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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo tratar dos desafios de conciliar maternidade e universidade, 
em específico na graduação. Optei por desenvolver a pesquisa etnográfica sobre o tema junto ao 
Coletivo de Mães da UFF, do qual faço parte. O Coletivo se formou buscando visibilidade, apoio 
às mães, combate ao preconceito, bem como a implementação de políticas públicas voltadas para 
o apoio e permanência das mães durante o período de estudo na universidade. A partir deste 
movimento, configura-se uma espécie de “politização” da maternidade, propondo novas 
linguagens e negociações. Assim, o presente trabalho tem o objetivo de fazer uma proposta 
reflexiva sobre os desafios enfrentados para a conciliação da maternidade e da graduação, sob um 
olhar antropológico. 

Palavras-chave: antropologia, maternidade, universidade, gênero, Coletivo de Mães da UFF. 
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ABSTRACT 

This paper aims to address the challenges of reconciling motherhood and university, specifically 

in undergraduate studies. I chose to develop the ethnographic research on the subject with the 

Mother’s Collective of the Universidade Federal Fluminense (UFF), of which I am part. The 

Collective was formed seeking visibility, support to mothers, fight against prejudice, as well as 

the implementation of public policies aimed at the support and permanence of mothers during 

the study at the university. From this movement, a kind of “politicization” of the motherhood 

is formed, proposing new languages and negotiations. Thus, the present work aims to make a 

reflective proposal about the challenges faced for the reconciliation of motherhood and 

graduation, from an anthropological perspective. 

 

Keywords: anthropology, maternity, university, gender, UFF Mothers Collective. 
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1. APRESENTAÇÃO – A CONSTRUÇÃO DO CAMPO ETNOGRÁFICO 

 

O trabalho a ser apresentado consiste numa pesquisa etnográfica desenvolvida junto ao 

Coletivo de Mães da Universidade Federal Fluminense (UFF), do qual faço parte, desde o 

segundo semestre de 2016.  

O Coletivo consiste numa associação de mães alunas da universidade, com o objetivo 

central de encontrar soluções efetivas que viabilizem o retorno e permanência de mães 

estudantes à\na universidade, através da formação de uma rede de apoio1 mútuo entre as 

integrantes que as auxilie nos desafios decorrentes da conciliação da maternidade e estudos (em 

alguns casos, também trabalho), para terminarem seus respectivos cursos e, finalmente, 

prosseguirem na vida profissional.  

O Coletivo também busca a construção de diálogos com a universidade para que sejam 

implementadas medidas institucionais que também favoreçam a permanência destas mães na 

instituição, tal como a existência de um espaço que acolha seus filhos (Ludoteca), enquanto as 

mães estiverem desenvolvendo atividades acadêmicas, permissão de acesso e alimentação de 

seus filhos, acompanhados de suas mães, ao Restaurante Universitário (“bandejão”), de forma 

irrestrita, combate ao assédio moral, dentre outros.  

Meu interesse pelo assunto da maternidade adveio do próprio fato de ter me tornado 

mãe. Sou bacharel em Direito e, em 2012, decidi fazer uma segunda graduação (Antropologia) 

e fui aprovada no curso da UFF, localizada na cidade de Niterói/ RJ2.  

Logo no início do curso, em 2013, após o primeiro mês de aula, descobri que estava 

grávida. Após o nascimento da minha filha, tranquei o curso por dois anos (tempo máximo 

permitido pela universidade). Retornei em 2016 e, a partir daí, tornou-se um dilema, a cada 

início de período, se continuava ou abandonava o curso. Para mim, era muito difícil conciliar 

 
1 A categoria rede de apoio aqui diz respeito a pessoas ou estabelecimentos que auxiliem nos cuidados de uma 
criança, como familiares, amigos, babás, creches, etc.  
2 A UFF (Universidade Federal Fluminense) é instituição pública de nível superior, criada em 1960, em Niterói 
(RJ). Segundo seu site oficial (com última atualização datada de 17/09/2019), a UFF possui mais de 55.000 alunos 
matriculados, nos cursos de graduação e pós-graduação. Conta com um corpo docente de mais de 3.500 membros  
ativos (e destes, cerca de 78% são doutores). Ainda oferece mais de 130 cursos de graduação e cerca de 126 cursos 
de Pós-Graduação, o que inclui também modalidades de cursos à distância. Além de Niterói, a UFF possui unidades 
acadêmicas em mais 8 municípios no Estado do Rio de Janeiro, e uma no Pará (Oriximiná). Portanto, a UFF tem 
uma vasta abrangência territorial e apresenta uma vasta heterogeneidade de alunos, pontos marcantes da 
instituição. Além disso, a UFF é referência nacional e internacional para a produção acadêmica, uma vez que seus 
programas valorizam a reflexão teórica, bem como a produção empírica, tendo em seus quadros pessoas 
reconhecidamente renomadas. A instituição, assim, possui uma trajetória de crescimento, realizações e 
reconhecimento público. 
<Disponível em http://www.uff.br/?q=apresentacao>. 
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maternidade, estudos, trabalho e vida social. Além disso, eu sentia uma enorme culpa em me 

afastar da minha filha, para trabalhar e estudar. Para minimizar um pouco, fazia poucas matérias 

por período e só conseguia estudar depois que ela dormia. Tinha a sensação de que estava 

sempre em débito: com minha filha, com a universidade, com o casamento. Não participava da 

vida social acadêmica como idealizava e estava sempre atrasada ou cansada.  

Em 2016, fui convidada por uma amiga, Angela3, para participar do coletivo de mães da 

UFF, que estava se organizando, a partir do Facebook. Aceitei o convite, porém, de fato não 

participava das atividades por falta de tempo e porque eu já tinha construído uma rede de apoio 

para ficar com minha filha aonde eu residia. 

Ainda assim, eu acompanhava o coletivo pelo Facebook. Através de Angela, tive 

conhecimento de algumas iniciativas, como a formação de uma rede de apoio entre algumas 

alunas para revezamento no cuidado com os filhos, enquanto as demais estudavam, rede esta 

formada sobretudo por ela, Melissa, Luciana e Ivana. Assim, poucas mães participavam 

efetivamente. 

Em final de 2017, o Coletivo ficou menos movimentado: Melissa terminou o mestrado, 

Angela passaria um ano na Universidade Federal do Amazonas, através do Programa de 

Mobilidade Acadêmica. Ivana e Luciana estavam dividindo um apartamento, o que facilitava 

que se ajudassem mutuamente com as crianças. Luciana decidiu não prosseguir com o Coletivo, 

pois achava ela já tinha muitas demandas pessoais para dar conta. Assim, foi a paralisação do 

que eu chamo de primeira fase do coletivo. 

Em maio de 2018, o grupo voltou a ter uma nova movimentação, a partir da inciativa de 

uma nova integrante, Elena, estudante de Turismo, que anunciava a criação de uma linha de 

comunicação via WhatsApp, com o escopo de proporcionar um contato mais rápido e direto 

entre as mães, estabelecendo como pauta inicial o acesso das crianças ao “bandejão”. 

Solicitei meu ingresso, desta vez, pretendendo ser mais participativa e fazer do coletivo 

meu campo etnográfico. Procurei a professora Mirian Alves de Souza, que me apoiou e me 

orientou a comunicar claramente minhas intenções de pesquisa às mães do Coletivo4. 

 
3 Foram usados nomes fictícios para preservar as identidades das interlocutoras e demais pessoas. 
4 Importante destacar que o professor Fabio Reis Mota foi meu primeiro orientador e, além disso, foi meu professor 
em quatro disciplinas. Portanto, através dele, tive os primeiros contatos com produções voltadas para análise dos 
processos de demandas de direitos e de reconhecimento de identidades, com profunda reflexão teórica. A partir 
destes estudos, então, me interessei pelos temas do associativismo e arenas públicas. No entanto, diante da minha 
insistência em pesquisar o tema da maternidade, entendi que a pesquisa deveria se desenvolver inicialmente sob a 
orientação de uma professora mãe. E foi assim que a professora Mirian Alves de Souza passou a me orientar, o 
que se deu com grande apoio do professor Fabio Reis Mota. Ambos são pesquisadores do INEAC/UFF, um INCT 
que tem como escopo da atuação a análise dos processos de administração institucional de conflitos e as formas 
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O grupo do WhatsApp estava muito empolgado, naquele momento, pois, além da 

questão do bandejão, havia uma expectativa de a Pro-reitoria de Graduação (Prograd) ceder 

uma sala ao coletivo, em um espaço que seria construído, no pilotis do prédio do ICHF (Instituto 

de Ciências Humanas e Filosofia), no campus do Gragoatá. O espaço seria construído pela 

Proaes (Pró-reitora de Assuntos Estudantis), que se mostrava simpática à cessão de uma sala 

para criação da Ludoteca5, e isso significava o retorno de algumas mães para a universidade. 

O Coletivo contava também com o apoio da professora de Matemática da UFF Celeste, 

que incentivara Elena a procurar o Coletivo e se propunha, tanto quanto possível, a auxiliar na 

intermediação de reuniões do Coletivo com alguns setores importantes da UFF, como a Prograd 

e a Proaes. O apoio se iniciou quando, em maio de 2018, Elena fez um comentário numa 

publicação da UFF, em sua página no Facebook, que felicitava as mães pelo dia das mães. Em 

desabafo, Elena criticou a hipocrisia da instituição de, por um lado, homenagear as mães e, por 

outro, não autorizar a entrada dela com sua filha no bandejão, o que as obrigavas a comerem 

sentadas do lado de fora, rodeadas por cães.  

O desabafo de Elena, na página do Facebook, foi o seguinte: “Não adianta a UFF 

mandar mensagem bonitinha de feliz dia das mães no domingo e nos fazer comer do lado de 

fora do ‘bandeco’(Restaurante Universitário) na segunda, ao lado dos cachorros, com as 

nossas crias! Boa votação aí pra vocês e que o Reitor eleito tome vergonha na ‘fuça’ e pense 

se gostaria de comer ao lado de cachorros famintos junto com a mãe dele. Passem bem.” 

Tal desabafo sensibilizou muitas pessoas e uma delas foi a professora Celeste, que a 

procurou e sugeriu que Elena buscasse saber se o coletivo de mães da UFF ainda existia e, caso 

contrário, que formasse um novo. A proibição do acesso ao Restaurante Universitário, assim, 

foi veículo motor que incentivou essa nova fase do Coletivo, que chamo de segunda fase.  

Elena, então, procurou o Coletivo, solicitou sua inclusão no Facebook e propôs então a 

criação do grupo de WhatsApp. A partir daí, passou a ser a mãe mais atuante, passou a liderar 

o grupo e foi a representante do Coletivo por todo o restante do ano de 2018, nas reuniões, 

perante setores da UFF, como a Prograd e Proaes, e-mails e direcionamentos das pautas.  

Elena tem uma filha, que tinha cerca de quatro anos, naquela época, e a acompanhava à 

UFF alguns dias na semana. Sua base familiar estava em Saquarema, município do estado do 

 
não institucionais, especialmente, os processos de demanda de direitos e por reconhecimento por parte de diversos 
atores". Sobre o INEAC, ver http://www.ineac.uff.br/ 
5 Ludoteca foi o termo escolhido pelas integrantes do Coletivo para designar uma sala para acolhimento e cuidados 
das crianças enquanto suas mães estiverem em atividade acadêmica. A proposta é que a sala possua estrutura como 
colchões, brinquedos, microondas, tapetes, livros e tenha atividades, oriundas de projetos de extensão da UFF, 
voltados para estas crianças. 
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Rio de Janeiro situado a 75 km da UFF. Assim, por causa da distância, para continuar na 

graduação, ela precisava levar sua filha para a UFF. 

Relembrando William Foote Whyte, é possível mudar alguma coisa escrevendo sobre 

ela (WHYTE, 2005). Sendo assim, acreditei que, traçando uma pesquisa etnográfica sobre o 

grupo de mães graduandas da UFF fosse uma forma de contribuir para que a sociedade se 

sensibilize para os desafiso que estas mães enfrentam cotidianamente.  

O antropólogo Evans-Pritchard nos ensinou que uma vez que estudamos seres humanos, 

este estudo envolve nossa personalidade, cabeça e coração (PRITCHARD, 2005). Assim, o 

coletivo era onde estavam estes três elementos para mim e eu aguardava que nossos encontros 

começassem logo.  

Muitas mulheres, como eu, levam mais tempo do que outras para concluírem seus cursos 

de graduação em razão da maternidade, situação que pode as levar ao abandono do curso. As 

razões são de muitas ordens: cuidados dos filhos, dedicação a atividades acadêmicas, tempo 

necessário para o deslocamento casa-faculdade-casa, necessidade de trabalhar (para algumas), 

dificuldades financeiras (sobretudo quando a mãe é a única provedora financeira), problemas 

de moradia, dificuldades psicológicas e afetivas (como cansaço, falta de apoio familiar, 

depressão, assédio, dentre outros).  

Boa parte das mães do Coletivo da UFF são mães solteiras que não contam, ou contam 

muito pouco, com o apoio dos pais de seus filhos ou de outra rede de apoio. Há ainda mães que 

se encontram em situação de vulnerabilidade econômica6, o que agrava ainda mais a situação. 

Muitas não trabalham e algumas delas são as primeiras, em muitas gerações, que conseguem 

conquistar a entrada em uma universidade pública. Contudo, a falta de recursos próprios, de 

apoio econômico e afetivo, a ausência de políticas públicas efetivas de permanência na 

universidade, bem como pouca de empatia de parte do corpo universitário em geral dificultam 

e desencorajam suas permanências, desistindo de se formarem. 

É recorrente, no campo estudado, a concepção de que a sociedade brasileira entende que 

a mãe é a maior responsável pelo cuidado dos filhos.  

Neste sentido, nos últimos anos, com o objetivo de minimizar esta situação, vêm sendo 

formados, em âmbito nacional, coletivos de mães universitárias, a fim de mudarem esta 

 
6 Segundo o site Wikipedia, vulnerabilidade econômica  é um conceito multidimensional que diz respeito a uma 
condição de fragilidade material ou moral de indivíduos ou grupos diante de riscos produzidos pelo contexto 
econômico-social. Está relacionado a processos de exclusão social, discriminação e violação e direitos desses 
grupos ou indivíduos, em decorrência do seu nível de renda, educação, saúde, localização geográfica, dentre 
outros. 
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realidade, na busca da construção de uma rede de apoio mútuo e para reivindicação de políticas 

públicas voltadas para o apoio e permanência destas mães durante o período na universidade. 

Identifiquei ainda a existência de coletivos de pais e mães (falarei mais especificamente sobre 

os coletivos encontrados no capítulo 4, abaixo).  

Na introdução do livro Arenas Públicas – por uma vida associativa (2011), Fabio Mota, 

Felipe Berocan e Daniel Cefai consideram as associações “fóruns híbridos” que não podem ser 

definidas senão a partir de suas complexidades e capitais simbólicos. Tais associações podem 

fazer emergir questões que até então não faziam parte da discussão no plano social, gerando 

coletivos até então inexistentes, a partir da formação de identidades coletivas e do engajamento 

pessoal, em verdadeira contribuição para uma “experiência do mundo, de si e do outro, e para 

emergência de normas éticas, jurídicas e políticas de um bem-viver coletivamente.”(MOTA, 

BEROCAN & CEFAI, 2011, p. 51). 

