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* 

RESUMO 

Esta é uma etnografia de um “grupo de gestantes”. Ela tem como recorte analítico o estudo 

das camadas médias urbanas no contexto particular da cidade de Natal/RN. A partir de uma 

pesquisa de campo realizada entre abril de 2015 e abril de 2016, eu descrevo o cotidiano de 

um grupo de mulheres, desde a gestação até a maternidade. A minha inserção em campo 

durante a gravidez, o uso do aplicativo de mensagens WhatsApp, consumo, sofrimento,  

subjetividade, mulher, maternidade, gênero e a crítica feminista são temas que constituem o 

que apresento ao longo do trabalho. A partir deles, o que procuro mostrar é que a pesquisa 

etnográfica permite perceber importantes nuances, contradições e transformações, como 

aquelas que configuram debates em torno da maternidade ideal e real, as políticas de parto, a 

carreira profissional e a maternidade, a dor e a alegria, são parte de ambivalências negociáveis 

e que ganham sentidos bem particulares no contexto pesquisado. 

Palavras-chave: Gravidez; Maternidade; Grupos urbanos; Novas Tecnologias Digitais. 
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ABSTRACT 

This is an ethnography about a “group of pregnant”. It has as an analytical clipping the study 

of the urban middle strata, in the particular context of the city of Natal/RN. From a  empirical 

fieldwork realized between April 2015 and April 2016, I describe the daily life of a group of 

women, as from of pregnancy to motherhood. My insertion in the field during the pregnancy, 

the use of WhatsApp messenger, consumption, suffering, subjectivity, woman, mothering, 

gender and the feminist critique are issues that constitute what present throughout the work. 

From them, what I try to show is that ethnographic research allows us to perceive important 

nuances, contradictions and transformations, such as those that constitute debates about ideal 

and real motherhood, childbirth policies, professional careers and maternity, pain and the joy, 

are part of negotiable ambivalences and that gain particular senses context researched. 

Keywords: Pregnancy; Mothering; Urban groups; New Digital Technologies. 
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INTRODUÇÃO 

A gravidez e a maternidade têm se tornado um tema de diversas importâncias para 

a antropologia brasileira. Nas Reuniões Brasileiras de Antropologia, no Seminário 

Internacional Fazendo Gênero e outros importantes eventos é saliente a presença de mesas e 

de grupos de trabalho voltados ao seu debate. Igualmente, importantes periódicos nacionais, 

como Pagu, Estudos Feministas ou a revista Gênero, têm feito aparecer a produção sobre 

esses temas, seja em artigos isolados ou em dossiês temáticos. Neles, a interface com saúde e 

gênero assume lugar de destaque com trabalhos que ressaltam a emergência do debate sobre a 

humanização do parto, a legalização do aborto e a presença das novas tecnologias 

reprodutivas (Carneiro e Ribeiro, 2015). Nesta dissertação, a gravidez e a maternidade são 

analisadas a partir de dilemas complexos que envolvem a liberdade pessoal e a carreira 

profissional de mulheres e, ao mesmo tempo, a dedicação quase que exclusiva aos filhos nos 

seus papéis de mãe. Em outros termos, as experiências de maternidade que acompanhei na 

pesquisa materializam renúncias e sofrimentos, mas também alegrias e realizações.  

O meu interesse por estas discussões começou a ser construído em torno das 

disputas e críticas sobre tipos de saberes, que vão do tradicional ao científico e a exigência de 

uma expertise de cuidados e de técnicas que são requeridas e desenvolvidas pela mulher, no 

curto espaço de tempo da gravidez. O que me afetou a isto foi a percepção de que “mães de 

primeira viagem” ou mesmo aquelas que já têm alguma experiência encontram-se muitas 
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vezes diante de situações onde o diálogo e a troca de experiências tornam-se fundamentais 

para sentirem-se seguras sobre o cuidado de si, do bebê e da vida cotidiana na maternidade. 

Em alguns casos, a família extensa ou outras formas de vínculo, como vizinhança e amigos, 

oferecem suporte para as novas rotinas. Em outros, particularmente aqueles ligados ao 

cuidado e a saúde do bebê, o suporte é conseguido via relações médicas - geralmente mais 

pontuais e contratuais. Nesse contexto, cursos de gravidez, parto e puerpério ou grupos de 

gestantes têm se tornado cada vez mais comuns em meios urbanos e se destinam a oferecer 

noções gerais sobre o processo da maternidade - da gravidez ao puerpério. Assim, apresentar a 

dinâmica de formação e manutenção de um desses grupos foi o projeto que me levou ao 

campo. Contudo, a dinâmica da pesquisa me levou para além e ao longo do trabalho eu 

descrevo o cotidiano de um grupo de mulheres, desde a gestação até a maternidade.  

O trabalho tem como recorte analítico o estudo das camadas médias urbanas no 

contexto particular da cidade de Natal/RN e resulta de uma pesquisa de campo realizada entre 

abril de 2015 e abril de 2016. A minha inserção em campo durante a gravidez, o uso do 

aplicativo de mensagens WhatsApp, consumo, sofrimento, subjetividade, mulher, maternidade 

gênero e a crítica feminista são temas que atravessam e constituem todo o trabalho. A partir 

deles, o que procuro mostrar é que a pesquisa etnográfica permite perceber importantes 

nuances, contradições e transformações, como aquelas que configuram debates em torno da 

maternidade ideal e real, as políticas de parto, a carreira profissional e a maternidade, a dor e a 

alegria, são parte de ambivalências negociáveis e que ganham sentidos bem particulares no 

contexto pesquisado. 

Nos dois primeiros capítulos, eu apresento os elementos que compõem este 

trabalho, como a escolha do curso “Gestante Ativa, Bebê Saudável”, do Programa “Viver em 

Harmonia”, desenvolvido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) da 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que é onde o estudo ganha forma. Em 

linhas gerais, ele foi o desencadeador da formação do grupo “Mamães ativas”, que eu 

descrevo ao longo do trabalho. Eu iniciei o trabalho de campo grávida e como outras 

mulheres, eu me matriculei no curso. Nele, informações/conhecimentos e técnicas básicas 

foram oferecidas a um público não especializado. O critério para a seleção e matrícula era o 

de possuir vínculo com a universidade na condição de titular ou de dependente e as suas 

atividades formativas foram conduzidas, na sua maioria, por profissionais do campo da saúde. 

Esses elementos ajudaram a pensar o posicionamento desse tipo de curso, em termos de 

acesso a determinados serviços, especialmente a valorização e consumo de uma ideia de 

“gravidez saudável” e o forte acento na sua inclusão numa esfera biomédica. Associado a isso,  

emergiam temas como a liberdade da mulher e o conflito que isso geraria com a maternidade, 

as representações de gênero e o modo como são apresentadas em situações ligadas à gravidez 

e à maternidade. Esses temas também são discutidos neste trabalho, especialmente, no quarto 

capítulo.  

Para além de alunas de um curso para gestantes, passamos a dar continuidade aos 

encontros. Considerando, inicialmente, que o objetivo das aulas do curso era o de orientar as 

“futuras mamães” para os cuidados com a sua saúde e a do bebê, um dos temas que passou a 

me chamar a atenção foi o fato de que com a iminência do fim dos encontros, criamos um 

“grupo” no WhatsApp - um aplicativo usado em smartphones para comunicação em tempo 

real, por meio de trocas de mensagens de texto, imagens e voz. Este grupo ficaria conhecido 

por nós como o “Mamães ativas” e as suas dinâmicas de sociabilidade também são o objeto 

de descrição e análise do segundo capítulo. No “Mamães ativas”, passamos, de início, a trocar 

informações sobre as maternidades de Natal/RN, os cuidados com a gravidez, com o parto e o 

puerpério, tirávamos dúvidas, nos apoiamos e trocamos imagens desse período - os vínculos 
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foram se fortalecendo e se tornando mais densos e afetivos. Contudo, importa saber, é claro, 

que a ideia de grupo não se resume ao uso do aplicativo e a forma como ele produz este tipo 

de enquadramento. Haviam os cafés, os encontros, as festinhas e idas ao cinema que 

contribuíam na manutenção dos vínculos mesmo depois do fim das aulas do curso e do 

nascimento dos bebês. Mas, como acentuo no segundo capítulo, o processo de formação de 

grupos facilitados pelas novas tecnologias digitais associadas à emergência do uso de 

smartphones e outros dispositivos móveis conectados à internet é algo novo e que merece a 

atenção da antropologia. Pensando este fenômeno no contexto do que Velho (2013) trata 

como sendo camadas médias urbanas e o tipo de capital cultural nelas produzido, eu procuro 

abordar o consumo desses dispositivos e sua infinidade de aplicativos voltados ao 

entretenimento, serviços, negócios, etc., incluindo aqueles voltados ao cuidado do bebê, que 

passavam a ser compartilhados no grupo. Nesta linha, além das novas tecnologias digitais, o 

consumo em termos mais amplos, ligado à maternidade, como enxovais, lembrancinhas de 

nascimento, festas e a sua relação com gênero são temas que procuro explorar no último 

capítulo.  

À medida que as gestações foram avançando e os bebês foram nascendo, nos 

mantínhamos informadas por meio do grupo do WhatsApp: cada novidade, os procedimentos, 

as dificuldades, as alegrias, as primeiras imagens - tudo passava a ser partilhado pelo 

aplicativo. Era um momento de dificuldade para encontros presenciais e, considerando que 

esse era um período de certo isolamento por conta da recuperação do parto, dos primeiros dias 

de puerpério, das novas rotinas com a chegada do bebê e suas noites em claro, etc., o grupo do 

WhatsApp tornou-se um importante meio de sociabilidade. As ansiedades, dores e sofrimento, 

misturadas com a curiosidade e a alegria daquele período, são tematizados no terceiro 

capítulo, onde exploro as rupturas entre a maternidade imaginada e a maternidade vivida.  
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Eu iniciei o trabalho de campo por volta do quinto mês de gestação e o finalizei 

quando minha filha já estava com aproximadamente nove meses. Ainda que com algumas 

variações de tempo gestacional, este foi também o caso das outras nove mulheres com quem 

convivi: nos conhecemos grávidas e encerrei o campo quando já éramos mães. Assim, em 

linhas gerais, o trabalho está organizado seguindo uma espécie de linha do tempo onde os dois 

primeiros capítulos situam o curso e o início de nossa experiência juntas. O terceiro se situa 

na primeira parte da gravidez e o quarto, na parte final da gravidez, especialmente a partir do 

sétimo mês, e durante o puerpério. Esta não foi uma escolha arbitrária. Ao reler os backups 

das conversas do WhatsApp, as entrevistas e o diário de campo, ficou bastante evidente a 

transformação dos temas discutidos, que iam, como já destacado, de uma visão imaginada da 

maternidade a partir do início da gravidez e suas preocupações com enxovais, chegando a 

maternidade “real” ou vivida, com as dores, sofrimentos e novos ritmos de vida. 

Em termos operacionais, a coleta de dados foi realizada a partir de elementos 

destacados de diferentes instrumentos combinados: a revisão de literatura, a análise de 

material institucional (documental), entrevistas, coleta de narrativas e histórias de vida e de 

família, observação participante e partilha de experiências em encontros presenciais e no 

WhatsApp, onde foram coletadas também imagens (fotografias e printscreen de telas). Isso 

ressalta o caráter múltiplo da etnografia, que permite conjugar diversos meios de obtenção de 

dados e ao meu ver, enriquece o trabalho, já que um instrumento pode deixar lacunas que são 

depois preenchidas por outro.  

A revisão da literatura foi realizada por meio do mapeamento de produções 

antropológicas sobre os temas da gravidez e da maternidade, mas também sobre gênero, 

feminismo, cibercultura e grupos urbanos. Para isso, Almeida (1978) e Pereira (1999), foram 

norteadores sobre o processo de levantamento de dados bibliográficos. Nos capítulos iniciais 
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de suas dissertações, à luz da ideia de campo intelectual de Pierre Bourdieu (1968), eles 

problematizam a escolha de suas próprias referências. Isso ajudou-me a compreender o 

processo de produção de pesquisa, desde a obtenção dos dados, por meio da reflexão sobre os 

instrumentos utilizados pelo pesquisador, até sua análise, por meio da exposição dos 

pressupostos teóricos. Compreender esse “percurso bibliográfico” permitiu-me tirar as 

referências de uma a-historicidade, situando-as em seus contextos de produção e seus efeitos. 

A coleta e análise de materiais institucionais (projeto, folders e programas de 

curso), disponibilizados pela Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor (DAS-UFRN), que é 

quem executa os cursos para gestantes, do Programa Viver em Harmonia, foi um passo 

importante para o entendimento da dimensão ideal do curso. Essa análise foi complementada 

com entrevistas com as profissionais que coordenam e executam o curso e permitiu identificar 

melhor a sua proposta, os seus objetivos e sua metodologia. Ou seja, ela abriu perspectivas 

para a compreender como a UFRN projeta o curso de gestantes, quais são as suas expectativas 

e representações sobre o universo da gravidez. Seguindo Cunha (2005), que já mostrou a 

importância de problematizar “o ponto de vista do arquivo”, no sentido aqui tomado de situar 

como são produzidos documentos institucionais - eu me concentrei em compreender quais os 

norteadores da UFRN que permitiram a execução dessas propostas, quais as condições 

sociais, econômicas, políticas em que foram pensados esses programas e em que medida eles 

atendem aos planos de desenvolvimento institucionais, etc.  

Outra parte significativa da minha coleta de dados se deu por meio da realização 

de entrevistas, registro de pequenas narrativas, histórias de vida e de família das nove 

mulheres que participaram da pesquisa comigo. Seus nomes foram mudados ao longo da 

dissertação, os nomes dos bebês foram substituídos pela letra “X” e além desses e de outros 

cuidados com a sua exposição no texto final, eu procurei observar modos de coleta de dados 
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em espaços adequados, que não as expunha .  1

Como ficava evidente nas narrativas, a maternidade era um momento bastante 

singular na vida dessas mulheres e de seus companheiros - ela marca as suas trajetórias e por 

isso, no processo da pesquisa, como já alertava Bourdieu (2004), foi preciso ter cuidado para 

que a história de vida não fosse reduzida a este momento em particular como também que ele 

não fosse tomado como processo meramente individual, de deslocamento linear e 

unidirecional, que formava “a vida como um todo”. Nas suas palavras: “produzir uma história 

de vida, tratar a vida como uma história, isto é, como a narrativa coerente de uma sequência 

significativa e coordenada de eventos, talvez seja ceder a uma ilusão retórica, a uma 

representação comum da existência que toda uma tradição literária não deixou e não deixa 

reforçar” (Bourdieu, 2004, p. 86). Para evitar isso, foi preciso estar atenta para compreender, 

como já mostrou Velho (2001), que o sujeito/indivíduo é produzido entre diferentes níveis e 

domínios da realidade, com densidades próprias - especialmente nas sociedades urbanas 

contemporâneas, que foi o caso do contexto dessa pesquisa. Vive-se, assim, o que ele chama 

de “o trânsito entre culturas” e a “exposição a experiências entre mundos diversos”. E isso foi 

importante para que eu não encerrasse a vida dessas mulheres na maternidade, e antes sim, 

percebesse como a maternidade passou a fazer parte de suas vidas. Finalmente, ainda sobre 

esse ponto, Cabral e Lima (2005) foram importantes referências que me fizeram refletir sobre 

 Ainda que este seja um tema em ritmo de discussão, eu não apresentei este projeto ao Comitê de Ética em 1

Pesquisa - CEP da UFRN. A Resolução 510/15 do Conselho Nacional de Saúde - CNS foi publicada quando eu 
já havia encerrado a coleta de dados. Essa resolução cria mecanismos específicos para a regulação da ética em 
pesquisa nas ciências humanas e introduziu a necessidade de análise dos projetos de pesquisa de antropólogos 
nos comitês de ética. Eu não vou tratar aqui no mérito alcançado por meio de uma histórica discussão da 
antropologia de como a aceitação em campo e a forma como é operada a disciplina implica, necessariamente, em 
uma disposição ética, já que o pesquisador é alguém que convive entre os seus pesquisados e isso implica a 
negociação de regras de pertença e aceitação sem as quais a pesquisa não acontece (Duarte, 2004; Fonseca, 
2015). Nesse caso, o problema da antropologia com a resolução não diz respeito ao cuidado ético, mas tem a ver 
com um certo desgosto pelo legalismo de como é operado um CEP, onde as ferramentas suplantam as relações. 
De toda a forma, eu mantenho comigo, nos arquivos e diários do material coletado, os Termos de Consentimento 
Livre e Esclarecido - TCLE assinado por todas as mulheres da pesquisa. Como a maior parte delas é também 
constituinte do universo acadêmico, apresentar a pesquisa para ela por meio do Termo ajudou no processo de 
inserção em campo.

!19



duas questões metodológicas presentes na coleta de dados. A primeira delas, diz respeito ao 

modo como os autores apresentam uma crítica à naturalização da ideia de que a antropologia 

se limita à observação participante e ao modo como eles reivindicam complexos métodos 

antropológicos para além dela, como é o caso da história de família. Ligado a isso, no 

segundo caso, parece-me bastante oportuna a forma como é proposta a história de família 

como método antropológico inspirado no método genealógico, na biografia, na demografia, 

no estudo de caso e nas pesquisas qualitativas em bases de dados, que nem sempre fazem 

parte do repertório mais recente da disciplina. Segundo João Pina Cabral e Antónia Lima 

(2005, p. 357):  

a história de família é uma metodologia de contextualização social de pessoas 
desenvolvida como resposta às novas necessidades metodológicas levantadas pela 
investigação em contextos urbanos modernos, mas que pode ser usada em qualquer outro 
contexto social. [...] Resumindo, uma história de família é um método de análise sócio- 
antropológica que tem por finalidade dar conta do percurso de vida de um sujeito social, 
integrando-o nas relações intersubjetivas em que está envolvido através da constituição 
do seu universo de parentesco. [...] permite contextualizar os atores das nossas pesquisas 
numa parte essencial da complexa teia de relações que constitui a sua vida, escapando ao 
reducionismo individualizante das descrições biográficas de um ego único.  

Considerando esses aspectos, eu passei a pensar na minha própria pesquisa por 

meio de novas novas estratégias de campo que me permitiram expandir e complexificar a 

observação participante. A história de família abriu, assim, uma perspectiva nova de 

abordagem do meu tema - que envolveu mulheres na gravidez e mães no puerpério em seu 

escopo mais amplo de relações. Um exemplo disso é a diferença que passei a perceber em 

minhas distintas inserções como pesquisadora nesse campo. Quando eu cursava a graduação e 

pesquisava memórias de gravidez, eu não tinha ainda minhas filhas. Algumas mulheres com 

as quais eu conversava me diziam algo como “você ainda não tem filhos. Não vou te contar 

isso, senão nem vais querer ter um”. Havia uma espécie de iniciação que eu mesma precisava 
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sentir com o meu corpo, com a minha vida. No segundo caso, o desta pesquisa que aqui se 

apresenta, o fato de eu já ser mãe de uma menina e estar grávida da segunda mudou minha 

relação com outras grávidas e mães em campo: “Tu já és mãe, deves saber o que eu estou 

sentindo”, diziam algumas das mulheres ou “como vocês têm lidado com a gravidez, com o 

trabalho, os estudos”, em referência ao modo como a nossa experiência familiar poderia 

iluminar o diálogo e a empatia com as experiências delas. Assim, o modo como elas puderam 

narrar esse período de suas vidas pode ir para além dos próprios limites da gravidez e da 

maternidade e isso me ajudou a solucionar a sensação de esgotamento sobre o tema enquanto 

conversava com elas, já que, seguindo a proposta de Cabral e Lima (2005), não estava em 

jogo apenas o que o entrevistado pensa, mas o contexto intersubjetivo onde/por meio do qual 

ele pensa - interessou-me, assim, uma forma de contextualização (que supera as observações 

únicas, de pessoas falando em contextos unívocos). Dessa forma, ainda que problematizando 

o fato de que a maioria das mulheres participantes da pesquisa vieram “de fora” ou formaram 

suas famílias em outras cidades antes de residirem em Natal/RN, comparar várias histórias de 

vida de um mesmo contexto social e de um mesmo período histórico, permitiu transcender as 

histórias individuais em favor de pensar em um recorte nas camadas médias urbanas - 

condição que agora partilhavam, apesar de trajetórias distintas. Ainda nesse ínterim, 

Gonçalves (2013), foi uma referência importante para esta pesquisa no que diz respeito a 

pensar essa relação entre o biográfico e o social e as formas como as histórias de vida podem 

produzir importantes rendimentos para a antropologia, no que ele chama de “etnobiografia”. A 

narração da própria vida, sugerem Gonçalves, Marques e Cardoso (2013, p. 10), é “tida como 

simultaneamente constitutiva da experiência, do evento, do social e dos personagens-pessoas. 

É tomada para além da função representativa, evidenciando assim sua função poética de dar 

forma ao ‘real’. No lugar de tratar a narrativa como distinta de práticas sociais ‘concretas’, a 
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etnobiografia recusa a separação entre discurso, linguagem e experiência, insistindo na 

qualidade produtiva do discurso”. Elementos destacados dessa perspectiva foram muito 

rentáveis em termos metodológicos para a minha pesquisa, já que ao narrarem suas 

experiências de gravidez, parto e puerpério, as participantes permitiram compreender o 

universo mais amplo de suas relações, como o consumo de bens voltados à gestação e à 

maternidade, os tipos de crenças e representações que herdavam de familiares e amigos, suas 

rotinas, práticas, saberes e técnicas.  

A gravidez, como muitas de nós costumávamos dizer, é um momento bastante 

delicado, mesmo que vivido com força. Há sentimentos confusos e intensos e muitas das 

experiências, dos desabafos ou dos pedidos de ajuda trocados no grupo diziam respeito a um 

foro bastante íntimo de muitas das participantes - algumas vezes, dramas pessoais, noutras, 

dramas familiares. Assim, ainda que sob ciência de que eu estava em campo coletando dados, 

considerei por bem não entrar a fundo em muitas destas temáticas. Dessa forma, ainda que 

essas ferramentas teórico-metodológicas que combinam narrativas, etnobiografias, histórias 

de vida e de família, etc., tenham sido de fundamental valia para a minha formação de 

pesquisadora em campo e apesar da grande quantidade de material coletado, eu optei, como 

um todo, a dar mais ênfase para a análise da formação do grupo, sua trajetória e 

transformações, do que pela análise do conteúdo dessas narrativas em si. 

