas (no caso, mulheres) que não querem filhos; e b) o desprezo e o receio de ser 

designada por esse termo, percebido inclusive na narrativa de Fhoutine. Até para as não mães, 

é muito difícil conceber que uma mulher possa não se sentir bem perto de crianças, assim 

como falar de não maternidade sem acioná-las de algum modo. 

Interessantemente, nenhuma participante da discussão problematiza o fato de Fhoutine 

e outras mulheres terem afirmado não gostar de adolescentes. E nenhum não mãe os menciona 

entre suas justificativas. Os argumentos de que fazem parte de um grupo (mais frágil), que 

sempre haverá integrantes desse grupo em diferentes gerações, que o incômodo com eles 

infringe os direitos e/ou a dignidade humana, entre outros que costumam ser acionados ao 

tratar a antipatia a infantes, não são mobilizados. O que faz pensar na importância que as 

crianças – com mais potencial para projeções do que os adolescentes – adquiriram ao longo 

das últimas décadas (FREIRE, 2009; BADINTER, 2011; MERUANE, 2018) e, também, no 

quanto a maternidade está ligada à ideia de gerar e cuidar de um pequeno ser, à infância, não 

às demais fases da vida dos filhos. 

Ialandalu (em torno de 40 anos, pós-graduada, localidade não informada, mãe, dois 

filhos cuja idade não é possível descobrir pelos dados do perfil) atenta para o vínculo entre 

crianças e maternidade, tomando-o por equivocado. Assim como Butler (2016), percebe-a 

como uma instituição social compulsória, a que mulheres são pressionadas a aderir. É a única 
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participante das discussões do presente conjunto que pergunta diretamente o que definiria ser 

mãe, e por quais motivos se empreende esta ação, conforme mostra a figura 62.  

Por fim, Dani (em torno de 40 anos, graduação, Belém, mãe, uma filha pré-

adolescente) e Heloisa (em torno de 50 anos, pós-graduada, Londres, mãe, uma filha criança), 

enquanto mães, representam um posicionamento comum ao longo da seção de comentários: a 

maternidade precisa ser uma escolha para que seja justa. Seu posicionamento denota tanto a 

relevância que a capacidade de construir projetos de vida baseados nos próprios desejos ganha 

no cenário contemporâneo (GIDDENS, 2002) quanto a existência de fatores externos que, em 

sua percepção, impedem ou atrapalham as mulheres a optar por determinados modelos de 

maternidade ou de não maternidade. 

Figura 62 – Maternidade justa 

A narrativa de Dani ainda denota que a premissa maternalista de que uma criança 

fortalece e integra a relação de um casal não apenas vigora como também é entendida por 

muitas pessoas enquanto uma obrigação que a mulher tem para com seu parceiro, a ponto de 

cobrarem que a referida mulher a cumpra. 

Entre os comentários ao post de Fhoutine Marie, assim como ao de Juliana e Júlia, a 

autenticidade – construída pelo sujeito e negociada com quem se relaciona para manter sua 

coerência expressiva (POLIVANOV, 2014) – se destaca como valor para reconhecer e 

embasar vivências maternas e posicionamentos em relação às experiências e opiniões alheias. 

 

3.3 Postagens em blogs maternos 
 

Primeira unidade de análise, post no blog Vida sem Filhos 

“Um lugar para falar da vida sem filhos, não por opção, mas pela impossibilidade. 

Como continuar a viver quando se perde um sonho? Esse é um espaço para compartilhar a 

experiência de uma mulher aprendendo a viver com a impossibilidade” – informa a descrição 

do blog Vida sem Filhos, com publicações divididas nas categorias “Depoimentos”, 



178 

 

 

 

“Desabafos”, “Mulheres sem filhos” e “Notícias”. Nenhuma delas possui mais do que três 

postagens, todas feitas pela administradora do blog, cuja identidade é anonimada.  

O anonimato é um recurso permitido tanto a partir de configurações da plataforma 

acionada quanto por meio da criação de avatares e perfis falsos por parte dos usuários 

(BAYM, 2010). No caso dos blogs, entre eles o Vida sem Filhos, é comum serem 

programados com a opção de anonimar comentários na barra de discussões. Braga (2008) 

inclusive aponta que essa é uma ferramenta que dá mais confiança para que novos integrantes 

se sintam mais confortáveis em um ambiente ainda estranho. Pode-se pensar que, no caso 

específico das narrativas pessoais sobre a maternidade, esse recurso estimule a produção de 

relatos não apenas mais expositivos, mas também menos preocupados em articular 

negociações performáticas para não recair em tabus maternos. 

Entre a não maternidade voluntária e a involuntária, é difícil definir qual tem menor 

abordagem acadêmica, visto que a própria maternidade não é tão explorada. No entanto, em 

termos de produção midiática e narrativas pessoais, a não maternidade voluntária aparece com 

mais frequência, até por estar mais alinha tanto ao planejamento e concretização de projetos 

de vida quanto a rupturas intencionais de performances femininas hegemônicas, conforme 

explorado nos conjuntos anteriores. Dificilmente haverá debate materno sem ao menos um 

comentário de uma não mãe por fatalidade. Mas também será raro achar um post, matéria ou 

vídeo cujo foco seja aquelas que desejam/desejavam ser mães, porém, não 

conseguem/conseguiram. Encontrar uma mídia social totalmente voltada para esse público é 

incomum, ainda mais no Brasil, o que coloca o blog Vida sem Filhos enquanto um dos 

achados empíricos mais relevantes da pesquisa. 

Inaugurado em 2013, possui um total de 11 publicações, todas feitas no ano de 

criação. Todavia, há postagens que recebem respostas até 2019. Abordam o embate entre o 

inconformismo por não conseguir a vivência materna desejada – junto aos transtornos que 

isso acarreta – e a tentativa de se conformar a uma vivência que não é a ideal, mas se 

configura como a única disponível. Possuem tom melancólico, uns mais agressivos, outros 

mobilizando a linguagem e a dinâmica da autoajuda para o que se pode entender como a 

criação de uma rede de apoio em torno da não maternidade involuntária. Uma dessas 

postagens83 encontra-se abaixo. 

 

 
 

                                                           
83 Disponível em: https://bit.ly/2ImXLFx. Primeiro acesso em: 15 jul. 2018. Último acesso em: 26 jan. 2019. 
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Figura 63 – Post “Um dia de cada vez” 
 

 
 

 
Logo de início, a autora se dirige a um público imaginado/intencionado (BOYD, 

2011): mulheres que, como ela, também são não mães involuntárias. Na parte inferior da 

postagem, vê-se que pode ser diretamente compartilhada apenas por outros blogs ou sites de 

redes sociais baseados na dinâmica da blogosfera, como o Reddit. 
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Beatriz Polivanov (2014) identifica a existência de uma negociação entre o que os 

indivíduos consideram que pode ser publicizado nas mídias sociais e o que não seria 

interessante mostrar. A postagem, no entanto, tem a performance construída sobre aquilo que 

a própria autora afirma que não “abre para todo mundo”, sentimentos que não se discutem 

nem se revelam. A princípio, expor essa “ferida [que] ainda dói” enquanto narrativa textual 

disponibilizada em uma plataforma de livre acesso parece antagônico com a discrição que a 

autora declara ter quando se trata de compartilhar seu projeto de vida frustrado com outras 

pessoas. O anonimato pode ser apontado como fator crucial para que produza relatos mais 

afetados, reveladores. Por meio da postagem, descobrem-se muitos detalhes acerca de sua 

vida privada, mas o anonimato dificulta criar conexões entre os dados que fornece e quem é 

fora das telas. Embora utilize os posts para se sentir melhor, a autora não dispensa o 

tratamento médico de especialistas – no caso, seu psicanalista – para lidar com a frustração 

maternal. 

Pode-se entender as não mães involuntárias como o grupo mais deslocado dentro das 

discussões sobre a maternidade. Mães e não mães voluntárias possuíam um objetivo e o 

cumpriram: tiveram ou não tiveram filhos. No caso das mães involuntárias – que 

engravidaram devido a falhas de métodos contraceptivos, violência sexual, terem sido 

forçadas a assumir legalmente um menor sem afiliações, entre outras causas –, conduzem uma 

rotina materna. Muitas inclusive relatam que se adequaram à presença dos filhos em suas 

vidas. As não mães involuntárias ocupam um não-lugar, ou entrelugar, na terminologia de 

Stuart Hall (2017). Segundo aponta, identificar-se como diferente dos demais gera forte 

apreensão no imaginário dos sujeitos deslocados, que vivem em um “lugar em movimento” 

que, por isso, não os faz pertencer a lugar algum. As não mães involuntárias compartilham 

experiências e códigos com os grupos mais representativos de mulheres alocados em torno da 

maternidade, porém não se integram totalmente a eles. Sonham com uma maternidade que 

não vivenciam; são mulheres sem filhos que não cultivam ideais childfree. Tal deslocamento 

é apontado na narrativa da autora, que se sente “um E.T” por não encontrar ninguém na 

mesma situação do que ela. 