Segundo Heloisa Regina Souza, no artigo Tornar-se mãe: maternidades contemporâneas 

no País Basco (2015), a maternidade contemporânea é vista como ponto de inflexão de algumas 

mulheres (sobretudo da classe média), que rearticulam suas biografias femininas, no sentido de 

trazer à tona movimentos e dilemas que compõem os intensos processos de subjetivação no 

tornar-se mãe. No caso, temos alunas mães brasileiras que têm se posicionado cada vez mais 

como sujeitos ativos de suas próprias histórias, na medida em que buscam novas formas de se 

organizarem para concluírem seus cursos universitários e, assim, conseguirem melhores 

condições no mercado de trabalho para o sustento de si e de seus filhos. 

E é então sobre o aspecto político da maternidade que desenvolvi minha pesquisa: a 

associação de mães alunas que reivindicam visibilidade e apoio da seara pública (no caso, do 

meio acadêmico) e que se insurgem contra a omissão do Estado para consecução de medidas 

que facilitem a conciliação dos cuidados maternos dos filhos e formação acadêmica, sendo certo 

que o processo de atendimento das demandas, com sua consequente institucionalização, é tarefa 

árdua que exige, por um lado, a articulação de mães em conjunto e, por outro, a sensiblização 

da sociedade.  

 

1.1. METODOLOGIA UTILIZADA: 

 

Quanto à metodologia, a pesquisa foi desenvolvida utilizando-se a observação 

participante: sou integrante do Coletivo desde 2016 e, a partir de 2018, participei de reuniões 

do Coletivo, confeccionei documentos, o representei publicamente e auxiliei na tomada de 
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decisões. Realizei também entrevistas diretas, utilizei artigos de jornal, documentários e redes 

de relacionamento como Facebook e WhatsApp.  

Além da pesquisa junto ao coletivo da UFF, também realizei entevistas com mães de 

outros coletivos, como o da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Universidade 

Federal Rural (UFRRJ) e da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Foote Whyte escreveu que, na observação participante, o apoio dos indivíduos-chave é 

de suma importância, pois permite um contato e aprofundamento das linguagens e valores 

subjacentes (WHYTE, 2005). Na pesquisa desenvolvida, desde o início, tentei deixar claro que 

participava do Coletivo como mãe e aluna da UFF, mas que ali também desenvolvia minha 

pesquisa. Neste aspecto, as participantes mais atuantes colaboraram bastante. O apoio delas me 

proporcionou uma visão mais ampla e profunda do Coletivo .  

Outro aspecto a se destacar é que muitas vezes me senti bastante desconfortável em 

determinados contextos do grupo, sobretudo nos mais conflituosos. Tentava não entrar em 

discussões calorosas, nem sempre expunha minha opinião sobre determinados eventos e, muitas 

vezes, tentei acalmar os ânimos em momentos críticos. Porém, nem sempre isso era possível e, 

nestas situações eu vivia um dilema: às vezes, sentia que eu estava “atuante demais”, me 

posicionando abertamente sobre uma outra questão e, em outras, me esquivava de colocar 

sinceramente minha opinião. Lembrando novamente Evans-Pritchard, às vezes me soava até 

como um certo fingimento meu, sensação bem desagradável. 

 

Talvez seja melhor dizer que o antropólogo vive simultaneamente em 

dois mundos mentais diferentes, construídos segundo categorias e 

valores muitas vezes de difícil conciliação. Ele se torna, ao menos 

temporariamente, uma espécie de indivíduo duplamente marginal, 

alienado de dois mundos (PRITCHARD, 2005, p. 246).  

 

Sendo assim, há cerca de três anos, participo do Coletivo em questão, sendo que há um 

ano e cinco meses acompanhei e participei efetivamente das atividades como pesquisadora.  

 

2. A ATRIBUIÇÃO DOS CUIDADOS DO FILHOS: 

 

No censo de 2012, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) demonstrou que a maioria do corpo discente nas graduações brasileiras é do 
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sexo feminino. Foram apontadas 3.286.415 matrículas femininas, contra 2.637.423 masculinas. 

A mesma informação foi confirmada, em 2018, pelo mesmo Instituto, bem como pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes). A informação também consta em reportagem recente da 

Revista Crescer sobre mães voltarem a estudar depois do nascimento dos filhos, e conclui 

que“se a sala de aula é predominantemente feminina, ela é potencialmente materna” (TINTI, 

2019) 7. 

O Inep e o IBGE também concluíram que as mulheres ainda ganham menos que os 

homens, mesmo quando desempenham as mesmas atividades, estando sujeitas a trabalhos em 

condições mais precárias, bem como a realização de trabalhos em tempo parcial.8  

Segundo o IBGE, ainda, no Brasil, em 2016, as mulheres dedicaram aos cuidados de 

pessoas e/ou afazeres domésticos cerca de 73% a mais de horas do que os homens (18,1 horas 

contra 10,5 horas), qualquer que seja o grupo de idade observado. 

O artigo do Inep, por sua vez, apontou que as entrevistas feitas ressaltaram as 

dificuldades encontradas por mães na conciliação família/ trabalho, uma vez que as funções do 

homem são, no máximo, de “ajuda” e, portanto, galgadas em de atos de boa vontade, 

permitindo, assim, que eles possam optar por se dedicarem exclusivamente ao trabalho, 

deixando às mulheres as tarefas do lar e, em consequência, do cuidado e educação dos filhos. 

Sendo ainda o principal ator responsável pela criação da prole e cuidados do lar, e 

conquistando, cada vez mais, sua inserção no mercado de trabalho, ainda que de maneira 

desigual, muitas mulheres optam por uma formação que lhes garanta maior remuneração, 

visibilidade e realização pessoal.  

No entanto, tal opção se deu por caminhos longos e dolorosos: além dos desafios de 

conciliarem tarefas domésticas, as mulheres depararam-se com barreiras culturais, eis que a 

sociedade heteronormativa não aceita que elas deixem o lar e “abandonem” os cuidados dos 

filhos, para entrarem em concorrência com homens, nos campos que simbolicamente a estes 

 
7Reportagem “Mães na universidade - elas falam dos desafios de voltar a estudar depois dos filhos”, site Revista 
Crescer, disponível em <https://revistacrescer.globo.com/amp/Meu-momento/noticia/2019/03/meumomento-
maes-na-universidade-elas-falam-dos-desafios-de-voltar-estudar- depois-dos-filhos.html. >. 
8 Reportagem “As mulheres e sua participação na universidade”, site Universia Brasil, disponível em 

<https://noticias.universia.com.br/cultura/noticia/2018/03/08/1158976/mulheres-participacao-universidade. 
html>. 
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pertencem: a esfera pública, sobretudo a partir de uma formação acadêmica e consequente 

inserção em um mercado de trabalho mais especializado. 

Sendo assim, a opção por galgar melhores condições econômico-sociais, em uma 

situação que traduza uma maior igualdade entre homens e mulheres, é atravessada por inúmeras 

negociações que possuem o escopo de conciliar o cuidado do espaço doméstico e a graduação, 

enfrentando  construções que não somente desaprovam tal atitude mas que agem efetivamente 

em desfavor destas mulheres, seja impingindo piores condições no mercado de trabalho 

(econômicas ou ambientais), seja através de mecanismos tecidos subliminarmente na sociedade 

(tais como desencorajamento, deboche, assédio moral, dentre vários outros).  

Resultado semelhante foi verificado na presente pesquisa: apesar de nem sempre 

concordarem, tais mães entendem que é dominante atualmente no Brasil a visão de que os 

cuidados dos filhos são tarefa precípua da mulher, situação que ainda é carregada de culpa por 

aquelas que desejam a realização em outras esferas da vida social. 

Simone, mãe do Coletivo da UFF, colocou que “tenho minha mãe como rede de apoio 

e não levava Lucca para a faculdade. O pai dele não é muito presente fisicamente, mas na parte 

financeira ele ajuda bastante, além da pensão. A maternidade tem me atrapalhado bastante 

nos estudos e eu me sinto muito culpada por não conseguir dividir meu tempo melhor. Além 

disso, também não consigo trabalhar pelo tempo que ficaria longe do meu filho.” 

Norma, também do Coletivo, desabafou: “estudar pensando no filho, a dor de deixá-

los às vezes mesmo doentes, com alguém pra fazer os ‘corres’”. 

Já Mayara, integrante do Coletivo de mães da UFRJ, disse que “o peso da maternidade, 

até pela própria sociedade, é muito maior que o peso da paternidade. As cobranças, as 

responsabilidades, tudo que acontece em relação à criança, na maioria das vezes, recai sobre 

a mãe. Parece que nós, por sermos mulheres, sempre podemos e devemos ter dedicação 

exclusiva sobre tudo que envolve os filhos, essa cobrança já não ocorre com tanto peso em 

cima do homem. Eu vejo isso, tanto na minha maternidade, quanto na das minhas amigas mães. 

Eu, por exemplo, sou mãe ‘solo’9, para poder estudar preciso montar uma estrutura de apoio 

gigante. O pai das minhas filhas também estuda na mesma faculdade que eu, e não precisa de 

de nenhuma estrutura para estudar, a estrutura dele sou eu, alguém já falou sobre essa 

desigualdade? Ninguém. Porque todos acham que isso é uma responsabilidade minha, por ser 

mãe.” 

 
9 Mãe solo é uma categoria nativa, recorrentemente utilizada e tem o sentido de ser mãe sozinha, que não conta 
com a ajuda do pai da criança em sua manutenção e cuidados. 
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Muito se discute sobre essa naturalização da maternidade, que atribui à mulher, uma vez 

mãe, a necessidade de ser a principal pessoa, senão a única, que deve cuidar da prole. E, ao 

mesmo tempo, entende que esta tarefa deve ser o centro motor e a atividade-fim de toda mulher, 

a partir do momento em que se torna mãe.  

Neste sentido, temos diversos autoras que levantam a questão, como Silvana Bittencourt 

(Cuidar ou ser cuidada? Os dilemas e os efeitos da maternidade em uma universidade 

brasileira), Lucila Scavone (A maternidade e o feminismo: diálogo com as ciências sociais), 

Dora Porto (O significado da maternidade na construção do feminino: uma crítica bioética à 

desigualdade de gênero), Veena Das (O ato de testemunhar: violência, gênero e subjetividade) 

que compreendem esta concepção da maternidade como um instrumento de controle da 

subjetividade da mulher, de sua sexualidade e também de controle social, denunciando uma 

relação assimétrica de poder, onde estão subjugadas à heteronormatividade dominante. 

Lucila Scavone, em seu artigo A maternidade e o feminismo: diálogo com as ciências 

sociais (2001), propõe uma reflexão sobre os impactos dos movimentos feministas sobre a 

experiência da maternidade. 

 

A perspectiva de gênero nos possibilitou abordar a maternidade em suas 

múltiplas facetas. Ela pôde ser abordada tanto como símbolo de um 

ideal de realização feminina, como também, símbolo da opressão das 

mulheres, ou símbolo de poder das mulheres, e assim por diante, 

evidenciando as inúmeras possibilidades de interpretação de um mesmo 

símbolo. Além disso, ela pôde ser compreendida como constituinte de 

um tipo de organização institucional familiar, cujo núcleo central 

articulador é a família. E, mais ainda, foi possível compreendê-la como 

um símbolo construído histórico, cultural e politicamente resultado das 

relações de poder e dominação de um sexo sobre o outro. Esta 

abordagem contribuiu para a compreensão da maternidade no contexto 

cada vez mais complexo das sociedades contemporâneas. (Scavone, 

2001, p. 142) 

 

Desta forma, a maternidade passou, ao longo dos últimos setenta anos, a ter um aspecto 

relacional e foi investida de significados diferentes. No entanto, não obstante os avanços nas 

elaborações simbólicas sobre tal tema, ainda hoje as mulheres são as maiores responsáveis pelos 



21 
 

 
  

 

cuidados da prole: elas continuam tendo uma relação mais comprometida com seus filhos, 

comparativamente aos homens, assumindo, em regra, a maior parte das responsabilidades 

(Scavone, 2001).  

 Silvana Maria Bitencourt, também em linha semelhante, aborda o assunto no artigo 

Cuidar ou ser cuidada? Os dilemas e os efeitos da maternidade em uma universidade brasileira 

(2017), pesquisa desenvolvida entre os anos de 2016 e 2017 sobre mães universitárias dos 

cursos de medicina e ciências sociais em Cuiabá.  

A socióloga coloca que a maternidade exige dedicação e tempo e, apesar das grandes 

transformações experienciadas ao longo das últimas décadas, ainda hoje, o cuidado com os 

filhos e as tarefas domésticas são pensados como um espaço “naturalmente” da mulher. Neste 

sentido, conciliar o tripé que envolve graduação, maternidade e a subjetividade leva ao acúmulo 

de funções, fazendo com que a mulher deixe de lado os cuidados de si, tanto no aspecto físico 

quanto no psicológico. 

É árdua a tarefa de conciliar o tempo necessário para qualificação profissional – que 

exige disponibilidade para aulas, estágios, trabalhos acadêmicos – com o cuidado e educação 

dos filhos, situação que acarreta certo sofrimento e sentimento de culpa. Isso porque o 

fornecimento de um ambiente favorável ao desenvolvimento do feto e da criança já nascida são 

tidos culturalmente como responsabilidade da mulher e a tentativa de conciliar com trabalho 

e/ou estudos são julgados como faltas no cumprimento de seu dever. 

Se a dificuldade persiste para aquelas em que o pai participa da criação dos filhos, fica 

ainda mais acentuada, segundo Bitencourt, quando as acadêmicas não possuem companheiros 

para dividir as obrigações do lar e bem-estar das crianças. Sendo assim, o tempo se divide entre 

cumprir prazos acadêmicos e cuidados da prole, ficando os cuidados pessoais em segundo 

plano, situação que ocasiona, muitas vezes, perda de saúde e consequentemente problemas 

como depressão, estresse, obesidade, hipertensão, diabetes, subnutrição (BITENCOURT, 

2017). 

A antropóloga Dora Porto também trata do tema em seu artigo O Significado da 

Maternidade na Construção do Feminino: uma crítica bioética à desigualdade de gênero 

(PORTO, 2011), em que analisa a maternidade a partir da distribuição do poder e da ingerência 

do sistema médico atual sobre o parto e maternidade, assuntos que, no passado, eram restritos 

à esfera feminina e doméstica. E, continua, em uma dada sociedade, a distribuição de poder 

entre seus integrantes pode se dar de maneira mais ou menos simétrica, sendo a assimetria a 

forma mais encontrada na atualidade.  
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Dora Porto sustenta que uma das formas mais difundidas de assimetria se baseia na 

separação entre os sexos (machos e fêmeas), sendo a discriminação do gênero (homem e 

mulher) o instrumento de dominação mais consolidado atualmente. E, neste sentido, a 

reprodução social dos comportamentos discriminantes naturaliza a assimetria e legitima ações 

sociais, tais como as que encontramos na religião e no Direito, condicionando as atividades 

sexuais e reprodutivas ao longo da História.  

Assim, ela argumenta que “construída na dimensão simbólica como fato lógico, e 

interpretada como decorrência natural do ato sexual e da gravidez, a ideia de maternidade 

reflete as mesmas crenças que orientam as relações de gênero e os valores atribuídos a cada 

sexo.” (Porto, 2011, p. 56). 