A observação participante em encontros presenciais e no WhatsApp foi outro meio 

pelo qual eu pude adentrar ao universo da pesquisa e realizar minha etnografia. A observação 

participante tem sido problematizada na antropologia desde Malinowski (1976). Contudo, ao 

incluir a relação mediada por computador, como no caso da minha participação/ pesquisa por 

meio de um grupo do WhatsApp, novos desafios metodológicos foram trazidos à tona. O 

campo da antropologia do ciberespaço tem, obviamente, as suas especificidades em relação 
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aos campos mais tradicionais de outras antropologias. Entretanto, como já apontou os 

trabalhos de Rifiotis et al (2010; 2016) e Segata (2016), podemos inserir os estudos em 

antropologia do ciberespaço num campo mais amplo da disciplina, como o da antropologia 

das sociedades complexas ou da antropologia urbana, já que em ambos os campos, tratam-se 

de investigações de grupos que mantém sua unidade através de laços partilhados em 

espacialidades construídas pelas redes de relação – espaços simbólicos, propriamente falando 

(Guimarães Jr., 2000, citado por Segata, 2016). Em termos gerais, além do deslocamento 

físico para meu campo - para as entrevistas e encontros de confraternização ou coleta de 

narrativas - também incluí o WhatsApp como campo, já que a maior parte de minha 

observação participante não passou de alguns movimentos com as pontas dos dedos em meu 

smartphone conectado à internet. Entretanto, como aponta Segata (2016), esse (o espaço on-

line) também é um espaço de sociabilidade não menos complexo dos que eu poderia estar 

encontrando em qualquer outro lugar.  

Lidar com a coleta de dados no WhatsApp não foi uma tarefa fácil. Primeiro, a 

ideia de que um back up das mensagens trocadas forme, por si mesmo, um diário de campo é 

uma falácia. Há temporalidades particulares nas dinâmicas das conversas, situações externas, 

como encontros presenciais, telefonemas ou comentários sobre notícias ou sobre os cursos, 

que se não forem situados em um diário de campo à parte, perdem o sentido. O back up, em 

síntese, apenas registra a troca de mensagens, mas não reconstitui os seus sentidos. Segundo, 

o registro das conversas ganha volumes assustadores. Ao longo de um ano de trabalho de 

campo, o back up das conversas somou aproximadamente 3 mil páginas de texto em tamanho 

padrão, com espacejamento simples e fonte tamanho 12, exigindo o uso de ferramentas de 

localização de termos e muita disposição para a leitura de todo o material acumulado. Além 

disso, o back up salva, na maior parte dos casos, as trocas de mensagens escritas. Muitos dos 
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emojis se perdem, especialmente aqueles que têm movimentos e sons, como também se 

perdem arquivos enviados em anexo, músicas, vídeos ou imagens . Por fim, como também 2

exploro no segundo capítulo, o uso do WhatsApp, exige competências particulares, e acessos 

que envolvem o consumo de dispositivos e serviços de internet. Além disso, é preciso lidar 

com situações que colocam em risco o arquivamento dos materiais coletados, como foi o caso 

de quando troquei de número de telefone ao mudar minha residência para outro Estado.  

Ainda no que se refere parte da coleta de dados on-line, ferramentas teórico-

metodológicas privilegiadas para esta investigação puderam ser encontradas no modo como 

Guimarães Jr. (2000) e Segata (2008) apropriaram-se da antropologia da performance em 

seus trabalhos em antropologia no ciberespaço. Para mim, esse passo foi especialmente 

importante para perceber como acontecem os modos de constituição dessas mulheres nos 

WhatsApp e de suas formas de sociabilidades, por dar atenção as experiências humanas em 

contexto de apresentação, já que “a análise performática explora a dinâmica da expressão 

poética do evento e não a fixação do evento como um texto de narrativa ou um manuscrito de 

uma peça de teatro” (Langdon, 1996, p. 26). Para Guimarães Jr. 2000, citado por Segata, 

2008), a ideia de performance nas pesquisas no ciberespaço, permite “compreender as práticas 

de sociabilidade de uma cultura a partir de sua concretização em palavras, sons, movimentos, 

roupas ou gestos”, que no caso do WhatsApp podem ser apreciados nas trocas de mensagens, 

 Há aplicativos, softwares e mesmo opções de salvamento do WhatsApp que permitem o back up completo do 2

conteúdo trocado, porém isso implica em outra questão técnica - o espaço para armazenamento nos dispositivos 
utilizados, como o smartphone, o computador ou os drives externos. Fazer o printscreen de todas as telas 
também se tornou uma opção inviável, tendo em vista o grande volume de material. Com o back up apenas de 
texto perde-se a ambiência do WhatsApp, como as imagens de fundo, os balões que simulam as caixas de 
diálogos, as fotos de perfil, etc. Foi por esta razão que optei, ao longo da dissertação, em citar mensagens 
trocadas no WhatsApp dentre de caixas de textos que imitam os balões de diálogos usados no aplicativo, 
tentando recuperar um pouco do seu aspecto visual. Citações de falas das participantes da pesquisa, coletadas em 
entrevistas, são feitas com fonte Optima, para diferencia-las de outras citações textuais, como a de autores/as 
que servem de referência a este trabalho, feitas como no restante do texto, em fonte Times New Roman. 
Finalmente, é preciso considerar que no WhatsApp, as mensagens escritas que são trocadas no grupo não são, 
necessariamente, adequadas às normas gramaticais da Língua Portuguesa. Elas compõem uma espécie de 
“oralidade escrita”, com linguagens particulares. Optei por mante-las, assim, na sua forma original.
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na elaboração do seus perfis, no uso das fotografias, apelidos, das cores das fontes, no uso de 

emoticons e emojis (rostinhos, bonequinhos, etc.), e mesmo no fluxo verbal das conversas 

(trocas de mensagens) que muitas vezes acontecia com o uso de caracteres de formas 

especiais (em maiúsculas, com abreviações ou formas de destaque). Rifiotis (2010) também 

chamou a atenção para o fato de a performance ajudar a compreender que “o fluxo verbal 

escrito, apesar de importante, não é o único e é muitas vezes de modo combinado com o som, 

imagem e desde muito cedo com as maiúsculas e com os emoticons, levando a pensar numa 

oralidade escrita” (Rifiotis, 2010, p. 08 – comentando o trabalho de Guimarães Jr., em nota 

de rodapé), o que implica em dizer que no caso desta pesquisa, no que se refere a observação 

participante no grupo do WhatsApp, a noção de performance foi útil para a análise de algo que 

ia além das palavras escritas e trocadas entre as participantes do grupo e que de alguma forma 

puderam ser compreendidos como índices de pertença, confiança ou afetividade no grupo.  

Ainda neste ínterim de reflexão metodológica, cabe uma breve discussão sobre o 

lugar da experiência e da subjetividade na pesquisa antropológica. É preciso enfatizar que eu 

iniciei a pesquisa grávida de minha segunda filha. Isso teve uma repercussão importante em 

termos metodológicos, eu me incluo no grupo pesquisado. Como procuro problematizar no 

primeiro capítulo, meu corpo grávido foi um importante instrumento de entrada em campo - 

ele ajudou na produção da empatia e, em termos mais amplos do que sugere-se como a 

totalidade de uma etnografia, eu vivi uma experiência particular, mas que não é subjetiva se 

considerado que eu as demais mulheres da pesquisa partilhamos experiências comuns, como a 

maternidade, com seus dramas, alegrias e comprometimentos. O próprio tamanho da minha 

barriga fazia diferença, pois à medida que ela ia crescendo, parecia mais evidente que 

partilhávamos uma experiência. Alguns temas sobre a maternidade não eram tratados a 

qualquer momento, pois de um lado eu não queria despertar nas demais mulheres ansiedades 
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sobre períodos da gravidez, o parto ou os primeiros momentos do puerpério por meio de 

minhas experiências particulares. Noutros momentos, eu era questionada sobre isso, pois era 

“a experiente” do grupo. A intimidade e as conversas iam aumentando com a barriga. O 

tamanho dela ou as semanas de gestação contadas uma a uma era um indicativo de que 

estávamos “falando da mesma coisa”, que dores inexplicáveis por meio de palavras e gestos, 

eram plenamente compreendidas por meio da empatia - ou seja, do sentimento de dividir uma 

experiência. Favret-Saada (2005) ajudou-me a posicionar este lugar da experiência na 

pesquisa antropológica. Para além da observação participante, das narrativas ou respostas de 

uma entrevistas, ser afetado é dividir uma experiência: vivê-la por dentro e não toma-la à 

distância como uma observadora de fora. Ao mesmo tempo, não significa que, ao viver essa 

experiência, eu não me distanciasse dela. Ao contrário, a exigência de uma constante 

autorreflexão foi uma medida importante para compreender o vivido, o sentido, o narrado. 

Ouvir e compreender, por exemplo, uma longa narrativa sobre as dores do parto é uma tarefa 

que ganha complexidade quando também se sente dores de parto. Não quero com isso dizer 

que sentimos a mesma dor ou que alguém que não passe por esta experiência não seja capaz 

de pesquisar sobre o tema. Mas, em termos de compreensão de uma dada experiência e de 

relações que implicam a produção de subjetividade, sentir dores do parto, como as demais 

mulheres com quem dividi esta experiência de pesquisa, ajudou-me a estar mais atenta e 

menos autoritária em minha análises, nos termos de uma dimensão mais horizontal do 

trabalho de campo que me permitiu atenuar a relação de poder e proporcionar, o que Schwade 

(2016) chama de etnografia mais participativa. Apenas eu e uma outra das dez mulheres do 

grupo já tínhamos filhos antes. Já tínhamos passado, ainda que cada uma ao seu modo, por 

um experiência que causava ansiedade e curiosidade nas demais mulheres - e, em nós 

mesmas, já que uma gravidez, como se diz amplamente, é única. Isso poderia resultar numa 
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relação assimétrica em campo, onde eu não estaria aberta às outras experiências. Assim, a 

crítica de Schwade (2016) sobre subjetividade e participação foi muito importante para a 

compreensão do meu lugar de pesquisadora, grávida, mãe e mulher, em campo, pois  permitiu 

que eu refletisse sobre contextos e relações de poder, como noutras experiência de pesquisa 

em situações de familiaridade, especialmente em contextos urbanos. Nas suas palavras: “na 

reflexão sobre subjetividade, torna-se imperativo incorporar os marcadores sociais da 

diferença - classe, gênero, raça, geração e diversos pertencimentos - que se evidenciam nos 

encontros intersubjetivos inerentes à realização da etnografia” (Schwade, 2016, p. 210).  3

Assim, o trabalho de campo se desenrolou na partilha de uma experiência 

particular transformada em texto antropológico. Conforme a sugestão de Goldman (2006, p. 

167), o meu entendimento de etnografia se deu nos termos de levar à cabo que 

o cerne da questão é a disposição para viver uma experiência pessoal junto a um grupo 
humano com o fim de transformar essa experiência pessoal em tema de pesquisa que 
assume a forma de um texto etnográfico. Nesse sentido, a característica fundamental da 
antropologia seria o estudo das experiências humanas a partir de uma experiência 
pessoal. E é por isso, penso, que alteridade seja a noção ou a questão central da disciplina, 
o princípio que orienta e inflete, mas também limita, a nossa prática. Parte da nossa tarefa 
consiste em descobrir por que aquilo que as pessoas que estudamos fazem e dizem 
parece-lhes, eu não diria evidente, mas coerente, conveniente, razoável. Mas a outra parte 
consiste em estar sempre se interrogando sobre até onde somos capazes de seguir o que 
elas dizem e fazem, até onde somos capazes de suportar a palavra nativa, as práticas e os 
saberes daqueles com quem escolhemos viver por um tempo. E, por via de consequência, 
até onde somos capazes de promover nossa própria transformação a partir dessas 
experiências (Goldman, 2006, p. 167). 

O meu envolvimento no “grupo de mães” como uma integrante dele e como 

pesquisadora também foi um desafio. A convivência diária com as mulheres que fizeram parte 

da pesquisa, por meio do WhatsApp e dos encontros que promovemos, fizeram desse período 

 Essas questões, eu procuro evidenciar tanto na descrição de minha entrada em campo, no primeiro capítulo, 3

como nas narrativas sobre o parto, suas alegrias e dores, no terceiro capítulo.
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de trabalho de campo um momento de partilha de experiências e ao mesmo tempo encontros 

etnográficos que são atravessados por subjetividades e nuances contextuais (Schwade, 1994; 

Clifford, 2002). Eles tanto operam em termos analíticos para os meus anseios de 

pesquisadora, como para minha própria transformação pessoal, como mulher e como mãe. 

Ciente disso, passei a admitir as intersubjetividades construídas neste encontro etnográfico 

como constituintes do processo de investigação e de construção pessoal, num encontro dotado 

de qualidades especiais, que envolvem o que Guber (1999, p. 53) resumiu como “interacción, 

diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del sujeto cognoscente – sentido común, 

teoria, modelos explicativos – y la de los actores o sujetos/objetos de investigación”. Desta 

forma, envolvida com o trabalho de campo e com a análise dos dados, a produção dessa 

pesquisa se deu sob uma constante autovigilância teórico-metodológica em que problematizei 

as relações às quais eu também me constituía enquanto “nativa” - mulher, gestante, mãe - e 

enquanto antropóloga, feminista e pesquisadora. 
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1 

GESTANDO A PESQUISA 

A ideia de pesquisar um chamado “grupo de gestantes” aconteceu a partir de 

alguns imponderáveis: eu engravidei, passei a procurar alguns serviços de saúde tanto para a 

execução de meu projeto inicial sobre corpo, saberes e técnicas na gravidez, como para o meu 

próprio cuidado. Entre alguns desses serviços e atividades especializadas voltadas à gravidez, 

o parto e o puerpério, eu e outras mulheres em situação similar nos matriculamos em “cursos 

para gestantes”, na universidade. Lá, passamos a receber um tipo particular de instrução, 

centrada na biomedicina, incluindo a anatomia e fisiologia da mulher, do bebê e da gestação e 

um resumo das mudanças de nossos corpos, dos desafios que enfrentaríamos e dos cuidados 

calculados pela ciência. Neste capítulo, eu apresento alguns caminhos cruzados que formam 

essa dissertação, que envolvem a minha própria gravidez e o oferecimento de um curso para 

gestantes. O meu objetivo aqui é o de problematizar o modo como meu corpo grávido ajudou-

me na inserção em campo e como um curso oferecido pela universidade permitiu o meu 

encontro com outras mulheres grávidas e ofereceu condições para que formássemos um 

grupo. 
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1.1 O corpo grávido em campo 

“Você está montando o seu campo”, diziam alguns colegas quando me ouviam 

falar de pesquisa sobre gravidez vendo minha barriga crescer. De fato, o projeto familiar de 

uma segunda criança coincidiu com o processo seletivo para o mestrado. Poucos dias antes 

das provas eu e meu marido confirmamos a nova gravidez. Mas o meu interesse pelo tema era 

anterior a isso e o projeto que eu queria desenvolver no mestrado formava uma espécie de 

continuidade com o meu trabalho de graduação em Psicologia. 

Entre 2009 e 2010, eu busquei histórias de mulheres que engravidaram entre anos 

de 1950 e 1960 e comparei com aquelas que haviam engravidado depois do ano 2000. Eu 

morava no interior de Santa Catarina e percebia que aquele era um contexto em que saberes se 

cruzavam com frequência: havia por lá, em um certo intervalo geracional, tanto a valorização 

das “antigas” parteiras como a da emergência das novas tecnologias reprodutivas e da 

medicalização. Na época, eu focava na comparação entre as práticas relacionadas à gravidez, 

suas técnicas, os conhecimentos e crenças e as suas transformações nesse recorte de meio 

século. Isso me levou a conhecer tanto grávidas que se submeteram a fertilização in vitro ou 

que considerável imprescindível o uso de medicamentos, diagnósticos e partos médicos, como 

as “mulheres de antigamente” - uma categoria muito comum em campo e que se remetia a um 

tempo em que os partos aconteciam de “forma natural”, em casa e com o auxílio das parteiras. 

Naquele contexto, o “antigamente” não se resumia a uma ideia de tempo. Ele formava uma 

espécie de marcador impreciso, caracterizado por aquilo que era considerado falta de acesso e 

condições a determinadas técnicas, artefatos ou conhecimentos hoje disponíveis. 

“Antigamente as coisas eram diferentes” e esse tipo de enunciado servia como um distintivo 
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entre duas realidades, onde a chegada da biomedicina e seus processos medicalizados aparecia 

como uma evolução de todo o processo (Borges Segata, 2010).  

Essa primeira experiência de pesquisa sobre o tema serviu-me como um 

importante exercício de desnaturalização da gravidez, tal como a conheci, no meu círculo de 

vivência - de vida urbana, no interior de Santa Catarina - onde a associação entre gravidez e 

cuidado médico era uma condição bastante hegemônica. A bem da verdade, a formação em 

Psicologia no Brasil é bastante caudatária da biomedicina e ainda que ela figure entre as 

humanidades como área de formação, é bastante comum a reivindicação de seu lugar entre as 

ciências da saúde.  Com isso, as leituras que eu fazia para a minha pesquisa e própria 4

formação complementar, em um curso de extensão de “Psicologia da gravidez, do parto e do 

puerpério”, fornecia-me um vocabulário e um esquema mental biomédico para pensar esse 

processo. A própria noção de gravidez contrastava com aquelas de “barriguda”, “buchuda” ou 

“de barriga”, que eu encontrava em campo, para descrever a gravidez.  No contexto de uma 5

formação em Psicologia, essas noções, como também práticas não medicalizadas, 

particularmente aquelas que negavam o parto cesáreo, era tratadas como alternativas, 

reforçando a naturalização da hegemonia e centralidade da biomedicina.  

Desafio contínuo a esse era o de ampliar a gravidez para algo mais complexo do 

que um acontecimento na mulher. Pensar o que Salem (2007) tratou como “parceria 

 Ver tabela de Áreas de Conhecimento/Avaliação da CAPES, disponível em: <http://www.capes.gov.br/4

avaliacao/instrumentos-de-apoio/tabela-de-areas-do-conhecimento-avaliacao>, acesso em novembro de 2016. A 
formação acadêmica em Psicologia no Brasil é ampla e diversa. Diferentes currículos enfatizam áreas de atuação 
como a clínica, o trabalho social, os contextos organizacionais ou a educação e posturas teórico filosóficas 
particulares, como o humanismo, o comportamentalismo ou a psicanálise. A participação da Psicologia entre 
serviços de saúde se amplificou com a sua entrada em equipes multidisciplinares de atenção e cuidado 
psicossocial, mas em termos amplos e para além dessa contingência mais recente, a disciplina costuma valorizar 
a ideia de ciência universal (tal como pensada em termos euroamericanos) e sua competência científica. Para 
uma ideia das novas especialidades reconhecidas pela Psicologia, ver a Resolução CFP 03/2016, disponível em: 
<http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2016/04/Resolução-003-2016.pdf>, acesso em novembro de 2016.

 A categoria “buchuda”, que apareceu em meu campo e que eu não explorei na época do trabalho da graduação é 5

central no trabalho de Fleischer (2011) em outro contexto etnográfico, no Estado do Pará.
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igualitária” ao se referir ao casal como grávido era um tipo de debate ainda pouco explorado 

na Psicologia. O trabalho da psicanalista argentina Raquel Soifer (1980) e da psicóloga 

brasileira Teresa Maldonado (2005), apontavam para algumas aberturas, falando da 

participação do marido na gravidez e em alguns casos, de “engravidar junto”. Contudo, o foco 

ainda residia em uma espécie de solidariedade psicológica - uma forma de apoio e, em alguns 

casos, até de um certo adoecimento conjunto, como no caso da descrição da síndrome de 

couvade, onde o homem seria “atravessado” pelo processo gestacional, formando uma 

imagem negativa da gravidez (Gouvêa de Matos, 2015). Por outro lado, a questão que Salem 

(2007) abordava ia ao encontro de uma ideia de prática “mais natural” com o mínimo de 

interferência médica no parto, como também o descentramento de domínios tradicionalmente 

reservados à mulher, referindo-se ao surgimento de novos modelos familiares relacionados às 

transformações derivadas do debate sobre gênero.  

Alguns meses depois de concluir a pesquisa da graduação, eu e meu marido 

engravidamos de nossa primeira filha. Além de ser um momento planejado e esperado por 

nós, ele também introduziu importantes reflexões, já que eu me via, em alguma medida, 

crítica às experiências que vinha pesquisando. Em primeiro lugar, idealizamos um “parto 

natural” - nesse caso, sem a intervenção cirúrgica. Pensamos na importância do 

acompanhamento de uma doula e com frequência nos questionávamos sobre as políticas de 

governo da vida que eram embutidas nas recomendações médicas que acompanhavam as 

rotinas do pré-natal, incluindo ele mesmo. Mas haviam questões materiais e práticas 

envolvidas, como a falta de uma rede de apoiadores e apoiadoras ou condições técnicas na 

região em que eu vivia. A atmosfera era, assim, a de viver em uma ambivalência, nos termos 

em que Butler (2005) nos ensina que a subjetividade de cada um e os nossos feixes de 

sociabilidade não podem ter a sua intensa complexidade resumida entre “uma coisa” e “outra 
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coisa”. Ou seja, era incômoda a ideia, em termos concretos, de que eu haveria de aderir a um 

pacote completo - ou biomedicina ou “natural”. Era difícil lidar com a ideia de que o meu 

desgosto com a medicalização e a vertiginosa forma como se instaurou o parto cesáreo nos 

sistemas de saúde oficiais no Brasil me obrigasse a abandonar os serviços biomédicos, mesmo 

aqueles que eu considerava importantes, como era o caso do pré-natal. Mais que isso, 

impossibilitada de seguir adiante com a ideia de um “parto natural”, eu me via constrangida 

em partilhar com outras mulheres a minha experiência de parto cesáreo. Parece que ele 

depunha contra os meus ideais - ao mesmo tempo em que ele permitiu o mínimo de segurança 

para mim e para a minha filha na hora do seu nascimento, em certos círculos de discussão, ele 

parecia um estigma de fracasso, de adesão ao sistema biomédico que eu tanto criticava. Para 

mim, esse incômodo era mais do que particular e respondia por alguns silenciamentos que 

muitas vezes não conseguimos capturar na relação entre as nossas pesquisas e nossas 

militâncias. Quantas de nós haveriam por aí igualmente constrangidas? Será mesmo preciso 

escolher entre “uma” ou “outra” forma de se levar adiante uma gravidez? Essas questões 

amadureceriam em mim pelos próximos anos, até a decisão em seguir adiante com a pesquisa 

no mestrado. Nela, essa discussão voltou à tona, como eu procuro mostrar mais adiante, no 

quarto capítulo. 