O imperativo do sucesso pesa, gerando frustração diante de desempenhos que não 

consegue cumprir, tanto no que se relaciona à vivência materna quanto a estar em paz com o 

fato de não poder engravidar. Interessante perceber que a autora não inclui a adoção entre 

suas tentativas de ter filhos. Isso também se verifica nas demais postagens. Coloca a 

maternidade como seu maior desejo, mas refere-se especificamente à maternidade biológica, 
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sob o pressuposto da biologização (O’Reilly, 2013) – o que pode ser visto como contraditório 

diante da dor que relata que não ser mãe lhe causa.  

A narrativa descreve tensões entre mães e não mães involuntárias, mencionando as 

performances maternais no Facebook como desencadeadoras de sofrimento diante da 

inadequação da autora. Embora acredite que sua vida seria melhor com filhos, refuta a 

premissa maternalista de que apenas as mães conhecem o amor verdadeiro, tomando-a como 

ofensiva. Também denota que o apoio das mães é relativo. Existem disputas de poder entre 

elas e as mulheres que desejam (mas não conseguem) uma vivência materna como a delas, 

além de prestígios sociais distintos para cada grupo. A ode ao amor materno pode trazer 

consequências negativas. 

No último parágrafo, descreve-se o esforço que a autora realiza para não se tornar a 

“Bruxa do Mar que come criancinhas”. A ilustração da postagem traz a vilã do desenho 

animado Popeye, o Marujo com seu urubu de estimação.  Por um lado, a figura se relaciona 

com a forma como a autora sente ser percebida por muitas pessoas – entre elas, suas amigas 

mães –, refletindo as imagens da “mãe ruim” e da “mulher inadequada” (DONATH, 2017). 

Por outro, pode indicar como ela mesma se enxerga por não ser apta à maternidade biológica. 

A postagem obteve 41 comentários, cujos autores (um deles informa ser homem) são 

anonimados. As repostas refletem a ambivalência de sentimentos e objetivos da autora da 

narrativa principal, como mostram os comentários mais antigos, visíveis na figura 64. Querem 

seguir em frente, mas têm recaídas. Tentam se convencer de que a frustração vai passar, mas 

não é como se sentem. Buscam ser felizes sem filhos, mas relacionam a felicidade a eles.  

O não-lugar das não mães involuntárias se agrava em uma realidade influenciada pelo 

estímulo, a alta performance, os imperativos da felicidade e do sucesso.  Estes orientam tanto 

o processo de aceitação da não maternidade quanto o choro, a raiva e o desânimo das autoras. 

Diante do imaginário da vitória, ninguém deseja falhar em suas metas, frustrar seus 

empreendimentos. Devido ao “fracasso” maternal, as autoras se sentem menos valorosas. Em 

um regime no qual os indivíduos são avaliados pela quantidade de conquistas, não ser capaz 

de alcançar um objetivo – ainda mais um tão desejado – abala a autoestima dessas mulheres.  
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Figura 64 – Primeiros comentários post “Um dia de cada vez” 
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Não é à toa que suas narrativas carregam jargões da cultura terapêutica e da autoajuda. 

Como em um grupo de terapia, cada qual compartilha seus progressos, retrocessos, dúvidas e 

angústias, configurando uma dinâmica de catarse: o extravasamento de sentimentos intensos 

e, muitas vezes, negativos, que também se dá nas mídias sociais (SANTOS, 2017). É possível 

pensar que efetuem uma catarse coletiva entre semelhantes, não mães involuntárias que se 

julgam e são julgadas capazes de compreender a dimensão da dor que as demais autoras 

relatam. “Só quem passa por isso é que entende”, diz uma participante. Nota-se a ideia de 

exclusivismo: quem não possui a vivência da não maternidade involuntária não conhece suas 

agruras.  

Figura 65 – Catarse entre iguais 
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Acrescentam-se a esse quadro premissas maternalistas. Enquanto as não mães 

voluntárias não se julgam “menos mulheres” por não terem filhos, refutando discursos que 

assim as acusem, muitas das involuntárias se enxergam como menos importantes, completas 

e/ou felizes. Só veem sentido em suas vidas de mulheres caso um filho faça parte dela. A 

própria obsessão com a maternidade reflete maternalismo, ao entendê-la como único destino 

satisfatório. A frustração pela vivência materna idealizada e nunca concretizada mostra-se na 

forma como as autoras se referem às cobranças e pressões sociais para que tenham filhos – 

integrantes da maternidade compulsória. Algumas revelam sentir inveja das mulheres que 

“não param de engravidar”, mas frisam: “não desejo nada de mal a ninguém” – o que pode ser 

interpretado enquanto uma negociação performática para tornar mais aceitáveis sentimentos 

socialmente encarados como negativos. 

O relacionamento entre as autoras e seus parceiros ganha ênfase nas respostas ao post, 

configurando as narrativas do eixo de recepção que mais a abordam. Talvez por configurarem 

seus laços afetivos mais fortes. Todavia, a relação com os maridos algumas vezes é conduzida 

por fins utilitários: estão com eles para terem filhos, e querem filhos para alcançarem a 

felicidade que tanto almejam, conforme se vê na figura abaixo. Da mesma forma que muitas 

mães têm filhos para concretizarem o projeto pessoal de construir uma família e/ou contarem 

com alguém para auxiliá-las durante a velhice. 

Figura 66 – Relacionamentos utilitários 
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É possível inferir, pelo conteúdo dos comentários, que haja outras mídias sociais 

criadas a partir do convívio entre as participantes das discussões do blog. Este pode ser 

tomado como um dispositivo capaz de promover ações conectivas por meio dos laços sociais 

estabelecidos entre o público que o acompanha.  

Figura 67– Demanda por conectividade 

 
 

Nota-se o desejo (e a necessidade) de criar e fortalecer redes de apoio. Ao longo dos 

comentários, o discurso das autoras de que se sentem solitárias e incompreendidas quanto a 

suas dores é bastante comum, como visível a seguir. 
 

Figura 68– Solidão não materna 

 
 

Da mesma forma que se debate a solidão materna, as narrativas pessoais sobre a 

maternidade apontam ser necessário também se discutir a solidão não materna. O relato da 

última autora indica que, junto ao desejo, a obrigação permanece sendo o viés pelo qual 

muitas mulheres enxergam a maternidade, operando sob a lógica do estímulo e da cobrança. 

O fato de se sentir culpada diante da impossibilidade de dar netos aos pais permite questionar, 
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ainda, a existência de uma culpa não materna (ou se a culpa materna inclui a não maternidade) 

e quais seriam suas implicações teóricas e práticas.   

 

Segunda unidade de análise, post no blog Bossa Mãe  

 

O maior amor do mundo. É esse o slogan do blog criado pela jornalista “que descobriu 

na maternidade sua vocação” Gabriela Miranda. Moradora do ABC Paulista, criou o blog em 

2015 para “além de registrar o desenvolvimento dos meus filhos Benjamin (4 anos) e Baby-

Stella, compartilho minhas experiências como mãe e jornalista”. No entanto, não há muitas 

postagens no blog relacionadas ao exercício dessa profissão. A autora parece mais interessada 

em usar seus conhecimentos jornalísticos para trazer informações e relatos em torno da 

temática maternal, tendo inclusive um programa televisivo sobre ela: Mães de A a Z exibido 

pela TV Grande ABC desde 2017.  

Além do blog, o Bossa Mãe possui uma página no Facebook, perfil no Instagram, 

contas no Pinterest e no Twitter. Da identidade visual à redação das postagens, nota-se o 

profissionalismo das mídias, em abordagem oposta à do Vida sem Filhos. Gabriela ganha 

dinheiro e promove os serviços de sua agência de conteúdo digital por meio do Bossa Mãe, 

que pode ser entendido como empresa. É uma autodeclarada mãe-empreendedora, cujo teor 

das publicações reflete a narrativa do vencedor: diante das adversidades, usou o que estava a 

seu alcance para construir um projeto de vida mais alinhado com o que deseja e prioriza.  