Por fim, citamos Veena Das, no texto O ato de testemunhar: violência, gênero e 

subjetividade (DAS, 2011) em que Asha, uma jovem mulher indiana, viúva e sem filhos, recebe 

da cunhada o filho desta (portanto, seu sobrinho) para ser por ela adotado – no caso, a criança 

ficaria com a mãe, mas seria responsável pelos cuidados de Asha quando adulto. Veena Das 

observa que a maternidade, naquele contexto, seria uma forma de se suprir uma necessidade de 

uma mulher, eis que vista como parte da natureza humana e feminina.  

Mas seria também, segundo Veena Das, uma forma de substituir ou ocupar esta jovem 

mulher com as questões da maternidade, ao invés de deixá-la a mercê de sua sexualidade, 

marcando uma diferença importante entre estas duas experiências: sexualidade e maternidade. 

Assim,  observa-se, naquele contexto, a existência da ideia de que a “necessidade” feminina 

leva as mulheres a investir o desejo na maternidade, e não na sexualidade – o que demonstra 

“que o eu feminino é construído de acordo com os paradigmas culturais dominantes” 

(paradigmas estes norteadores de uma sociedade que a autora chama de “masculina”). (DAS, 

2011, p. 18) 

Não obstante podermos considerar, de acordo com estas autoras e com algumas das 

interlocutoras da presente pesquisa, que as mães ainda carregam quase que exclusivamente a 

responsabilidade de criar e educar seus filhos, muitas vezes não contando com qualquer ajuda 

ou redes de apoio, sobretudo dos pais, também se faz necessário pensar em outras formas de se 

conceber a maternidade e o cuidado dos filhos. Destaca-se, para tanto, a grande contribuição 

que a antropologia vem desenvolvendo, ao longo de quase um século.  

 

3. OUTRAS FORMAS DE SE PENSAR A MATERNIDADE E O CUIDADOS DOS 

FILHOS – CONTRIBUIÇÕES DA ANTROPOLOGIA 



23 
 

 
  

 

 

É importante, por outro lado, e conforme já apontado ao final do capítulo anterior, trazer 

outras formas de abordagens quanto ao tema maternidade e responsabilidade pelo cuidado e 

manutenção de filhos, apesar de ser dominante a concepção de que a maternidade é algo natural 

da mulher e que, portanto, a ela cabe originalmente cuidar da prole. 

Um trabalho  a ser considerado foi o realizado, em 1935, por Margarete Mead e que 

originou o livro Sexo e Temperamento em três sociedades primitivas, no qual a autora procurou 

mostrar que características femininas e masculinas (chamadas “temperamentos”) eram padrões 

culturais que moldavam os comportamentos dos integrantes de determinado grupo social e 

passados de geração a geração. Em consequência, o comportamento é que produziria 

diferenciação nas personalidades existentes entre os sexos.  

Sua pesquisa se baseou em três grupos sociais distintos da Papua, Nova Guiné. Lá 

Margaret Mead observou que os Arapesh formavam uma sociedade passiva, havendo 

uniformidade nos padrões gentis, cooperativos e não-agressivos indistintamente entre homens 

e mulheres. E mais, o homem também passaria por uma espécie de gestação antes de a criança 

nascer. Após o nascimento, ambos os pais cuidadariam dela no período inicial de 

desenvolvimento e, depois, o cuidado seria compartilhado por todos os membros daquele grupo. 

No outro grupo, dos Mundugumor, também havia um padrão social e de temperamentos 

comuns a homens e mulheres indistintamente (e também atinente aos cuidados da criança), mas 

desta vez seus integrantes eram marcados pela agressividade, hostilidade e competitividade. 

Por fim, Mead estudou os Tchambuli, grupo em que havia diferenciação de 

comportamentos (e temperamentos) entre homens e mulheres, mas de forma invertida ao padrão 

ocidental: as mulheres eram as que mantinham o poder (e também eram as maiores responsáveis 

pelos cuidados dos filhos), enquanto que os homens eram voltados para a arte e emocionalmente 

mais frágeis.  

Portanto, para Mead, já em 1935, os comportamentos (e, portanto, os temperamentos) 

existentes ou não, entre homens e mulheres, bem como a responsabilidade de cuidados dos 

filhos, eram construções sociais que poderiam variar abruptamente em diferentes grupos 

sociais. 

Uma outra pesquisa importante foi a realizada pela antropóloga Carole Yearley (1997), 

que originou o texto Maternidade como rito de passagem: uma perspectiva antropológica, no 

qual a autora levanta a questão de que “tornar-se” é um rito de passagem, marcado por intensos 

processos psicológicos, que serão aliados a determinados rituais e significados sociais 
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específicos em cada sociedade. Este rito conduzirá a mulher a sair de um certo estatuto (pessoal 

e social) para um novo (mãe) e os rituais funcionarão como marcos sucessivos que levarão à 

materialidade da maternidade, no sentido de uma mãe reconhecer-se e ser reconhecida pelos 

demais atores sociais como tal, bem como auxiliarão no reconhecimento de uma criança como 

sua filha.  

Carole Yearley, no entanto, salienta que, no contexto britânico, o rito de passagem é 

permeado de ambiguidades, sendo o principal deles o fato de que, se por um lado, há toda uma 

idealização em torno da maternidade que vai sendo construída e reforçada durante a gestação, 

por outro, logo após o nascimento da criança, exige-se um rápido retorno da mãe às outras 

esferas sociais, criando-se um conflito acerca da vontade/ necessidade de ser uma boa mãe, já 

que muito cedo ela precisa se separar de seu bebê.  

Para Carole Yearley, isso se deve a uma agressiva influência político-econômica que 

exige o retorno da mãe às demais esferas sociais, fator que inevitavelmente afeta diretamente a 

produção das suas emoções atinentes à maternidade e os modos de criação de seus filhos. Em 

consequência, a necessidade de retomar suas atividades sociais, conjugando com seu novo papel 

(o de mãe), leva a uma verdadeira impossibilidade de ela reconhecer em si mesma seu novo 

status social. 

Portanto, para a autora, é necessário que sejam elaboradas novas reflexões e definições 

sociais, a fim de que seja possibilitado às mães fazerem integralmente seus ritos de passagem 

para a maternidade, evitando a constante de se verem tão infelizes como vem sendo observado 

na Inglaterra e, em outras culturas, sendo certo que o estudo da antropologia pode fornecer 

mecanismos eficazes de reflexão para toda sociedade na elaboração de novas soluções.  

A produção antropológica sobre o tema da maternidade, em âmbito nacional brasileiro, 

vem crescendo a cada dia. Apontarei duas pesquisas recentes. 

A primeira consiste na que originou o artigo Criação de filhos, recriação de pais: práticas 

e discursos sobre os modos sensíveis de criação infantil, de Alessandra Rivero Hernandez e 

Ceres Gomes Victori (2019). Trata-se de um estudo realizado em classes médias urbanas do 

Brasil, entre os anos de 2013 e 2016, com foco em práticas e discursos de pais e mães que 

entendem que a criação de um filho permite a eles um processo de recriação deles mesmos. 

Com base na ideia de que os primeiros anos de vida são fundamentais para formação da 

personalidade de uma pessoa e que é importante que pais e mães promovam um “engajamento 

ativo” ao desenvolvimento das crianças, esta forma de criação propõe a escolha criteriosa de 

ambientes e produtos, a fim de que estes possam proporcionar, não só para crianças mas também 
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para os pais em si, uma jornada transformadora, livres de coerções sociais, em busca de suas 

verdadeiras essências. 

Apesar de a figura central, neste caso, ainda ser a mulher, é inegável que a percepção de 

que as ideias e sentimentos atinenentes aos papéis acerca da maternidade e da paternidade 

consistem em arranjos cotidianos que exaltam os sentidos, as experiências, percepções, afetos 

e emoções ao exercerem a paternidade e maternidade, a partir de um grande investimento na 

criação dos filhos, questionando construções sociais tradicionais.  

Na segunda pesquisa, que se originou do diálogo com o livro Convertirse em madre: 

etnografia del tempo de gestación, de Elixabete Imaz Martínez, Heloisa Regina Souza busca 

fazer uma contraposição da maternidade das mulheres de classe média dos países bascos e das 

mulheres de camadas médias urbanas no Brasil.  

A proposta de Elixabete Martínez é compreender o complexo, contraditório e, muitas 

vezes, conflitivo lugar que o exercício da maternidade constitui para as mulheres bascas 

contemporâneas. Para ela, o processo de tornar-se mãe é simultaneamente gestar um ser humano 

e gestar uma mãe. Há, portanto,  um enfretamento e um agenciamento da representação materna 

historicamente construída, que elas incorporam em suas identidades e socializações, mas que 

hoje entram em conflito com outras definições que estas mulheres têm de si mesmas. 

O interesse dos movimentos feministas pela maternidade levou à importantes reflexões 

sobre a sujeição das mulheres e sobre a maternidade, bem como o lugar de emancipação que 

esta pode vir a ocupar.  

Critica ainda a naturalização da maternidade nos discursos das ciências sociais, pois o 

sentido de procriação, vínculo materno-infantil e cuidados com os filhos não podem ser 

tomados como dados unicamente biológicos. A maternidade, diz Elixabete Martínez, é um 

processo complexo de aprendizagem e negociação de significados. O desejo de ser mãe, 

portanto,  é difuso, variável e vinculado a valores e imaginários diversos e que nem sempre se 

busca a sua realização. 

Assim, a maternidade se tornou um ponto de inflexão no itinerário feminino, como uma 

marca que rearticula toda a biografia da mulher, quando se dá o abandono da juventude e o 

ingresso na vida adulta. O vínculo materno-infantil não é espontâneo, eis que a mulher transita 

por uma série de etapas que a conduzem a reconhecer-se mãe e ser reconhecida pelos demais. 

Assim, é um trabalho intenso que desemboca numa nova categoria social que estende no tempo 

e culmina no reconhecimento de si mesma como mãe e de uma criança como sua.  
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Hoje a maternidade é vista como um direito de escolha, e, se desejada, se constitui como 

parte do planejamento da vida, sendo a estabilidade econômica e laboral um pré-requisito 

fundamental para a decisão de ser mãe, já que se considera fundamental poder garantir um 

entorno estável que proporcione suporte afetivo e material para os filhos. Esta concepção acaba 

por conduzir as mães como mais responsáveis em garantir os cuidados e o bem-estar da criança. 

E isso adquire um caráter de satisfação quando não é considerado como algo imposto, mas sim 

decidido, mesmo que ressalte em prejuízo de outras áreas.  

No entanto, a autora observa que esta concepção, por outro lado, traz consigo uma  

divergência em relação ao modelo recebido das gerações anteriores, tratado como “maternidade 

intensiva” e que requer disponibilidade absoluta da mãe, tida como responsável prioritária do 

bem-estar presente e futuro da criança, devendo esta ocupar a centralidade da sua vida em 

detrimento de qualquer outra dimensão vital. Apesar de a maternidade intensiva ser considerada 

a mais adequada para a criança, na pesquisa realizada, é vista como impossível de cumprir nos 

dias atuais e, assim, torna-se frustrante para o desenvolvimento pessoal feminino da mãe, que 

é marcada pela ambivalência, culpabilidade e sensações contraditórias a partir da maternidade. 

Apesar disso, a autora afirma que a maternidade está mudando e as mulheres se sentem 

protagonistas dessas mudanças, uma vez que tornar-se mãe não aparece mais como o único 

destino possível para as mulheres.  

Desta forma, as mulheres que se convertem em mães não podem ser consideradas 

passivas ou submissas diante dos modelos e estruturas sociais, mas devem ser consideradas 

como atrizes que desenvolvem táticas e estratégias a partir de circunstâncias pessoais e sociais. 

Em conclusão, há um deslocamento do tema, que antes se caracterizava pelo silêncio e pela 

individualidade, para debate e reflexão social. 

Heloisa Regina Souza, a partir de sua pesquisa de doutorado com mulheres de camadas 

médias urbanas no Brasil, conclui pela semelhança das maternidades brasileiras com as 

mulheres bascas, atentando para um intenso ativismo materno, não apenas em relação a temas 

clássicos, como parto, gestação, amamentação, como também relativamente novos debates, 

como violência obstétrica, participação do pai na criação, aborto, dentre outros, o que 

demonstra a emergência de novas formas de concepção da maternidade também na nossa 

sociedade, com um viés mais político e menos restrito à esfera privada da vida social.  

Todas estas linguagens e novas negociações foram encontradas na pesquisa realizada. 

Em primeiro lugar, considerável parte das mães “entendem” que são as maiores responsáveis 

pelos cuidados do filhos, independente de concordarem ou não com isso. E colocam que isso 
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advém de questões culturais em que estão submersas. Em segundo, está presente o discurso 

também de que estas mães recebem da sociedade a informação de que, ainda que ousem 

conquistar a graduação, tal deve se dar por sua conta e risco, não tendo a sociedade que se 

envolver, exceto se for algo pessoal, concedido por pura empatia. Em terceiro, as políticas 

públicas existentes sobre o assunto recentemente instituídas, mas ainda insuficientes, fazem 

com que a maternidade, exercida concomitantemente a um curso de graduação, não encontre 

espaço para acolhimento da nova situação social em que se encontra uma recém-mãe, exigindo 

dela um rápido retorno e uma brusca separação de sua criança, pois não há, em regra, uma 

estrutura mínima que lhe auxilie na retomada das atividades universitárias, seja com 

mecanismos concretos, seja com os mais simbólicos, que dizem respeito ao apoio psicológico, 

o que envolve também o desenvolvimento de políticas de combate ao assédio moral. E em 

quarto e último lugar, percebe-se que a formação dos coletivos de mães universitárias se 

apresenta como forma de agência, em que mães se unem para buscar medidas que as ajudem a 

concluir a universidade e, por consequência, conseguirem uma melhor posição no mercado de 

trabalho. 

Conforme Elena, mãe do Coletivo da UFF, colocou: “A sociedade não tem espaço pra 

mãe, sobretudo quando é mãe solteira, pois para continuar sobrevivendo, não tem política 

pública ou ações sociais para seguir adiante com seu filho. Um monte de mulher se encosta no 

pai. O pai pode esquecer que a criança existe, a vida segue. (...) Para a mulher, a vida se torna 

tão carregada, tão pesada que é muito mais fácil abortar nas próximas gestações. Hoje vou 

brigar pelo transporte universitário que aceite criança. Eu não tinha posicionamentos políticos 

antes de entrar pra UFF, porque eu era de família pobre, vivia em situação de rua, usava drogas 

na adolescência, não tive educação de valores e princípios, exceto não se prostituir ou roubar. 

Eu era uma criança largada. Só fui me ver como sujeito de direitos depois que entrei na UFF, 

antes era uma pessoa miserável que lutava pela sobrevivência, pedia esmolas.” 

Desta forma, podemos pensar que os coletivos de mães universitárias, mais do que uma 

junção de forças em busca da implementação de medidas que auxiliem na permanência de mães 

na universidade para concluírem, com maior tranquilidade seus cursos, representam verdadeira 

agência destas mães, um intenso ativismo materno, trazendo o tema para discussão na esfera 

pública da nossa sociedade e a busca da transformação de fato de suas realidades sociais.  