No segundo semestre de 2014 eu fiz a seleção para o ingresso no mestrado no 

PPGAS/UFRN. Esse momento coincidiu com a minha segunda gravidez. A condição de 

gestante, aliada ao meu interesse de pesquisa, fez com que  eu me inscrevesse em dois cursos 

de de gestantes da cidade de Natal/RN, ambos ligados à Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Além do suporte que eu buscava para esse período de minha vida, como a 

ampliação de conhecimentos e técnicas sobre a gravidez, o parto e o puerpério, eu esperava 

encontrar nesses grupos uma porta de entrada para o que viria a ser o meu trabalho de campo. 
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Por residir há pouco tempo em Natal/RN e por isso pouco familiarizada com a cidade, a 

participação nos cursos foi vista por mim como algo que pudesse cumprir esse duplo objetivo. 

Da condição de “nativa” dos dois grupos eu passei a dirigir o meu foco de pesquisa a um 

deles por razões que envolvem a empatia, a concentração mais densa nas experiências 

narradas por suas integrantes e as condições concretas de acompanhamento das suas 

atividades cotidianas. Mas, a questão é que novamente eu me via em uma situação em que 

minha experiência particular, com as ansiedades, preocupações e rápidas transformações pelas 

quais rapidamente eu passava, faziam diferença no modo como eu encarava o desafio da 

pesquisa. Como eu fiz referência no início do capítulo, a barriga crescendo e a narrativa de 

que eu pesquisaria gravidez precisava ser pensada. E nesse caso, o corpo pesou. Tal o modo 

como Braz (2009) trata da sua inserção em clubes de sexo para homens, onde a centralidade 

do corpo não figurava apenas como um objeto de pesquisa, mas um meio de fazê-la, eu 

procurei explorar essa dupla dimensão enquanto grávida. Por um lado, isso respondia 

diretamente ao meu projeto inicial, centrado numa inspiração maussiana de pesquisar as 

técnicas do corpo. Afinal de contas, a minha primeira gravidez já havia me dado lições de que 

é preciso desenvolver muitas habilidades para estar grávida: entre outras coisas, não é nada 

fácil se equilibrar ao andar quando se está com uma barriga enorme, as roupas mal servem, os 

pés incham, o calor sufoca e não se consegue passar uma noite inteira sem interromper o sono 

para fazer xixi. Acompanhada dessas situações, que é claro, não são gerais nem exclusivas, 

aparecem as várias fórmulas de como levar a vida adiante durante a gravidez da forma menos 

sofrível possível. Orientações médicas, simpatias e relatos de experiências  que vinham da 

mãe, das tias, da avó e de outras mulheres próximas que já tinham vivido essas 

transformações, ajudavam a compor o meu interesse pelo tema. Mas, esse é um assunto que 

envolve intimidade ou pelo menos uma certa empatia. E, para isso, o corpo como metodologia 
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era uma descoberta: reconhece-se facilmente uma mulher grávida pelo seu corpo e quando se 

está também, como era o meu caso, eu começava a notar que pulavam-se boas etapas de 

iniciação em uma conversa. Em poucos minutos, perguntas como “tá de quanto tempo?”, “já 

sabe o sexo?” eram acompanhas de comentários sobre o tamanho da barriga - se era grande ou 

pequena em razão do tempo de gravidez, se era “alta”, “baixa” ou “apontada” - e sobre 

algumas dessas sensações que eu já mencionei. No meu contexto de pesquisa, tal como 

naquele de Braz (2009, p. 92) eu entendia que “corpos são fios narrativos e também 

analíticos”. O meu corpo grávido era comunicativo e se tornou um instrumento fundamental 

para a relação; ele me introduziu em campo. 

1.2 O curso para gestantes   

A minha mudança para a cidade de Natal se deu em torno de um projeto familiar 

centrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. No início de 2014, o meu 

marido, antropólogo, passou a integrar o Departamento de Antropologia na condição de 

professor. Nesse mesmo ano, o departamento organizou a 29a. Reunião Brasileira de 

Antropologia e eu fui integrada às atividades de sua secretaria nos meses que antecederam o 

meu ingresso no mestrado. Com isso, boa parte de nossas atividades cotidianas, o feixe de 

relações e os círculos de amizade que e meu marido passamos a construir estavam bastante 

ligadas a universidade ou a escola de nossa filha. Isso produziu um tipo de inserção bastante 

particular na cidade, já que conhecíamos mais o campus do que o nosso bairro e, ao me ver às 

voltas com o início do meu trabalho de campo, dei-me por conta de que eu não tinha redes 
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fora da universidade e que os serviços de saúde e outros espaços ligados ao cuidado de 

gestantes não passavam daqueles que eu mesmo utilizava. Contudo, o que parecia uma 

barreira, também se abriu como uma nova possibilidade, pois essa proximidade da UFRN 

permitiu-me conhecer suas atividades voltadas para a comunidade e entre elas estavam os 

cursos para gestantes. 

A partir de março de 2015, quando eu comecei a cursar os créditos das disciplinas 

do mestrado eu já estava entrava no segundo trimestre da gravidez. Pelos informativos da 

universidade que eu recebia em meu e-mail, eu soube da abertura de um curso para gestantes, 

ligado ao Departamento de Fisioterapia. Fiz a inscrição, fui selecionada e comecei a 

participar. Conhecido como o “Curso de Gestantes da UFRN”, essa é uma atividade que 

acontece a partir de um edital interno de extensão, cujo projeto se intitula “Atenção 

fisioterapêutica em saúde da mulher: gestação, parto e pós-parto” e integra professores e 

alunos da graduação e da pós-graduação, que por meio dele realizam estágios, Trabalhos de 

Conclusão de Curso e pesquisas de mestrado e doutorado. 

 O curso durou pouco mais de um mês e como vim a saber, ele é oferecido com 

uma certa regularidade, formando diversas turmas anuais. Na página que é mantida sobre ele 

no Facebook (Figura 1), podem sem encontradas fotos das atividades, notícias, vídeos e uma 

descrição que resume seu propósito: 

O Curso de Gestantes da UFRN tem como objetivo principal proporcionar às 
gestantes atenção multidisciplinar, tornando-as aptas a gerenciarem as 
alterações decorrentes do período gestacional e puerperal. Durante os 
encontros, as gestantes recebem informações sobre temas relacionados à 
gestação, parto e pós-parto, e podem trocar suas experiências, dúvidas e 
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anseios referente a esse momento tão especial na vida da mulher.  6

 

Figura 1. Imagens da página do “Grupo de Gestantes da 
UFRN” no Facebook, visualizada pelo smartphone. Fonte: 
Captura de imagem (printscreen) acervo pessoal. 

Eu ainda estava nos primeiros encontros desse curso, quando o meu marido soube 

da abertura de outro, voltado para os funcionários da universidade e seus dependentes. 

oferecido por um departamento ligado à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP. 

Decidi por fazê-lo também e como o vínculo funcional era o dele, ele se inscreveu para que eu 

pudesse frequenta-lo, como sua dependente.  

 Ver <https://www.facebook.com/pg/CursoDeGestantesDaUfrn/about/?ref=page_internal>, acesso em dezembro 6

de 2016. Na época em que eu estava grávida e fazendo o curso, as notícias que tínhamos sobre o zika vírus eram 
muito dispersas, ainda que aquele período tenha sido o epicentro da emergência da epidemia nos Estados de 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e parte do Ceará e sequer sabíamos dos problemas a isso 
relacionados, como a microcefalia e a sua contaminação vertical, ou seja, da gestante para o bebê (Diniz, 2016). 
Ao visitar atualmente a página do grupo, com também aquela dos cursos de extensão do Departamento de 
Fisoterapia da UFRN, pode-se perceber desdobramentos dessas atividades, agora com cursos especificamente 
voltados à estimulação bebês com a síndrome congênita do zika (que é manifestada, entre outras coisas, pela 
presença da microcefalia). Ver mais em “ações de extensão” do Departamento de Fisioterapia, disponível em:  
<https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/departamento/extensao.jsf?id=201>, acesso em dezembro de 2016.

!37

https://www.facebook.com/pg/CursoDeGestantesDaUfrn/about/?ref=page_internal
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/departamento/extensao.jsf?id=201


Havia uma diferença bastante importante entre os cursos: aquele oferecido pelo 

Departamento de Fisioterapia era aberto a comunidade em geral, sem a necessidade de se 

haver qualquer vínculo com a universidade, enquanto o da PROGESP, era exclusivo aos que 

possuíam vínculo funcional com ela.  Àquela altura, cursando disciplinas, barriguda, e 

frequentando dois cursos de gestantes, eu me vi às voltas de tomar duas importantes decisões: 

a primeira era a de que eu mudaria o foco inicial do meu trabalho, antes centrado nas técnicas 

do corpo, para me ocupar do tipo de pedagogia empregada nesses cursos - que ensinamentos 

eram aqueles? Como era pensada a gravidez naquele registro? Ligado a isso, a segunda 

decisão se deu por um aspecto mais contingente e prático. Eu desejava acompanhar mais de 

perto as minhas colegas de curso e para isso eu precisei optar por um deles. Escolhi o grupo 

da PROGESP, já que como eu, aquelas também era mulheres que tinham o seu cotidiano 

bastante ligado a universidade. Essa não foi uma decisão sem consequências: as alunas do 

curso da Fisioterapia vinham de diferentes lugares da grande Natal e tinham suas vidas 

construídas em universos mais diversos do que o acadêmico. Isso era uma possibilidade muito 

interessante, mas eu decidi problematizar o tipo de camada da população com a que eu estava 

optando trabalhar - funcionárias ou cônjuges de funcionários da UFRN. Casais  que eu viria a 

saber, eram todos heterossexuais, com alto grau de formação acadêmica e que na sua maioria, 

como eu, também haviam se mudado para Natal em razão de um projeto familiar ligado à 

UFRN. Em termos concretos, isso representa, contando comigo, um universo de dez casais. 

Assim, se o meu propósito passava a ser o de fazer uma etnografia desse curso de gestante, eu 

comecei a me ver envolvida com o trabalho de campo ainda enquanto cursava os créditos das 

disciplinas, no primeiro semestre de 2015.  

O curso de orientação à gestante da PROGESP, nomeado: “Gestante Ativa, Bebê 

Saudável”, foi criado a partir do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho - “Viver em 
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Harmonia”, lançado em 2012 por aquela pró-reitoria.  Há um portfólio bastante diversificado 7

de cursos, atividades e treinamentos que são oferecidos por este programa. Segundo a 

instrutora responsável pelo Gestante Ativa, Bebê Saudável, esse e outros cursos do programa 

foram criados com base em pesquisas realizadas com os servidores sobre o que representaria 

qualidade de vida e o que poderia nortear as ações do programa e a formulação de sua política 

institucional.  

Os primeiros estudos feitos na UFRN sobre qualidade de vida no trabalho, 

surgiram através da Política de Assistência a Saúde do Servidor Público Federal - PASS, 

configurada como parte do Subsistema de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS. Essas 

políticas foram implantadas na UFRN em 2010, através do Decreto 6.833/09, tendo como 

objetivo coordenar e integrar as ações e os programas nas áreas de assistência à saúde, perícia 

oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores. Essas políticas 

serviram de base para a formulação do programa Viver em Harmonia, que é descrito, assim, 

como um esforço para contribuir com a promoção da qualidade de vida no trabalho e bem-

estar dos servidores da UFRN, a partir de dois eixos fundamentais: a abordagem 

biopsicossocial e a abordagem da ergonomia aplicada à qualidade de vida no trabalho. 

A abordagem biopsicossocial dividi-se em dimensão biológica, que inclui exames 

periódicos, programas de prevenção do diabetes e da obesidade, saúde da mulher, doenças 

sexualmente transmissíveis, orientações sobre alimentação, atividades laborais e esportivas 

(como voleibol, capoeira, natação, hidroginástica, entre outras), práticas de relaxamento e o 

 As informações aqui descritas sobre o Programa qualidade de Vida “Viver em Harmonia” foram levantadas por 7

meio de materiais impressos - síntese do projeto, folders (mimeo) cedidos pela instrutora responsável pelo curso 
Gestante Ativa, Bebê Saudável. Além dos materiais, eu a entrevistei presencialmente e ela se dispôs a responder 
questões por e-mail e telefone, quando demandadas. Compreendo que a participação dela no entendimento de 
como são pensadas as atividades do curso foi fundamental. Contudo, considerando sua interlocução mais 
pontual, ao longo do texto optei por preservar o seu nome, identificando-a apenas como instrutora responsável. 
Sobre o programa “Viver em Harmonia” ver mais em: <http://www.progesp.ufrn.br/index.php>, acesso em 
dezembro de 2016.
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curso Gestante Ativa, Bebê Saudável. A dimensão psicológica inclui programas de mediação 

nas relações de trabalho, combate à dependência química e alcoolismo e enfrentamento à 

ansiedade social. A dimensão social traz programas como aulas de canto, fotografia, 

atividades culturais, teatro e programações festivas como dia do servidor, dia da mulher, dia 

das mães, etc. Por fim, a dimensão organizacional atua em favor de programas de capacitação 

e treinamento de servidores e formação de gestores, além de ações como o Escritório de 

Ideias, que incuba, gere e patenteia criações dos servidores da instituição.  

A abordagem da ergonomia aplicada a qualidade de vida oferece programas, ações 

e serviços, como, laudos de riscos ambientais (que diz respeito à salubridade dos ambientes de 

trabalho), políticas de saúde no trabalho, de inserção de pessoas com deficiência e de retenção 

de pessoal na instituição, estruturação de espaços de convivência, além de atividades voltadas 

à avaliação de desempenho, levantamento de necessidade de capacitações e pesquisa de clima 

organizacional.  

Conforme descrito pela instrutora responsável, o curso Gestante Ativa, Bebê 

Saudável foi elaborado:  

“pensando na grande quantidade de servidoras com licença gestante, 
se afastando devido a questão reprodutiva, a universidade passou 
muitos anos sem ter concurso público, então nós tínhamos uma 
população reprodutiva envelhecida, faixa etária média acima de 
quarenta e cinco anos, e isso não gerava demanda de obstetrícia, e de 
oito anos, doze anos pra cá começou a surgir concursos públicos 
novamente, e aí nós temos uma força de trabalho em fase reprodutiva, 
e isso chamou a nossa atenção, e foi o que o desencadeou. Tanto é que 
só na PROGESP teve um momento, que se eu não me engano, tinha 
oito gestantes, então, se isso acontece aqui ‘em casa’, acontece em 
outros setores da universidade” (Entrevista em abril de 2016).  

Nota-se, pela fala da instrutora, que a questão não se encerra na preocupação com 
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a qualidade de vida das pessoas que trabalham na UFRN. O curso para gestantes, como 

também outras ações promovidas no âmbito do Viver em Harmonia, referem-se também ao 

cálculo operado sobre “o fator humano” em razão da qualidade do funcionamento da própria 

universidade. Trata-se de um tipo clássico de operação organizacional, que se assemelha ao 

modo como Radcliffe-Brown (2013) analisa o processo social - ou seja, como as estruturas se 

mantém. Na sua antropologia, as unidades essenciais de uma estrutura social são os seres 

humanos individuais que estão interligados por uma série de relações sociais. Assim, a pessoa 

é compreendida como uma posição ou unidade que é ocupada por um indivíduo - ou seja, um 

ente particular que está em dada posição social. A pessoa é, assim, um feixe de relações 

enquanto posição que ocupa e isso é o que a diferencia da ideia de indivíduo, compreendido 

como uma unidade humana. A manutenção de uma dada estrutura é então realizada pelo 

processo social -  ou seja, pela atividade de indivíduos cujo foco não está neles em si, mas na 

sua função. Uma universidade, tal como um organização, é um sistema de funções. A 

explicação técnica da instrutora é emblemática em transparecer isso por meio do emprego de 

termos como “força de trabalho em fase reprodutiva” ou “demanda de obstetrícia”. O apelo 

biológico - que reduz os servidores a organismos vivos - descola o indivíduo da pessoa e num 

sistema relativamente fechado como o de uma instituição pública federal, que depende de 

concursos públicos para empregar esses “indivíduos” para ocuparem funções, é preciso criar 

mecanismos internos para a sua gestão. Em suma, há, assim, um duplo papel exercido pelo 

programa: em termos mais particulares, ele atua positivamente na vida de quem está ligado a 

universidade, atendendo demandas mais individualizadas e singulares e enquanto parte um 

setor de gestão de pessoas, ele atua na manutenção - funcional e estrutural - da instituição. 

Eu e as demais mulheres inscritas formamos a segunda turma do curso Gestante 

Ativa, Bebê Saudável. As aulas aconteceram entre 14 de abril e 22 de maio de 2015, no 
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Auditório do Laboratório de Planejamento de Políticas Públicas - LABPLAN, do Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes - CCLHA, da UFRN. No primeiro encontro, aconteceram 

as apresentações. Todas nós falamos um pouco sobre nossas vidas, nosso tempo de gravidez, 

nossas expectativas e motivações para estar ali. As instrutoras também detalharam a dinâmica 

de funcionamento do curso e o seu conteúdo. Na programação estavam incluídos módulos 

relativos à vacinação da gestante, pré-natal e cuidados gestacionais, direito e proteção a 

maternidade, aspectos físicos e emocionais, a saúde ocupacional, a saúde bucal para gestantes 

e bebês, as atividades físicas na gravidez e as massagens para o bebê, as necessidade 

nutricionais para gestantes e lactentes, o aleitamento materno, o trabalho de parto, o parto e o 

puerpério, os cuidados com o bebê e a prevenção de acidentes domésticos, além de 

orientações gerais para a gestante. Tais conteúdos eram oferecidos por meio de aulas teóricas, 

com profissionais convidados, onde se estimulava o diálogo por meio da abertura de espaço 

para questionamentos.  

O curso começava às 9h e terminava às 12h, num total de 30h. Na maior parte do 

curso, haviam momentos expositivos que eram seguidos por debates estimulados pelos 

instrutores ou baseados nas nossas perguntas, respostas e relatos de experiência. Além disso 

cada módulo tinha dinâmicas particulares, como a inclusão de exercícios físicos no caso do 

encontro que tratou desse tema ou da opção por tomar vacinas do calendário de gestantes ou 

da gripe, no módulo sobre imunização. Além disso, em cada encontro havia um intervalo para 

idas ao banheiro e para tomar o lanche que era oferecido pela equipe da PROGESP. Conforme 

a instrutora responsável,  

“para elaborar o cronograma, a gente chamou as pessoas. Aqui é um 
departamento multidisciplinar, nós temos vários profissionais, então a 
gente sentou com as pessoas e disse ‘oh, a gente está pensando nesse 
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curso, você tem interesse de entrar? Na sua área de conhecimento o 
que a gente poderia estar abordando?’ Então, foi uma construção 
coletiva, as assistentes sociais disseram: ‘vamos abordar esse e esse 
aspecto’; a dentista, e assim sucessivamente, entendeu? Educador 
físico, psicóloga, nutricionista, enfermeiro, obstetra, então assim, a 
gente sentou o grupo, a gente lançou a ideia e foi a construção coletiva 
do cronograma, claro que alguns assuntos a gente foi trabalhando, 
refinando, pra ficar mais com a cara dos servidores” (Instrutora 
responsável, em abril de 2016). 

Conforme a fala da instrutora do curso, a ideia era a de oferecer uma abordagem 

multidisciplinar sobre a gestação. Contudo, exceto pela presença de uma engenheira de 

segurança, que tratou da prevenção aos acidentes domésticos - intoxicações, colisões, cortes, 

segurança no trânsito com o bebê, quedas, queimaduras e choques - e da assistente social que 

tratou do direito e proteção à maternidade - direitos e deveres assegurados, como o trabalhista 

e à amamentação - os demais profissionais envolvidos, ainda que de especialidades diferentes, 

eram da área da saúde. Essa relação entre gravidez, o corpo feminino e a medicalização é 

largamente problematizada por Vieira (2002). Por meio da análise de como a gravidez, a 

menopausa foram “doencificadas”, a menstruação pensada como distúrbio e o parto como um 

evento cirúrgico no discurso médico, a autora traça um percurso de como a ciência moderna 

reduziu a mulher a uma esfera orgânica e reprodutiva e como essa foi a via mestra para a 

medicalização do corpo feminino. Para Vieira (2002), no Brasil, essa concepção da mulher e 

do seu corpo é consolidada no século XIX por meio do desenvolvimento de tecnologias e do 

estabelecimento da medicina obstetrícia, que passa a suplantar cada vez mais as práticas de 

parteiras. É nesse período em diante que a exaltação da maternidade no discurso médico e a 

difusão da assistência pré-natal e ao parto assumem um papel de discurso oficial da saúde. 

Assim, não é difícil de se compreender o porquê de ainda tratarmos a gravidez, o parto e o 

puerpério, quase que hegemonicamente, como um assunto médico e de mulher. 
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Figura 2. Cartaz de anúncio do curso “Gestante ativa, bebê 
saudável”. Fonte: PROGESP-UFRN. 