Apesar disso, a análise exploratória das demais mídias do Bossa Mãe revela que as 

informações do blog – sua principal plataforma – estão desatualizadas. O primogênito de 

Gabriela está na segunda série e sua caçula não é mais bebê. O conteúdo do blog é dividido 

nas seções “Maternidade” (com subseções que vão de “Casamento” e “Gravidez” até 

“Desabafo” e “Meditação”), “Filhos” (de “Bebê” a “Comportamento”), “Terapia do Lar” 

(“Receitas” e “Organização”), “Livros (“Infantis” e “Puericultura”), “Scrap Bossa” 

(“Scrapbooks” e “Festas”) e “Colunas” (“Chefe de Papinha” até “Psicologia Materno-

Infantil”). A linguagem e a cultura terapêutica são presentes. 

Interessante reparar que Gabriela, embora protagonize o blog enquanto mãe que o 

escreve, apresenta toda a família (marido, ela mesma, filho mais velho, filha caçula e cadela 

de estimação) na seção “Quem somos”. As ideias de família e de maternagem no contexto 

familiar aparecem com certa frequência. Nancy Baym (2010) estabelece que, nos ambientes 

digitais, a questão central é a confiança, já que, a princípio, parece mais difícil identificar 

determinados traços naqueles com quem se interage. Diante do receio sobre a autenticidade 
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dos outros e da importância de construir a própria, os atores sociais praticam o que chama de 

self-disclosure, uma abertura desses atores para que possam se engajar em relações 

significativas no ambiente digital (incluindo as mídias sociais), onde, por não poderem contar 

com a materialidade de seus corpos, utilizam outros materiais – fotos, textos, links, vídeos – 

para construir suas narrativas de vida. Essa abertura também se estende a revelar detalhes 

sobre si, sua rotina e sentimentos, como faz Gabriela. 

No dia 23 de agosto de 2017, mesmo ano em que foi demitida da empresa na qual 

trabalhava e abriu o próprio negócio, publicou a postagem84 visível a seguir. 
 

Figura 69 – Post “Ser mãe não basta pra mim”  

 
 

A narrativa começa refletindo sobre o quanto a maternidade e o contato com os filhos 

permanecem associados ao espaço doméstico. A própria Gabriela confessa que tinha 

dificuldade em entender como uma mãe poderia desejar mais tempo com os filhos sem que 

permanecesse mais horas em casa. Mas conclui que, apesar de precisar – e querer – ficar junto 

dos filhos, apenas isso não a satisfaz. Notam-se quatro fatores: a) as demandas das mães 

                                                           
84 Disponível em: https://bit.ly/2UHIR3a. Primeiro acesso em: 02 fev. 2018. Último acesso em: 27 jan. 2019. 
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contemporâneas são mais amplas do que durante a modernidade, espelhando a imagem da 

mulher bem-sucedida descrita por Tatiane Leal (2015); b) o dever para com os filhos – seu 

desenvolvimento, educação e necessidades – é faceta importante da vivência materna; c) os 

desejos também a compõe e d) desejos podem ser antagônicos ou mesmo excludentes. 

 Tal conclusão não vem desprovida de culpa materna. Ao não conceber a maternidade 

enquanto sua única e/ou maior fonte de satisfação, sente-se próxima à imagem da “mãe ruim” 

descrita por Donath (2017). É possível tensionar a afirmativa de Gabriela de que ser mãe “não 

basta” para ela, pois a narrativa indica que não é pela sensação de falta que não deseja ficar 

mais tempo com os filhos, mas por excesso, dando o exemplo de um final de semana 

prolongado – ou seja, intenso, duradouro – com eles. A autora não dá conta de passar o dia 

inteiro com os filhos regularmente. Isso, ao que parece, a entedia, cansa e frustra. 

Em seguida, menciona uma premissa típica do discurso do empreendedorismo 

materno (SALGADO e JORGE, 2018): para cuidar dos filhos, é preciso cuidar de si. Para ter 

filhos felizes, é preciso ser feliz. Trata-se de uma falsa priorização da mãe enquanto 

indivíduo, uma vez que coloca o bem-estar dos filhos como motivação para que invista em 

sua carreira e saúde (física, mental, afetiva). Em certa medida, dialoga com o conceito de 

mulher servil (FIGUEIREDO-NERY, 2005, ver nota 25), mas, em vez de motivada por ideais 

disciplinares, de ordem moral, a dedicação materna se desloca para os imperativos do sucesso 

e da felicidade contemporâneos. 

A narrativa permite apontar alguns paradoxos maternos: não gostar de cuidar da casa, 

mas sentir que precisa se dedicar a ela para oferecer uma maternagem mais completa aos 

filhos; priorizar seus desejos individuais para ser uma mãe melhor, ou seja, direcionando os 

benefícios e o motivo da concretização desses desejos a outras pessoas além de si (no caso, os 

filhos); defender que é preciso respeitar suas vontades, mas apresentar uma série de 

justificativas ligadas à qualidade de vida dos filhos para validá-las. 

Gabriela afirma que tem se atentado àquilo que a faz infeliz, para ser capaz de lidar 

com essas questões e, assim, alcançar a felicidade. Nota-se a lógica da otimização. Não basta 

ser feliz e completa, é preciso solucionar o que não a deixa nesse estado para que também se 

converta em satisfação. Termina explicando que não é apenas a maternidade que a satisfaz, 

mas que ela lhe proporciona felicidade e gratidão (este último, termo em voga em discursos 

motivacionais relacionados a empreendedorismo e crescimento pessoal). 

Cabe reparar na fotografia que ilustra o post: uma mulher de frente para uma grande 

cidade, como quem observa um horizonte de possibilidades – e estímulos ao prazer – para 
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além dos muros em que se apoia, sugerindo o olhar da autora para outros aspectos da vida 

além da maternidade. Ao final da postagem, links para diferentes sites de redes sociais 

figuram com o imperativo “compartilhe”, junto à ordem “comente”, em uma tentativa de 

gerar interação e conectividade entre os leitores.  

A postagem recebeu seis comentários (o primeiro mais recente visível na figura 70), 

metade deles respostas de Gabriela a suas autoras. A interação entre administradoras de blogs 

e seu público, conforme mostra Braga (2008), é característica da blogosfera. Os comentários 

revelam que essas mulheres já conheciam o Bossa Mãe, e pode-se pensar que a rápida e 

afetuosa interação de Gabriela com elas seja – para além do que declara parte de sua 

motivação e satisfação ao gerir o blog – uma maneira de cativar e manter suas leitoras, tal 

qual uma marca faria com seus consumidores.  

 

Figura 70 – Primeiro comentário post “Ser mãe não basta pra mim” 

 
 

Talita (37 anos, nível educacional não encontrado, Lages-SC, mãe, um filho pequeno) 

é a única participante da discussão que informa o nome completo em sua identificação no 

blog, junto ao link para seu blog materno, Só Melhora. É possível interpretar que deixar o 

atalho para o blog tenha sido uma forma de promovê-lo. O fato de a postagem ter recibo um 

comentário de outra blogueira de maternidade sugere que esse é um movimento comum: 

acompanham as produções umas das outras, o que pode inclusive fazê-las se conhecerem fora 

da blogosfera materna.  

Tanto ela quanto Gabriela afirmam não sentir falta da vida antes dos filhos, indicando 

que talvez não tenham passado pelo “luto” pela mulher pré-mãe comum a tantas narrativas 

pessoais sobre a maternidade. Se sim, já o superaram. A resposta desta última menciona o 

egoísmo materno que alguns podem atribuir a seu estilo de vida – mesmo que boa parte das 
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mulheres exerça outras atividades além da maternagem. Conta, ainda, da referência maternal 

que teve a partir do convívio com a mãe. Mais uma vez, mostra-se que a vivência materna não 

é composta e nem influenciada apenas pelas próprias maternidade e maternagem. 

 

Figura 71 – Dilemas maternos reconhecidos 

 
 

A identificação com o relato é apontada por Lu e Paula como principal motivo para 

terem gostado da postagem. Também se nota a demanda por interação e conectividade que 

parte tanto das autoras quanto da dona do espaço em que publicam. 