Mayara, do coletivo de mães da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), aponta: 

“Eu acho que o intuito do coletivo foi esse, saber que não sou só eu que tem esse problema e 

que outras mães têm esse problema e vivem essa problemática e que a gente tinha que se reunir 
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e cobrar da universidade políticas pra nossa permanência porque eu voltei em 2015 mas 

quantas mães não podem voltar ou desistem de vez e isso é um problema muito grande. (...) Eu 

sempre fui envolvida politicamente mas não de forma profunda. Desde meu ensino médio 

sempre participei de atos, sempre estive presente, mas eu me aprofundei mais mesmo com a 

questão da maternidade. Acho que ela que deu o impulso para eu poder me envolver de fato na 

questão política.”  

Se por um lado, a aceitação de que a mãe é a maior responsável pelos cuidados dos 

filhos pode ser compreendida como imposição do sistema heteronormativo dominante, por 

outro, usando as palavras de Heloisa Helena, a maternidade, para estas mulheres, aparece como 

ponto de inflexão: tais mulheres se colocam como sujeitos ativos de suas histórias.  

 

4. OS COLETIVOS DE MÃES UNIVERSITÁRIAS: 

 

Os coletivos de mães universitárias, em geral, possuem como objetivos centrais a 

criação de uma rede de apoio mútuo, dentro da universidade, propor reflexões quanto aos 

desafios na conciliação de cuidados dos filhos e estudos, bem como a busca de construção de 

diálogos junto à instituição a que se vinculam para implementação de políticas públicas que 

apoiem a permanência das mães estudantes na universidade. 

Invocando as observações de Adriana Vianna e Juliana Farias, no artigo  A guerra das 

mães: dor e política em situações  de  violência  institucional (2011), longe de ser um fato 

isolado, o  acionamento  da  condição de mãe como elemento de autoridade moral nos atos 

políticos é assunto frequente e nos fala de trânsitos relevantes em cenários contemporâneos. 

Nestes contextos, a “casa” é levada para a seara pública, através  do  que 

seria  o  seu  “centro  exemplar”  simbólico:  a  própria  maternidade; e donde se destacam 

duas unidades simbólicas: as mães e o Estado (VIANNA & FARIAS, 2011). 

Essa afirmação aparece em algumas colocações de mães entrevistadas, assim como 

como na fala de Viviane, do coletivo de mães da UFG (Universidade Federal de Goiás), mas 

que, atualmente, faz doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina: “Antes da 

maternidade, eu já atuava em alguns coletivos, não nesta temática e, a partir do momento em 

que me tornei mãe, a minha vida mudou completamente, tanto que eu comecei a participar de 

coletivos e lutar por estas pautas que eram desconhecidas para mim e passei a fazer todos os 

meus trabalhos acadêmicos voltados para a área da maternidade. (...) Então, acho que agora, 

como mãe, me sinto mais atuante, porém, com mais dificuldade de atuar, você sabe, não é fácil 
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conciliar tudo: conciliar estudo, conciliar pesquisa, conciliar maternidade, conciliar casa, tipo 

só me sinto mais exausta, com mais dificuldade de lutar mas eu estou aí.” 

Heloisa Regina Souza alerta, por sua vez, para uma (re)politização da maternidade 

conduzida pelas próprias mulheres, que tendem a embaralhar, cada vez mais, certos domínios 

que o pensamento ocidental moderno manteve historicamente separado: ação política e vida 

pessoal, público e privado, maternidade e paternidade, natureza e cultura. (SOUZA, 2015). 

Ela também observa que, no Brasil, embora haja muita desorientação e vulnerabilidade 

diante dos sistemas médico, vemos um vigoroso ativismo materno, identificado também pela 

composição de diversos espaços de discussão e debates, em redes sociais digitais, rodas de 

conversa de mães e gestantes, bem como diversos grupos de militância engajados com a 

transformação de suas realidades locais. E é sob este aspecto, o da militância, que se 

desenvolvem os diversos coletivos de mães universitárias existentes no Brasil.10 

De acordo com Mayara, integrante do Coletivo da UFRJ, “As políticas que temos é de 

ajuda mútua entre as mães, em rede de apoio, o que já estamos fazendo, recolhendo suas 

demandas, e tentar se aproximar da instituição. Para a UFRJ, ainda estamos invisíveis, nosso 

objetivo principal é tirar essa invisibilidade, para que veja o que precisamos. É a coisa mais 

difícil, já demos muitas entrevistas, inclusive para a parte jornalística da UFRJ mas a 

instituição em si ainda não se aproximou da gente”. 

As demandas de cada coletivo podem variar, de acordo com as especificidades de cada 

contexto, tendo em mira as necessidade das alunas de determinada instituição e o perfil da 

própria instituição: se esta se dipõe mais ou menos em dialogar com as demandas específicas 

de suas alunas e em função de já haver, ou não, algumas iniciativas quanto a políticas de 

permanência instituídas em benefício destas mães. 

Neste sentido, apenas para exemplificar, o coletivo de mães da UFRRJ/ NOVA 

IGUAÇU se difere do da UFRRJ/ SEROPÉDICA, não apenas em termos de sua composição, 

mas também quanto às pautas prioritárias respectivas. Conforme salientado por Natália, 

estudante de Pedagogia, é impossível solicitar, no campus de Seropédica, a prioridade de pais 

acompanhados dos filhos, nas filas do bandejão, uma vez que a fila neste campus é muito maior, 

configurando filas enormes. 

 
10 A título de exemplificação, identifiquei coletivos de mães nas seguintes universidades: Universidedade Federal 
Do Rio De Janeiro (UFRJ), na Universidade Federal Rural (COPAMA/ UFFRJ), na Universidade Federal De 
Santa Catarina (UFSC), na Universidade Federal De Goiás (UFG), na Universidade De Brasília (Unb), na 
Universidade Federal De São Paulo (USP), na Universidade Federal De Santa Maria e na Universidade Federal 
Do Rio Grande Do Sul.  
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Outro exemplo é a questão da moradia estudantil: se, na UFF, não é permitido que mães 

morem com seus filhos em tais moradias, na UFRRJ/ SEROPÉDICA, existe uma moradia 

específica para pais e mães estudantes residirem com seus filhos. 

Deve-se observar que a maior parte dos coletivos encontrados são formados somente 

por mães, sendo esse o caso da UFF, UFRRJ, UFRJ, UFSC e da UFG, tendo sido identificado, 

até o momento, apenas um coletivo que também tem em sua composição pais, esse é o caso do 

COPAMA (UFRRJ). 

Portanto, a formação de coletivos de mães universitárias traz à tona, por um lado, o 

questionamento de se o cuidado dos filhos deve se ater realmente ao ambiente doméstico, e 

sobretudo à mulher (mãe), eis que estas mulheres participam, cada vez mais, de atividades no 

âmbito público. Por outro lado, entende que, ainda que se delegue à mulher a função precípua 

dos cuidados e educação dos filhos, deve a sociedade garantir, através do estabelecimento de 

políticas públicas, que essa função seja exercida efetivamente, a partir do estabelecimento de 

medidas concretas que tornem possível que estas mães desempenhem os diversos papéis sociais 

que lhes são atribuídos, bem como os que são por ela escolhidos. 

Mota, Berocan e Cefai (2011), na obra citada anteriormente, consideram que as 

associações são os nós das redes sociais, que criam variadas frentes de aliança e oposição. As 

etnografias feitas em associações, neste sentido, consistem em etnografias morais e políticas, 

eis que expõem, nos seus contextos de experiências específicas, as disputas travadas no âmbito 

social, na tentativa de transformar os jogos de poder.  

A formação de coletivos de mães universitárias, desta forma, torna-se um mecanismo 

legítimo para desvelar esta realidade, propondo soluções e demandando políticas públicas 

efetivas que considerem as especificidades vivenciadas por aquelas que se lançam a concluir 

um curso de graduação.  

Se hoje já podemos tecer algumas importantes reflexões sobre “o lugar da mãe” na 

família e na sociedade, ainda temos muito que avançar sobre o “lugar do pai” e o papel do 

Estado nesta transição à maternidade, conciliando também os diferentes papéis sociais que ela 

se propõe a desempenhar, e o cuidado, por parte de todos atores sociais, daqueles que 

representam, ao menos simbolicamente, a garantia de continuidade de nossa sociedade: a 

criança. Como diz um antigo ditado africano “é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma 

criança”. 

 

4.1. O COLETIVO DE MÃES DA UFF 



31 
 

 
  

 

 

Conforme visto, a formação de coletivos de mães universitárias apresenta-se como um 

mecanismo legítimo para desvelar a realidade vivenciada silenciosamente por mães 

universitárias, no sentido dos inúmeros desafios que enfrentam cotidianamente para 

conciliarem estudos e maternidade, propondo soluções e demandando políticas públicas 

efetivas que considerem as especificidades vivenciadas por aquelas que buscam concluir um 

curso de graduação. 

Nesta linha, também se formou o Coletivo de mães da UFF. No último questionário para 

mapeamento das mães, proposto por participantes do próprio Coletivo, de cerca de trinta 

integrantes, 26 responderem à pesquisa e as conclusões foram: as idades variam de 21 a 44 

anos, tendo a maioria entre 20 e 30 anos. As idades dos filhos variam entre 0 e 9 anos de idade. 

São ainda variados os cursos acadêmicos escolhidos: Antropologia, Produção Cultural, 

Turismo, Arquivologia, Ciências Sociais, Estatística, Pedagogia, Biblioteconomia. Pouco 

menos da metade declarou que é casada e divide tarefas com seus companheiros, logo abaixo 

(34,6%)  declarou que conta com alguma parceria de familiares (não incluídos aqui os pais dos 

filhos) e, em terceiro lugar, cerca de 15% declararam morar sozinhas com seus filhos. 

Quanto às demandas principais do coletivo, 50% declarou que precisaria com frequência 

da ludoteca, 43,3% declarou que precisaria apenas ocasionalmente e 7,7% não precisa. E, 

relativamente ao uso do “bandejão”, 66,7% declarou que precisa do bandejão e 33,3% declarou 

que não precisa. 

Apesar de não ter constado do questionário, há também grande diversidade cultural e de 

classe econômico-social no Coletivo. E estas questões sempre se entrecortam, algumas vezes 

como forma de apoio mas, em outras, como forma de diferenciação entre as próprias 

integrantes. Assim, questões raciais e econômicas, como racismo, desemprego e ausência de 

apoio financeiro, por vezes, eram frequentes entre as mães.  

Em uma entrevista, Elena contou que, em sua infância, viveu em situação de rua e que 

foi o acesso aos estudos que se apresentou como possibilidade de isso não voltar a acontecer 

em sua vida. Explicou que, com a entrada na universidade, veio morar com sua filha num imóvel 

em situação precária: “Nosso início em Niterói foi bem difícil, porque, apesar de eu estar ao 

lado da minha filha e ter conseguido uma vaga pra ela integral na rede municipal, os desafios 

ainda eram enormes.  Dentro de casa, nós tínhamos apenas alguns itens de cozinha, um lençol 

e um cobertor pra forrar o chão. A vizinha emprestou uma panela elétrica e umas almofadas 

pra tentar quebrar a friagem que passava pra minha filha.  Assim começou a nossa jornada no 
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bairro de São Domingos(...). A creche municipal, apesar de fundamental na nossa vida, tinha 

lá seus inconvenientes, tinha dias que a criança saía mais cedo e ia pra UFF assistir aula 

comigo e era certo que nesses dias eu iria assistir aula no corredor do prédio, pelo vidro da 

porta, pois alguns professores não permitiam a permanência de crianças nas aulas deles.  Fui 

convidada por três professores a não assistir suas aulas quando estivesse em companhia da 

minha filha, um deles era uma mulher. Nesses dias também, era fatídico que iríamos nos 

estressar no bandejão, durante esses eventos, com muito custo, depois de se humilhar muito 

conseguíamos um prato de comida e nos alimentávamos ali mesmo, no exterior do restaurante 

universitário.” A situação melhorou quando conseguiu um estágio na UFF e dividir o imóvel 

com outro aluno: “Assim, passaram-se 4 períodos.  Depois que consegui um estágio a nossa 

vida melhorou consideravelmente. Conseguimos também um aluno tão ferrado quanto nós pra 

dividir a kitnet (...). Eu confesso que era difícil ser mãe, cuidar da criança, estabelecer uma 

rotina para ela, cumprir horários de lazer (...) A nossa estressante vida na cidade de Niterói se 

acabou em dezembro de 2018.  Eu infelizmente engravidei sem planejar e tive que encarar a 

fatalidade de voltar para o interior e encarar as mesmas dificuldades anteriores”. E agora, 

Elena tenta retomar seus estudos e trabalho, com duas filhas: “Meu dilema também virou esse, 

tentar sobreviver, em um lugar pelo menos limpo e organizado e conciliar formação acadêmica 

com a vida pessoal e trabalho”.  

Outra integrante, Celene, também colocou que “é um perrengue pagar aluguel 

sozinha... nas épocas mais pesadas, morei de favor até num almoxarifado de escola...”. 

Carla, também mãe do Coletivo, assinalou que não ia trabalhar de graça para “ricas”: 

“Sororidade, não se esqueçam, é a união de aliança entre mulheres, baseada em empatia e 

companheirismo em busca de alcançar objetivos em comum. Não se baseia em sistema 

capitalista, onde as mais pobres trabalham para as mais ricas inspecionarem.” 

Assim, a questão socio-econômica frequentemente é acenada, aparecendo sobretudo nos 

momentos críticos, em que aparece alguma oposição a determinada integrante que é de classe 

economicamente inferior.  

E o mesmo ocorria quando se tratava de mães negras. Em alguns momentos, estas mães 

não se sentiam representadas pelo Coletivo, pois, para mães negras, a questão racial pode vir a 

aparecer como questão mais forte do que a maternidade em si ou as condições socio-econômicas 

a que estão sujeitas.  
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Foi assim que uma vez Joana, uma integrante e mãe negra, desabafou no WhatsApp: 

“Sem rankings de dores ou sofrimentos... mas ser mãe, negra, solteira, de periferia... é raça, 

classe e gênero numa mesma carcaça...”. 

Elena, porém, indicou que não era uma pauta primeira do coletivo, não por ser de menor 

importância, mas porque não tínhamos mães suficientes para abrir outras pautas: “Eu também 

sou mulher negra, tenho tia universitária negra e reafirmo, o Coletivo já tem trabalho demais 

que não anda, por falta de quem se disponha a estar de frente para trabalhar.” 

Em outra ocasião, uma integrante saiu do grupo de WhatsApp e, antes, registrou: “(...) 

não acho interessante, em grupo com tanta diversidade, que padrões sociais excludentes sejam 

reproduzidos e, por isso, não me sinto confortável. Não gosto de fazer parte de uma grande 

evolução teórica que não dialoga com a prática, o que é muito delicado dizer, tendo em vista 

que somos todas mães. Enquanto mulher preta não me sinto representada por esse coletivo. 

Mas desejo sucesso nas lutas e agradeço pela troca que me possibilitou.” 

O caso em tela se referia a uma pessoa que ingressara no grupo do WhatsApp e se 

apresentava como gestante, que estava fugindo de seu companheiro agressor e pedia ajuda 

financeira. Diante da demora do Coletivo em se posicionar oficialmente (porém,  algumas mães 

já tinham oferecido ajuda pessoalmente), cerca de duas horas depois do pedido, veio a questão 

sobre se o coletivo estava negligenciando ajuda. A resposta era de que não havia quem pudesse 

atender imediatamente àquela mãe, mas que as que pudessem, que fizessem. E isso gerou uma 

longa discussão. 