 

Quando eu questionei a instrutora sobre a participação mais ampla de familiares - 

companheiros e companheiras, cônjuges ou qual fosse o tipo de arranjo - ela reconheceu que 

esse era um desafio a ser pensado e que na verdade, desde o princípio, o curso estava aberto 

para isso, ainda que o acento fosse “a maternidade”. Como se nota no cartaz de divulgação do 

curso (Figura 2), a cor rosa, os motivos florais e os coraçõezinhos fazem referência às tão 

questionadas representações hegemônicas do feminino, associadas às ideias de pureza, 
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carinho e sensibilidade, além da romantização da própria gravidez, tratada como “momento 

mágico e sublime na vida”. Como a instrutora enfatiza, o curso foi pensado “para a mulher” e 

nessa concepção de gravidez, por exemplo, o homem pode participar em atividades como a de 

cuidar das tomadas, degraus e outras coisas que dizem respeito à segurança do lar. Nas suas 

palavras: 

“está aberto. Agora, a gente se preocupa pela questão da maternidade, 
é [áudio incompreensível] de ter servidoras que por algum fator o 
cônjuge ou o companheiro não esteja presente ou não assumiu a 
maternidade e aí ficaria muito constrangedor todas estarem com o seu 
cônjuge e uma ou duas estarem sem o cônjuge, entendeu? E aí, quando 
a gente abriu e pensou o curso, pensou pra mulher, em alguns aspectos 
a gente chama o marido, exemplo: segurança no lar pro bebê…” 

  

Na fala da instrutora não é pautada a ideia de uniões entre pessoas do mesmo 

sexo. A preocupação que ela expõe é com a mulher estar desacompanhada de um marido ou 

companheiro em razão de este não ter assumido a paternidade. Para ela, isso seria 

constrangedor. A naturalização do matrimônio ou da estabilidade de um relacionamento 

heterossexual como fator de manutenção da honra feminina é um elemento flagrante na 

concepção do curso. Como está presente no argumento de Vieira (2002) e antes disso, 

amplamente discutida na trilogia História da Sexualidade, de Michel Foucault (2005, 2006a, 

2006b,) medicina e sociedade atuaram juntas nas práticas de controle dos corpos, 

particularmente, o feminino. Nesse caso, ao longo dos últimos dois séculos, um imaginário 

ocidental (e sexista) tornou a mulher reduzida a uma emocionalidade descontrolada e a hiper-

sexualidade do seu corpo. Essas e outras formas de discurso patologizante fundados no que 

era a chamada “natureza da mulher”, encontrariam remédio na psiquiatria e na obstétrica - 

como manda o saber médico - ou em algum bom casamento, como reza “o bom costume”. 
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É claro que não se pode resumir o curso e nem toda a história da mulher e da 

maternidade no ocidente a essas linhas pessimistas, ainda que ela sejam bastante abrangentes. 

Como mostra Meyer (2005), há importantes movimentos e debates que enlaçam feminismos e 

maternidade ainda na virada do século XX. Para ela, as chamadas feministas materialistas, 

desenvolveram um importante debate político sobre a maternidade ao reivindicarem ações de 

proteção à maternidade e à infância. Na sequência, as feministas que ela chama da “segunda 

onda” - de um movimento teórico, social e político - operaram um profundo impacto nesse 

debate, ao questionarem as distinções entre público e privado. O seu slogan de “o pessoal é 

político” levou ao debate acadêmico temas como o da família, sexualidade, trabalho 

doméstico ou o cuidado da criança. Para Meyer (2005, p. 85), a ideia de Simone de Beauvoir 

(1980, citada por ela) de que não nascemos mulheres, mas nos tornamos uma, “colocou em 

xeque o pressuposto biologicista que permitia inscrever o feminino no sexo anatômico e 

passou a prestar atenção nos modos pelos quais, no âmbito do social e da cultura, somos 

produzidos e educados como sujeitos de gênero”. Nessa linha, Scavone (2001) também 

mostra que a maternidade não pode ser resumida apenas a uma condição; há formas de pensa-

la como uma posição política. Ela traça uma síntese de três movimentos que coadunam o 

feminismo e a maternidade. O primeiro diz respeito a recusa da maternidade que foi 

apresentada por feministas como Sulamita Firestone, na forma de um instrumento de 

subversão da dominação masculina. O segundo, que ela liga ao feminismo da diferença de 

Luce Irigaray, passa a teorizar a maternidade como um poder insubstituível da mulher e por 

isso, uma forma de resistência. Por fim, o feminismo pós-estruturalista, que seguindo a linha 

já apresentada por Meyer (2005), torna pensável e questionável a naturalização da 

biologização monolítica e a-histórica da mulher, do corpo feminino e da própria maternidade.  
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Em termos mais amplos, o que as discussões que Scavone (2001) e Meyer (2005)  

mostram é que ser mãe e ser feminista não são opções que se excluem. Era isso o que eu 

também passaria a compreender com o avanço das aulas do curso e com a própria formação 

do grupo. Ainda que o curso, enquanto algo pensado, reforçava modelos hegemônicos - como 

o da biologia como resposta à gravidez e a heteronormatividade como modelo familiar - a sua 

forma praticada ganhava contornos mais diversos. Os questionamentos, polêmicas e 

controvérsias levantadas em aula (muitas vezes não respondidas), as conversas de corredor e 

de intervalos e a “conversa ampliada” pelo WhatsApp, passou a dar forma a modos de 

contestar algumas das concepções sobre saúde, família, gravidez ou sobre o feminino e a 

mulher, apresentadas nas aulas.  

No próximo capítulo, eu apresento uma caracterização geral da turma de mulheres 

que constituiu o grupo “Mamães ativas” a partir do curso para gestantes. De início, eu ressalto 

algumas condições que compartilhávamos, como a formação superior, o vínculo com o 

universo acadêmico e os projetos de carreira, e a partir disso eu problematizo a tensão entre 

feminismo e maternidade, apresentando um breve panorama teórico sobre o tema e a forma 

como o percebi traduzido concretamente em meu contexto de pesquisa. Na sequência, eu 

problematizo o uso do aplicativo WhatApp, enfatizando o tipo de sociabilidade por ele 

permitida ao longo da pesquisa, especialmente a experiência de formação de uma rede. 
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2 

MATERNIDADE E FEMINISMO EM REDE 

Começamos o curso para gestantes em meados de abril de 2015. Inicialmente, 

haviam 18 mulheres inscritas, entre as quais 11 continuaram o curso segundo a sua instrutora, 

mas éramos apenas 10, de fato, frequentando as aulas. Todas tínhamos alguma ligação com a 

UFRN - ou eram funcionárias ou eram vinculadas na condição de “dependente” de algum. No 

entanto, ser “dependente”, nesse caso, era apenas uma designação administrativa e não uma 

condição de vida: todas nós já havíamos concluído a formação superior e conciliávamos 

nossas atividades profissionais com a gravidez e a maternidade.   

Maternidade e liberdade da mulher não é um tema fácil de se conciliar. Conforme 

Paim (2001, p. 33), “a gravidez e a maternidade, em particular, e os eventos corporais, em 

geral, não são apenas indícios do desempenho de uma atividade biológica, ou seja, natural. 

Constituem também eventos culturais; são submetidos a uma construção simbólica que se 

impõe aos indivíduos”. Assim, ainda é comum o questionamento sobre uma escolha cujas 

alternativas são vistas como inconciliáveis: ser mãe ou seguir carreira profissional, sendo que 

o julgamento moral sobre quem escolhe o segundo caso ainda se converte em uma drama 

bastante presente, especialmente em embates geracionais (Paim, 2001). Contudo, algumas 

mudanças significativas têm se mostrado como vias críticas a essa tensão. A principal delas, 

tematizada aqui por meio da literatura e dos dados que apresento, tem como linha de análise a 
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ideia de a participação da mulher nas esferas econômicas e do trabalho por meio de seu 

investimento pessoal e profissional deslocou a concepção de maternidade da ordem do destino 

para o da opção.  

2.1“Mamães ativas”  

 

07/11/15 22:07:13: Eliane Curso De Gestantes Enfermagem: 

Desde o tempo do curso oferecido pela UFRN, o “Gestante Ativa, Bebê 

Saudável”, nós nos reconhecíamos como o “grupo de gestantes”. Contudo, com a iminência 

do nascimento do último dos bebês, passamos a nos ver como o “Mamães ativas”, tanto em 

alusão ao nome original do curso e ao fato de que aquela altura nenhuma de nós era mais 

gestante, como pelo fato de que nossas trajetórias apontavam para uma postura ativa, de 

mulher e de mãe.  

A tabela abaixo (Figura 1), já com nomes fictícios, exceto o meu, condensa 

algumas das características de cada uma das participantes do curso oferecido pela UFRN, 

“Gestante Ativa, Bebê Saudável”. Alguns desses dados foram obtidos ao longo das nossas 

conversas - fossem elas pessoalmente ou via WhatsApp - no período do curso ou já no 

puerpério. A fim de padronizar as informações que eu dispunha, completei os dados restantes 

a partir da realização de entrevistas, que na sua maioria, aconteceram no ano de 2016, entre os 
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meses de janeiro e maio - época em que os encontros já aconteciam na companhia dos bebês e 

das bebês, enquanto amamentávamos. 

Figura 3. Tabela com as características das participantes do 
curso. Fonte: Diário de campo - entrevistas feitas pela autora. 

Como se pode notar pelos dados apresentados, a maioria de nós estávamos na 

faixa dos 30 anos no período da pesquisa. Aline era a mais velha, com 40 anos e eu, com 28, 

uma das mais novas depois de Simone. Porém, eu era com Eliane, uma das duas mulheres do 

grupo que já tinha filhos. Outras duas colegas, Bia e a própria Eliane, também estavam na 

segunda gestação, mas haviam abortado em decorrência de problemas de saúde, conforme 

seus relatos. Das dez, oito éramos casadas, uma vivia em união civil estável e outra era 

solteira e namorava com o pai da bebê que esperava. Todas nós, no mínimo, éramos 

Nome Idade Estado Civil Maternidade Escolaridade Vínculo UFRN

Aline 40 União Civil Estável Primeiro filho 
(prematuro) Doutorado Professora

Vivi 31 Casada Primeiro filho Duas especializações Dependente 
(marido professor)

Clara 31 Casada Primeira filha Doutoranda Dependente 
(marido professor)

Bia 29 Casada Um aborto; 
Primeira filha Mestrado Professora

Eliane 38 Casada Um aborto; 
Segundo filho Mestrado Dependente 

(marido professor)

Daiana 32 Casada Primeira filha Mestrado Servidora técnica

Marta 36 Solteira 
(namorando) Primeira filha Doutorado Professora

Julia 37 Casada Primeiro filho Especialização Servidora técnica

Simone 25 Casada Primeiro filho Graduação Dependente 
(marido servidor técnico)

Juliara 28 Casada Segunda filha Mestranda Dependente 
(marido professor)
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graduadas, sendo que quatro tinham mestrado e duas o doutorado completo. Cinco de nós 

éramos dependentes de servidores da UFRN e as outras cinco eram funcionárias de lá - 

técnicas ou professoras.  

Em linhas gerais, esses dados vem ao encontro de uma série de informações que 

têm circulado na mídia brasileira nos últimos anos, à respeito das mudanças no perfil da 

maternidade no Brasil.  Essas reportagens tomam como base os censos mais recentes do 8

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, que mostram que uma parcela 

significativa de mulheres tem adiado a maternidade. Segundo os dados replicados nas 

reportagens mencionadas, essa tem sido uma tendência que envolve fatores como renda mais 

alta e a maior escolaridade, sobremaneira, acentuando a discussão do que seria um conflito 

entre a maternidade e a vida profissional. A fala de Marta, 35 anos, professora universitária 

desde 2010, é emblemática para exemplificar esse tipo de situação: 

“no início, assim, eu até pensei, ai, eu vou abortar. Foi só assim um 
pensamento, porque a gente fica tão atordoada com tudo assim. 
Imagina, eu tinha uma vida de solteira né, tinha um projeto de fazer 
um pós-doutorado, ia receber um apartamento e tava assim, cheia de 
conta, de piso, granito, entendeu? Pensando no apartamento, nunca eu 
imaginei em ter uma filha naquele momento, entendeu? Então foi bem 
assim: na realidade, 2015, ele fechou com bebê, né, e mais com o 
apartamento novo. Então, só para você ter uma noção Juliara, assim, eu 
me mudei na segunda, né, que eu botei as coisas no apartamento, só 
que ele ainda não tinha gás, nem chuveiro elétrico. E aí, quando foi 
quarta-feira, foi véspera do feriado, foi quando eu consegui sete horas 
da noite fazer. Meu apartamento ficou pronto às sete horas da noite e 
nove horas da noite eu fui pra maternidade. A primeira noite que eu 

 Exemplos são as reportagens publicadas pela BBC Brasil “Trabalho, renda e estudo levam brasileiras a ser mãe 8

mais tarde” (de 2012 e replicada por outros sites), disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/
2012/10/121016_ibge_censo_fecundidade_jc?print=1>, acesso em dezembro de 2016. Outro exemplo, mais 
recente, pode ser encontrado em O Globo “Brasileiros estão estabelecendo família mais tarde” (de 2015), 
disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/brasileiros-estao-estabelecendo-familias-mais-
tarde-18183088>, acesso em dezembro de 2016. Ver também o documento elaborado pela Coordenação de 
População e Indicadores Sociais - COPIS, do IBGE, intitulado “Perfil socioeconômico da maternidade nos 
extremos do período reprodutivo” (de 2005), disponível em: <https://www.ibge.gov.br/home/estatistica/
populacao/perfil_maes/Maes_jovens_e_maduras.pdf>, acesso em dezembro de 2016.
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dormi no apartamento novo foi com ela” (Marta, em entrevista, em 
março de 2016). 

Essa narrativa que mistura surpresa e a ideia de que a gravidez aparece como parte 

de um amontoado de outras preocupações da vida cotidiana e profissional é recorrente entre 

as mulheres do grupo: 

“ela já nasceu junto com um congresso. Tanto que eu tive que me 
esforçar e tudo. Olhando pra traz, tinha a facilidade de por ser recém-
nascida, ela dormia muito. Mas, eu estava muito cansada também. Eu 
ajudei a organizar o evento, eu fazia bate e volta lá. […] E os 
comentários, né, ‘nossa, mas você já aqui?’, tipo, como se eu tivesse 
que ficar enfurnada dentro de casa. E o comentário do corpo também, 
‘nossa, mas você está tão bem’. E eu ainda estava um pouco inchada, 
mas de fato com um mês a gente já mudou bastante né, já não tá mais 
parecendo grávida como recém parida que ainda continua com o 
barrigão toda inchada, e a maquiagem ajuda a esconder a olheira e 
tudo. Aí as pessoas acham que a gente está realmente bem” (Clara, 31 
anos, entrevistada em fevereiro de 2016). 

“quando ela foi gerada foi o momento ideal. Eu digo que Deus sabe a 
hora certa. Essa flexibilidade de trabalho que eu tenho hoje é muito 
boa. Meu marido com o estilo de vida que ele conseguiu hoje com a 
prestação de serviço, com a flexibilidade de horários também” (Bia, 29 
anos, professora substituta). 

Barbosa & Rocha-Coutinho (2007) também tocam nessa questão. Para as autoras, 

a emergência contemporânea da maternidade como uma opção, especialmente entre mulheres 

de camadas mais altas, tem produzido novas formas de inserção no espaço público. Nas suas 

palavras, 

Atualmente, o adiamento da maternidade tornou-se um fato comum entre 
aquelas com uma carreira profissional. Existe uma coincidência entre os 
melhores anos na vida da mulher para a construção e consolidação de uma 
carreira e os melhores anos para que ela tenha filhos. As mulheres engajadas 
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em sua ascensão profissional muitas vezes não querem interrompê-la em 
prol da maternidade, pois a carreira – assim como os cuidados envolvidos na 
criação de um filho, especialmente em seus primeiros anos de vida – exige 
uma dedicação quase que integral. A maternidade, desta forma, acaba por ser 
postergada (Barbosa & Rocha-Coutinho, 2007, p. 163) 

  

Na continuidade da análise dessas autoras, esse adiamento da maternidade em prol 

da carreira tem sido uma tendência que muitas vezes torna-se prejudicial àquelas mulheres 

que de fato pretendem engravidar, já que algumas delas apenas consegue a estabilidade 

profissional por volta dos 40 anos. Nesse período da vida de uma mulher, muitas vezes o 

corpo passa a não responder satisfatoriamente aos desejos da maternidade, já que o aparelho 

reprodutor feminino tende a envelhecer cedo, já a partir dos 30 anos. Assim, segundo os dados 

que levantam com a sua pesquisa, ainda que novas possibilidades de abertura para as 

mulheres na vida profissional tenham sido consolidadas nas últimas décadas, “visões antigas” 

- expressão usada pelas autoras - ainda pesam, especialmente aquela que de a realização de 

uma mulher passa pela experiência da maternidade. Esse é, segundo as autoras, um 

imperativo social contra a mulher que se sustenta em uma visão biológica do tempo certo de 

ser mãe. É nisso que o conflito entre maternidade e mulher aparece.  

Maternidade e emancipação é um forma de traduzir em um nível específico 

debates fundamentais como o de natureza e cultura. Simone de Beauvoir é, talvez, uma 

pioneira na desconstrução desse ordenamento, especialmente na forma como ele 

tradicionalmente buca ser encerrado no tema da reprodução. O livro “O Segundo Sexo” é uma 

crítica fundamental às limitações da separação macho/fêmea corrente no mundo da biologia e 

sua transposição para o mundo social/cultural. Uma das questões combatidas por Beauvoir 

(1970) é a de que machos são ativos e fêmeas passivas. Para isso, antes de se ancorar nos 
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argumentos do “mundo social”, a autora recorre a uma longa descrição de como se operam as 

relações reprodutivas entre diversas espécies animais. Nisso, ela afirma: 

nunca, na Natureza, tudo é inteiramente claro: os dois tipos, macho e fêmea, 
nem sempre se distinguem com nitidez; observa-se, por vezes, entre eles, um 
dimorfismo — cor do pêlo, disposição das manchas - que parece 
absolutamente contingente; mas acontece, ao contrário, que não sejam 
discerníveis e que suas funções mal se diferenciem, como vimos com os 
peixes. Entretanto, em conjunto, e principalmente no alto da escala animal, 
os dois sexos representam dois aspectos diversos da vida da espécie. Sua 
oposição não é, como se pretendeu, a de uma atividade e de uma 
passividade: não somente o núcleo ovular é ativo, como também o 
desenvolvimento do embrião é um processo vivo, e não um desenrolar 
mecânico. Seria simples demais defini-la como a da mudança e a da 
permanência. O espermatozóide só cria porque sua vitalidade mantém-se no 
ovo; o óvulo só se pode manter superando-se, sem o quê, retrocede e 
degenera (Beauvoir, 1970, p. 45) 

Beauvoir (1970) trata longamente da constituição biológica da mulher, seus 

processos celulares e hormonais. Segundo ela, isso é importante para situar as diferenças 

biológicas entre os sexos que não podem ser negadas, porém, que não podem ser tratadas 

como algo definitivo ou imutável. Nas suas palavras:  

esses dados biológicos são de extrema importância: desempenham na 
história da mulher um papel de primeiro plano, são um elemento essencial de 
sua situação. Em todas as nossas descrições ulteriores, teremos que nos 
referir a eles. Pois, sendo o corpo o instrumento de nosso domínio do 
mundo, este se apresenta de modo inteiramente diferente segundo seja 
apreendido de uma maneira ou de outra. Eis por que os estudamos tão 
demoradamente; são chaves que permitem compreender a mulher. Mas o que 
recusamos, é a idéia de que constituem um destino imutável para ela. Não 
bastam para definir uma hierarquia dos sexos; não explicam por que a 
mulher é o Outro; não a condenam a conservar para sempre essa condição 
subordinada (Beauvoir, 1970, p. 52-53). 

Assim, Simone de Beauvoir contesta a ideia até então generalizada no Ocidente de 

que a hierarquia de sexo - macho/fêmea - da biologia, responda à contento pelas diferenças de 
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sexo. Sobretudo ela contesta a insubordinação da mulher, que nesse caso, não pode ser 

reduzida à biologia se ao homem é dado o direito de sua transcendência: 

a definição do homem é que ele é um ser que não é dado, que se faz ser o 
que é. Como o disse muito justamente Merleau-Ponty, o homem não é uma 
espécie natural: é uma idéia histórica. A mulher não é uma realidade imóvel, 
e sim um vir-a-ser; é no seu vir-a-ser que se deveria confrontá-la com o 
homem, isto é, que se deveria definir suas possibilidades. […] Entretanto, 
dirão, na perspectiva que adoto — a de Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty — 
se o corpo não é uma coisa, é uma situação: é a nossa tomada de posse do 
mundo e o esboço de nossos projetos. A mulher é mais fraca do que o 
homem; ela possui menos força muscular, menos glóbulos vermelhos, menor 
capacidade respiratória; corre menos depressa, ergue pesos menos pesados, 
não há quase nenhum esporte em que possa competir com ele; não pode 
enfrentar o macho na luta. A essa fraqueza acrescentam-se a instabilidade, a 
falta de controle e a fragilidade de que falamos: são fatos. Seu domínio sobre 
o mundo é portanto mais estrito; ela tem menos firmeza e menos 
perseverança em projetos que é também menos capaz de executar. Isso 
significa que sua vida individual é menos rica que a do homem”  (Beauvoir, 
1970, p.  54-55). 

A mulher não pode ser condenada a uma peça da imanente da espécie (e da 

natureza) enquanto o homem é considerado econômico, social (e transcendente da natureza). 

A biologia não serve como resposta à insubordinação da mulher ao homem. Anos mais tarde, 

essa crítica seria ainda mais tensionada com Françoise Héritier.  