Apesar de se nomearem, não é possível acessar suas contas em sites de redes sociais 

ou dados como idade, endereço ou nível educacional pelo blog. Trata-se, portanto, de uma 

espécie de anonimato. Ambas atentam para os “conflitos” e “dilemas” maternais, ao mesmo 

tempo em que ressaltam suas “delícias” e, no caso de Paula, que as filhas são sua “melhor 

parte” – o que pode indicar uma negociação performática diante do tabu materno de amar 

alguma coisa mais do que os filhos.  Reconhecem, assim como Gabriela, os paradoxos 

maternos, mas concepções tradicionais de maternidade/maternagem não são capazes de fazê-

las alterar seu estilo de vida, por sua vez alinhado ao que é exigido pela performance da 

mulher bem-sucedida. 
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Terceira unidade de análise, post no blog Tudo Sobre Minha Mãe 

 

Escrito pelas mães Camila Furtado (dois filhos crianças, carioca que atualmente mora 

em Colônia, Alemanha) e Fabiana Santos (dois filhos, um criança e uma pequena, brasiliense 

que atualmente reside em Washington, Estados Unidos), o blog Tudo Sobre Minha Mãe se 

descreve do seguinte modo: 

Com linguagem didática, fácil e uma abordagem honesta sobre as dores e delícias da 
maternidade, é um dos blogs de maternidade mais queridos do Brasil. Com cerca de 
500.000 page views mensais e quase 3 milhões de visitantes únicos em 2017, nosso 
público é composto predominantemente por mães no Brasil. Elas são mulheres 
dedicadas e conscientes da importância do seu papel na educação dos filhos. Sem 
querer abrir mão da própria felicidade e projetos, nossas leitoras adoram novidades 
que as ajudem a se desenvolver como mães e seres humanos. 

 

Considerando que a descrição se encontra na aba “Interesse em uma parceria?”, 

evidencia-se a abordagem comercial do blog, o que o insere no campo mercadológico da 

blogosfera materna. A “maternidade real” também é um negócio, com um público potencial 

bem amplo. No caso do Tudo Sobre Minha Mãe, esse público se divide entre sua página no 

Facebook, perfil no Instagram e conta no Twitter, sendo a página a mídia mais acessada e 

com maior número de seguidores. 

Novamente, a transparência sobre as dificuldades maternais surge como bandeira, e as 

mães como suas principais consumidoras. Os posts são organizados nas abas “Maternidade”, 

“Relacionamentos”, “Vida fora do Brasil” e “Pro dia nascer feliz” (dedicada a conteúdos 

sobre qualidade de vida, comportamento e reflexões pessoais), contando com o atalho 

“Comece aqui”, com os links para suas principais publicações, divididas por temática. Na 

seção “Crises Existenciais Maternas”, encontra-se o link para a postagem85 feita no dia 27 de 

maio de 2014, visível abaixo. Trata-se da resposta de uma das administradoras do blog, 

Camila, a um leitor que revelou que suas descrições sobre a maternidade o fizeram ter certeza 

de que não queria filhos.  

 Figura 72 – Post “Não leia o meu blog” 
 

 

                                                           
85 Disponível em: https://bit.ly/2vbaJxq. Primeiro acesso em: 13 abr. 2018. Último acesso em: 27 jan. 2019. 
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O fato de a postagem responder a um leitor aponta que blogs maternos também são 

acompanhados por homens, indicando que seu conteúdo se relaciona com projetos de vida 

mais abrangentes do que a maternidade e a maternagem em si. Camila também afirma que há 

muitas pessoas sem filhos que acompanham o blog, o que reforça essa interpretação. No 

entanto, cabe fazer uma ressalva: o fato de os leitores não terem filhos não significa que não 

os queiram ou planejem. 

O comentário do leitor que a blogueira responde, bem como outras respostas que, 

segundo a própria, apareciam com certa frequência rompem a “bolha” (PARISIER, 2012) 

criada pelas interações da maioria dos leitores – majoritariamente, leitoras – do blog. Fazem a 
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autora ter contato com narrativas e pontos de vista distintos dos próprios ou daqueles que os 

endossam. Camila atribui tal processo a manifestações esperadas ao se gerir uma mídia social, 

e também ao fato de pessoas sem filhos estarem “desesperadamente tentando confirmar sua 

escolha”. É possível questionar se ela mesma não reflete esse comportamento, ao escrever um 

texto longo e afetado sobre por que, apesar de todos os inconvenientes, gosta de ser mãe. 

Provar que é feliz – ou que não é infeliz – parece a maior motivação para a postagem, 

revelando o imperativo da felicidade, embora a performance da autora procure direcionar a 

narrativa para a fala sobre a “maternidade sem hipocrisia”. 

Mais uma vez, a autenticidade configura um valor importante nas narrativas pessoais 

sobre a maternidade, por trás inclusive da ideia de “maternidade real”. Camila pondera sobre 

a influência que o discurso da “maternidade real” tem sobre a percepção da maternidade por 

parte das pessoas expostas a ele. Tem-se uma contradição interessante, pois entende como 

danosa a concepção da maternidade enquanto difícil e maçante, mas suas narrativas sobre ela, 

assim como a de várias outras blogueiras, contribuem para essa visão. Na tentativa de 

complexificar as vivências maternas, abrangendo mais camadas além das positivas, as mães 

influenciadoras digitais podem ter dado demasiado peso às frustrações e desafios maternos. 

Sobretudo diante de sua revolta a retratos românticos e apaziguados da maternidade, 

colocados como falsos, rasos, atrasados.  

Por outro lado, a narrativa discute a dificuldade de o senso comum compreender a 

maternidade enquanto uma experiência como outra qualquer, com suas vantagens e 

desvantagens, apontando a polarização ao abordá-la. 

Interessante perceber que a narrativa incorpora diferentes grupos integrantes das 

discussões sobre maternidade: não mães voluntárias, mães, não mães involuntárias e homens 

que opinam sob a perspectiva da elaboração de projetos de vida. As únicas não mencionadas 

são as mães involuntárias – que poderiam enfraquecer a argumentação de Camila e abrir 

brecha para abordar tabus maternos. 

Ao afirmar que, quando cansadas ou decepcionadas, a maioria das mães relata isso a 

uma amiga em vez de publicar em mídias sociais, Camila atenta para um aspecto relevante: 

compartilhar as partes difíceis da maternidade pode não ser novo. Mas dar tamanha 

visibilidade a elas é. Tal comportamento em muito se relaciona com uma cultura em que a 

visibilidade e a conectividade configuram vetores (SIBILIA, 2016). 

Embora critique o julgamento (que toma por equivocado) feito por pessoas sem filhos 

sobre sua vivência materna, Camila também julga a maternagem alheia, classificando a 
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maternagem assistida como mais fácil e, possivelmente, menos autêntica. Ao comparar os 

modelos de maternagem de Brasil e Alemanha, desconsidera contextos sociais muito 

distintos, sobretudo em termos de infraestrutura pública para criar os filhos. As mães alemãs 

podem dizer que não precisam de babás, pois têm acesso a instituições e serviços estatais 

voltados para os cuidados de seus filhos. Também não precisam sair com horas de 

antecedência para o trabalho, já que contam com sistemas de transporte público eficientes, 

além de estrutura para comportar carros particulares e transportes alternativos. A oferta de 

comida semipronta é muito mais ampla e acessível do que no Brasil, as compras do mês não 

pesam tanto no orçamento e, com isso, a refeição das crianças e adolescentes (já bem 

alimentados nos colégios em regime integral) não demanda tanto tempo e dinheiro. Em suma, 

usa um lugar de fala distinto do da maioria das mães brasileiras, mesmo as das camadas 

médias. Portanto, desconectado da realidade de seu público. 

Menciona, ainda, sua preocupação em promover uma maternagem intensiva, na qual 

se “colocar em segundo lugar” seria inevitável. A priorização do bem-estar dos filhos em 

detrimento do próprio é entendida como dedicação necessária. A faceta da obrigação ganha 

maior peso do que a do cuidado de si (RAGO, 2004). “O importante pra mim é que eu estou 

vivendo esse amor que eu queria viver”, declara ao final da narrativa, posicionando o desejo 

como o grande motivador de sua escolha por ser mãe e demonstrando a importância da 

concretização de seu projeto de vida. 

A postagem recebeu 65 comentários, todos de mulheres que, apesar de registrarem 

seus nomes, não podiam ser localizadas diretamente pelo blog. As respostas se estendem até 

2018, o que revela a longevidade do engajamento que pode ser gerado pelos conteúdos 

produzidos em mídias sociais. 