Neste sentido, a heterogeneidade entre as integrantes, em diversos aspectos, é uma das 

características que marca o coletivo. 

O Coletivo, por outro lado, atuou de formas diferentes, o que me faz pensar em três fases 

distintas. 

A primeira, originariamente trouxe para o âmbito da universidade o questionamento de 

qual espaço seria destinado à mãe aluna, diante de suas necessidades tão específicas e tão 

invisíveis, até então, para o meio universitário.  

Na segunda fase, pode-se perceber que o coletivo buscou sua ampliação e consolidação 

como tal, bem como buscou um diálogo mais direto com setores da UFF. Como se respondesse 

ao questionamento da primeira fase, entendeu que a universidade é sim espaço de alunas mães 

e, desta forma, existem demandas específicas que só poderão ser implementadas via 

estabecimento de medidas efetivas pelo ente público instituicional. 
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Desta forma, no lugar de um primeiro momento de questionamento seguido de 

atividades restritas ao âmbito microssocial das primeiras integrantes, neste segundo momento, 

emerge a afirmação de existência de alunas mães na universidade e da responsabilidade da 

instituição para com elas; em consequência, passa-se a apresentar para o ente público quais são 

as demandas destas alunas. 

A terceira fase, por sua vez, buscou o estreitamento com outros coletivos de mães de 

universidades federais, procurou-se aplicar uma logística de atuação do coletivo (e, assim, 

consolidar ainda mais sua existência), bem como buscou ampliar as frentes de possíveis 

diálogos, na esfera pública mais geral. No lugar de solicitar reconhecimento e apresentar 

demandas, esta fase foi marcada por uma cobrança de que as políticas realmente fossem 

efetivadas, ao menos em parte. 

A partir do trabalho de campo realizado, é possível afirmar que, no caso específico do 

Coletivo da UFF em si, um dos maiores desafios é garantir que a atividade dele não cesse. E 

talvez esse seja o seu calcanhar de Aquiles. A burocracia existente para realizar requerimentos, 

bem como para instituir alguma medida reivindicada, exaure as mães que se propõem a 

trabalhar em prol do Coletivo e, assim, a demora no atendimento, acaba por causar descrença 

em sua efetividade como tal, o que causa frustração e desânimo entre as integrantes e falta na 

boa vontade da instituição. Sendo assim, três foram as fases em que o coletivo praticamente 

paralisou suas atividades, encontrando-se, nesse momento, no fim da terceira, também em 

situação em que não se tem certeza de sua continuidade. 

Mais uma vez recorrendo ao livro Arenas Públicas, observa-se que nem sem sempre os 

atores sabem claramente a qual regime de ação e de interação vão se referir na prática, eis que 

há um entrelaçamento de diferentes lógicas, conforme já apontado acima, apresentando 

ambiguidades e contradições. 

Assim, as atividades, interações e ações de associações, chamadas de “mobilizações 

associativas” não são coisas simples, e apresentam “múltiplas limitações do campo de ação, na 

indecisão e na indeterminação das regras do jogo, no equívoco e na ambiguidade das 

preferências e das motivações”, havendo ainda variação de alianças e oposições, dos objetivos 

explicitados e dos acontecimentos (MOTA, BEROCAN & CEFAI, 2011, p. 35). 

Enfim, as associações se apresentam como produtos instáveis, em constante 

transformação, tanto internamente quanto em contato com outros atores “externos” (que não a 

integram). Elas podem ser dilaceradas por conflitos e outras questões internas em suas 
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organizações, o que quer dizer que a unidade e a continuidade constituem um problema prático 

que elas terão que trabalhar incessantemente para resolver.  

No entanto, para que seja visualizada essa afirmação, na pesquisa realizada, é necessário 

que avancemos, a fim de tentarmos esclarecer a dificuldade da conquista de uma demanda que 

seja, bem como a manutenção de suas integrantes, diante da dificuldade de conciliar não apenas 

maternidade e universidade, mas também estes dois elementos com a “militância” necessária 

para que aja alguma reação do ente público. 

 

4.1.1. A PRIMEIRA FASE DO COLETIVO 

 

O coletivo de mães da UFF foi criado em 2016, a partir do evento “Roda de Conversa: 

Mães e Universidade combinam?”, realizado no campus do Gragoatá, em 14/07/2016, pela 

estudante de Psicologia, Luciana, que, quando engravidara, foi convidada a se retirar da 

moradia estudantil tão logo fosse possível, pois a moradia da UFF não admite crianças, 

conforme regras da instituição. Luciana conta que este evento e a gestação fomentaram a 

vontade de ampliar a discussão e estimular a troca de experiências sobre a maternidade na 

universidade. 

Após o evento, Luciana e Melissa, pós-graduanda no mestrado em Sociologia, na época, 

decidiram criar um grupo no WhatsApp e no Facebook, convidando outras mães a se associarem 

para reflexão e propostas de medidas concretas, sendo certo que a comunicação se deu 

efetivamente através Facebook.  

Comentário de Melissa: “Uma questão importante era que nenhuma de nós tinha 

família em Niterói, então, não tínhamos uma rede para nos auxiliar, para pegar as crianças na 

escola, ficar com elas durante as aulas, etc. Então, formamos essa rede uma para a outra, nesse 

processo eu e Angela ficamos mais próximas (nossos filhos têm idade similar) e Luciana e 

Ivana depois vieram a morar juntas.” 

Mota, Berocan e Cefai (2011) esclarecem que existe uma complexidade de associações 

que, a cada situação, elas vão desempenhar um papel de destaque para definição do ponto do 

conflito e da causa que se pretende defender, ora dando continuidade, ora possibilitando a 

ruptura dos jogos sociais. 

Assim, Melissa e algumas poucas mães, que se associaram ao coletivo, conseguiram 

estabelecer algumas demandas comuns e formaram uma pequena e eficiente rede de apoio entre 
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si, que, para Angela, foi fundamental para sua permanência na universidade e conclusão do 

curso no tempo estipulado pela instituição, qual seja, quatro anos. 

Conforme Angela esclareceu, esta primeira fase do coletivo foi caracterizada por uma 

organização menor, que atendesse imediatamente às necessidades das mães mais presentes, e 

que teve menos preocupação em buscar diálogos diretos com a instituição, porque acreditavam 

aquelas mães que a UFF sabia de suas existências e, se nada fazia, era pela simples falta de 

vontade de seus agentes.   

Segundo Angela, “Quanto mais a gente depende das instituições, mais a gente se torna 

dependente delas, sabe, menos a gente consegue se organizar de forma autônoma, e aí, as 

outras meninas que estavam antes tinham uma perspectiva política mais parecida com a minha. 

Isso foi uma coisa que fez com que a gente conseguisse se unir de uma forma e tentar ações 

mais autônomas, sabe. A gente nunca creditou que a UFF fosse dar nada pra gente.” 

A exceção quanto à busca de diálogos com a instituição foi o famoso “bandejaço”, 

evento em que algumas mães, com o apoio de mulheres integrantes do Diretório Central de 

Estudantes (DCE) da UFF, organizaram, em 10/11/2017, um protesto contra a proibição da 

alimentação de crianças no local. Elas forçaram a entrada ao local e acabaram sendo 

direcionadas para a sala do responsável pelo “bandejão”, que ouviu suas reivindicações e se 

propôs a falar com o Departamento de Nutrição no sentido de alterar a determinação.  

Ali foram comunicadas que havia um parecer do Conselho de Nutrição da UFF 

(resolução 100/2010), que entendia que a comida oferecida pela instituição era imprópria para 

crianças e, assim, recomendava a proibição delas no local.  

Sendo assim, as mães propuseram que elas assinassem um termo de responsabilidade 

pelos filhos, garantindo a entrada deles, mas a medida era temporária e só passou a valer no 

semestre seguinte.  

Esta fase, portanto, foi uma fase de construção, de reflexão sobre a possibilidade de 

existência e visibilidade de alunas mães, bem como uma organização menos formal, que se 

organizou ao largo das regras institucionais e que viabilizou a formação de uma rede de apoio 

efetiva entre suas principais integrantes. 

Conforme Luciana explicou, “A leitura que eu faço é que acabou criando mais laços 

afetivos do que necessariamente reflexos políticos, digamos assim. Hoje eu, Melissa, Angela e 

Ivana, a gente ainda convive, troca, mas a gente entendeu também que seria uma demanda que 

talvez tornasse o nosso processo de formação mais pesado também porque, enfim, enquanto 

mãe a gente já tem toda uma carga e, na universidade, acadêmica, de produção e tal, e isso foi 
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meio que se desfazendo assim, se desfazendo assim na prática (...) O meu sonho, na verdade, 

era ver um coletivo parental se formando ali no espaço do Gragoatá, que eu acho que é um 

espaço lindo e super possível para isso, mas requer um engajamento que, enfim, eu acho que 

eu não estive preparada para levar à frente. Mas estou achando muito potente agora a força 

que o grupo está tomando e vários trabalhos também falando sobre isso, eu acho a possiblidade 

mesmo de abrir esse caminho, de tornar conhecido esse mundo que é das mães e academia.” 

Não que elas não desejassem que o Coletivo tivesse uma maior participação de outras 

mães e estabelecesse algum diálogo com determinados setores da UFF, mas, diante da 

dificuldade em conseguirem reunir um número maior de alunas, estas mães decidiram por se 

concentrarem em se organizar efetivamente e, por mais de um ano, conseguiram se apoiar 

mutuamente.  

Pelas razões já apontadas na introdução, ao final de 2017, após o episódio do bandejaço, 

a atuação do coletivo praticamente parou, atendo-se basicamente a algumas publicações no 

Facebook.  

 

4.1.2.  A SEGUNDA FASE DO COLETIVO   

 

Esta configuração, mudou, em maio de 2018, quando Elena ingressou11. Desde o início 

desta fase, a busca de diálogo com a instituição foi uma das pautas prioritárias do Coletivo e, a 

partir dela, tantas outras demandas dependiam desta “interface”, como  por exemplo, a  questão 

do bandejão e a possibilidade de ser instituída a Ludoteca, mudanças no Regime Especial de 

Aprendizagem, etc. Para tanto, a aderência de setores da UFF para as causas principais do 

coletivo tornou-se fundamental. 

Como ela mesma explicou, “A minha atuação no coletivo aconteceu porque eu sempre 

senti que eu falhava como ser humano por nunca questionar as coisas que faziam comigo. Era 

uma carência existencial minha, não buscar assistência e solução para as atrocidades 

enfrentadas por pessoas como eu, mães solos. Um dia eu recebi uma mensagem da UFF me 

parabenizando pelo dia das mães e fiz um comentário no grupo UFF Niterói (coincidentemente 

na sexta feira eu fui escorraçada do bandejão com a minha filha e no domingo recebi essa 

mensagem). Daí eu soltei um comentário perguntando se a UFF também ia me parabenizar 

 
11 Importante relembrar que Elena ingressou no Coletivo da UFF, conforme antrormente apontado, a partir de seu 
desabafo na página da UFF, no Facebook, quando foi procurada pela professora Celeste e desta recebeu apoio para 
procurar o Coletivo de Mães, em maio de 2018. 
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quando me obrigasse a comer do lado de fora do bandejão, disputado o frango assado com os 

cachorros famintos que nos rodeavam e infelizmente isso não era uma simples ironia, aconteceu 

mais vezes do que se possa imaginar. Foi daí que a professora Celeste me procurou para se 

apresentar e me incentivou a criar um Coletivo.  Eu utilizei um nome já existente para o grupo, 

mas nunca recebi nenhum tipo de auxílio das mães que passaram pelo Coletivo, apenas 

mensagens justificando que o grupo não era mais organizado e que algumas membras já 

tinham se formado.  Busquei então novas integrantes e comecei uma jornada interminável de 

pesquisas, e reuniões com a Proaes, de diálogo com a coordenadora da nutrição Aline, hoje 

Pró-reitora de Graduação (Prograd) e caminhamos lutando por algumas conquistas. 

Infelizmente, durante a gestação, o meu rendimento como Coletivo foi menos ativo e após o 

nascimento da minha segunda filha, em março de 2019, eu me afastei quase que definitivamente 

de todas as atividades que eu participava, o Coletivo foi uma delas.” 

Sendo assim, o incentivo da professora Celeste foi um grande catalisador para a entrada 

de Elena no coletivo: “Pulso firme, com ações que incentivam, vem mostrando força, apesar 

de ser professora, é mulher, mãe e sabe dos desafios que tem nos estágios que está, se sensibiliza 

com a nossa situação e tenta ajudar da melhor forma possível.” 

Nesta segunda fase, éramos cerca de 60 mães integrantes do grupo no WhatsApp. Elena, 

juntamente com a professora Celeste, conseguiu marcar uma reunião com o então Pro- Reitor 

de Assuntos Estudantis (Proaes), Leandro12 e ali foram determinadas algumas diretrizes para 

obtenção da sala: a exigência de que apresentássemos formalmente o Coletivo, elaborando um 

Regimento Interno, que deveria incluir a proposta de administração da sala e regras de 

funcionamento, a indicação de representantes, cadastramento de mães e filhos, dentre outros. 

Em resumo, o Coletivo deveria formalizar sua existência para dialogar com a instituição.  

Quanto ao bandejão, foi colocado que mudanças só seriam possíveis se apresentássemos 

argumentos e soluções que mudassem o posicionamento do Conselho de Nutrição e, portanto, 

deveriam ser seguidos os trâmites burocráticos necessários.  

Além disso, a UFF solicitava que deveríamos apresentar justificativas que 

demonstrassem que a adoção de tais medidas trariam benefícios  para a universidade e 

apontássemos no que ela seria precursora em relação às políticas já existentes nas demais 

universidades, voltadas à permanência das mães universitárias.  

 
12 Conforme já alertado, os nomes de interlocutores e demais pessoas desta pesquisa são fictícios para preservar 
suas identidades. 
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Obviamente as questões levantadas pela instituição exigiam dedicação e muita pesquisa, 

o que, por si só, significava sobrecarregar ainda mais as mães graduandas que mal conseguiam 

dar conta de seus cursos e da maternidade. Ficamos muito preocupadas, mas tínhamos 

conseguido abrir um diálogo e não podíamos esmorecer.  

Elena, apoiada por outras integrantes, propôs a formação de pequenas comissões, cada 

uma incumbida de determinadas tarefas. Não conseguíamos marcar reunião presencial, pois 

estávamos em final de período, com muitos compromissos acadêmicos. Então, a elaboração de 

toda documentação foi praticamente feita por via virtual, como Google e Facebook. 

Ficar um dia sem acessar o grupo no WhatsApp significava ter ler e ouvir mais de 

duzentas mensagens. Com esta grande movimentação, muitas mães, já assoberbadas com seus 

desafios diários, saíram do grupo. Outras participavam eventualmente e muitas outras, 

permaneciam sem nada falar. No final, apenas uma meia dúzia de mães se propunham a 

colaborar. Então, tínhamos muitas demandas e poucas mães com algum tempo disponível (e 

disposição) para trabalhar em prol do Coletivo. Foi um movimento tão intenso que chegamos a 

ter três ou quatro mães elaborando, ao mesmo tempo, os documentos, virtualmente. 