Em um clássico texto, chamado “A coxa de Júpiter”, Héritier (2000) trata do que 

chama novos modos de procriação. É interessante, de início, compreender que o trabalho 

aparece no início dos anos de 1980, período em que começam a aparecer as novas tecnologias 

reprodutivas - particularmente a fertilização artificial e os debates bioéticos, sociais e jurídicos 

que disso deriva - como também, é o período em que o debate sobre natureza/cultura e o 

debate sobre parentesco, centrais na obra de Claude Lévi-Strauss, mentor de Héritier, parecem 

estar em vias de superação em diversos setores críticos, incluindo o feminismo pós-
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estruturalista (Meyer, 2005). As novas tecnologias reprodutivas, assim reascendem esses 

debates ao adicionar a ele novas questões, como o estatuto das regras de filiação, que sempre 

tiveram um lugar muito central na organização de pertencimento ao grupo, como na formação 

da identidade.  

É verdade que, pelos menos no primeiro século de institucionalização da nossa 

disciplina, os antropólogos procuraram elucidar regras de parentesco entre os povos que 

estudavam, a fim de entender por meio disso, o lugar que ocupa cada um e cada grupo na 

organização da sociedade. Como afirma a autora, “cada sociedade segue um costume coerente 

que lhe é próprio e que é a lei do grupo” (Héritier, 2000,  p. 98). Mas, a questão que Héritier 

quer levantar é a de que em todas as sociedades, modos de procriação e modos de 

esterilização são produzidos por meios de diferentes tecnologias e que a antropologia, antes 

de dizer o que é lícito ou ilícito, moralmente bom ou ruim, deve estar atenta às transformações 

que esses processos incitam. Nesse caminho, Héritier (2000) também afirma que qualquer 

sociedade humana, por mais diversas que sejam suas acepções, têm a filiação negociada entre 

a natureza e o social, sendo que corpo do homem e da mulher, que são sua natureza, são o 

meio pelo qual se realiza a filiação. Por meio de inúmeras análises antropológicas 

comparadas, Héritier (2000) vai mostrar que há resultados replicantes - ou constantes - que 

dão coro a esse argumento. A questão que começa a ser colocada é a de que as novas 

tecnologias reprodutivas tirariam a reprodução do âmbito da natureza e a reposicionariam no 

âmbito do social/cultural. Porém, para Héritier (2000) o advento das novas tecnologias de 

reprodução não muda em nada as regras do jogo. Essa é a primeira constante, já que, no seu 

entendimento, 
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a filiação passa por uma linha de homens ou de mulheres ou pelos dois ao 
mesmo tempo, segundo diferentes fórmulas. Isto é verdade para todas as 
sociedades que reconhecem apenas o relacionamento sexual como modo de 
reprodução. Isto será verdade, também, para os novos modos de procriação, 
pois mesmo que possam excluir o relacionamento físico, não estão livres, no 
entanto, da reprodução sexuada. Desse ponto de vista, a idéia de que o social 
estaria do lado do artifício enquanto que o biológico (ou o genético) estaria 
ao lado da natureza não tem, a rigor, nenhum sentido” (Héritier, 2000, p. 99, 
grifo meu). 

Na sequência do seu argumento, para situar o que é chamado de segunda 

constante, Héritier descreve modelos clássicos de parentesco e filiação para mostrar que em 

qual seja o caso, a reprodução bissexuada é incontornável. A questão, é que por mais 

inovadora e impensável seja a reprodução artificial, ela apenas replica um dado universal: o 

da necessidade de dois sexos para a reprodução. Nas suas palavras: “a filiação é, portanto, 

social e neste sentido trata-se sempre da apropriação por um grupo de apenas uma das 

fórmulas possíveis, a partir da reprodução bissexuada” (Héritier, 2000, p. 101). 

Há, aqui, o implicativo de que não devemos confundir a reprodução, com a 

filiação e o parentesco. A reprodução é, para a autora, um fato natural (ainda que a filiação 

que dela deriva tenha suas regras definidas socialmente) e o parentesco é social, pois o 

posicionamento dos indivíduos e a formação de grupos vai para além da filiação, incluindo 

regras de matrimônio, peças jurídicas, intervenções religiosas, interdições ou tabus, etc. (ainda 

que em alguns casos, como no parentesco euroamericano a filiação sanguínea, mesmo que 

não exclusiva, é muito central na definição de parentesco) . Assim, a filiação não pode ser um 9

simples derivado da procriação/reprodução. Essa é a terceira constante. Nas palavras de 

Héritier (2000, p. 102):  

 Sobre o parentesco consanguíneo, ver o clássico livro de Schneider (2016), O parentesco americano: uma 9

exposição cultural. Para discussões de parentesco que envolvem novas tecnologias reprodutivas, peças judiciais 
ou a crítica aos modelos antropológicos tradicionais por meio da ideia de contingência, ver, por exemplo, 
Carsten (2014) e Strathern (2015).
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“não existem, até nossos dias, sociedades humanas que sejam fundadas 
unicamente sobre a simples consideração da procriação biológica ou que lhe 
tenham atribuído a mesma importância que a filiação socialmente definida. 
Todos consagram a primazia do social — da convenção jurídica que funda o 
social — sobre o biológico puro. A filiação não é, portanto, jamais um 
simples derivado da procriação”. 

A criança que nasce de uma procriação, relação bissexuada, natural, não está 

pronta. Seu pertencimento ao grupo e sua identidade, dependem de muitas circunstâncias, que 

incluem a filiação, as regras de parentesco, etc. Ela é produzida por uma série de 

determinismos e, mesmo que ao alcançar sua idade adulta, terá de negociar seus 

posicionamentos. Exemplo disso é o fato de que um homem celibatário ou uma mulher sem 

filhos, em várias sociedades, são consideradas pessoas incompletas, pois não se inscrevem no 

esquema procriatório, essencial para a manutenção da filiação. Assim, Héritier (2000) vai 

mostrar por meio de exemplos etnográficos como sempre houve “tecnologias” em favor da 

procriação e filiação. Exemplo disso é a invisibilização de impotência do homem em algumas 

sociedade. Em sociedades onde há a instituição do noivo ou amante pré-nupcial ou naquelas 

em que a relação sexual da mulher recém casada com muitos homens do grupo (que 

participam da fecundação solidariamente) o reconhecimento do pai não é questionado (ainda 

que biologicamente ele não o seja e no seu lugar seja o amante ou qualquer outro do grupo). 

Outro caso interessante é o Nuer, discutido por Héritier (2000), onde a mulher estéril é 

considerada um homem (o que faz com que masculinidade e feminilidade não sejam 

derivados do sexo, mas da procriação). O caso da adoção, que acontece em diversas 

sociedades, incluindo, é claro, a euroamericana, como também a barriga de aluguel e, agora, a 

doação de óvulos ou espermatozóides, permite descolar a procriação das regras de filiação. 

Assim, em suma,  
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o social não é jamais redutível ao biológico, nem a fortiori, ao genético. Não 
é, também, definível como uma simples associação de direitos individuais. 
Ora, encontramo-nos atualmente numa zona fronteiriça onde cada um apela 
em função de seus interesses, ora ao biológico ora ao social. Mas mesmo que 
estas duas ordens de realidade não se ignorem, a segunda é conseqüência da 
primeira (Héritier, 2000, p. 113). 

Assim, em termos gerais, a crítica instalada por Héritier (2000), a partir dos anos 

de 1980 é a de que (i) a procriação não implica nem em filiação e nem em parentesco e, 

mesmo com as novas tecnologias, ela ainda é um fato natural, fruto de uma relação bissexual:  

novas tecnologias são fantásticas, mas a procriação continua sendo bissexual 

(óvulo+espermatozóide) se é na proveta ou no pênis, ainda precisa de dois sexos. Contudo, 

(ii) bissexual, homem/mulher, não implicam em masculinidade e feminilidade, da mesma 

forma que filiação e parentesco são um acordo social (regras negociadas pelo grupo, 

parcialmente ligadas a procriação). 

Em outra linha de argumentação, Chodorow (1990), seguindo a crítica de Rubin 

(1993) de que toda a sociedade se organiza em um sistema de sexo/gênero, produziu uma 

impactante crítica sobre o que se toma, de modo sociologicamente amplo no Ocidente, como 

divisão social do trabalho. Para ela, a maternidade ocupa uma posição de primeira 

importância nessa discussão, pois define e divide atribuições de homens e mulheres. A 

reprodução da maternidade não pode ser explicada apenas em termos biológicos e funções 

sociológicas naturalizadas. A psicanálise é sua via explicativa, ao sugerir que “a maternação 

das mulheres perpetua-se através de mecanismos psicológicos e sociais estruturalmente 

induzidos. Não é um produto imediato da fisiologia” (Chodorow, 1990, p. 261). Não se trata 

de uma regra geral para Chodorow (1990, mas há que se avaliar o quanto estão embutidos 

nesses mecanismos a ideia de que há uma identificação maior entre a mãe e o bebê do que 

entre o ele e o pai. Somado a isso, ainda imputa-se a ideia de que a mulher pode recorrer aos 
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filhos para suprir suas carências. Como ela mesma sugere “numa sociedade na qual as 

mulheres façam significativo trabalho produtivo, e tenham relacionamentos emocionais 

satisfatórios com outros adultos, elas são menos propensas a superinvestimentos em 

filhos” (Chodorow, 1990, p. 262). Enfrentar essas questões, já era para Chodorow em meados 

dos anos de 1970, quando o livro foi originalmente publicado, uma via - pelo feminismo 

psicanalítico, de questionar - socialmente e politicamente - a responsabilidade quase que 

exclusiva pelos filhos atribuída às mulheres. A organização social do cuidado dos filhos, para 

ela, era fonte da desigualdade dos sexos. Nas palavras com as quais conclui o livro:  

Vivemos numa época em que as exigências de papéis definidos pelo sistema 
sexo-gênero têm criado generalizado mal-estar e resistência. Aspectos desse 
sistema estão em crise internamente e conflituam com tendências 
econômicas. A mudança sem dúvida ocorrerá, mas o resultado não está, nem 
de longe, garantido. A eliminação da atual organização do cuidado de filhos 
em favor de um sistema no qual tanto homens como mulheres sejam 
responsáveis seria um enorme avanço social. Esse resultado é historicamente 
possível, mas longe de inevitável. Tais avanços não ocorrem simplesmente 
porque sejam melhores para a “sociedade”, e certamente não apenas porque 
sejam melhores para algumas pessoas (em geral menos poderosas). Esses 
avanços dependem da organização e atividade conscientes de todas as 
mulheres e homens que reconheçam que seus interesses residem na 
transformação da organização social do gênero e eliminação da desigualdade 
dos sexos (Chodorow, 1990, p. 271). 

A atualidade dessa discussão de Chodorow pode ser notada, ainda que de modo 

mais negativo, em um recente trabalho de Badinter (2011). No livro O conflito: a mulher e a 

mãe, ela explora as ambivalências e conflitos entre o modo como a maternidade e a liberdade 

da mulher se enredam. Para ela, entre 1980 e 2010 uma revolução silenciosa tem (re)colocado 

“a maternidade no cerne do destino feminino” (Badinter, 2011, p. 09). No seu argumento, os 

anos de 1970 ficaram marcados como aqueles em que os meios de controle da reprodução e a 

aspiração pelos direitos essenciais, permitiram descentrar a maternidade como “o alfa e o 
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ômega da vida feminina”. Contudo, a igualdade com os homens, medida por indicadores 

sócio-econômicos mostram que, de fato, não se consolidou uma simetria esperada. Mulheres 

ainda continuavam a ganhar menos que homens, no caso francês em particular e no europeu, 

mais amplamente discutidos pela autora. As crises econômicas e as instabilidades do mundo 

profissional, segundo ela, voltaram a colocar a maternidade em primeiro plano. O governo 

francês, por exemplo, passou a oferecer uma renda (meio salário mínimo) por três anos para a 

mulher que decide pela maternidade em tempo integral. Assim, em um cenário de crises, ser 

mãe é mais “estável” do que ser uma “mulher livre”. Associado a isso, aparece a ideia de que 

o desemprego do pai é sempre mais destruidor do que o da mãe. Além disso, sutilmente, 

afirma a autora, psicopediatras também passaram a enfatizar as responsabilidades maternas 

em relação ao desenvolvimento das crianças, sustentando que quanto mais intensa for a 

presença materna, melhores são os filhos. Assim, mulheres que aspiravam uma profissão 

interessante não podem evitar questões como a de que até que ponto uma criança poderia 

pesar nas suas carreiras: 

Em uma civilização em que “primeiro o meu” se erige como um princípio, a 
maternidade é um desafio, ou mesmo uma contradição. O que é legítimo 
para uma mulher que não é mãe deixa de ser quando se tem uma criança. A 
preocupação consigo mesma deve dar lugar ao esquecimento de si, e ao “eu 
quero tudo” sucede o “eu lhe devo tudo”. [Ou seja…] Quanto maior a 
liberdade de decisão, maior a responsabilidade dos deveres. Em outras 
palavras, a criança, que representa uma fonte incontestável de realização 
para algumas mulheres, pode revelar-se um obstáculo para outras (Badinter, 
2011, p. 21-23, acréscimo meu). 

Quando eu entrevistei Aline, no fim de janeiro de 2016, essa ambivalência em 

torno da maternidade também se colocou de modo evidente. Para ela, depois de ter feito a 

graduação, o mestrado e o doutorado e estar estabelecida como professora na UFRN, ter um 
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filho aos 40 anos se configurou como, nas suas palavras, “um momento propício em vários 

aspectos […] eu fiz meu doutorado fora, e a vida que eu tive lá, eu viajava muito né”. Ao 

mesmo tempo em que ele sucede uma série de conquistas profissionais, exige a alteração 

significativa de sua vida. Dizia-me ela: “eu até estava refletindo sobre isso essa semana, 

porque vendo assim o tanto de dedicação que um filho demanda, como alterou completamente 

a minha vida, a minha rotina, as minhas prioridades” (Aline, entrevista em janeiro de 2016).  

Aline veio da Paraíba para Natal. Sempre que queria ia para João Pessoa: “eu 

simplesmente arrumava a minha mala e ia”. Ela fez concurso para professora com mestrado e 

depois de três anos trabalhando na UFRN, passou outros cinco na Espanha fazendo o seu 

doutorado. Viajar muito era um gosto por ela relatado - uma liberdade que passou a ser 

reduzida com a chegava do filho: 

“Eu era completamente livre, só dependia do meu querer, né. E agora é 
diferente. Então, o fato de ter chegado nesse momento em que muitas 
coisas que eu gostaria de ter feito eu já fiz, então isso dá uma 
serenidade, né - dá uma tranquilidade em relação a isso (de ter filho). E 
vejo também que eu há mais de dez anos queria ter filho, e não veio, 
não veio, não veio e eu achava que eu não poderia ter. Quando eu 
menos esperava engravidei. Então, foi assim, a realização de um sonho, 
de uma coisa já quase inatingível e num momento assim que para 
mim, pessoalmente, foi um momento bom” (Aline, entrevista em 
janeiro de 2016, acréscimo meu). 

Dramas que envolvem a formação acadêmica, a estabilidade profissional ou a 

formação de uma carreira e maternidade, eram consoantes às nossas vidas. Julia, Daiana e 

Vivi, que eram servidoras da UFRN, assim como Eliana, que tinham outras ocupações fora da 

universidade, conciliavam desde cedo a maternidade com as suas atividades profissionais. Das 

10 mulheres do grupo, 5 eram “dependentes” de cônjuge ou companheiro funcionário da 
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UFRN. Eu e Clara, por exemplo, estávamos em uma empreitada árdua com a nossa formação 

acadêmica - eu no mestrado e ela escrevendo a sua tese de doutorado e se preparando para um 

concurso para professora quando soube da gravidez: “quando eu terminei o concurso e recebi 

o resultado é que eu tive coragem de fazer o teste. E deu positivo. Foi bem estressante […] 

mas eu estava gostando da ideia. Tudo é novidade (Clara, entrevista em fevereiro de 2016).  

Além de Aline, Marta e Bia eram professoras da UFRN. As duas primeiras, 

envolvidas na rotina docente, com aulas na graduação e na pós-graduação, orientando alunos, 

fazendo pesquisa e tratando de questões administrativas que competem a carreira. Além do 

preparo da aula, as exigências com publicações cobram o esforço pelo isolamento para a 

leitura, análise de dados e escrita de artigos. Bia, que era substituta, logo após o término da 

licença maternidade passou a ministrar 5 disciplinas na graduação em turnos diversos. Mesmo 

assim, a maternidade para ela foi um momento de plena realização, seguindo o tipo de 

sugestão que já aparecia nas reflexões de Chodorow (1990) sobre os mecanismos psicológicos 

da reprodução da maternagem como um domínio da responsabilidade da mulher. Novamente 

Bia: 

“Nossa, eu digo que nunca teria me realizado se não tivesse tido a 
minha fila na minha vida. É um amor incondicional. A gente se sente 
especial, o centro do mundo, você vê que um pessoinha tão amada 
depende de você para tudo. É um amadurecimento da relação, das 
suas prioridades, do que você realmente acha da vida. Então, para mim 
seria indispensável, eu poderia ter tido a melhor carreira, o melhor 
salário, o melhor lugar para morar, mas se eu não fosse mãe eu não 
seria completa” (Bia, entrevista em fevereiro de 2016). 

Por outro lado, Bia também se mostrava ciente de que não reproduziria o tipo de 

discurso da geração dos seus pais, como aquilo que nas suas palavras era dito por sua mãe” 

para ela e os irmãos: “eu parei tudo por causa de vocês”. Como ela explicava,  
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“não vou ser hipócrita de parar toda a minha vida e me dedicar 
totalmente a ela (referindo-se à filha). Depois eu voltei a trabalhar, eu 
sinto uma saudade gigante, uma necessidade de estar perto, mas sinto-
me feliz também por continuar a minha profissão, é uma coisa que eu 
acho que muitas mães enfrentam, essa dúvida de achar que para ser 
uma boa mãe precisa estar dedicada em tempo integral. Como disse a 
Aline (referindo-se a uma conversa com outra participante do grupo no 
whatsapp), o ‘importante não é a quantidade de tempo que você passa 
com o filho, mas a qualidade, né’” (Bia, entrevista em fevereiro de 
2016). 

A ambivalência narrada por Bia traduz o que também é amplamente tematizado 

por Badinter (2011, p. 23) em termos das expectativas sobre a maternidade. Segundo a autora, 

“umas encontram nela a felicidade e um benefício identitário insubstituíveis. Outras 

conseguem de alguma forma conciliar exigências contraditórias. Outras, finalmente, jamais 

confessarão que não conseguem, e que a experiência materna delas é um fracasso”. A bem da 

verdade, esse é um tema que Elisabeth Badinter já havia explorado há mais de duas décadas 

com o seu já clássico, Um amor conquistado: o mito do amor materno. Trata-se da ideia de 

que o amor materno foi construído por meio de mecanismo sociais, políticos e econômicos. A 

autora trata do caso francês do período industrial, onde o Estado passou a culpabilizar as 

mulheres pela falta de cuidado, momento em que a natalidade havia caído. Amar e cuidar dos 

filhos incondicionalmente passa a ser uma apregoação cada vez mais admitida naquele 

contexto e que passa a ser naturalizada (Badinter, 1985). Não longe disso, no que ela chama 

de “ofensiva naturalista”, em O conflito (2011), fica situada a maternidade ecológica, que diz 

respeito aos movimento não intervencionistas da gravidez e do parto como também nas fortes 

investidas das políticas de aleitamento materno. Para ela, ainda que eles desempenhem um 

papel crítico de primeira importância nas lutas contra a excessiva medicalização, corroboram 

para um ideia de essencialismo natural da maternidade - do reencontro entre a mãe e a 
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natureza. É a recuperação do instinto biológico e psicológico, que ela chama de fibra de mãe 

(Badinter, 2011). Nisso que a autora chama de “santa aliança dos reacionários”, qual mulher 

não sentiria uma pitada de culpa por não ter respondido bem aos chamados da natureza? 

2.2 O grupo no WhatApp 

A maternidade, tal como a experimentei, colocou-me diante de muitas sensações. 

A solidão era uma delas. Era o que eu sentia, muitas vezes, quando passava parte das 

madrugas acordada amamentando. Não que eu estivesse só: eu contava com meu marido, 

tinha minha filha mais velha no quarto ao lado, e especialmente a minha pequena bebê em 

meus braços. Mas, a experiência de sentir uma espécie de ruptura do cotidiano, com outras 

temporalidades e intensidades ajustadas ao bebê - o sono interrompido, o cansaço durante o 

dia, o banho mais rápido, a refeição fora de hora, a recuperação do parto, a quase clausura 

dentro de casa - e mais um sem fim de mudanças que somam nos primeiros dias depois do 

nascimento, colocavam-me diante de uma espécie de vazio, ainda que feliz e realizada. 

Contudo, diferente do que aconteceu quando tive a minha primeira filha, havia um elemento 

novo e não previsto. A companhia de um grupo de mulheres em situação muito parecida com 

a minha, com o qual eu podia me distrair, conversar, trocar informações e experiências a partir 

dali mesmo, de casa ou do quarto, ao longo do dia ou da madrugada, em “tempo real”.  
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Figura 4. Prancha com exemplo de telas do grupo “Mamães 
Ativas” no WhatsApp. Fonte: Printscreen feito pela autora. 