 Assim como nas respostas aos blogs anteriores, o valor da sinceridade ganha peso, 

relacionado à autenticidade. As leitoras sentem que aquela vivência materna é autêntica 

porque experimenta(ra)m sentimentos e experiências parecidas com as relatadas sendo, 

portanto, capazes de sentirem identificação com a postagem, conforme mostram as narrativas 

de Agnes e Thais. Esta última inclusive interpreta as dificuldades maternais como parte de seu 

desejo de ser mãe, quer vivenciar tais experiências. 
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Figura 73 – Sinceridade e hipocrisia 

 
 

A valorização da autenticidade também aparece muito ligada à ideia de “desconstruir” 

hipocrisias, como na narrativa de Cecília. Falar da maternidade/maternagem pelo viés 

romântico ou se ofender por retratos maternos mais pessimistas é hipócrita. Vê-se que, para as 

defensoras da “maternidade real”, a performance precisa incorporar relatos de desprazer, 

cansaço e confusão, desde que isso não comprometa o amor aos filhos. Reclamar da 

maternidade/maternagem e adorar ser mãe são facetas que compõem os paradoxos maternos – 

e também as negociações performáticas para conseguir criticar a maternidade sem ser 

hostilizada. Há de se cumprir com algumas premissas dos modelos maternos tradicionais para 

desaprovar outras. Assim são construídas as performances materna(i)s. 

Ao longo da seção de comentários, Camila Furtado interage com o público. A própria 

postagem é uma resposta ao comentário de um leitor. Isso mostra não apenas a relevância da 
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conectividade nas mídias sociais (inclusive em termos mercadológicos), mas também que a 

existência de redes de apoio encoraja as participantes das discussões sobre a maternidade a 

postarem suas narrativas e manterem seus posicionamentos, conforme se vê abaixo.  

Figura 74 – Vozes alinhadas se estimulam 

 
 

É possível interpretar que as vozes alinhadas (VAN ZOONEN, 2012) sirvam de 

estímulo para a produção de narrativas pessoais sobre a maternidade.  

A polarização apontada por Camila também aparece nos comentários, mesmo que em 

menor proporção. Ou a maternidade é tratada enquanto uma experiência que paralisa a vida da 

mulher, que deve abdicar de tudo em nome dos filhos, ou é defendida de forma afetada por 

mães que a colocam como o que há de mais engrandecedor na vida social, conforme visto nas 

narrativas de Agatha e Michele. Esta última chega a criticar pessoas que têm forte vínculo 

afetivo com animais de estimação, acusando-as de usá-los para “substituir” um bebê humano.   
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Figura 75 – Polarizações maternalistas 
 

 
 

Ambas expressam algum maternalismo, como julgar egoístas aquelas que optam pela 

não maternidade ou entendê-la exclusivamente no âmbito do sacrifício e da abdicação. 

Abaixo, encontram-se gráficos que sintetizam as principais discussões nos âmbitos de 

produção e recepção, detalhadas ao longo da análise empírica do presente capítulo.  

  

Figura 76 – Eixos discursivos mais acionados em cada conjunto 
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Considerações finais 
 

As discussões sobre a maternidade aqui analisadas apresentam número considerável de 

narrativas abordando a não maternidade. Uma vivência liga-se à outra. Dificilmente há debate 

sobre a primeira sem a convivência entre mães e não mães. As exceções são postagens cujo 

conteúdo é configurado como restrito a determinado público – e mesmo assim existem 

rupturas nessa restrição. A pesquisa também encontrou pontos comuns entre narrativas que 

partem de experiências particulares. Existem eixos discursivos presentes na maioria dos 

comentários de mães (amor aos filhos). Outros são majoritários entre os das não mães (serem 

vistas como maldosas ou incompletas). E ainda é possível encontrar elementos e situações que 

se repetem nas narrativas de ambas (minha família sempre me cobrou a ter filhos). Isso indica 

que existem práticas e concepções que afetam esses dois grupos. Uma vez que afetam tanto 

mães quanto não mães, afetam todas as mulheres. 

A função editar comentário é bastante acionada para corrigir erros de digitação ou 

acrescentar argumentos, o que sugere que as discussões foram travadas de forma síncrona, 

sem que as participantes usassem muito tempo para refletir sobre o que escreveriam. Por 

conta disso, as narrativas são mais afetadas e espontâneas. Ainda assim, as autoras voltavam 

aos comentários para aperfeiçoá-los ou corrigi-los. Tal edição revela tanto que continuavam 

acompanhando os debates quanto os efeitos que as reações ao que escrevem têm sobre como 

se manifestam. 

Também chama atenção o fato de os homens serem muito pouco mencionados nas 

discussões, indicando sua baixa participação na maternagem e no envolvimento com debates 

relativos à maternidade. As próprias mulheres pouco os mobilizam ao discuti-la. 

As narrativas sobre os desafios maternais podem ser associadas ao imaginário da 

vitória: a jornada do vencedor, aquele que superou obstáculos e resistiu aos empecilhos para 

conquistar seus objetivos sem auxílio externo, com esforço próprio, seguindo a lógica 

meritocrática e o imperativo do sucesso (CASTELLANO, 2018). No caso, a meta de criar os 

filhos da maneira que mais as satisfaça. Narrativa esta que pode ser associada a premissas 

maternalistas, pois o amor materno é colocado como o que lhes dá motivação para seguir em 

frente, empreender mudanças importantes, trabalhar mais, entre outros efeitos considerados 

positivos pelo capitalismo liberal. O que também lança para o plano pessoal (e individual) a 

solução de problemas estruturais relacionados à maternidade, como a sobrecarga materna e o 

desafio de conciliar uma vida profissional realizadora com uma maternagem ativa. Aliado a 

isso, nota-se o uso recorrente da linguagem terapêutica, sobretudo no âmbito de produção, 
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refletindo o espalhamento da cultura da autoajuda no cenário contemporâneo e sua 

mobilização para lidar com as expectativas geradas pelo imperativo do sucesso. 

Muitas narrativas revelam desconfiança diante de informações mediadas por agentes 

midiáticos como programas de televisão e blogs/grupos informativos, gerando ações 

conectivas para informar a outras mulheres sobre a “verdadeira” maternidade, os apuros que 

mães e não mães enfrentam, contados por elas mesmas. É na vivência materna pessoal em que 

se pode confiar. No entanto, essas vivências possuem algum grau de mediação, uma vez que 

também são compostas por relatos e experiências de outras mulheres com a maternidade. Os 

posts que as participantes das discussões elogiam e compartilham foram feitos em 

dispositivos midiáticos, sob a triagem das respectivas autoras. Talvez isso explique por que a 

experiência pessoal seja um dos mais fortes argumentos tanto para validar quanto para 

deslegitimar as narrativas alheias. “Como me identifiquei, acho que esse medo é por já saber 

que a maternidade não é só flores”, aponta uma participante. “Filho é uma bênção de Deus. 

Dá trabalho? Sim, mas não precisa fazer tempestade em copo d’água. Pensar que vai ter um 

bibelô ao invés de um neném, vai se decepcionar mesmo”, escreve outra – revelando a 

influência que os discursos religiosos, sobretudo cristãos, ainda possuem sobre os 

posicionamentos maternais. 

Redes de apoio se formam entre mulheres cujas vozes são alinhadas. As discussões 

têm cunho muito mais autoafirmativo e de desabafo do que de conscientização ou 

esclarecimento. A visibilidade configura um fator importante para as autoras das narrativas 

publicadas. Mostrar que seus sentimentos e experiências são reais, que ocorrem, apesar de 

uma grande mídia e de um imaginário coletivo que não os abordem. As participantes da 

maioria dos debates parecem mais interessadas em tornar suas questões, angústias e demandas 

visíveis – refutando argumentos, pontos de vista e experiências que a elas se oponham – do 

que em realmente trocar ideias. Cada uma deixa o registro de sua vivência materna, que vai 

receber curtidas e reações de ‘amei’ de quem concorda, ‘haha’ e ‘grr’ de quem discorda. A 

intencionalidade performática desses comentários parece mais ligada ao fato de as autoras 

serem notadas pelos pares do que convencer – ou procurar entender o lado de – quem tem o 

posicionamento contrário. Tal dinâmica ilustra o ambiente das mídias sociais como 

predominantemente de confirmação, em vez de espaços para contestação. Tanto é que a 

maioria dos comentários concorda com o conteúdo dos posts ao qual respondem. 

Entre as narrativas, inclusive de não mães, é forte o eixo discursivo de que as mães são 

mais do que isso. Possuem outros afazeres, interesses, preocupações e feitos para além da 
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maternagem e da maternidade, havendo forte demanda, nos comentários analisados, para que 

sejam reconhecidas enquanto sujeitos complexos, profundos, em vez de reduzidas às funções 

maternais. Processo similar é verificado nas narrativas que pedem que as não mães sejam 

vistas para além da não maternidade, fora do âmbito da falta e da incompletude. 