Um sem-número de dúvidas vinham à tona e era muito difícil acompanhar todas as 

discussões e chegar a um consenso: quem faria as pesquisas postas? Quem seriam as 

representantes? Como seriam escolhidas? Quem se responsabilizaria pela sala? Qual era o 

limite etário e de números de crianças na Ludoteca? A carteira de vacinação deveria estar em 

dia? 

Outro problema é que poucas mães se dispunham a integrar a gestão do Coletivo, pois 

isso implicava em assumir mais responsabilidades e era difícil arrumar tempo, entre estudos e 

mamadas, para assumir algum outro compromisso. 

Assim, apesar das acaloradas discussões, a sensação era a de que não avançávamos. 

Eram muitas mensagens entrecortadas pela pausa necessária para cuidar dos filhos e estudar, 

pelo silêncio das que não conseguiam dispor de mais tempo e das que, apesar de integrarem o 

grupo, não utilizariam a sala de acolhimento (pelo menos, naquele período, pois já tinham 

encontrado, por ora, alguma outra forma de apoio).  

Diante de tantas coisas para resolver e de pouca “mão-de-obra”, não era incomum que 

as integrantes mais atuantes naquele momento, suplicassem por ajuda, desabafando sobre as 

dificuldades, perspectivas de conquistas, cobrando mais ajuda das integrantes, enumerando o 

que já tinha sido feito e o que estava ainda pendente. Enfim, conclamavam as demais mães, em 

termos usuais, para “somarem à causa”. E isso gerava novas discussões.  
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Por exemplo, Elena colocou no grupo do WhatsApp em agosto de 2018: “Depois as 

pessoas cobram reuniões, atas e tudo mais, mas, na hora, poucas realmente se materializam. 

Fica difícil construir algo assim.” 

Em outra ocasião, também no WhatsApp, escreveu: “A ideia não é pedir para as mães 

se retirarem não, é para pedir apoio mesmo. Porque nós, que estamos na luta, também temos 

nossas dificuldades (...)” 

Nesta ocasião, a integrante Rosa escreveu: “Sei da luta que é estudar, trabalhar e ser 

mãe, mas queria deixar claro que não é falta de vontade, é falta de tempo e me sinto angustiada 

de ver tanto para fazer e não poder ajudar, admiro a luta e me desculpem por não estar atuante 

agora.” 

Estes momentos de cobrança de maior participação de outras integrantes eram realmente 

bem angustiantes e era comum que algumas mães saíssem do grupo, conforme já assinalado. 

Para Mota, Berocan e Cefai, os litígios vão se apresentar sob diversos aspectos, tais como “o 

prognóstico ou diagnóstico de situações, sobre a legitimidade dos objetivos e dos meios para 

alcance desses objetivos, mas também sobre as identidades, direitos, deveres e ações dos atores 

sociais envolvidos, e ainda sobre as consequências morais e políticas de seus atos” (2011, p. 

39). 

Eu assistia a tudo, ora participando mais ativamente, ora menos porque simplesmente 

não conseguia fazer mais. É verdade que eu também torcia para que o grupo caminhasse sem 

minha participação, a fim de manter um distanciamento maior para a pesquisa, mas era nítida a 

ausência de força de trabalho para impulsionar o Coletivo. Então, eu tentava colaborar de 

alguma forma, mesmo sabendo que estava aquém das mães mais atuantes, que eram, naquele 

momento, basicamente Elena, Carla, Ana, Antonia, Alice e Clara. 

O intuito era que conseguíssemos cumprir os prazos colocados pela Proaes, ainda dentro 

daquele semestre, na esperança de termos alguma conquista já implementada no início do 

semestre seguinte, sobretudo no que dizia respeito à Ludoteca e à permissão de entrada, com 

filhos, no “bandejão”, medidas que possibilitariam que mães que estivessesm afastadas 

pudessem retornar à universidade. 

Sendo assim, fiquei encarregada de mapear quais mães precisavam da sala, com qual 

frequência, se já tinham trancado ou abandonado a faculdade em razão da maternidade, se 

tinham sofrido algum tipo de assédio. E também de procurar outros coletivos de universidades 

federais para trocar informações e buscar modelos que já funcionassem. A constação mais 
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desapontante foi a de a UFF era a universidade federal que nada havia concedido às mães 

universitárias, até aquele momento. 

Como desabafou Melissa: “A partir das nossas trocas pudemos perceber que o que 

acontece com as mães é uma anti-assistência estudantil, todas as frentes da universidade que 

existem para dar suporte aos estudantes são retiradas das estudantes que são mães. Para as 

que se tornam mães no meio do curso são ainda maiores, com os empecilhos criados para a 

execução do Regime Excepcional de Aprendizagem. Isso repercute diretamente na evasão 

escolar dessas mulheres, que são impelidas a abandonar o curso pela retirada de toda a 

assistência estudantil, aliada às demandas inerentes da maternidade.” 

Apesar de termos confeccionado muitas coisas e termos entregue os documentos 

solicitados pela Proaes (Regimento Interno, com proposta da Ludoteca e pesquisa sobre outros 

Coletivos de Mães) no prazo, reunindo muitas informações, não houve conquistas 

implementadas naquele período. Deveríamos então aguardar a análise da documentação e a 

resposta da UFF. 

O início de um novo período significava que precisávamos de um certo tempo para nos 

organizarmos em torno do Coletivo: mapeamento de novas mães, horários das integrantes, 

informações sobre evasão ou se alguém tinha trancado o curso, etc. Assim, este (re)início das 

atividades significava “partir do zero”, uma vez que não tinha sido garantida uma conquista 

sequer, o que significava um retrabalho de tudo que tinha sido elaborado no semestre anterior, 

sobretudo atualização de cadastro de mães e filhos. Essa situação, por sua vez, gerava perda de 

confiança no Coletivo, sobretudo pelas mães que estavam afastadas da universidade e que 

dependiam de alguma medida implementada para retornar.  

Não havendo qualquer novidade, era uma tendência que elas abadonassem também o 

grupo do WhatsApp, o que significava se desligarem do Coletivo. E com menos mães, não 

haveria Ludoteca porque não teria uma demanda que justificasse sua implementação.  

Aquele momento ainda se apresentava mais crítico especificamente porque, em 

novembro, haveria eleições dos novos Reitores e Pro-Reitores da UFF e isso poderia significar 

novas negociações com os eleitos, em 2019, caso eles não reconhecessem os diálogos que 

haviam sido estabecidos até então, fato que poderia representar um sentimento de retrocesso 

para o coletivo. 

Assim, no início daquele segundo semestre de 2018, sabíamos que muita energia tinha 

sido dedicada para a confecção, apesar de poucas mães terem realmente se engajado nas 

atividades. Era hora de pensarmos em propostas que pudessem estimular uma maior 
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proximidade das integrantes. Propúnhamos piqueniques, feiras, festas, mas a adesão, como 

sempre, era pouca.  

Uma das medidas adotada foi a decisão de marcação de, pelo menos, uma reunião no 

início de cada semestre, a fim de estabelecer quais as pautas seriam as prioritárias e a delegação 

de tarefas, criando mais comprometimento das mães presentes, mas, em regra, isso não 

acontecia de fato. Além do desânimo pela falta de resposta quanto à Ludoteca, era difícil 

conseguir estabelecer um horário adequado para a maioria. 

Outro aspecto importante é que as reuniões ocorriam em espaços abertos, normalmente 

no pilotis do bloco H do campus do Gragoatá, em meio a um conglomerado de vários outros 

estudantes da universidade, alheios ao Coletivo, local este que, apesar de coberto, está sujeito 

às intempéries do tempo, desconforto que se agravava quando havia crianças presentes. Apesar 

do lugar ser coberto, se localiza em frente à Baía de Guanabara e, assim, são comuns chuvas e 

fortes correntes de vento. Sentamos em bancos de cimento ou no chão. 

Assim, não contamos com um lugar reservado, protegido do tempo e de barulho, com 

qualquer tipo de aparelhamento como mesas, cadeiras, tomadas. Desta forma, estas reuniões 

apresentavam um certo ar de improviso e precariedade, aumentando ainda mais o sentimento 

de marginalidade e invisibilidade. Quando o tempo está chuvoso ou com muito vento, o 

desconforto é ainda maior e, muitas vezes, faz com que tentemos agilizássemos as pautas. 

Além disso, a mãe que comparece com seus filhos, precisa estar atenta a ele mais do que 

se estivéssemos num lugar reservado, por razões óbvias, o que dificulta que participe com mais 

tranquilidade da reunião. 

Ao final, neste segundo semestre de 2018, tivemos apenas uma conquista: a autorização 

temporária (por 90 dias) para entrada das mães lactantes com seus bebês no 

restaurante  universitário, mas proibida a alimentação de crianças. Esta medida, porém, não 

surtiu muito efeito porque, além de a situação não favorecer as mães que possuíam filhos que 

não mais fossem amamentados e que, portanto, deveriam comer com elas no “bandejão”, houve 

relatos de mães que foram barradas porque os servidores do bandejão alegavam que 

desconheciam a medida. Além disso, a autorização valeu por pouquíssimo tempo, pois o 

“bandejão” parou de funcionar, a partir de 10/10/2018, em virtude de adesão à greve dos 

servidores técnico-administrativos federais.  

Também não tivemos resposta alguma da Proaes quanto à Ludoteca.  

E, para completar, neste período, também houve mudanças drásticas quanto à 

disponibilidade das principais integrantes do Coletivo: Elena, a figura principal daquele 
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momento, engravidara novamente e estava mais dedicada à sua filha já nascida e à nova 

gestação, retornando para Saquarema.  

Na sequência, Antonia mudou-se para São Paulo, onde contava com uma rede de apoio 

própria para continuar os estudos. Ana estava ficando mais tempo em sua cidade de residência, 

Nova Friburgo, no estado do Rio, e Carla, que não concordava com a falta de organização 

interna do Coletivo, tinha decidido se afastar. O Coletivo, enfim, estava bem parado, sem 

marcar reuniões, sem proposição de pautas ou discussão sobre demandas, enfim, estava 

praticamente sem ser impulsionado por suas principais integrantes. Também já se encaminhava 

o fim do ano e, como sempre, as integrantes estavam envoltas de tarefas pessoais e dos 

respectivos cursos.  

Assim, esta segunda fase que se iniciara tão animada, ao fim do ano, encontrava-se 

bastante apática, pela falta de efetivação de medidas, e desfalcada das suas principais atoras. A 

continuidade, então, do coletivo era deveras incerta.  

 

4.1.3. A TERCEIRA FASE DO COLETIVO 

 

O ano de 2019, a princípio, não se mostrou mais promissor, pelo contrário: ele se iniciou 

com a ciência da proposta de emenda constitucional (PEC) n. 241 que, dentre outras medidas, 

previa o corte e congelamento na educação, por vinte anos.  

O Coletivo entendia que a implementação de medidas como a criação  da Ludoteca e 

colocação de fraldários seriam inviabilizadas de uma vez por todas e precisávamos determinar 

quais caminhos tomaríamos. Sem líderes, sem perspectivas.  

Contudo, um evento mudou esta configuração e inaugurou o que denominei a terceira 

fase: em março de 2019, o Coletivo foi convidado pela Pro-Reitora da Prograd, Aline, para 

participar da roda de conversa “Mulheres na Graduação”, que aconteceria no dia 20/03, de 13h 

às 18h.  Fui convidada a falar porque Carla, que iria mas se sentia insegura, pedia o apoio de 

outra mãe na mesa. Como eu era uma das mais antigas desta fase e morava mais próximo que 

as demais, fui convidada a ir com Carla. A minha primeira resposta foi negativa, mas percebi 

que aquela era uma grande oportunidade de o Coletivo ganhar alguma visibilidade e, portanto, 

isso não podia ser desperdiçado. Assim, aceitei o convite e, para tanto, elaborei um texto, com 

a colaboração de Elena. 

Elena é uma grande entusiasta de Aline e, portanto não queria que o Coletivo deixasse 

de participar do evento: “Conheci a Aline através da professora Celeste. Ela era coordenadora 
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da Nutrição e tínhamos a missão de procurar a Nutrição e saber qual era o empecilho para as 

crianças não poderem entrar no bandejão; a professora Celeste fez a ponte e ela (professora 

Aline) sempre foi muito solícita e nos ouviu, sempre nos recebeu, falávamos sobre a nutrição, 

sobre a decisão do Conselho de 2010. Apesar de ser Pro-reitora de Graduação, os incentivos 

que tem dado na área dela tem sido maravilhosos, como as pontuações, estão sendo realizados 

por parte da Aline. Quando entregamos o documento que permitiu a entrada das crianças no 

bandejão,  em 2018, que coincidiu com a data que o bandejão fechou, a Aline ajudou a elaborar, 

fez uma pressão para dar seguimento ao nosso pedido; ela tem uma participação interessante, 

sobretudo a criar politicas de permanência das mães na universidade (...). O evento ‘Mulheres 

na graduação’ é prova disso, quando convida as mães e outras mulheres para mostrar suas 

várias participações.” 

A palestra, no entanto, estava vazia. Algumas mães, cerca de dez, além de mim e Carla, 

estavam presentes, inclusive, com filhos. Também estavam presentes três mães da primeira 

formação do Coletivo: Angela, Melissa e Luciana. 

Ali também se encontravam Aline, Pro-reitora da Prograd, Lucia (coordenadora do 

Instituto de Biomédica da UFF) e Sonia (coordenadora do Instituto de Biologia), as duas últimas 

também integrantes do grupo de pesquisa do GT Mulheres na Ciência da UFF.13  

Tivemos êxito em pontuar as demandas principais e oferecemos propostas efetivas que 

solicitariam investimentos mais baixos por parte da UFF, tal como políticas de pontuação em 

processos seletivos em que mães alunas participem, combate ao assédio, fomento de debates 

sobre maternidade e universidade, aceitação de atestado médico da criança para abono de faltas 

das mães, mudanças no Regime Excepcional de Aprendizado, dentre outros.  

Apesar do baixo público, ganhamos o apoio e simpatia das professoras citadas. Carla se 

destacou como representante do grupo e foi convidada para se reunir com Sonia e Lucia, que 

se propuseram a nos apoiar. No final, Carla pediu meu apoio para contiuarmos o Coletivo, o 

que foi aceito por mim, com certa hesitação mas com muita alegria e vontade de continuar 

colaborando. No entato, mais uma vez tinha que deixar claro que a rede de apoio que eu 

construíra estava sediada no Rio de Janeiro, que eu trabalhava diariamente e que o Coletivo era 

 
13 O Grupo de Trabalho, instituído em 2018, vinculado à UFF, formado por professoras, servidoras e 

alunas de diversas áreas do conhecimento, tendo o escopo de aumentar a representatividade feminina na ciência, 
discutir a maternidade, no âmbito da Universidade e combater os estereótipos de gênero. Disponivel em 
<mulheresnaciencia.org>.  
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também meu campo etnográfico. Portanto, não sabia como poderia estar mais presente do que 

eu já estava, mesmo sabendo que era aquém das necessidades do Coletivo.  

Carla é estudante de Produção Cultural e mãe de gêmeos. Passou a ser a mãe mais 

atuante, a partir dali, e se consolidou como a líder do Coletivo, em 2019.  