Tudo isso era possível porque o Mamães Ativas mantinha um grupo no WhatsApp 

e eu podia usar o smartphone. Se eu dependesse do computador fixo em uma mesa, ou mesmo 

o notebook sobre meu colo na cama, talvez a troca de experiências no grupo não fosse tão 
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intensa em tempo real. O dispositivo também fazia diferença e como é possível observar 

acima, nos exemplos de imagens do grupo no WhatsApp (Figura 3), falávamos de como foi o 

dia, do cansaço, das reações dos bebês ou do que planejávamos fazer no dia seguinte; 

trocávamos receitas e experiências sobre alimentação, orientações que recebíamos dos 

pediatras. Também era possível partilhar arquivos, como o Manual de Papinhas, enviado em 

PDF, além de fotos e vídeos. Houve vezes que chegamos a conversar no grupo enquanto uma 

de nós estava entrando em trabalho de parto - e então partilhávamos as sensações, os 

procedimentos, tentando passar alguma tranquilidade. Aline ressaltava isso em uma de nossas 

conversas: 

“ah, é maravilhoso, é um suporte, porque as dúvidas que tem é, as 
dúvidas que eu tenho. E também aquele grupo tem muita receptividade 
pra gente compartilhar as experiências, compartilhar as angústias e as 
alegrias desse momento que a gente está vivendo, né? E isso é muito 
rico, é muito, muito importante, tanto do ponto de vista mesmo 
informacional, que cada uma tem seu pediatra, tem sua experiência, 
algumas já tem filhos, então tem esse conhecimento vasto que cada 
uma tem e o conhecimento também dos especialistas a que cada um 
tem acesso. Sem falar daquele apoio, daquele suporte mesmo, 
emocional, né, que às vezes é um momento tão solitário, 
principalmente assim: eu trabalhei a vida toda, sempre tive fora de casa 
né, e com o nascimento de X e com a licença, eu fico muito em casa, 
muito tempo em casa, e sem ter parentes na cidade, isso é mais intenso 
ainda né. Então, é um grupo assim que eu tenho... eu gosto de 
participar, eu gosto de ver, né, eu gosto de saber dos outros bebês, de 
saber das outras coisas, às vezes uma faz uma pergunta que eu nem 
tinha pensado, mas me ajuda também, né e é muito enriquecedor, 
muito agradável também participar” (Aline, 40 anos, em janeiro de 
2016).  

A partir de suas pesquisas em camadas médias urbanas, Velho (2009) já chamava 

a atenção para a ideia de que em grupos complexos, a produção de sujeitos e subjetividades 

poderia ser pensada através da ação social. Nas suas palavras, “as interações entre indivíduos, 
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desde a díade até os mais complexos grupos, círculos e redes sociais, assinalam a relação 

recíproca  e  constitutiva  entre  ação  coletiva  e  trajetórias  individuais”  (Velho,  2009,  p.  9). 

Assim,  compartilhar  experiências  e  angústias  da  maternidade,  ainda  que  referidas  a  uma 

esfera particular de cada uma de nós, poderia ser lido na chave de uma socioantropologia da 

geração e de um ethos partilhado de camadas médias urbanas e universitárias. Clara e Vivi, 

ambas  com 31  anos,  e  Bia,  de  29,  Daiana,  com 32  e  Marta,  35,  também ressaltavam a 

importância do grupo de WhatsApp para a partilha de experiências e ajuda mútua:

“é muito bom porque, assim, a gente troca experiências, né, então, 
quase tudo o que acontece com todo mundo a gente tá sabendo, e 
quando a gente tem uma dúvida a gente joga lá, então, é um apoio 
total, 100%, 24 horas por dia, até de madrugada a gente vai mandando 
mensagem” (Clara, em fevereiro de 2016).

“assim, eu acho que eu sou bem ativa no grupo, principalmente porque 
eu passei a gestação inteira em casa (risos), então era sempre uma 
distração entrar no grupo (risos) e procurando alguma coisa, a agora 
porque X mama muito né então, eu sempre estou dando de mamar, 
então estou sempre no celular. Então eu acho que, participar do grupo 
foi bom pra mim, por estar em casa me ajudou a passar o tempo, a ter 
sempre alguém pra conversar, então eu sabia que sempre tinha alguém 
ali e eu terminei indo em busca de informações também porque as 
vezes vinha alguém com uma dúvida e eu ia atrás da pergunta, então 
também ajudou muito nisso, e... e eu acho que o mais importante foi 
no pós-parto porque o grupo me ajudou muito em relação ao 
aleitamento, porque eu acho que com o X foi uma luta muito grande, 
assim, os quinze primeiros dias não tinha muito leite, X chorava muito 
porque o leite não era suficiente e a família queria que eu desse 
complemento, então o apoio do grupo nesse sentido foi muito bom pra 
mim, porque eu sabia que tinha alguém ali que acreditava, que ‘ah, vai 
dar certo, vai funcionar’, então se eu precisasse de alguma coisa era só 
ir lá que alguém ia dar uma informação positiva, pra que, vamos 
continuar lutando, então eu acho que, o grupo foi muito importante pra 
mim assim nesse sentido” (Vivi, em janeiro de 2016). 

“tem muita coisa que nem minha família chega a saber e eu já corro 
pro grupo, seja pra desabafar, seja pra tirar uma dúvida, apoio no que 
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já pesquisaram, vendo a própria experiência das outras eu aprendo 
demais. É aquela coisa que por todo mundo estar vivendo o mesmo 
momento se sentindo a vontade pra se abrir inclusive, parece que você 
está conversando com uma amiga de anos; tem coisa que eu não 
converso com as minhas amigas porque talvez elas não entendam o 
tanto que vocês estão entendendo, então eu acho que o grupo acabou 
sendo um elo muito forte pra todas enfrentarem esse momento. […] E o 
momento da maternidade é um momento muito solitário, porque você 
sabe que a gente não pode sair pra qualquer lugar, você tem a rotina do 
sono do bebê, que é no horário que normalmente você interage com as 
pessoas né, então se não tivesse valor o contato no WhatsApp eu acho 
que seria muito mais difícil (Bia, em fevereiro de 2016). 

“pronto, outra coisa que é perfeita, porque é muitas dicas que a gente 
troca, então qualquer duvidazinha que a gente tenha, por mais que a 
gente tenha ouvido nas palestras, no curso, mas são dúvidas diárias que 
vão surgindo. É…. ‘qual o produto que funciona com um que não 
funciona’, então assim, é ótimo, adoro o grupo, acho que é um dos 
primeiros grupos que eu entro, é no grupo das mães, pra ver se tem 
alguma coisa, alguma atualização né. E hoje em dia é tudo muito 
dinâmico, então a informação que a gente pode ter recebido já se 
atualizou, então é ótimo, as dicas são super válidas né, as mães vão 
passando por experiências diferentes, outras já tiveram bebês a algum 
tempo e vão dando as dicas né, então a gente já vai usando, pra mim é 
perfeito” (Daiana, 32 anos, março de 2016).  

“Então, Juliara, assim, me ajudou muito, muito, muito, muito, aí você 
vai me perguntar assim ‘em qual fase né?’. Eu acho assim, que o que 
mais ajudou foi na questão da introdução alimentar, que foi uma parte 
assim que eu sinto muita dificuldade, porque como X mamou muito, 
até seis meses e meio e eu fazendo projeto, não sei o que, não sei o 
que, ela tinha dificuldade no início, aí depois ela passou, aí pronto. 
Mas, por exemplo, em passear, fazer grupo, você se ressocializar 
novamente, porque quando você vive a maternidade, você só quer falar 
de maternidade, entendeu? E o mundo existe, né? (Marta 35 anos,

Geração, camadas médias, a vida individual e partilha de experiências são temas 

longamente discutidos por Velho (1994, 1999, 2009, 2013), a partir de inspirações da 

sociologia clássica de Marx e de Simmel, do trabalho sobre sociedades de castas de Louis 

Dumont ou da antropologia interpretativa de Clifford Geertz. Para Velho (2001) a partir do 
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século XIX o mundo ocidental passou a ressaltar a importância da dimensão interna, da 

subjetividade, para a construção de personagens singulares. A biografia se tornou central na 

nossa visão de mundo - uma visão de mundo centrada no indivíduo (o indivíduo moderno - 

empírico, biológico, confundido com entidade moral, dotada de sentido total). Recorrendo ao 

trabalho de Louis Dumont, por exemplo, Velho (2013) passa a problematizar a visão da 

totalidade social como uma somatória de diferentes partes que é resultante de uma espécie de 

filtro ideológico dado pelos nossos valores individualistas. No registro ocidental, ele situa a 

crítica, a diferença só é tolerada na forma de singularidades individuais. É impensável que ela 

seja formulada por uma predisposição social (como no caso de pessoas mais próximas dos 

deuses - os brâmanes, na Índia estudada por Dumont). O plano social, no nosso esquema de 

valores, é o lugar que garante que todos sejam “igualmente diferentes”; se há diferença, ela 

deve antes reportar-se a uma igualdade original. Assim, segundo Velho (2013), para Louis 

Dumont, isso é possível no Ocidente porque a base ideal do indivíduo moderno, a partir do 

estatuto de igualdade, mistura o ser moral e o ser biológico, dotando-o da qualidade de agente 

normativo das instituições. Isto é possível, sem necessariamente levar à loucura, porque a vida 

social e a cultura se dão em múltiplos planos, em várias realidades que estão referidas a 

níveis institucionais distintos.  

 

28/08/17 15:25 - Aline Curso De Gestantes Enfermagem: 

 

8/11/15 12:20:56 - Bia Curso De Gestantes Enfermagem: 
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É interessante como nossos laços são fortes. Como essa interação cotidiana é o 
compartilhamento de nossas venturas e desventuras na maternidade e na vida são 
significativas. Cada uma é que sabe o quanto. 

Nossa compartilhamos da mesma realidade. É exaustivo né? 



Conforme analisa Velho (2013), o indivíduo na sociedade moderna move-se entre 

esses planos, realidades, níveis e constitui sua própria identidade em função desse movimento. 

As vivências no grupo, tal como a célebre situação do preto velho em Copacabana, analisada 

por Velho (2013), são ilustrativos da complexidade da sociabilidade em meios urbanos: 

Mesmo admitindo uma certa variação individual, o comportamento e a 
atitude dos participantes apresentavam uma notável homogeneidade. […] 
Símbolos compartilhados, linguagem básica comum, gramaticalidade no 
processo de interação e negociação da realidade, expectativas e desempenho 
de papéis congruente, tudo isso configurava um quadro que poderíamos 
chamar de consistência cultural. […] unidade e diferenciação. Creio que 
através dessa dialética, desses deslocamentos e oscilações, podemos analisar, 
com proveito, características e experiências que, embora não exclusivas, 
estão fortemente associadas às metrópoles contemporâneas (Velho, 2013, p. 
91-94). 

Além disso, era evidente que além  da  sociabilidade  e  partilha  de  apoio  e 

informação, uma característica ressaltada por muitas de nós do grupo era a de não termos a 

família extensa por perto. O projeto familiar que eu vivia, centrado na carreira profissional de 

meu marido na universidade, também era vivido por outras mulheres do “Mamães ativas”, 

sendo que isso era muito ressaltado em várias oportunidades de diálogo - a ideia de que ter os 

avós dos bebês por perto ou ter com quem deixa-los por algum momento do dia, facilitaria as 

atividades profissionais.  Assim, o tipo de constituição de grupo que nós vivenciamos,  foi 

construído  por  meio  de  redes  e  partilhas  de  um objeto  comum,  mais  do  que  por  meios 

tradicionais, como já demonstrava Velho (1994, p. 42):

Por  mais  significativas  e  inclusivas  que  pudessem  ser  categorias  como 
família e parentesco, bairro e vizinhança, origem tribal e/ou étnica, grupos 
de  status,  estratos  e  classes  sociais,  registravam-se  circulação,  interação 
sociais  associadas  a  experiências,  combinações e  identidades particulares, 
individualizadas. 
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Julia,  37  anos,  foi  bastante  enfática  ao  falar  sobre  como a  vivência  do grupo 

“Mamães ativas” proporcionou uma experiência de outra natureza do que aquela de um grupo 

familiar:

“[Eu pergunto]: tu achas que esse grupo se diferencia de uma rede 

familiar? 

[Julia]: diferencia, diferencia, porque a gente está passando pelas 

mesmas experiências, e assim, nessa questão familiar, as pessoas 

chegam muito para opinar, na verdade assim, a opinião delas é o que 

elas querem que você faça, não é assim, ah, se eu fosse você eu faria 

assim, não, você tem que fazer assim! Familiar tem muito disso né, a 

minha mãe tem um bom senso, ela diz ‘olha, se fosse meu filho eu faria 

assim, agora você decide o que você faz’, como o problema que eu 

tive no início né, ele teve hipoglicemia, porque ele dormia muito nos 

primeiros dias, não mamava, aí eu tive problema com a amamentação, 

aí eu eu disse, ‘mãe eu vou procurar uma pessoa pra me ajudar, fazer 

estimulação, massagem, essas coisas, e também pra ver se ele 

começava a pegar direitinho, porque não tinha nada nem ninguém, 

que conseguisse acordar ele’. Aí ela disse, ‘é se você quiser você 

procura uma pessoa, se não você vai ter que ter paciência, porque é 

tudo muito novo, você está com essa dificuldade de amamentar e a 

mama já está ferida’. E assim o tempo foi passando e eu fui resolvendo 

as coisas com ajuda, mas assim, o grupo ajudou muito porque, o 

problema que uma tinha, servia para ajudar a outra, a gente ia lá e 

jogava alguma coisa, como por exemplo o bebê que ficou doentinho 

dos ouvidos por causa da posição de mamar, ele teve otite né? Nos 

dois ouvidos, então eu acho que foi até você que ficou comigo de 

madrugada, foi um dia que ficou todo mundo acordado, (risos) me 

ajudou com o remédio. E também no outro dia eu liguei pro pediatra e 

ele não quiz atendê-lo, porque ele estava muito cheio, aí teve a 

pediatra de X, que foi a Bia que me indicou, e foi assim, uma mão na 

roda, foi muito importante, muito importante mesmo, por mais assim, 

que algumas pessoas não tivessem experiência com bebê, você já tinha 

experiência. Mas cada filho é um filho né, é diferente, a troca foi 

fantástica, porque ninguém ficava ‘olha você tem que fazer isso’. Não, 

era ‘olha, eu tô fazendo assim’, né (Julia, março de 2016). 
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Outra importante contribuição de Velho (2013) para este entendimento são as 

noções de projeto e campo de possibilidades. O projeto se caracteriza como a conduta 

organizada para atingir finalidades específicas, enquanto o campo de possibilidades é visto 

como dimensão sociocultural ou o espaço para formulação e implementação desses projetos. 

Ambas as noções podem ajudar na análise de trajetórias e biografias enquanto expressão de 

um quadro sócio-histórico, sem esvazia-lo arbitrariamente de suas peculiaridades e 

singularidades. Para isso, o grupo do WhatsApp associado com as conversas e entrevistas que 

fiz com as mulheres do grupo foi fundamental para me ajudar a compreender como trajetórias 

tão particulares formavam experiências comuns, que se desdobravam em apoio ou 

solidariedade. Vivíamos, como escreve Velho (2013) em referência ao trabalho de Alfred 

Schutz, numa “província de significados”, fosse ele produzido pela experiência da gravidez e 

da maternidade ou pela geração e classe social. Neste caminho, como a própria Aline também 

enfatiza, o grupo permitia uma relação mais horizontal em termos geracionais, do que aquilo 

que se poderia esperar do grupo familiar enquanto Clara chamava atenção para um recorte de 

classe, enfatizando a partilha de uma experiência própria de camadas médias:

“uma coisa que eu vejo assim, é, de certa forma, existe uma afinidade 
de pensamento no grupo, que em relação à família, seja porque as 
pessoas são mais velhas ou mais novas, ou tem outro tipo de orientação 
ou de formação, as vezes dão um direcionamento diferente, em relação 
a alimentação, em relação a como cuidar do bebê, em relação a uma 
série de coisas. Parece que como a gente teve acesso a mais ou menos 
a mesma formação no curso, e a gente tá tendo o bebê na mesma 
época, né, então, existe uma afinidade maior, eu sinto” (Aline, em 
janeiro de 2016).  

“são, eu acredito, que todas de classe média, então tem essa coisa em 
comum, não tem essa diferença social muito brusca, mas é cada um de 
um jeito, funcionários, mulheres de funcionários ou professores, ou 
professoras então muda bastante, também, umas são mais apegadas e 
outras nem tanto, a criação que cada uma dá pro filho é 
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completamente diferente isso dá pra notar, então eu sinto que ninguém 
dá muito pitaco em como a outra tá cuidando, dá só umas dicas de 
coisas do dia a dia, coisas de Natal. Isso pra mim também foi muito 
importante, porque como eu não sou daqui, o fato de terem pessoas 
daqui de Natal e dizerem ‘ah, na loja tal tem isso, tem promoção não 
sei aonde, no hospital tal, no posto de saúde tem a vacina no outro não 
tem’, isso pra mim foi muito bom e eu não tinha referencial nenhum da 
cidade né. Também na época da gravidez, sobre os médicos e sobre os 
locais né, isso tudo me ajudou demais” (Clara, em fevereiro de 2016). 

No entanto, é preciso deixar marcado que fazer todas essas trocas de experiência 

“em tempo real” é um dos exemplos de como a internet e seus dispositivos podem produzir 

novos sujeitos e novas formas de sociabilidade. É neste sentido que eu vejo o papel 

significativo do aplicativo de mensagens WhatsApp para a manutenção do Mamães Ativas, 

permitindo o diálogo, o estreitamento de nossos laços, a produção de um sentimento de 

pertença e ajuda mútua e, considerando o fato de que nossas trajetórias apontam para 

diferentes graus de participação ativa no debate feminista, o grupo formava um lugar de 

política.  

As sociólogas da ciência Madeleine Akrich e Cécile Méadel, ao analisarem listas 

de discussão sobre saúde e trocas de informações, falam de como espaços de interação e ajuda 

mútua também passam a ser convertidos em dispositivos políticos importantes, a partir da 

chave do engajamento. 

La participation aux listes de discussion électronique est donc plus ou moins 
explicitement associée au fait que les membres adhèrent à une identité 
collective commune, à laquelle ils se réfèrent lorsqu’ils disent “nous” en 
parlant des participants de la liste. Ce “nous” n’est pas monolithique: les 
dissonances sont admises et même parfois sollicitées. Mais il permet aux 
individus d’agir en tant que représentant (dans le sens statistique du terme: 
c’est moi qui parle mais cela aurait pu être n’importe quel autre membre) et 
donc représentatif des personnes qui souffrent de la même maladie ou vivent 
avec le même handicap: chaque individu parle en son nom propre pour 
“eux” - le groupe des pairs constitué par la liste - et non pas en leur nom.  
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[…] L’engagement des personnes dans ces cercles de discussions 
électroniques diffère, on l’a vu, des formes traditionnelles de mobilisation 
politique. On peut tirer trois conclusions concernant ce modèle spécifique. 
D’abord, cette vie collective dans le cercle de discussion électronique passe 
par une adhésion limitée à un groupe de pairs qui ne suppose pas un 
engagement dans un programme d’action commun, l’investissement dans 
une tâche collective, la construction d’un projet partagé. […] En effet, à 
partir d’une liste de discussion plutôt orientée vers le partage d’expériences 
et l’échange, vont se développer des listes spécialisées (sur la césarienne, sur 
l’épisiotomie, etc.), puis une liste, dont les archives sont publiques, destinée 
à la réflexion politique, puis encore des associations (Akrich e Méadel, 2007, 
p. 148, 151-152).  

Como formas de grupo sociais, para as autoras, as listas de discussão podem criar 

coletivos que têm identidade, organização, regulação e não apenas um agregado de 

indivíduos. Contudo, a adesão a uma identidade coletiva é constituída a partir de um “nós” 

que não é monolítico, ainda que possam haver reapropriações individuais. No entanto, o que 

eu procuro ressaltar com o trabalho de Akrich e Méadel (2007) e que vem ao encontro da 

experiência do “Mamães ativas” no WhatsApp, é partilha de opiniões e informações, que 

podem oferecer um efeito de massa, ainda que não impliquem em uma identidade comum. 

Nos termos destas autoras, trata-se de uma agência coletiva que se constitui a partir do grupo 

e de outras experiências partilhadas e que produz uma agenda comum: objetivação e 

representação, que também se nota na fala de Clara: 

“primeiro que a gente tem um certo respeito com a decisão de cada 
uma, que cada uma tem de cuidar dos próprios filhos né, é um grupo 
muito heterogêneo, mas tem um ponto em comum que é o contato 
com a universidade por causa do curso” (Clara, 31 anos, em fevereiro 
de 2016). 

 O que se coloca em questão aqui é a constituição de novos coletivos no espaço 

público, como também apontam os trabalhos de Friedman (2017) e Juris (2012). Para a 
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primeira autora, as redes sociais na internet, nos últimos anos, tem se configurado como 

importantes canais de articulação política de grupos insurgentes. Ela analisa diversas 

iniciativas de novos coletivos feministas pela América Latina, que passaram a potencializar as 

suas ações políticas por meio de redes sociais, incluindo casos brasileiros, como o Geledés - 

Instituto da Mulher Negra, de São Paulo. Juris (2012), por sua vez, estudou o uso do Twitter 

durante os movimentos de ocupações nos estados Unidos. Para ele, a internet pode ser tomada 

como uma forma de alargamento do espaço público, tal como as redes de “tuiteiros” que ele 

aborda em seu trabalho, o grupo do WhatsApp, conforme a nossa experiência de uso, formou 

um tipo de fórum político caracterizado pela horizontalidade (ou seja, sem líder, mas com 

discussões de caráter coletivo, como em uma assembleia). Somado a isso, o próprio fato de o 

grupo também promover encontros em outros espaços de sociabilidade, construíamos por 

meio dele uma espécie daquilo que Juris (2012) chama de assemblages entre o virtual e o 

físico. A questão em voga é que além das vivências cotidianas no WhatsApp, passamos a 

marcar encontros “presenciais”, no shopping, na casa de uma ou outra das mães, onde 

congregávamos ainda os pais, os demais filhos, dando ainda mais densidade e extensão à 

composição do grupo. 