O corpo, sobretudo no que se relaciona a dores e ao cuidado de si, é um elemento 

mobilizado por parcela significativa de comentários, ainda que não seja o eixo discursivo 

dominante em nenhum dos conjuntos. A inequação à moral da boa forma, principalmente 

quanto aos desconfortos gerados pelo cotidiano materno – privação de necessidades 

fisiológicas, falta de sono, alimentação desregulada, banhos precários – aparece enquanto 

grande fator de insatisfação para as mães, integrando inclusive a ambivalência materna. 

Gostam de ter os filhos, mas sentem tristeza ou raiva pelo impacto que isso gera em suas 

aparências e rotinas. Já as não mães apontam a falta de vocação maternal – entendida como a 

disposição para colocar os filhos no centro de suas vidas, dispensando maior liberdade e 

autonomia – enquanto principais fatores para a recusa à maternidade. É possível inferir que 

pertencerem a uma cultura hedonista, voltada para o investimento pessoal, contribua para que 

essas mulheres percebam a maternagem e suas consequências de forma mais intensa. 

Outra ideia predominante nas narrativas é a de projetos de vida. Todas as 

manifestações estão inseridas no campo das escolhas pessoais. Mesmo os discursos religiosos, 

que surgem como uma tentativa de padronizar ações e sentimentos relacionados à 

maternidade, são tratados enquanto parte integrante do estilo de vida. “Nem todo mundo tem 

a mesma religião que você”, argumentam muitas participantes. Cada uma escolhe quais 

princípios vão guiar seu posicionamento em relação à maternidade. Estendê-lo a outras além 

de si mesma é percebido como equívoco em boa parte das vezes. A partir disso, tem-se a 

pessoalização de demandas relacionadas à maternidade e a sua ligação com o que se toma por 

identidade feminina, flexibilizadas de acordo com os valores e projetos de vida das 

participantes. 

Recorrentemente, o arrependimento materno aparece não apenas nas narrativas que 

compõem o corpus da dissertação, mas também nas recolhidas em suas etapas iniciais. 

Embora, na presente pesquisa, tenha aparecido de modo mais marcante nos relatos de mães de 

crianças, são expressivos os comentários de mães de adultos que afirmam reconhecer que a 

maternidade não foi proveitosa e que, se pudessem, não teriam tido filhos. Várias 

participantes inclusive transcrevem falas arrependidas das próprias mães ao longo das 

discussões. Isso aponta que a maternidade vai além da maternagem em sua fase mais intensa, 
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quando os filhos são pequenos. Relaciona-se com novas formas de conduzir a vida e de ser 

encarada pelos demais, sendo o “luto” pela mulher que se foi muitas vezes não superado.  

A construção do valor de autenticidade para a vivência materna é outro aspecto forte 

entre as narrativas, tanto por meio do compartilhamento de dores e desafios enfrentados 

enquanto mães ou não mães quanto pela demonstração de conhecimento sobre as variadas 

facetas da maternidade e/ou da não maternidade. Mulheres que relatam não passar por 

grandes problemas de ordem maternal, que enxergam a maternidade como restrita às ações 

maternas ou que se incomodam com seu retrato “cru e pessimista” são chamadas de 

românticas, alienadas, enganosas. Suas narrativas são desacreditadas, tornando-se alvo de 

ironias, ataques e contestações. Portanto, o lugar de fala é central nas narrativas. “Sou mãe”, 

“pretendo ter filhos”, “não quero ser mãe”. É a partir dessas categorias que as participantes 

das discussões tecem seus relatos, e, também, com base nas quais avaliam o conteúdo de 

outros comentários. Trazem autenticidade à narrativa da autora, que utiliza sua própria 

vivência materna para qualificar as demais.  

Em princípio, uma não mãe tem menos propriedade para falar da maternidade do que 

uma mãe, a não ser que seu discurso apoie os argumentos ou as experiências dessa mãe. E 

vice-versa. Apesar da centralidade do lugar de fala, não é ele o fator determinante para 

aprovar ou desconsiderar as narrativas compartilhadas. Muitas vezes, quem fala não importa 

tanto quanto o que fala, reforçando a dinâmica de vozes alinhadas e a negociação 

performática presente nas interações. Mas se alguém alheio ao grupo ao qual uma participante 

pertença emitir um discurso que destoe do que ela ou seu grupo majoritariamente defendem, a 

inadequação do lugar de fala e do conteúdo dessa fala é rebatida com ainda mais 

agressividade nas respostas. Isso inclusive revela os limites do discurso da sororidade. Ela 

existe apenas entre aquelas que possuem os mesmos posicionamentos. O lugar de fala se 

transforma em recurso para desqualificar ou rebater vivências maternas diferentes das 

próprias, até para repelir críticas a seus argumentos e/ou vozes dissonantes. Mesmo diante de 

links para matérias falando sobre a maternidade de forma mais ampla e de relatos de mulheres 

que informam ter contato com mães ou não mães, a experiência pessoal geralmente prevalece, 

ao ponto de suas autoras não acatarem tais intervenções. 

A complexidade de uma decisão irreversível – tornar-se mãe ou eliminar a 

possibilidade de ter/adotar filhos – se manifesta nas narrativas pessoais de mulheres sobre a 

maternidade. A partir do momento em que se toma essa decisão, é preciso sustentá-la, 

inclusive com radicalismo. As autoras necessitam se justificar com vigor diante da escolha de 
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estilos de vida em disputa, engendrando uma dinâmica reativa, hiperbólica, passional, 

excessivamente binária (e, com isso, simplista), que constrói o ambiente dialógico das mídias 

sociais nesses mesmos termos. 

Diante disso, notam-se disputas de valor em relação às vivências maternas, com 

tendência à polarização. O que é mais difícil, ser mãe e trabalhar fora ou ser mãe integral? Ter 

rede de apoio para cuidar dos filhos ou arcar com a maternagem sozinha? Não ser mãe por 

fatalidade ou ser não mãe voluntária cuja escolha a torna excluída em seus círculos pessoais? 

Ser mãe de três, de anjo, especial ou de filho não planejado?  De acordo com suas respostas, 

uma mulher pode ser julgada como mais ou menos merecedora de elogios, com mais ou 

menos motivos para reclamar, dona de uma vivência materna mais ou menos autêntica.  

O discurso de que “ser mãe não é para qualquer uma” é bastante presente, como se 

fosse algo exclusivo, especial, extraordinário. Mas carrega uma contradição, já que a maioria 

das mulheres é mãe. Logo, a maternidade não é exatamente um privilégio de poucas. Um 

argumento comum diante dessa contestação é o de que “muitas têm filhos, mas nem todas são 

mães”. E em que consistiria ser mãe? Segundo boa parte das narrativas, fazer tudo que estiver 

ao alcance pelos filhos (por obrigação e por gosto), obter desempenho satisfatório no maior 

leque possível de atividades, conseguir enxergar os momentos bons sem deixar de reconhecer 

os ruins. O discurso de que cada vivência materna é única também pode ser lido como uma 

forma de atribuir-lhes alguma excepcionalidade, além de colocar a dona da vivência materna 

como a pessoa mais capaz de avaliá-la.    

A maternidade é repleta de restrições, mudanças (no corpo, no emocional, na rotina), 

perdas (no trabalho, na vida pessoal/sexual), tarefas acumuladas individualmente, dores e 

fadiga. As próprias mães utilizam as mídias sociais para expor esses obstáculos. Então por que 

a esmagadora maioria das mulheres, diante de um cenário cada vez mais hedonista, cujos 

modos de vida tornam mais exigentes os modelos maternos e de maternagem hegemônicos, 

continua optando pela maternidade? Ainda que não seja esta a questão central da pesquisa, é 

importante apontar que não podemos explicar esse fenômeno apenas pelo viés emocional. 

Diferentes estudos, ao entrevistarem mulheres e/ou casais que desejavam filhos, constataram 

que os motivos para os quererem eram de ordem afetiva, não racional (BADINTER, 2011; 

SOLNIT, 2017). Mas isso não dá conta da prevalência da maternidade em um contexto em 

que demanda tanta aplicação e recursos. 

 Talvez o maior paradoxo da maternidade seja que, apesar de exigente e desgastante 

quando em uma cultura patriarcal – como é o caso da maioria das sociedades, em maior ou 
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menor proporção –, constitui um caminho previsível, mais seguro em termos socioculturais e 

normativos, sobre o qual possuem referências (familiares, sociais, midiáticas) desde novas. 

Empreendimento pelo qual boa parte delas acredita conquistar importância e ocupação social, 

conforme pode ser visto nas narrativas pessoais que postam. Muitas afirmam ter sido esse o 

motivo ou a consequência direta de se tornarem mães.  