“Entro no coletivo em 2017, a partir do apelo da Elena buscando mães para se unirem 

(...) Me afastei na época da aprovação do regulamento da Ludoteca por não concordar com a 

presença de homens e também por achar que o Coletivo não estava seguindo logística nenhuma 

de organização. Voltei por acaso, as coisas começaram a acontecer, os convites e fomos 

buscando nos organizar...”. 

Após a roda de conversa, o Coletivo ganhou novo fôlego e mais visibilidade. Decidimos 

estabelecer como prioridade as pautas que solicitariam menos recursos por parte da UFF. A 

Ludoteca, assim, saía da lista, porém, ainda aguardávamos a resposta da Proaes desde julho de 

2018. 

Em 08/05/2019, participei da reunião com as professoras Sonia e Lucia (do GT 

Mulheres na Ciência da UFF), junto com Carla. Com base na roda de conversa de março, 

relatamos as pautas principais e sugerimos medidas. Elas informaram que pensariam em formas 

de propor à UFF medidas que ajudassem às mães universitárias. 

Em pouco tempo, então, Carla se consolidou como líder. Continuou o legado de Elena 

e foi além, tentando aplicar uma logística de organização, que adquirira a partir da sua 

graduação. Ela também se reuniu com setores da UFF, marcou reuniões entre as integrantes, 

formalizou as pautas prioritárias, abriu formulários para novos mapeamentos de mães e crianças 

e conclamou frequentemente as integrantes a participarem mais. Novas mães se animaram em 

participar mais efetivamente, como Talita, Simone e Monica. Novas portas se abriram, Carla 

participou de entrevista na tv Alerj, em  jornais como O Dia, O Globo e a própria assessoria de 

imprensa da UFF14 nos procuraram, ganhamos mais visibilidade, mas ainda assim não tínhamos 

um número suficiente de mães trabalhando de fato em prol do coletivo.  

Além disso, Carla também geria o grupo do Facebook e criou, no WhatsApp, o Coletivo 

Nacional de Mães (que já existia no Facebook), de maneira a favorecer trocas com integrantes 

de outros coletivos e artigos atuais sobre maternidade, em âmbito nacional. Isso favoreceu que 

 
14 Disponível em <http://www.uff.br/?q=noticias/09-10-2019/ser-mae-na-uff-conquistas-e-desafios-na-
construcao-de-uma-universidade-de-
todos&fbclid=IwAR00MlEn2joJ0cNUjcRERjQK200gHVM220VWifxKM4e2IqUHfYjl71hH4s8>. 
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retomássemos o contato com outros coletivos, trocando informações sobre medidas efetivadas, 

eventos sobre maternidade e universidade, perspectivas e retrocessos.  

Porém, repetiam-se os mesmos desgastes: pedidos de maior participação das mães, não 

aceitação de críticas por quem não contribuía, discussões, desabafos. Neste novo período, 

éramos cerca de 30 mães. 

Conforme Carla falou em certa ocasião: “Engraçado. Domingo de manhã. Vai ter que 

rolar um desabafo aqui nesse espaço nosso... que é voltado às nossas pautas... e tem gente que 

nunca participou de uma reunião, nunca fez nenhuma colocação aqui sobre as pautas 

conjuntas, nunca se inscreveu em um formulário de mapeamento, nunca respondeu a uma 

enquete. Mas aí em pauta política, vem se colocar.” 

Apesar de muitas discussões travadas, conseguimos estabelecer metas e ganhamos 

novas mães para atuarem, como Talita, Silvia, Paula, Janaina, Joana, Monica, Clara, Denise. 

Ainda assim, tratava-se de um número muito pequeno diante das frentes que estavam pendentes 

de desenvolvimento.  

Percebendo isso, Carla fundou o NIEM – Núcleo interseccional Estudos da 

Maternidade, composto por mães de diversos coletivos, com a finalidade de realizar uma coleta 

de dados e demandas, em âmbito nacional, para unificar informações relacionadas aos coletivos 

e, assim, criar uma metodologia para fomentar o surgimento de novos coletivos, apoiar os já 

existentes e pensar em ações conjuntas. Eu também faço parte deste núcleo. 

E, então, Carla, ora atuando via coletivo, ora NIEM, ampliou consideravelmente as 

redes externas de contato e conseguiu dar maior visibilidade ao Coletivo. Certamente isso 

aumentava sua carga de trabalho. E mais sentimento de injustiça ela sentia, mais cobranças no 

Coletivo aconteciam e novas discussões eram travadas.  

Mota, Cefai e Berocan argumentam que uma associação não fica isolada: elas formam 

alianças e travam conflitos com outras organizações e instituições. Desta forma, cada 

associação apresenta algumas variáveis de estratégias de publicização (“fachadas”), que 

também podem se transformar ao longo do tempo. Assim, as associações desempenham 

performances públicas que as tornem visíveis e, para tanto, vão combinar diversos tipos de 

transação, coordenação, aliança e conflito com outros atores e associações. (2011, p. 41) 

No início de 2019, a Proaes orientou que procurássemos alguma sala vazia, no Campus 

do Gragoatá, para funcionamento provisório da ludoteca. E assim, passamos a metade do ano 

procurando a sala, que não encontrávamos. O coletivo fez publicações pelas suas páginas, 
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emails foram enviados para coordenações de cursos, falamos pessoalmente com professores e 

coordenadores. Nada.   

Neste primeiro período de 2019, no entanto, tivemos consideráveis 

conquistas: colocação de fraldários pelos três campi da UFF, permissão do acesso de crianças 

ao “bandejão”, acompanhadas de suas mães, cadastradas e sob a condição de assinatura de um 

termo de responsabilidade, mudança no Regime Excepcional de Aprendizagem, que dava 

autonomia às coordenações dos cursos da UFF em atender a mãe universitária. A meu ver, tudo 

isso foi possível com o apoio de Carla, da pro-Reitora Aline e das professoras Celeste, Sonia e 

Lucia. A mudança, então, é que ali se desenvolvia a institucionalização das pautas. 

Ao retornarmos, no segundo semestre, e conforme estabelecido, marcamos nossa 

reunião de praxe, que se realizou no dia 14/08, no 2. andar do bloco H. Um pouco diferente, 

desta vez estávamos um pouco mais abrigadas, as crianças podiam se movimentar num espaço 

mais restrito e seguro e, além de termos aproveitado mesas e cadeiras disponíveis, ainda 

pedimos algumas emprestadas.  

Logo que iniciamos a reunião, eu e Carla alertamos para o fato de que estávamos em via 

de nos formar e, sem a liderança de novas mães, haveria uma probabilidade de o coletivo acabar. 

Neste momento, já contávamos com outras integrantes que estavam mais ativas, conforme 

citado acima. Também tivemos a retomada de integrantes mais antigas, do início de 2018, como 

fundamentais para sua constituição e consolidação: Elena e Ana. 

Naquela reunião, estabelecemos também quais seriam as prioridades do período: 

encontrar a sala, realizar um colóquio, formalizar documentos, realizar o cadastro de mães para 

o bandejão. 

Carla também deixou claro que sua saída do coletivo, em razão de sua formatura, seria 

marcado pelo colóquio que ela ia organizar. A ideia, apesar de bem recebida, a princípio não 

teve tanto impacto, pois sabíamos que uma longa jornada deveria ser realizada: sala, convites, 

divulgação. Se mal conseguíamos dar conta do mínimo, como íamos conseguir realizar um 

colóquio?  

Em meados de setembro, finalmente uma das integrantes, Talita, nos informou que tinha 

recebido, por email, uma resposta positiva da coordenadora do ICHF, Márcia. A informação era 

de que havia sim uma sala disponível no bloco N, 2. andar que poderia servir ao coletivo. Márcia 

informou também que haveria uma reunião do colegiado, em 24/09, no bloco O, sala 528, às 

10h, e que ela proporia a cessão da sala. No dia, apesar de algumas mães terem se proposto a 

comparecer na reunião, somente Elena, acompanhada da professora Celeste, estavam presentes.  
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A resposta final foi de que o colegiado consentia na cessão da sala, mas para a Proaes, 

e não para o Coletivo diretamente. A sala, porém, precisaria de obras, tendo em vista que não 

estava em plenas condições de atender às crianças. Para tanto, fizeram uma previsão de que, 

em 15 dias, ficaria pronta, mas até final de novembro, quando este trabalho está sendo 

finalizado, as obras sequer foram iniciadas, dependendo de licitação.  

Finalmente, no dia 21/10, aconteceu, no Instituto de Artes e Comunicação Social da 

UFF (IACS), o I Colóquio sobre Maternidade e Universidade. Neste evento, eu, Carla e Elena 

falamos, tendo espaço também para representantes dos coletivos da UFRJ e da UFRRJ, do 

NIEM, representante da Prograd (professora Celeste), da Proaes (servidor Ricardo) e do GT 

Mulheres na Ciências da UFF (professoras Sonia e Lucia). Estas últimas aproveitaram a ocasião 

para lançar o documento “Propostas de políticas de apoio à maternidade para universidade”, 

que visa servir de base para todas as universidades nacionais. Isso significa que as demandas 

das mães estão finalmente firmadas numa carta de compromissos, em âmbito nacional, sendo 

certo que algumas pautas ali expostas já foram implementadas pela UFF.  

Alguns exemplos de demandas são: aumento do regime especial referente à licença 

maternidade para graduação, de 90 para 120 dias; aumento do tempo de jubilamento para 

estudantes que se tornaram mãe; realização de campanhas na comunidade acadêmica sobre os 

direitos reprodutivos e os direitos das mães e crianças na Universidade; proposição mudanças 

no Regimento de Graduação que viabilizem o atendimento das mães estudantes no que diz 

respeito às necessidades dos filhos e filhas, como abono de faltas quando a mãe apresentar o 

atestado médico do filho ou filha e a possibilidade de justificar eventuais faltas em dias de 

entrega de trabalhos ou realização de provas; proposição de dispositivos institucionais que 

viabilizem a frequência da mãe à sala de aula acompanhada da criança no caso de ausência de 

espaços de acolhimento para crianças na universidade (por exemplo, creches integrais para 

todos); apoio, através de auxílios, que ajudem a logística com a criança, para alunas mães que 

participem de eventos científicos (como auxílio para transporte ou cuidador); existência de 

projetos de extensão que incorporem atividades para as crianças na própria universidade em 

horários em que as mães estão nas aulas; instalação de fraldários em banheiros femininos e 

masculinos; construção de um espaço de acolhimento para crianças (Ludoteca), dentre outros. 

Como medidas já adotadas pela UFF, pode-se citar: o início da implantação de 

fraldários, pela Prograd; início de mudanças no Regime de Aprendizagem (concedendo-se 

maior autonomia para que a Coordenação de cada curso adote as medidas mais adaptadas às 

suas demandas), também pela Prograd; autorização concedida pela Proaes para entrada de 
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alunas com seus filhos no bandejão para se alimentar (mediante assinatura de termo de 

responsabilidade de não alimentação das crianças); incentivo para produção de eventos 

acadêmicos que fomentem as discussões da maternidade, apoiados pela Proaes e pela Prograd. 

Importante, ainda, salientar que, medida do início de 2019, a UFF foi a primeira 

universidade a conferir um acréscimo de cinco pontos para candidatos que tiverem filhos nos 

dois anos anteriores, medida que, além de mães, também alcança pais que adotarem crianças e 

casais homoafetivos que tirarem licença para cuidar dos filhos. 

Cumpre observar que o NIEM colaborou na confecção do documento citado. Tínhamos 

recebido o documento alguns dias antes, na qual as professoras Sonia e Lucia solicitavam que 

fizéssemos uma revisão e sugeríssemos alterações, o que foi realizado por mim e Carla. Foi 

muito gratificante observar que todas as pautas que tínhamos apresentado na roda de conversa 

em março e na reunião realizada em maio tinham sido acolhidas na cartilha e serviriam de 

referência para outras instituições federais. Por outro lado, conversando com Carla 

posteriormente, tivemos a mesma sensação de que os coletivos de mães perdiam, em parte, suas 

configurações porque finalmente agora um setor da instituição abraçava oficialmente a causa e, 

com isso, passaria a ser o ator principal nas negociações com os demais setores da UFF. 

Se por um lado, isso nos soava bem, dando por finalizada um dos objetivos principais 

do Coletivo (visibilidade das mães e conquistas de medidas por implementação do ente 

público), por outro, é uma situação que gera muita insegurança, pois ali nos demos conta de 

que já não acompanharemos os trâmites como outrora, sabendo de como está a situação, falando 

diretamente com este ou aquele responsável, qual passo falta a ser dado, quanto tempo estamos 

aguardando resposta, enfim, negociando diretamente com a UFF, a partir de situações que 

também impulsionam o debate e reflexão entre as mães. Neste aspecto, saímos de cena. 

Sem dúvida, o I Colóquio sobre Maternidade e Universidade foi um evento sem 

precedentes para o Coletivo, que consolidou alianças e unificou as pautas. Gerou mais 

visibilidade às mães universitárias e proporcionou a congregação de diversos setores da 

sociedade que se sensibilizam pelas demandas e desafios destas mães. 

Contudo, após o evento, contraditoriamente, o Coletivo perdeu forças. Em primeiro 

lugar, percebemos muito menos empolgação por parte das mães que não participaram, não 

obstantes as notícias em primeira mão, fotos, agradecimentos. Isso me trouxe uma certa 

decepção e o questionamento de se algum mal estar tinha ocorrido e passado despercebido por 

mim. 
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Conversando com Carla sobre isso, ela confirmou e explicou que houve alguns 

desencontros na hora do Colóquio e ela agiu de maneira bastante ríspida com algumas 

integrantes presentes. Além disso, ela estava esgotada e muito chateada com questões 

financeiras que tinham acontecido: uma mãe que tinha recolhido o dinheiro das blusas que 

usamos no dia (com a logomarca do Coletivo), simplesmente não repassou o dinheiro, tendo 

Carla e Janaína tendo que pagar pela dívida contraída. 

Carla disse também que algumas mães não entendiam que existiam sequências e 

logísticas a serem observadas num evento daquele tipo e, assim, durante o Colóquio, teve que 

chamar a atenção de algumas mães, como, por exemplo, uma mãe que deixou as crianças com 

uma pessoa que se colocou como volutánria, mas que não eram quaisquer das integrantes que 

tinham se disponibilizado para tanto. Assim, ela chamou a atenção desta mãe, pois as tarefas já 

estavam atribuídas e não poderiam ser mudadas naquele momento. 

Também duas mães convidadas do Coletivo de pais e mães da UFRRJ reclamaram: uma 

porque teve sua fala interrompida, por questões de tempo para cada uma, e outra que não pôde 

falar porque chegou atrasada. Estas mães depois reclamaram comigo particularmente sobre 

todo o deslocamento que se propuseram a fazer, gastando dinheiro e tempo, carregando crianças 

sob chuva, e sendo frustradas em não poderem colocar seus posicionamentos como 

representantes de outros coletivos convidados. Entendiam que era o primeiro Colóquio, que era 

comum haver erros, mas devíamos observar isso na próxima vez. 

Conversando com Carla sobre isso, ela disse que já tinha deixado claro que cada mãe só 

teria dez minutos para falar e que a mãe que não pôde falar, porque se atrasou, aconteceu pelo 

fato dela não ter pego o transporte conforme sua orientação, tendo levado um tempo maior. 