Assim,  vejo que a tecnologia foi bastante importante no cumprimento do papel de 

manutenção e continuidade do grupo, mas também de mostrar formas contemporâneas de 

consumo e sociabilidade, que incluem o acesso a essas novas tecnologias. O acesso a 

smartphones e uso de aplicativos como este, denota um tipo distintivo de capital cultural, já 

que exige uma expertise para o uso, como também de distinção econômica, já que o aplicativo 

exige bom acesso a rede de dados - sinal de wifi ou plano de operadora de celular - e essa é 

uma importante pista investigativa para outros trabalhos. Cabe resumir aqui que, como sugere 

Hine (2015), é preciso que a antropologia esteja mais atenta ao modo como as pessoas 
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transformam esses novos dispositivos conectados e como eles e o humano são transformados 

na interação. O computador, a internet, os telefones celulares, transformam o modo como as 

pessoas se veem e vem a cultura. Para Hine (2015), não há apenas uma Internet, não apenas 

uma experiência de fenômenos online. Em vez disso, vamos encontrar diversas práticas de 

criação de significado em torno de uma Internet fragmentada, dependente do dispositivo, 

culturalmente incorporada, em constante desenvolvimento e constituída por múltiplas 

plataformas - como é o caso do WhatsApp. Portanto, precisamos de múltiplas etnografias para 

a Internet e de múltiplas maneiras de forjar objetos de pesquisa a partir de fenômenos 

fragmentados. Em outras palavras, como sugere Miller e Horst (2012), ninguém vive uma 

vida completamente digital e as redes digitais incluem elementos não digitais. Por isso, como 

é o caso do “Mamães ativas”, é importante situar o digital na sociabilidade e pensar em como 

ele compõem com um repertório mais amplo de interações e índices de pertenças na formação 

do grupo. Enfim, como ficou evidente nesta experiência de pesquisa, o WhatsApp é um 

catalisador de sentidos coletivos e individuais. Para mim ficou muito marcada a ideia de como 

o WhatsApp foi uma importante peça para a constituição dessa experiência coletiva de 

mulheres ativas e de uma maternidade vivida em rede. 

No próximo, eu me dedico a descrever uma outra dinâmica de sociabilidade do 

grupo, considerada pelas mulheres que a constitui uma das mais fundamentais: a do apoio e 

solidariedade mútua nos momentos críticos da gravidez, do parto e do puerpério. Como eu 

procuro ressaltar a partir de algumas narrativas, o processo de gravidez e maternidade, para 

além de uma experiência natural e fixada na biologia, é um empreendimento de produção de 

subjetividade e constituição de sujeito. 
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3 

TEMPOS DE ALEGRIA E DOR 

O período gestacional das mulheres do grupo variava, mas em meados de 2015 

quase todas já tínhamos parido. Era um período em que a narrativa da experiência de alguns 

partos somada àquelas sobre a dor e a ansiedade das semanas finais produzia uma espécie de 

ruptura mais radical entre a maternidade ideal e a maternidade real. Mais do que isso, como 

analiso neste capítulo, uma economia do sofrimento, da alegria e da dor, negociada no grupo, 

tornava-se um importante elemento para a constituição de sujeito e de subjetividades, 

revelando a produtividade da maternidade em termos de conhecimento de si e de 

transformação. Para tratar desses temas, eu me concentro em algumas narrativas e trocas de 

mensagens sobre o parto, o cansaço, a amamentação e a participação cotidiana dos seus 

parceiros.  

3.1 Gravidez, políticas do parto e constituição de sujeito 

Quando eu vejo uma grávida eu sinto dó, sinto uma pena e um aperto no peito; 

quando eu vejo uma grávida eu sinto por mim, eu fico imaginando se ela vai sofrer, e eu não 

penso no parto, mas na amamentação, as mamas quase explodindo, sangrando. Penso na dor 
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física do pós-parto, e aquele bebê tão sonhado, berrando enquanto eu tentava me manter de 

pé. Escrever sobre a maternidade me faz lembrar dos sentimentos ambivalentes que me 

envolviam durante a gravidez e nas primeiras semanas de pós-parto. Lembro-me dos meus 

pés inchados, a barriga murcha, a minha cara de morta viva, lembro de pensar: porque eu 

disse que não queria visitas? Porque fiquei sozinha? Porque quiz fazer isso? E fiz duas 

vezes! Quando eu vejo uma grávida eu desejo pra ela tudo o que de bonito possa existir, 

aquele parto natural em que a mulher está sorrindo enquanto o bebê sai, aquele corpo sarado 

mais bonito do que antes do parto e em três meses, aquele bebê que dorme a noite inteira. 

Penso em dinheiro, muito dinheiro para comprar tudo o que é coisa que existe para mães e 

bebês e para pagar os melhores pediatras.  

Quando eu era pequena dizia que não teria filhos. Lembro da minha avó fazendo 

uma simpatia para as netas, todas em volta dela, enquanto retirava a aliança do dedo e pegava 

um fio de cabelo da primeira, passava pelo anel e segurava as duas pontas fazendo o anel ficar 

no meio do fio pendurado, pegava um copo com água e segurava esse fio de cabelo no meio 

do copo, sem encostar no líquido. Todas ficavam em silêncio, minha avó ficava com o braço 

parado enquanto o anel começava a mexer e logo batia na borda do copo, cada batida 

significava um filho, consigo ouvir o anel batendo no copo e fazendo “timmm”, até que 

parava completamente e ela trocava o fio de cabelo para a próxima neta da fila, e assim 

seguia, até que chegava a minha vez e o anel não se mexia, minhas primas ficavam 

horrorizadas e minha avó fazia cara de dó. Mas, eu ficava feliz, pensava: “ufa!” e me 

lembrava das mulheres que conhecia e que tinha visto logo depois de terem bebê. Não eram 

mais as mesmas, eu só observava quietinha enquanto elas contavam pra minha mãe a dor que 

passaram, pareciam estar em estado de choque, estavam de pijama, mas já era dia; os cabelos 

bagunçados, o rosto abatido, não fazia sentido alguém querer ficar assim. Então, por que eu 
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iria querer isso pra mim? E então fico pensando sobre quando eu mudei de ideia.  

Minha próxima lembrança já é de quando eu estava grávida pela primeira vez. 

Minha barriga crescendo e com ela um amor tão grande por aquele bebê que eu nem fazia 

ideia como era. Lembro-me de conversar, cantar e acariciar a barriga, e de ter muita fome e 

medo - medo quando o bebê não mexia, medo do parto, medo de não ter leite e de não 

conseguir acordar de madrugada, porque meu sono era muito profundo. Lembro-me também 

de chegar no hospital e falar para médica que não aguentava mais, que não conseguia respirar, 

que não podia mais esperar. Lembro-me de entrar sozinha na sala de cirurgia, pois não me 

deixaram ter um acompanhante. No parto, foi tudo muito rápido, eu não senti nada, seria isso 

bom? Minha filha era a bebê mais linda que eu já tinha visto. Linda e cabeluda. Mas, levaram 

ela e tive que aguardar; não sentia as pernas ao me levaram para o quarto, mas quando 

cheguei já estavam me aguardando, até a bebê. Eu queria pegá-la, mas não conseguia me 

mexer. Ela começou a chorar e tentei dar de mamar deitada mesmo, mas não foi como passa 

na TV - ela não sabia mamar e eu não acreditava naquilo: um bebê nasce e não sabe mamar? 

Quando finalmente ela conseguiu sugar um pouco do leite eu pensei que não aguentaria a dor. 

Não podia ser verdade, que doía tanto assim. A cada sugada a dor aumentava e meus seios 

pareciam encher mais ao invés de esvaziar um pouco. Meu rosto coçava como reação da 

anestesia e a bebê chorava. Eu tentava entender tudo aquilo enquanto começava a sentir as 

pernas novamente, enquanto meu marido andava pelo quarto atordoado tentando resolver 

tudo. A bebê fez cocô - “deixa que eu cuido dela” ele dizia. “Vocês já viram o primeiro cocô 

do bebê?”, ele continuava.  Era assustador. O mecônio - líquido esverdeado escuro que 

constitui as primeiras evacuações do recém nascido - parece petróleo, e ele ficou com os 

braços cobertos daquele cocô pastoso. Trocou três fraldas seguidas e aquilo não parava de sair 

dela. Ele parecia um polvo meio desengonçado trocando-a e colocando aquelas roupas 
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minúsculas que ainda assim ficavam enormes. Lembro da expressão no rosto dele, dizendo 

sem falar: “vai ser sempre assim?”. Um pouco mais tarde, lembro da médica chegar no 

quarto, enquanto eu estava observando a bebê no berço e meu marido na cama ao lado, os 

dois dormindo na mesma posição, exaustos. A médica disse-me: “você tem sorte, esse é um 

pai de verdade”.  

Do dia seguinte ao parto, ainda guardo a lembrança do momento em que a 

enfermeira entrou no quarto e disse que eu tinha que levantar da cama e tomar banho. Ela me 

ajudou a levantar, mas mesmo assim não era fácil, doía tudo, minha barriga estava vazia, mas 

ao mesmo tempo era enorme ainda. Quando cheguei no chuveiro, o sangue começou a sair de 

mim como se fosse jogado com um balde. Eu lembro de olhar assustada para a enfermeira e 

ela dizer que era normal e até bom que acontecesse. Ela me ajudou a voltar pra cama, pediu 

um absorvente e explicou que eu tinha comprado o errado. Então, meu marido foi até a 

farmácia comprar o tal absorvente pós-parto, enquanto a enfermeira trocou o curativo. A bebê 

foi levada para o banho, e ele voltou com aquela coisa enorme, que mais parecia uma fralda 

geriátrica. Quando tudo terminou e estávamos limpas, dou de mamar rangendo os dentes de 

dor. Finalmente, pude comer e logo as visitas começaram a chegar - algumas que eu gostaria 

que ficassem e outras que só me disseram o quanto eu ainda estava inchada um dia após o 

parto. 

As psicanalistas Soifer (1980) e Borsa (2007) - estudiosas da gravidez, do parto e 

do puerpério - observam que os primeiros dias após o nascimento são carregados de emoções 

intensas e variadas, como essas que estão tão vívidas em minhas lembranças, como naquelas 

que as mulheres do grupo partilhavam. Para estas autoras, as primeiras vinte e quatro horas 

não constituem apenas um período de recuperação da fadiga do parto, mas um complexo 

momento de rupturas, de processos de subjetivação, onde se mesclam as idealizações da 
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gravidez e as experiências intensas de uma nova realidade - a sensação de desconforto 

permanece lado a lado com a excitação pelo nascimento do bebê. A vívida lembrança que 

guardo e as sensações conflituosas que eu partilhava com outras mulheres do grupo ilustram o 

quanto este momento é marcado por inúmeros sentimentos ambivalentes. Para Borsa (2007) e 

Maldonado (2002), essa labilidade emocional é o padrão mais característico da primeira 

semana após o parto, já que a euforia e a depressão alternam-se rapidamente, essa última pode 

atingir, em muitos casos, grande intensidade. O mesmo ocorre, segundo essas autoras, com 

primeiro trimestre do puerpério, que caracteriza-se como um período de transição, sensível e 

confuso, com o aparecimento de sintomas ansiosos e depressivos. Durante a gravidez, o bebê 

é muitas vezes sentido como parte do corpo materno e, por essa razão, o nascimento pode ser 

visto como uma amputação de parte do seu corpo. Após o parto, a mãe percebe que o bebê é 

outra pessoa; nesse sentido, torna-se necessário elaborar a perda deste bebê, da fantasia, para 

entrar em contato com o bebê real. Com o desaparecimento gradativo desta imagem 

idealizada, vem muitas vezes desapontamento, desânimo e a impressão de ser incapaz de 

enfrentar a nova realidade (Borsa, 2007). A questão difícil de ser elaborada aqui, a partir da 

análise dessas autoras, é a da natureza destes estados, já que, ainda que descritos na chave das 

emoções, eles - como a própria emoção - tendem a ser tomados como processos naturais ou 

biologicamente explicáveis. É claro que a literatura biomédica acionada pelas autoras evoca o 

papel contundente das mudanças hormonais próprias desse período de importantes 

transformações do corpo da mulher. Mas, seria interessante pensar, como sugere Ortner 

(2007) em um sujeito e uma subjetividade culturalmente orientados. Nas palavras: 

Por subjetividade eu sempre vou me referir a uma consciência cultural e 
historicamente específica. […] Consciência é, nesse sentido, sempre 
ambiguamente parte das subjetividades pessoais das pessoas e parte da 
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cultura pública, e essa ambigüidade segue durante muito do que vem a 
seguir. Em alguns momentos, estarei abordando subjetividade mais no 
sentido psicológico, em relação aos sentimentos, desejos, ansiedades, 
intenções e assim por diante, mas, em outros momentos, estarei focando em 
formações culturais de larga escala (Ortner, 2007, p. 380-381). 

A preocupação com uma teoria antropológica sobre o sujeito e a subjetividade 

reforça uma importante virada na antropologia mais recente, ligada ao chamado pós-

estruturalismo. Ele implica em trazer à cena debates sobre a ideia de agência, mas também a 

de dor, conflito e sofrimento, e outros estados subjetivos para além de uma esfera interior, 

como no inconsciente freudiano ou no habitus bourdiano (Ortner, 2007). Por outro lado, 

implica em pensar, como também acontece na esfera de debates da Psicologia de orientação 

sócio-histórica, que a subjetividade lança entendimento sobre as formações culturais que a 

produziram. Subjetividade e objetividade são fenômenos que se constituem mutuamente, pois 

falar em fenômeno psicológico remete-se automaticamente a falar do social ou do cultural. A 

linguagem tem um papel importante, pois serve como mediação para a internalização da 

objetividade. As capacidades humanas surgem através da construção de conhecimentos em 

um processo histórico e não natural (Bock, 2001). Exemplo disso, como se nota nas 

lembranças que trago da minha maternidade, é o modo como idealizações que orientavam 

meu entendimento sobre a gravidez foram mediadas e construídas por relações bastante 

contextuais, como na vivência com minha avó, no interior de Santa Catarina, mesclada com o 

tipo de consumo e representação da maternidade experienciada em um meio de camadas 

médias urbanas. Além disso, o auto-reconhecimento de um processo de transformação de si 

associado à chegada do bebê era um elemento bastante presente nas narrativas das mulheres 

do grupo, tanto em termos de alegria, como de dor. 
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“X nasceu. Eu acho que muda tudo na vida de uma mulher né, tem um 
serzinho ali que é totalmente dependente de você, eu acho que 
transforma demais” (Daiana, 32 anos, março de 2016). 

“é uma novidade todo dia, não é fácil porque tem as responsabilidades. 
Um desafio. Mas, é muito gostoso, é muito bom ouvir essa coisinha, 
cada dia com uma novidade, crescendo e rindo, é uma alegria para a 
casa. Mas tem a dificuldade. Tem a dificuldade profissional, isso não 
posso negar, é bem desafiante. […] Então eu acho que estou tentando 
balancear, não é fácil, mas está sendo possível. Eu estou aprendendo 
todo dia e estou gostando apesar do cansaço (Clara, 31 anos, fevereiro 
de 2016). 
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Não é facil mesmo. Tem dias que durmo sentada com ele... muito cansativo. À noite 
nosso cansaço chega ao limite ne. 

Acordando no minimo duas vezes por noite... Canseira demais. Ta melhorando mas 
esse ano n foi facil. Nao fico surpresa que muitos casamentos acabam enquanto os 
filhos sao pequenos...isso aconteceu com varios conhecidos e amigos meus (homens 
e mulheres). Grande parte porque os homens não ajudavam com as tarefas de cada 
e com os filhos... Insustentável...ja é dificil quando ajuda!

Bom dia, meninas!  
A amamentação no início é bem complicada mesmo, mas qdo seu bebê pega no 
peito é uma felicidade tão grande que vc esquece todas as dores e cansaço.   
O complemento foi importante para o X desde a maternidade pq como o colostro 
não saia ele acabou tendo duas vezes hipoglicenia. 

Iza, força e assertividade. Penso que ensinamos muito a nossos filhos com nosso 
exemplo. Você certamente quer que X saiba se respeitar, então dê esse exemplo a 
ela. Na maternidade nos doamos muito e com muito amor, mas precisamos nos 
amar também. 

.. não tô dando mais ouvidos a nada que me deixa com culpa. Para mim já não 
consigo mais livre demanda, e já não esta tão boa a amamentação...não pensei que 
iria dizer isso um dia! Acho que eu estou chegando no meu tempo de desmame, e 
infelizmente antes da X. Mas quero que seja respeitoso.



20/11/15 09:01:56 Eliane Curso De Gestantes Enfermagem:  

Cansaço e dor, novidade e alegria são faces não excludentes de um processo de 

transformação complexo onde de uma mulher emerge um outro tipo de sujeito: a mãe. A 

emergência dessa figura é assinalada em várias dimensões, como na autoridade moral forjada 

pela luta e pela doação de si ou na figura política de uma coletividade invocada como no “nós 

mães”, ao se referir a uma experiência ao mesmo tempo particular e partilhada e que vai se 

densificando com o passar do tempo. Vianna e Farias (2011) exploram esses elementos ao 

analisarem situações de violência institucional e luta por justiça protagonizada por familiares 

de pessoas mortas pela polícia no Rio de Janeiro. Falar “como mãe”, naquele contexto, é um 

dispositivo político importante, porque legitima um lugar e um sujeito construído por um 

conjunto de experiências viscerais - que vão desde carregar na barriga, amamentar, vencer a 

dor e doar-se em favor do/a filho/a. No contexto que eu investiguei, de natureza bastante 

diversa deste de Vianna e Farias (2011), a emergência de um sujeito político e ativo era um 

processo que também se tornava evidente - falar como mãe era investido de uma autoridade 

em nossas conversas, que era ativado de modo crítico, quando questionadas sobre nossas 

decisões relativas a maternidade. Nós sabíamos de nossas alegrias e dos nossos sofrimentos. 

Experienciávamos em nosso corpo todo um processo de transformação. Mas, o  ponto é que 

as experiências de constituição de mãe, ainda que expressas por meio de alegrias ou angústias 
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Esse assunto pós e maternidade me deixou traumatizada, mas aos poucos eu vou 
resolvendo...Agora que X nasceu, me sinto mais abençoada ainda e resignada diante do 
adiamento das conquistas que tanto sonhei. Acho que tudo tem uma razão e nem sempre 
um caminho que planejamos é o melhor e o mais feliz. O impacto emocional quase me fez 
perder o X no início da gravidez, mas gracas a Deus ele resistiu! Sei que esse caminho não 
vai ser o mais fácil para o lado profissional, mas pelo lado pessoal já está valendo a pena. O 
amor compensa tudo!❤ 



singulares, denota um arranjo mais amplo, que inclui as condições concretas de existência, 

sociedade e cultura em larga escala, e uma relação direta com o outro - o bebê, o familiar ou 

como no caso aqui investigado, com um grupo de mulheres que condividiam a experiência. A 

gravidez e a maternidade, assim, conformam a emergência de subjetividades e de um sujeito 

que resulta de processo complexo de transformações. Um sujeito, que para utilizar uma 

fórmula de Moore (2000), não é uma estrada sem atalhos e desvios - é um sujeito que resulta 

de subjetividades múltiplas e por isso é também um sujeito de múltiplas posições:  

A noção do sujeito como lugar de subjetividades múltiplas e potencialmente 
contraditórias é muito útil. Se a subjetividade for vista como singular, fixa e coerente, 
torna-se muito difícil explorar como os indivíduos constituem seu sentido de si 
mesmos – suas auto-representações como sujeitos – por referência a várias posições 
de sujeito freqüentemente contraditórias entre si e não a uma posição singular de 
sujeito (MOORE, 2000, p. 23). 

Ser mulher, ser mãe é, assim, para além de uma condição natural, um posição de 

sujeito que pode assumir diferentes posições, performáticas, situacionais e, sobretudo, 

culturalmente orientadas. Assim, importa ressaltar que sofrimento expresso em algumas das 

narrativas e mensagens trocadas no grupo do WhatsApp, ao contrário do que se poderia 

imaginar, não refletem uma condição de passividade. Ele passa a ser empoderado como 

elemento legitimador da experiência da maternidade ativa, que não se resigna diante da luta, 

apesar do cansaço e da dor. Isso vai ao encontro daquilo que Carneiro (2015) também 

observou em sua pesquisa. Para ela:  

conforme as narrativas femininas, além de uma preocupação com a 
modelação da gestão e do parto mediante técnicas de si, além da condução 
da experiência segundo suas perspectivas de mundo, poucas não foram as 
situação em que essas mulheres disseram ter se transformado subjetivamente 
após terem parido. […] torna-se necessário ressaltar que esses processos, 
ainda que sejam individuais, não poderiam deixar de ser definidos como 
decorrentes de uma conjuntura social e cultural mais ampla do diálogo entre 
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o público e o privado (Carneiro, 2015, p. 220). 

Não obstante, na linha de raciocínio desta autora, ainda que estejamos tratando de 

um processo positivo de construção de si, as dores e ansiedades se somam as diversas 

modalidades de invasão do corpo, seja pelos instrumentos de exames e do próprio parto, seja 

pelas dores de amamentar, tanto relatadas no WhatsApp do grupo. Além disso, elementos 

altamente valorizados no contexto dos estudos sobre a gravidez e maternidade, como o parto 

natural e sua significância como processo ativo da mulher, ganhava a forma de uma espécie 

fardo a ser carregado por elas, como se nota em algumas falas a seguir. 
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Quem teve parto normal? 

Simone, só Clara teve parto normal. 

Cada uma com seu motivo mas essenciais para o bem do bb ou da mãe. 

Verdade mesmo. 

O meu foi presaao e vcs? 

O meu foi pq o bb era muito grande, caso fosse fazer normal ele poderia se machucar e não 
desceu até as 40 semanas. 

oi oi! eh por enquanto só foi eu que teve o PN, mas até agora cada uma teve seus motivos 
(os mais variados) para fazerem a cirurgia. O seu foi pressao da familia ou do medico? 
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O debate sobre parto natural e parto humanizado talvez seja um dos mais 

frutíferos nas pesquisas sobre gravidez na antropologia. Há uma considerável bibliografia 

sobre o tema, como apontam Carneiro e Ribeiro (2015). Mas, trata-se de um tema complexo, 

especialmente porque muitas vezes passa a ser balizado por uma experiência de ativista que 

leva a armadilhas, como a ideia de uma essência feminina e instinto materno, além da 

desqualificação e moralização contra aquelas mulheres que deram preferência a outros 

critérios de escolha para este processo  (Mendonça, 2015; Tornquist, 2002).  