O número de referenciais não maternos também é muito menor do que os maternos e, 

quando aparecem, não raramente são caricatos: as vilãs, as madrastas más, as ressentidas, as 

solteironas, entre outros estereótipos. É muito mais difícil encontrar não mães em quem se 

espelhar ou por meio das quais seja possível analisar a vivência da não maternidade. Mesmo 

porque, não mães mais jovens não necessariamente permanecerão não mães. É a partir de uma 

idade mais avançada que, no geral, se torna mais difícil reverter a não maternidade, 

classificando a mulher como não mãe “de fato”.  

Tal arranjo está inserido entre os paradoxos maternos porque esse caminho da 

segurança social gerado pela maternidade é repleto de desafios e obstáculos, assim como 

outros aspectos relacionados à vivência feminina. Por mais que gere custos e dor, sendo fruto 

do patriarcado, a prática, por exemplo, de depilar-se é muito mais confortável do que aguentar 

críticas, agressões e assédios por conta dos pelos, tendo que explicar diversas vezes ao dia que 

a presença deles no corpo de uma mulher não se relaciona a sua sexualidade, nem a torna 

desleixada ou anti-higiênica. É mais fácil seguir o que foi socialmente construído ao longo de 

décadas como feminino do que enfrentar essas convenções no cotidiano. Por mais que a 

maternidade seja difícil, é mais simples aderir a ela do que lidar com as cobranças, 

consequências e estigmas por recusá-la. Constitui uma estrada percorrida pela maioria das 

mulheres. Há onde buscar, sobretudo hoje, conselhos, amparo e informação. É mais provável 

que uma mãe encontre alguém com quem possa dividir os problemas maternais do que uma 

não mãe ter alguma rede de apoio para conversar sobre as angústias geradas pelo fato de ser a 

única entre suas amigas que não tem filhos. Além disso, por ser algo empreendido pela 

maioria das mulheres, a tendência é que seja cada vez mais debatida e modificada para se 

adequar às demandas e experiências daquelas que a vivenciam. Ao contrário da não 

maternidade, que ainda interessa a poucas pessoas e não possui a mesma mobilização.  

Um número expressivo de mães afirma que a responsabilidade pelos filhos deve ser 

dividida com outras pessoas, por isso a ênfase na criação de redes de apoio. Seu bem-estar 

deveria ser do interesse de toda a sociedade. A reivindicação faz sentido, sobretudo ao se 

considerar que esses filhos são cidadãos que compartilham o espaço social com os demais 
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brasileiros. No entanto, nenhuma mãe – tanto nas narrativas aqui analisadas quanto nas 

recolhidas pela pesquisa ao longo de mais de dois anos – argumentou, por exemplo, que a 

velhice das não mães também é de responsabilidade social, apesar de terem recebido apoio 

desse grupo diante de suas demandas. Basicamente, uma mulher que não tem e/ou não 

pretende ter filhos seria responsável pelos infantes que não gerou/adotou, mas nem seus pais 

nem eles próprios quando fossem adultos se responsabilizariam por ela na idade em que mais 

precisasse. Muitas participantes das discussões argumentam que as não mães devem arcar 

com as consequências da escolha de não procriar ou adotar. Como também defendem, embora 

em menor número, que as mães arquem com a escolha de terem tido filhos em uma cultura e 

sociedade patriarcais. Nesse ponto, restringem a maternidade e a não maternidade ao campo 

da escolha pessoal, o que não abrange gestações involuntárias, morte dos filhos, 

impossibilidade de engravidar, falha em métodos de reprodução assistida ou travagem nos 

processos de adoção. 

Encontram-se discursos pretensamente coletivistas – ou em oposição ao pensamento 

neoliberal individualista –, mas que visam comodidades individuais: ter filhos traz à mãe 

problemas cujas soluções seriam mais simples caso divididas com outros além dela. Todos 

precisam se mobilizar pelo fato de ter se tornado mãe, aliviar sua carga de trabalho e 

cobranças. Porém, não mães devem aguentar sozinhas as consequências de não terem filhos. 

O discurso da responsabilização social não se aplica ao grupo ao qual não se pertence, pois 

não beneficia sua propagadora. Ao contrário, acrescenta obrigações com que não deseja lidar. 

No caso das mães voluntárias, escolheram não lidar. Por isso tiveram filhos. Mas, nos 

comentários, as não mães voluntárias são criticadas (inclusive por outras não mães) ao 

recusarem se envolver com questões relativas à maternagem e às mães, apesar de terem 

escolhido não lidar com isso quando decidiram não ter filhos. No campo das escolhas 

individuais, não integrar o grupo das mães não exime uma mulher de responsabilidades com o 

universo materno, ainda que o contrário não seja entendido como obrigatório.  

Tornar-se mãe raramente desafia paradigmas, no sentido de ser algo esperado das 

mulheres em geral, e que a maioria delas concretiza. Na lista86 das dez mulheres mais 

poderosas em 2018 divulgada pela Forbes, por exemplo, sete delas são mães. A única 

mulher87 entre os 50 melhores CEOs do mundo segundo a Harvard Bussiness Review também 

é mãe. Ocuparem cargos de liderança com projeção mundial sendo mulheres é o que as torna 

minorias nessas esferas. Terem filhos, não. Ser mãe integra as mulheres às expectativas 
                                                           
86 Disponível em: https://forbes.uol.com.br/listas/2018/12/10-mulheres-mais-poderosas-do-mundo-de-2018/. 
87 Visível em: https://bit.ly/2Pt9qG7. 
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sociais que a maior parte das pessoas tem ou teria sobre elas, ainda que pratiquem uma 

maternagem avessa aos pressupostos hegemônicos e/ou patriarcais, ainda que a desejem. 

Este último ponto faz pensar em mais uma razão decisiva (também integrante dos 

paradoxos maternos) para que tantas mulheres se tornem mães: a maternidade, mesmo de 

forma contraditória, é uma experiência social e, sobretudo, pessoalmente gratificante para boa 

parte das mulheres, inclusive as que a criticam. Embora a maternagem ainda não seja 

reconhecida por toda a sua importância/amplitude, tanto o imaginário coletivo quanto o 

convívio social atribuem um lugar às mães que se difere do ocupado por mulheres sem filhos. 

Serem encaradas como as principais responsáveis pelo bem-estar da família contrabalanceia 

desvantagens e benefícios. Se algumas alegam que o fato de ser mãe não é suficiente para 

garantir aprovação social, as discussões online aqui analisadas mostram que sê-lo fornece à 

mulher, inclusive por parte das não mães, o status de “guerreira”, “especial”, “forte”, 

“exemplo”. Assim como várias mães relatam que os ônus são menores do que as 

recompensas, que o sofrimento vale a pena. Muitas inclusive afirmam que só conseguiram 

superar adversidades, violências e/ou os próprios desafios maternais por conta dos filhos. A 

maternidade gera pressões e obstáculos, sem dúvida. Mas também gera realização, afeto, 

companhia, entre outros efeitos que se buscam ao empreender uma gravidez, dar início a 

processos de adoção ou recorrer à inseminação artificial.   

Cabe às mulheres a escolha de trilhar esses caminhos ou não, com suas respectivas 

consequências. No entanto, insisto: é necessário cuidado para não amenizar o peso das 

construções sociais nessa escolha. Ter filhos é uma ideia à qual as mulheres vão, ao longo da 

vida, por diferentes meios, sendo preparadas para aceitar. Entre as camadas menos 

economicamente favorecidas e em certos grupos sociais ou religiosos, por exemplo, a ideia de 

não maternidade sequer se apresenta. Tornarem-se mães é o horizonte que vislumbram, 

muitas vezes sob pressão (ou mesmo interferência88) de parceiros, familiares, profissionais de 

saúde, entre outros. Assim como, nas camadas mais favorecidas, o valor dado à liberdade, à 

autonomia e à carreira é cada vez mais alto. 