Enfim, percebi, então, que havia uma mal estar generalizado, e, neste contexto, Carla se 

ressentia que todo seu esforço não tinha sido valorizado. O resultado, então, foi um grande 

silêncio pós-Colóquio. 

É certo que saí muito feliz, tinha levado a minha filha, consegui me apresentar e tinha 

certa sensação de objetivo cumprido, ao final da minha longa graduação. Assim, não percebi os 

problemas que aconteciam no momento, com exceção das mães da UFRRJ, para quem dei 

carona até o Centro da cidade do Rio de Janeiro. 

Logo que cheguei em casa, postei fotos no grupo, fiz um agradecimento e o resultado 

foram duas ou três felicitações. De resto, silêncio, tanto dentre as que participaram como as que 

não foram. Somente ali percebi que algo tinha contecido.  
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Na semana sequinte ao Colóquio, Carla e Alice participaram de uma reunião com três 

pro-reitorias, Propi, Prograd e Proaes. Carla conversou comigo na véspera. Estava muito 

nervosa e trocamos algumas opinões sobre o Coletivo e informações que não poderiam ser 

esquecidas. Finalmente, as três pro-reitorias se reuniam com o Coletivo, em uma mesma 

ocasião, e se implicavam mutuamente na consecução das pautas.  

Carla me disse depois que saiu da reunião bastante satisfeita e ainda ganhou uma 

proposta de trabalho: foi contratada pela Prograd para cuidar da parte de comunicação e 

eventos. Essa notícia foi recebida por mim com muita alegria, pois Carla estava desempregada 

e agora assumia uma função fruto de todo seu esforço. 

A reunião girou em torno do Coletivo, sua história e organização, sobre medidas futuras 

que poderão ser implementadas e também sobre as medidas que já estão em processo de 

implementação, a saber: a inclusão do Coletivo Mães da UFF na página oficial da UFF (no 

espaço destinado aos coletivos, já existente); a inclusão dos dados de maternidade e paternidade 

no cadastro obrigatório, com renovação semestral (para colheita de dados como quantidade de 

filhos, situação de moradia e renda per capita destes alunos, a fim de que seja criada uma base 

de dados e pesquisa); concessão de uma sala de acolhimento para mães, bem como a Ludoteca. 

Alguns dias depois, o grupo do WhasApp foi movimentado com a fala de Carla, 

colocando sua visão sobre sua gestão do Coletivo, anunciando sua saída, sugerindo que Elena 

retornasse à liderança, pedindo desculpas pelos maus entendidos e se propondo a colaborar 

ainda como gestora da página virtual. E convidando as demais integrantes para atuarem junto 

de Elena, que também se colocou e disse que desejava seguir na liderança do Coletivo. Algumas 

mães se manifestaram positivamente ao retorno de Elena na liderança, mas a grande maioria 

não teceu qualquer comentário. 

Carla recentemente me contou que, para ela, falar sobre o Coletivo é ainda uma situação 

muito difícil, que ela ainda está trabalhando pessoalmente, pois ao mesmo tempo que seu 

trabalho e dedicação lhe auxiliaram a sair de um quadro de depressão, em que ficou 

praticamente quatro anos sem sair de casa, e, por isso, tem um profundo agradecimento pelo 

seu trabalho, por parte da instituição e seus reprensentantes e algumas integrantes do grupo, por 

outro lado, tem uma grande mágoa por sua falta de reconhecimento dentro do próprio Coletivo, 

pelo qual trabalhou dura e gratuitamente, virando noites a fio.  

Além disso, lamentou que, até o momento, ninguém apareceu para impulsionar as 

atividades, procurar os setores intituicionais para saber dos trâmites das medidas, nem mesmo 

para fazer uma reunião após o Colóquio e, de certa forma, vê boa parte do seu trabalho não 
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gerar maiores resultados, por não ter quem dê continuidade. Lamenta sobretudo porque, sem 

ninguém que reinicie as atividades do Coletivo, este vai parar e corre o risco mesmo de que 

medidas, inclusive que já foram implementadas, desapareceram pela falta de demanda e 

diálogo. 

Por fim, salientou que, no momento, os impedimentos burocráticos são maiores que a 

disponibilidade de verbas. Assim, não havendo quem impulsione e cobre da Universidade o que 

se comprometera a fazer possa simplesmente desaparecer em meio às burocracias da UFF. 

A sensação, para mim, foi a de que, a partir do Colóquio, nascia a institucionalização 

das políticas de permanência de mães na universidade e morria o Coletivo. Apesar de isso não 

ter sido falado abertamente, o que de fato há é que o Coletivo encontra-se sem qualquer 

atividade: não estão sendo marcados encontros, não acompanha as medidas em andamento, 

junto à Prograd e à Proaes e poucas conversas vêm movimentando o grupo do WhatsAspp. 

Assim, o Coletivo. Inerte encontra-se o grupo até a conclusão desta pequisa, no final de 

novembro de 2019.  

Importante colocar que eu também avisara que, a partir do I Colóquio, me afastaria das 

atividades do Coletivo, a fim de terminar minha monografia e concluir minha graduação, sendo 

incerto se estarei na universidade em 2020.  

Há poucos dias atrás, quando perguntei à Alice se ela assumiria a liderança do Coletivo, 

ela respondeu que está auxiliando Carla no NIEM e, quanto ao Coletivo, não pretendia assumir 

a liderança, apenas atuar no acolhimento de novas pessoas. Acrescentou, porém, que “Eu não 

consigo ver o Coletivo sem a Carla e isso (a saída dela) me deixou um pouco triste porque tive 

medo de o Coletivo acabar. O Coletivo é muito importante para mim porque deu um sentido à 

faculdade, eu não me sentia parte da UFF e me sentia muito sozinha. Então, eu não queria 

perder isso de jeito nenhum. A Carla vê que eu tenho capacidade para tocar o Coletivo, eu 

tenho muita insegurança mas se essa é a forma de não acabar, eu quero tentar e vou precisar 

de muita ajuda dela.”. 

Portanto, apesar de Elena ter falado em retomar a liderança do grupo e Alice estar 

atuando com Carla, junto ao NIEM, e não descartar a possibilidade de gerir o Coletivo, a 

realidade é que, até o momento, ninguém assumiu a liderança do Coletivo, nem nenhuma outra 

forma de gestão foi proposta. Assim, mais uma vez, sua continuidade é incerta e, tendo em vista 

o final do segundo período de 2019, provavelmente somente no ano que vem é que se poderá 

verificar a permanêcia, ou não, do Coletivo de Mães da UFF.  
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Assim, para fins da presente pesquisa, este foi o encerramento da terceira fase do 

Coletivo de mães da UFF. 

 

5. CONCLUSÃO: 

 

Na presente pesquisa, a maternidade pôde ser observada a partir de uma perspectiva 

mais política, na medida em que mães buscam reconhecimento de suas existências no meio 

institucional acadêmico e dos desafios que enfrentam diuturnamente para se manterem na 

universidade e cuidarem de seus filhos, reivindicando apoio da sociedade e concessão de 

políticas públicas por parte do estado.  

Muitas alunas mães levam mais tempo do que a média para concluírem suas graduações, 

em virtude das dificuldades em conciliar maternidade e estudos. A situação se agrava ainda 

mais quando esta aluna mãe não conta com alguma rede mínima de apoio que a auxilie nos 

cuidados de seus filhos, situação que pode levar ao abandono do curso. 

Mesmo quando decidem por levar seus filhos para a universidade, outros tantos 

obstáculos se apresentam, como pouca empatia da comunidade acadêmica em geral, falta de 

um espaço próprio para deixar a criança, não aceitação de alguns docentes da presença de 

crianças em sala de aula, proibição de entrada de crianças no Restaurante Universitário, falta 

de fraldários ou salas de amamentação. 

Ainda é vigente, na nossa sociedade, a concepção de que os cuidados de uma criança 

devem ser desempenhados principalmente pela mãe, em decorrência da ideia de que a 

maternidade decorre de um evento estritamente natural: se a mãe é quem gera um bebê, ela 

deve ser a principal responsável por ele. 

Além disso, são preponderantes também as ideias de que os atributos psico-fisiológicos 

“naturais” da mulher lhe conferem melhores aptidões para a tarefa de criar e que a maior 

realização de uma mulher se dá com a realização da maternidade. 

No Brasil, apesar de muitas pessoas atualmente não concordarem com tais ideias, a 

realidade é que a responsabilidade pelos cuidados de uma criança ainda é tarefa quase que 

exclusiva da mãe, desempenhando o pai, quando muito, um papel coadjuvante ou auxiliar. 

Por outro lado, atualmente , já se discute que esta visão da maternidade, como um evento 

natural da mulher, também esconde intensas e complexas elaborações que ela faz  faz ao tornar-

se mãe – elaborações estas que entrelaçam mudanças físicas, psíquicas e sociais, e que exigirão 
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novas negociações entre o novo papel a ser desempenhado (o de mãe) e outros tantos já 

performatizados por esta mulher.  

Estas novas elaborações e negociações vão acontecer, para cada mulher, de forma 

bastante diferente, dependendo não apenas de fatores pessoais, mas também do meio em que 

elas estão inseridas.  

Assim, podem se tornar bastante difíceis quando, por exemplo, tenta-se conciliar a 

maternidade com estudos, sobretudo quando a mãe aluna não conta com uma rede de apoio que 

divida com ela a reponsabilidade pelos cuidados de seus filhos. O problema se agrava ainda 

mais quando esta mãe, sem rede de apoio, encontra-se numa situação econômico-financeira tal 

que não a possibilite o pagamento de um local ou uma pessoa que a auxilie. 

Neste sentido, a falta de recursos próprios, de apoio econômico e afetivo, a ausência de 

políticas públicas efetivas de permanência na universidade, bem como pouca de empatia de 

parte do corpo universitário em geral dificultam e desencorajam suas permanências na 

universidade, desistindo de se formarem. 

Com o objetivo de transformar esta realidade, nos últimos anos, vêm sendo formados 

coletivos de mães universitárias, em inúmeras universidades brasileiras (sobretudo nas 

federais), em busca da construção de uma rede de apoio mútuo, e que exigem a implementação 

de políticas públicas que reconheçam e apoiem mães estudantes a não evadirem e concluírem 

mais tranquilamente seus estudos. Em alguns lugares, formaram-se também coletivos de pais e 

mães. 

Desta forma, percebe-se que, a partir do interesse partilhado em ver suas demandas 

específicas atendidas pela sociedade, a associação em forma de coletivos, no caso de mães, e 

que tem o escopo de unir forças e exigir do poder público resolução de parte destes desafios, 

minimizando os desafios na conciliação da maternidade e universidade. 

Estes coletivos, assim como outras formas de associação, se apresentam, portanto, como 

mecanismos eficazes para explicitar “nó social” consubstanciado, por um lado, na exigência de 

uma maternidade exercida com dedicação intensiva para a criança e exclusiva pela mãe e, por 

outro, na exigência de que a mulher desempenhe vários outros papéis sociais, sem que a 

sociedade e o Estado forneçam meios eficazes para tal conciliação.  

A emergência destes coletivos de mães, assim, expõe as disputas travadas, no âmbito 

político-social, e permite que, pessoas possam ultrapassar diferenças, ganhando um 

reconhecimento legal e político, transformando assim relações e os jogos de poder até então 

estabelecidos.  



55 
 

 
  

 

É neste sentido que tais coletivos se apresentam como agência para estas mães que, se 

por um lado, reproduzem a estrutura heteronormativa, em que são apresentadas como as 

maiores responsáveis pela manutenção e cuidados dos filhos, por outro, a partir de atividades 

cotidianas, tecem novas negociações, ressignificando a maternidade, no sentido desta ser o 

veículo motor para desejarem concluir a graduação e conseguir melhores condições de vida. 

Para tanto, estas mães se organizam para se tornarem visíveis no meio universitário, 

explicitando os inúmeros desafios que enfrentam e reivindicarem uma contrapartida da 

sociedade e do poder público para implementação de medidas efetivas que garantam suas 

permanências na universidade. 

No caso específico do Coletivo de Mães da UFF, pretendeu-se ainda mostrar que este 

caminho não é linear, nem uniforme, havendo momentos em que o Coletivo, a partir sobretudo 

da iniciativa de uma ou algumas poucas mães, quando ganha novo fôlego e, então, passa a abrir 

novas propostas de organização e atuação, que se consolidará a partir de novas performances, 

novas linguagens e novas demandas diante da comunidade acadêmica. 

No entanto, em razão do longo tempo dispensado às burocracias estatais existentes, à 

necessidade de disponibilidade para participar de reuniões e fomentar encontros, bem como da 

vida já tão atribulada destas mães estudantes, nem sempre esta tarefa de prosseguir como líder 

político do Coletivo de Mães se perpetra por muito tempo, uma vez que esta tarefa que tem se 

mostrado um tanto desgastante e solitária.  

Neste momento de ruptura, então, o Coletivo praticamente se dissolve, tornando sua 

continuidade incerta, aguardando que advenha um novo evento que possa vir a desencadear o 

desejo de uma única mãe que seja em continuar e prosseguir nesta empreitada, desejo este que 

se desdobrará em tantos outros desafios na tentativa de conciliação da maternidade, estudos e 

agora também liderança política, conclamando ainda outras mães para se juntarem. 

Para finalizar o presente trabalho, é importante ainda destacar alguns avanços que, em 

âmbito nacional, já foram implementados, não apenas no nível da graduação mas também da 

pós-graduação, tais como: lei nº 13.536/2017, que instituiu o afastamento remunerado de até 

120 dias para bolsistas de pesquisa  nos casos de maternidade e adoção; em março deste ano, 

houve a concordância do CNPq em incluir uma aba com os períodos de licença maternidade e 

paternidade no currículo Lattes, principal plataforma digital que registra a produção acadêmica 

de pesquisadores e em junho também deste ano, a Faperj (Fundação Carlos Chagas Filho de 

Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro) incluiu, em seus novos editais, um item que estende em 

um ano o período de avaliação da produtividade científica no caso de nascimento ou adoção de 
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crianças nos últimos cinco anos.  

Além disso, em 02/09/2019, foi publicada, no Diário Oficial do estado do Rio de Janeiro, 

a Lei estadual 8497/2019, que obriga instituições de ensino superior, tanto da rede pública 

quanto da privada, a criarem espaços infantis para o desenvolvimento de atividades lúdicas e 

cuidados para filhos dos estudantes regularmente matriculados nas respectivas instituições, 

enquanto suas mães estiverem em sala de aula. 

Apesar destas importantes conquistas, não se pode perder de vista que a efetividade e 

aceitação, por parte da sociedade em geral, não se dá apenas a partir de mudanças formais. As 

transformações atinentes à maternidade e à responsabilidade pelos cuidados das crianças devem 

servir de pautas norteadoras para as políticas adotadas, incluindo o fomento de instrumentos 

para reflexão, bem como efetividade no combate ao preconceito, assédio moral e na ideia ainda 

hegemônica de que um filho deve ser cuidado exclusivamente por sua mãe. 

É importante, sem dúvida, que, cada vez mais, sejam implementadas medidas que 

reconheçam e apoiem a existência de mães na universidade, porém, é necessário que o debate 

se amplie e as responsabilidades decorrentes da criação e educação de uma criança sejam 

delegadas a outros atores sociais, sobretudo a seus pais, garantindo também a eles medidas 

efetivas para que desempenhem seus papéis de cuidadores. 
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