Nunca houve leis que obrigassem as mulheres a serem mães no Brasil Colônia ou na 

França que propagou a ideologia maternalista. O aborto inclusive não era considerado crime 

até décadas recentes. O que existia era coerção social, ligada à interiorização do dever moral 

de ser mãe. As mulheres só conseguiam acesso a determinados direitos (o de receber herança, 
                                                           
88 Casos de manipulação de preservativos/anticoncepcionais ou dopagem de namoradas/esposas a fim de 
engravidarem durante o ato sexual não são raros entre as narrativas de mulheres em fóruns e grupos online 
dedicados à maternidade. Também marcam presença relatos de impedimento da realização do aborto por parte 
de familiares, parceiros, médicos e até mesmo vizinhos. 
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por exemplo) e a algum reconhecimento público se tivessem filhos. A maternidade ainda é o 

modo como muitas mulheres adquirem importância em seus respectivos meios, especialmente 

nas comunidades mais pobres (SCAVONE, 2004; FREITAS, 2000). Todavia, no Brasil de 

hoje, o Estado obriga as mulheres a serem mães ao não permitir a realização do aborto 

amparada pela legislação. A vontade das mulheres é preterida em favor de determinações 

estatais. Por mais que tenha havido grandes manifestações a favor de sua descriminalização – 

não apenas no Brasil, mas também no Chile e na Argentina –, não bastaram para alterar as leis 

vigentes. A ascensão de governos com viés autoritário, conservador e religioso na América 

Latina indica que nem vivemos um período progressista (visto que tantos eleitores estavam 

dispostos a embarcar nesses discursos e propostas) nem que medidas relativas ao direito das 

mulheres sobre seus corpos e planejamentos pessoais terão prioridade pelos próximos anos. 

Quando a ministra das Mulheres, Família e Direitos Humanos afirma que “a mulher nasce 

para ser mãe”89, que “o modelo ideal de sociedade a deixaria apenas em casa”90  e cogita a 

criação de uma “bolsa estupro”91 para que mulheres violadas tenham os bebês em caso de 

engravidarem do agressor, refletir sobre as concepções maternais e de gênero se torna ainda 

mais relevante. Tais medidas não estão preocupadas com o bem-estar de crianças que venham 

a nascer. Visam o controle das mulheres – ao menos daquelas que não compactuam 

diretamente com as agendas mais reacionárias –, restringi-las à função de geradoras e 

cuidadoras de filhos, mesmo indesejados, buscando reestabelecer a cisão entre 

maternidade/maternagem e espaço público/político.  

Talvez esse contexto ajude a problematizar o motivo para tantas clamarem “me 

deixem decidir se quero ou não ser mãe”, comumente substituído por “me deixem em paz” 

nas discussões online. Por que essas mulheres se sentiriam pressionadas a adotar condutas que 

rejeitam, posto que o querer é a ordem dominante? Quem são aqueles que acusam de 

importuná-las? Com base nos comentários analisados pela pesquisa, são parentes, amigos, 

vizinhos, políticos, costumes, representações midiáticas, leis que impactam direta ou 

indiretamente seu posicionamento e conduta quanto à maternidade. Imperativos como “me 

deixem fazer/ser” – performáticos, enfatizados – podem ser lidos como a vontade de suas 

autoras construírem projetos de vida sem que outras pessoas, instâncias ou instituições neles 

interfiram, nem as contradigam ou tentem convencê-las a adotar novas posturas. É possível 

sugerir que se trate do desejo de silenciar vozes percebidas como dissonantes ou impositivas. 

                                                           
89 Disponível em: https://bit.ly/2GlsX64. 
90 Visível em: https://glo.bo/2E7DbHa. 
91 Disponível em: https://bit.ly/2IxvVpA. Atentar para as narrativas de mulheres acerca da proposta. 
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O querer mantém-se forte, mas sua força se dá diante de conjunturas que as autoras das 

narrativas pessoais sobre a maternidade sentem que as limitam, ameaçam ou coíbem. Uma 

vez que essas narrativas são feitas em mídias sociais, onde as discussões tendem a ser mais 

polarizadas e dramáticas, a forma de expressar insatisfação com interferências na 

concretização de seus projetos pessoais é sintetizá-la por meio de comandos que concedem 

teor de urgência ao que é postado. 

A autoafirmação constante dos desejos individuais não seria necessária em um cenário 

no qual fossem desvinculados tanto de uma estrutura quanto de uma mentalidade patriarcal, 

misógina e maternalista. Se assim fosse, eles bastariam para legitimar as decisões e condutas 

das mulheres quanto à maternidade. No entanto, não é o que acontece. Somos seres humanos 

vazados de tempo, e esse tempo vem imbuído de passado, de tradições que carregamos no 

presente. As escolhas que as brasileiras contemporâneas fazem em relação à maternidade são 

marcadas pelas demandas trazidas por esse passado, que se manifestam na criação, educação e 

cotidiano social das mulheres do país. 

Nota-se, portanto, a tensão na coexistência entre o desejo de ter as vontades 

individuais atendidas e a consciência de que essas vontades respondem a um conjunto de 

práticas, pensamentos e posições tradicional e institucionalmente atrelados à maternidade. 

Tais valores permeiam os discursos oficiais do ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos. O próprio vínculo entre mulheres e família denota maternalismo. Também 

permeia o desengavetamento do projeto de lei que proíbe o aborto em qualquer situação92, 

exercido pelo plenário do Senado Federal em fevereiro de 2019. A proposta de multar 

mulheres que utilizem anticoncepcionais93 feita por um deputado federal do PSL no mesmo 

mês. O Estatuto do Nascituro.94 Entre outras medidas que constantemente se chocam contra o 

contingente de mulheres que demandam maior autonomia sobre seus corpos e vidas. 

A situação se agrava no país considerado “o pior da América do Sul para nascer 

menina”, segundo estudo95 realizado em 2016 pela ONG Save The Children. Entre os 144 

países pesquisados, aparece na 102ª posição, atrás de Costa Rica, Índia e Gana. Em novembro 

de 2018, o Escritório das Nações Unidas para Crimes e Drogas apontou o Brasil como uma 

das nações mais violentas para mulheres96, com a taxa de homicídios femininos 74% superior 

à média mundial. Também em 2018, o anuário sobre crimes violentos do Fórum Brasileiro de 

                                                           
92 Ver mais em: https://bit.ly/2SMSY57. 
93 Ver mais em: https://bit.ly/2UXdAIY. 
94 Disponível em: https://bit.ly/2GkG4nQ. 
95 Disponível em:  https://bit.ly/2Ggmx6H. 
96 Disponível em: https://glo.bo/2SRtqjj. 
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Segurança Pública divulgou que o número de estupros contra mulheres registrados no país em 

2017 ultrapassou 60 mil. Considerando que esse tipo de crime é um dos que possuem maior 

índice de subnotificações, ou seja, sequer chegam ao conhecimento da polícia, os números 

certamente são muito maiores. Em entrevista97, a diretora executiva da entidade informou que 

apenas cerca de 10% dos casos são denunciados. O número anual de ataques sexuais a 

mulheres estaria em torno de 600 mil.  

Nesse cenário extremamente violento e ameaçador, é bastante provável que parte 

significativa das brasileiras seja vítima de alguma violação de seus corpos ou vontades. Assim 

como dos frequentes atentados aos direitos reprodutivos femininos por parte dos poderes 

públicos. Cresce, portanto, a urgência e a importância de conseguirem decidir se desejam ou 

não ser mães, de forma que isso seja de fato uma escolha, não resultado de agressões, 

imposições, privações. Uma vez que se entende a hostilidade do Brasil com as mulheres, é 

possível compreender o teor enfático e inflamado das narrativas pessoais que produzem sobre 

a maternidade nas mídias sociais. Ressignificam-se imperativos cujo sentido é aparentemente 

dado. Podemos tomá-los como demandas pela possibilidade de fazer escolhas em seu nível 

mais profundo, passando por instituições socioculturais, políticas, econômicas e jurídicas. 

Para além de serem ou não serem mães, as mulheres buscam (poder) definir o curso de 

seus posicionamentos maternos de acordo com as especificidades das condições em que se 

inserem – não mãe involuntária casada; mãe especial de baixa renda; childfree ativista pelos 

direitos das crianças; mãe lésbica que trabalha fora e conta com rede de apoio; não mãe cristã; 

mãe indígena que convive majoritariamente com não indígenas, entre tantas outras 

combinações.  Já que não há escolha senão escolher – e é preciso sustentar essas escolhas –, 

então que sejam realizadas da forma mais livre e personalizada possível, sendo esta 

independente de modelos maternos e de maternagem normativos.    

Diante do número expressivo de brasileiras entre 30 e 40 anos que, após terem se 

inserido nas universidades, ascendido profissionalmente e experimentado maior liberdade 

sexual, desejam o que Rosamaria Carneiro (2011, p. 6) denomina enquanto “uma enriquecida 

experiência de maternidade, entendida como intensa, desejada e modelada”, poderíamos estar 

vivenciando, em certa medida, o surgimento de novos significados sociais para a maternidade, 

que por tanto tempo permaneceu – e em algum grau ainda permanece – atrelada às prescrições 

masculinas de médicos, religiosos e políticos.    

 

                                                           
97 Disponível em: https://glo.bo/2BipK4o. 
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