Em algumas das narrativas sobre o parto entre as mulheres do grupo, era notável 

uma espécie de justificação do porquê de terem passado por um parto cesáreo ao invés de 
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A familia de meu marido contava historias terriveis de parto normal 😒  

ja do lado de minha familia, que eh muito pequena, so houve cesarias...meu irmao, p.e. 
nasceu de cesaria porque corria o risco dele nascer no carnaval, entao os medicos 
adiantaram (isso no Rio de Janeiro)! 

Kkk n presaao das pessoas! Pressao alta! Com 37 começou a subir! Fiquei em observaçao e 
so subia c 38 semanas a .eeica resolveu fazer o parto e pos parto cheguei a 15x16 

Esperei até 40 semanas e 4 dias mas X não encaixou, não tive dilatação, mesmo tendo muita 
contração. Na hora do parto ela tinha feito o mecônio, mas graças a Deus não 

O meu parto foi cesária por causa do risco de uma forte hemorragia devido a um problema 
de sangue que tenho Von Willebrand



natural, como se nota na fala abaixo, de Eliane, que chora muito ao saber que terá de fazer 

uma cesária. Eu mesma me sentia extremamente pressionada com essa situação, 

especialmente, porque era vista como alguém que pesquisa a gravidez a partir de uma recorte 

particular, de classes médias urbanas, de perfil universitário. 

 

07/11/15 22:07:13: Eliane Curso De Gestantes Enfermagem:  

 

16/07/15 13:07:25 Juliara Curso De Gestantes Enfermagem: 
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De tanto sono quase caí da bola num intervalo de contrações X veio só depois do almoço, 
mas falávamos sempre por telefone. Quando ela mediu estava com 6cm, fez um toque e 
abriu p 7cm, furou a bolsa e saiu liquido c meconio. Susto!! Chorei muito porque ela disse 
que ele poderia nao suportar mais o trabalho de parto, batimentos normais, mas poderia 
estar em sofrimento...teria que ser uma cesárea de urgência! Eu chorava sem parar e fiquei 

com o coração bem acelerado, quade passando mal😥  Tudo correu bem e foi super rapido, 
equipe ótima, mobilização total,  ao menos o centro cirúrgico tava tranquilo, 14: 30 X ja 

tinha nascido e estava bem. Alívio!🙏  Tentei e quase passei por um parto normal, mas nao 
deu! Agora estou calma, mas exausta... doida  pra dormir 

Então meninas, o parto foi cesárea, minha preferência era por parto normal, mas alguns 
fatores me fizeram escolher pela cesárea, marcamos para o dia 06/07 pq eu queria completar 
as 40 semanas. Minha sogra veio me ajudar ficando com a X, veio dia 04 e foi embora dia 
14, não queria esperar mais e depois não poder contar com a ajuda dela, sem ter alguém 
mais próximo com quem deixar a X… Também não queria esperar até 41 semanas pq minha 
família tem casos tristes que aconteceram por conta disso, dizem que não tem muito a ver 
mas não tenho casos de parto normal na família que tenha ocorrido tudo bem... Ainda assim 
queria, mas fui pensando em toda essa questão organizacional mesmo, e no dia do parto eu 
senti algumas contrações que eu pensei que fossem de verdade mas fomos pra Promater e 
minha médica pediu pra fazer a Monitoragem e toque tudo mais pra ver se era trabalho de 
parto pq nesse caso a gente esperaria mais um pouco, mas não era trabalho de parto e olha 

que já tinha dor, fiquei imaginando a de verdade então 😳  não tinha dilatação e Luísa ainda 
estava alta. Outro fator foi que a maternidade estava lotada! E eu queria muito que fosse na 
Promater, quase não consegui um quarto mesmo que o centro cirúrgico já estava reservado, 
e se esperasse mais não conseguiria mesmo. A cesárea foi muito rápida,  o que demorou 
mais foi o momento que fiquei com a Luísa assim que ela nasceu, colocaram ela no peito 
conversei com ela e ela parou de chorar, a pediatra era um amor! Na verdade toda equipe, 
eram todas mulheres, meu marido fotografou tudo, pra nossa surpresa Luísa estava com 2 
circulares de cordão por isso não descia, ela nasceu com um probleminha no quadril, 
suspeita de luxação congênita, não é grave com tratamento ortopédico com até 3 meses está 
resolvido, só foi difícil conseguir um médico que fizesse o exame que precisa ser feito, 
conseguimos só pro dia 24. Enfim, foi assim, não foi como sonhei mas deu tudo certo, a 
recuperação da cesárea é muito chata mas a tranquilidade de Luísa tem ajudado muito! 

Fui p o quarto pela manhã p aguardar a evolução da dilatação...muitas dores, cada vez mais 
intensas, perto de 5min de intervalo, suava frio (a bola me salvou, Clara, e tava mais vazia)!...



Como analisa Carneiro (2015), a emergência de uma cultura do parto natural é 

bastante evidente entre as mulheres descritas por ela como “mães de primeira viagem”. Essa 

opção estaria mais de acordo com uma programação de vida, especialmente entre mulheres 

jovens e consumidoras de um estilo de vida “mais natural” e espiritualizado. Como fica 

reforçado nesta passagem de seu trabalho, 

há que se destacar a inserção  de tais mulheres em um contexto social: o da 
propagação discursiva de uma vida saudável, de movimentos ecológicos, 
assim como da valorização da maternidade tardia e consciente entre as 
camadas médias brasileiras de hoje, tornando impossível a interpretação de 
suas práticas como atitudes isoladas (Carneiro, 2015, p. 220) 

Contudo, exceto por Clara, a única do Mamães Ativas que teve parto natural, 

todas as demais tivemos de passar por cesária. A questão é que fatores alheios às nossas 

escolhas foram decisivos, como a gestão do risco em situações de complicação médica, como 

no caso da presença de mecônio no líquido amniótico, o tamanho do bebê ou a falta de 

dilatação. Somado a isto, aparece também a preocupação com as infraestruturas hospitalares, 

e a ansiedade provinda das incertezas sobre a segurança com os procedimentos. 

Finalmente, outro ponto que é preciso ressaltar a partir das narrativas e mensagens 

trazidas neste capítulo é a importância do corpo para a constituição de sujeito. A beleza 

questionada do pós-parto, pés e mãos inchados, os seios cheios de leite com os bicos 

doloridos marcavam uma vivência da maternidade - como experiência individual, mas 

também coletiva, sentida “no corpo”. A gênese dessa preocupação com o corpo na 

antropologia foi inscrita, sobremaneira, pelo pioneiro trabalho de Marcel Mauss (2003), que 

través da comparação entre diferentes sociedades passou a explicitar o caráter coletivo da 

constituição do que ele chamou de “técnicas corporais”, ou seja, os modos de caminhar, 
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dormir, escavar, nadar, parir, sentar, comer etc., e como eles variam em diferentes contextos. 

Para Mauss (2003) essas técnicas podem ser abordadas como um “fato social total”, ou seja 

como um fenômeno que engloba diferentes dimensões da experiência social e individual 

(incluindo o psicológico e o social, além do biológico):  

O que sobressai nitidamente delas [técnicas do corpo] é que em toda a parte 
nos encontramos diante de montagens fisio-psico-sociológicas de séries de 
atos. Esses atos são mais ou menos habituais e mais ou menos antigos na 
vida do indivíduo e na história da sociedade (Mauss, 2003, p. 420). 

 Esses atos, como escreve Mauss (2003) não são exclusivamente individuais, mas 

inscritos culturalmente ou socialmente. Como complementa Maluf (2001), o que este autor 

pioneiro nos mostra é que o corpo não pode ser simplesmente tomado como uma espécie de 

reduto da natureza, confinado aos instintos e necessidades biológicas. Ele é um produto e 

produtor de regras e valores socialmente valorizados. E, no caso do contexto específico da 

minha pesquisa, tomar o corpo como um construtor e uma construção social se constitui num 

lugar privilegiado de visão, já que tanto a biomedicina quanto as filosofias ecológicas do parto 

natural explicitam regulações sobre o corpo, como usar a bola de pilates para aliviar as dores, 

saber respirar e contrair músculos para ajudar na passagem do bebê, etc. (Robles, 2015). 

Assim, o corpo pode nos informar muito sobre constituição de sujeito na maternidade, à 

medida que, como bem pontua Csordas (2008), o corpo passa a tomar posição e ponto de 

vista. Para este autor, o corpo é pensado como “sujeito da cultura”, como a “base existencial 

da cultura”. As implicações do que ele chama de embodiment vão para além de pensar o corpo 

nem determinadas culturas, mas sobretudo como um novo paradigma teórico e metodológico 

para a antropologia onde uma experiência cultural, como a maternidade, pode ser descrita 

como algo corporificado: o corpo passa a ser um agente da cultura, que neste caso, pode ser 
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expresso pelo processo da maternidade. 

No próximo capítulo eu desdobro essa centralidade do corpo na gravidez 

apresentando uma breve reflexão sobre gênero e sua relação com o consumo a partir das 

discussões que eram apresentadas no grupo, em torno de temas como o dos enxovais e outros 

produtos e serviços pensados para a gravidez e maternidade, como também das festas e rituais 

de aniversário e confraternização. 
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4 

O GÊNERO E O CONSUMO DAS FESTINHAS 

Neste último capítulo, eu apresento algumas modalidades de lazer, consumo e 

sociabilidade que repercutiram no “Mamães Ativas”: os chás de bebês, associados ao período 

da gravidez, e mais tarde, já durante a maternidade, os “mesversários” e os encontros 

presenciais do grupo. Tratadas pela maioria de nós como “festinhas”, em diversos desses 

eventos tivemos a oportunidade de colocar em discussão alguns dos chavões de gênero, uma 

vez que os apelos publicitários ligados ao consumo de bens e serviços associados à 

maternidade costumam reificar divisões entre “coisas de menino” e “coisas de menina”.  

Assim, em termos gerais e considerando a centralidade de aspectos históricos, como os 

recalcitrantes papéis de gênero e seus signos construídos culturalmente e socialmente - como 

a relação sexo/gênero, as brincadeiras, cores e outros elementos associados, a maternidade 

também é um período revelador de certas concepções hegemônicas de uma dada sociedade. 

Não se trata, assim, de discutir gênero nas festinhas, mas de perceber que elas em si partem de 

pressupostos que reificam binarismos. 

Não menos complexa é a ambivalência entre ideias progressistas que superam as 

dicotomias de sexo e algumas “novidades” que gendrificam desde cedo os bebês, como é o 
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caso do “chá revelação”, que conheci entre algumas das mulheres de ambos os cursos que 

participei e que apresento aqui como um exemplo de práticas emergentes das camadas médias 

urbanas e que forja um importante modo de fazer aparecer algumas transformações na 

dinâmica de constituição de família. A associação entre o sexo do bebê e a sua construção de 

gênero, como menino ou menina fica evidente por meio de elementos como os recheios dos 

bolos e biscoitos do “chá revelação”, nas cores azul ou rosa. Além disso, ritualizando esse 

momento de “relevação”, temos uma espécie de apresentação social do gênero do bebê, a 

partir dos círculos familiar e de amigos, ganhando especial fôlego com a emergência das 

novas tecnologias reprodutivas, que permitem a visualização do sexo do bebê e assim a sua 

consequente gendrificação. 

4.1 Hora do chá

Uma das formas de sociabilidade que envolvem o período da gravidez que eu já 

conhecia desde quando morava em Santa Catarina e que vim a ter contato novamente em 

Natal eram os chamados “chás de bebê” e “chás de fralda”. Esse tipo de evento possui uma 

dimensão bastante simbólica, relativa a produção de laços, como pontua (Miguelis, 2007). 

Mas também trata-se de um momento de confraternização entre amigos ou parentes de uma 

futura mãe, que é associado a uma dimensão prática, que é a da composição de itens para o 

enxoval  do  bebê  que  virá,  ainda  que  isto  pode  assumir  formas  variadas  em  contextos 

particulares. 

No caso do grupo que eu acompanhei na pesquisa, o chá de bebê foi realizado nos 

círculos de amizade e parentesco de quase todas as mulheres, mas não entre nós, pois ainda 

estávamos recentemente nos conhecendo, sendo mesmo que algumas delas já tinham feito 
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essas “festinhas” antes da formação do grupo, considerando os diferentes tempos de gravidez. 

Em alguns casos, é comum que se discrimine no convite o tipo de necessidades mais urgentes 

ou ítens que ainda não compõem o enxoval do bebê, mas na maioria dos casos, seguindo a 

própria denominação do evento, o presente são as fraldas, mas também cremes e pomadas 

para evitar assaduras, lenços umedecidos ou produtos para o banho. Pelo grupo no WhatsApp 

algumas  de  nós  trocamos  nossas  experiências  com  os  chás  que  fizemos,  algumas  delas 

envolvendo preparativos e logísticas mais apuradas:

22/05/15 20:09:19: Bia Curso De Gestantes Enfermagem:  

22/05/15 20:11:36: Vivi Curso De Gestantes Enfermagem: 

22/05/15 20:13:24: Bia Curso De Gestantes Enfermagem: 

22/05/15 20:14:11: Clara Curso De Gestantes Enfermagem: 

22/05/15 20:15:10: Vivi Curso De Gestantes Enfermagem: 

22/05/15 20:16:14: Clara Curso De Gestantes Enfermagem: 

09/07/15 17:44:30: Bia Curso De Gestantes Enfermagem: 

 



04/02/16 07:45:06: Bia Curso De Gestantes Enfermagem: 
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Agora estou um pouco atrasada p organizar o chá. Hj q me dei conta. Consegui fechar um 
buffet super em conta na promoção. Lá no Realize Buffet. Mas p mandar o serviço a domicílio. 
Deixo aí dica, bem servido, gostoso e peguei uma promoção hj q ficou menos de 17 por 
pessoa. Com direito a garçon. Incluindo torta temática, doces, salgados, mini um monte de 
coisa, suco, refri... 

Olha, vc  tá super  adiantada.  relaxa mulher. 😄  

Sendo q quero fazer o chá antes dos 8 meses. Então p a data q marquei estarei com 30 
semanas e só faltam 2 meses

hahaha! eu fiz meu cha de bebe com 3 dias para organizar. Sabe o que é loucura? 

Kkkkkk 

45 pessoas... a sorte foi contar com amigas habilidosas. Mas foi tudo no self service. E foi 
divertido. O mais legal sao as bricadeiras, fizemos um quiz, aposta para adivinha a 
circunferencia da barriga, adivinhar ingredientes das papinhas

Estou aqui com minha irmã na produção de umas lembrancinhas p um chá simples q vou fazer 
com o pessoal da pós. É muito lindo coisa de criança meu Deus

Eu tive muita sorte em relação a fraldas. Fiz o chá e ganhei bastante. Aí fizeram outro chá na 

pós e outro no mestrado. Acho q só vou precisar comprar depois de 1 ano '''



Ainda  que  essas  festinhas  envolvam  consumo  e  uma  dimensão  prática  -  de 

arrecadação de insumos voltados ao cuidado do bebê - eu não as descreverias com sendo, 

exclusivamente, uma prática utilitária. Seguindo a máxima de Mauss (2003), de que o valor 

das coisas não pode ser superior ao valor da relação entre as pessoas, entendo que o 

simbolismo que caracteriza essa prática - da produção de vínculos, do confraternizar e confiar 

aos próximos a chegada do novo bebê, é fundamental para a vida social, mais do que o 

atendimento de urgências com artigos de primeira necessidade. 

Nas imagens abaixo (Figura 4), eu trago como exemplo o chá de bebê preparado 

em razão da minha gravidez . No alto, à direita, o convite que elaboramos e à esquerda, 10

enfeites preparados pela minha filha mais velha,  na época com 4 anos e meio.  Abaixo, à 

direita, um “bolo de fraldas” que serviu como decoração do ambiente e à esquerda, as pinturas 

feitas em minha barriga. Como experiência particular, esse foi um momento de integração 

com colegas de curso e professores e amigos e também serviu como mais um momento de 

preparação da chegada da nova bebê, onde pude envolver minha filha mais velha. 

As pinturas na minha barriga foram eram parte de uma das brincadeiras feitas 

durante o chá. Novamente, elas podem ser bastante variadas, mas no caso em questão, trata-se 

de um jogo de adivinhações durante a abertura dos presentes - ou seja, o que era aquilo que 

estava embrulhado. Caso não acertasse o conteúdo do embrulho, o/a presenteador/a poderia 

fazer desenhos. Haviam também outros jogos de adivinhações, que incluíam características  

físicas dos convidados ou a medida da dimensão da minha barriga.

 Opto por usar imagens do meu chá de bebê e em outros casos, da minha filha, para não expor as demais 10

mulheres (e seus bebês) com quem trabalhei na pesquisa.
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Figura 5. Imagens do chá de bebê preparado para minha filha 
Luísa. Fonte: Fotos da autora. 

Havia ainda uma mesa com comidas e bebidas, música e muita conversa sobre 

histórias  com bebês,  que em grande medida ainda figuravam entre  uma realidade que se 

aproximava - a do fim da gestação com a iminência do parto - e uma espécie de gravidez 
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ainda  idealizada,  com  expectativas  e  o  envolvimento  de  preparação  da  chegada  da 

maternidade,  com  enxovais,  lembranças,  roupinhas,  e  outros  bens  e  formas  de  consumo 

voltados a este período. Mas, acima de tudo, havia a sociabilidade, a manutenção e reforço de 

vínculos, especialmente considerando o fato de que entre os convidados eu não poderia contar 

com os meus familiares, que moram no sul do Brasil. Para mim, dada a minha trajetória, de 

alguém que havia chegado a Natal apenas um ano antes daquele chá, constituía-se ali uma 

outra rede de apoio. Aquela era uma cidade que eu só vim a conhecer no dia em que me 

mudei pra ela, envolvida em um projeto profissional-familiar, acompanhamento meu marido 

recém concursado na universidade. Encontrar naquele chá colegas de curso e professores e 

amizades que há pouco se iniciavam, era algo confortante, que nos trazia uma sensação de 

segurança e acolhimento e que ia  para além das nuances práticas das fraldas,  pomadas e 

produtos  de  banho  que  recebíamos  de  presente.  O  presente  maior  era  o  vínculo  que  se 

afirmava.

Mas, esses chás também podem assumir outras dimensões. Na esteira das formas 

contemporâneas de se reposicionar a mulher e a maternidade na esfera da natureza, como 

discutido no capítulo anterior, eu também conheci uma prática que em alguma medida 

corrobora com essa tendência no que diz respeito ao binarismo de gênero como derivado do 

sexo: trata-se do “chá reveleção”. O “chá revelação” não é uma prática exclusivamente local, 

de Natal. Porém, foi por meio do grupo do WhatsApp que passei a conhecê-lo, já que as 

participantes passavam a trocar mensagens sobre o tema. Trata-se de uma versão do já mais 

popularizado “chá de bebê”, porém, com o incremento de nele ser revelado “o sexo do bebê”. 

Entre as mulheres do grupo, nenhuma delas havia feito esse tipo de chá, mas ele virou tema de 

algumas conversas onde este e outros tipos de festas de “chá de bebê” foram discutidas. 
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Se eu tiver um segundo filho. Vou fazer chá revelacao 😀  



16/08/16, 16:40 - Simone Curso De gestantes:  

Os chás de bebê do tipo “revelação” são “última moda entre as futuras mães”, 

como anuncia uma matéria da Revista Crescer, da Editora Globo . Nela se pode ler que 11

Não faz tanto tempo que os chás de bebê se tornaram grandes eventos, com 
direito a bufê, decoração profissional e lembrancinhas caprichadas - tudo 
para dar as boas vindas ao bebê que ainda nem nasceu e reunir gente querida 
que anseia pelo grande dia. No meio de toda essa gourmetização das 
festinhas para a chegada do bebê, uma nova mania parece ter chegado para 
ficar: o chá revelação. Funciona assim: a comemoração é organizada com 
referências a ambos os sexos e, durante o evento, amigos e familiares ficam 
sabendo se o bebê que vai nascer é menino ou menina (Revista Crescer, op. 
cit.). 

Em termos gerais, o chá revelação consiste em uma festa arquitetada com 

elementos que são associados tanto a meninos quanto a meninas e a revelação do sexo do 

bebê pode vir por meio de diversas formas lúdicas, onde os surpreendidos podem ser os 

convidados da festa, como os próprios pais, quando ela é planejada por amigos ou parentes, 

que se encarregam de abrir os resultados dos exames sem revelar o conteúdo aos pais. Assim, 

providencia-se a decoração com elementos que são valorizados como de meninos - carros em 

miniatura, bolas, personagens heróicos e cor azul -, como também de menina, com cor rosa, 

flores e bonecas. A revelação do sexo do bebê acontece depois de apostas e outras 

brincadeiras, por meio do estouro de um balão preenchido com confetes azuis ou rosas, a 

 Trata-se da Revista Crescer, da Editora Globo - uma revista de “tendências” sobre enxovais e cuidados mãe-11

bebê. É o caso particular de revista voltada ao consumo de classes médias e altas e o tipo de informação que ela 
veicula é destinada a esses públicos bem específicos, considerando valores econômicos e sociais nela 
propagados. Ver a matéria “Chá de bebê revelação: a última moda entre as futuras mães”, disponível em: <http://
revistacrescer.globo.com/Gravidez/Cha-de-bebe/noticia/2015/05/cha-de-bebe-revelacao-ultima-moda-entre-
futuras-maes.html>, acesso em janeiro de 2016.
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quebra de biscoitos ou o corte de um bolo, cuja cor do recheio indicará o sexo, conforme as 

imagens que apresento a seguir.  12

 

 

Figura 6: Bolos e biscoitos para “chá revelação”. 
Fonte: Site“Pinterest”, seção/página da “Revista Crescer”. 

Nas quatro imagens acima, da esquerda para a direita, podemos ver um bolo 

decorado com um sapato rosa e outro azul e a inscrição “É…” (it’s a…). Ao lado, no alto, um 

bolo com  recheio de confeitos azuis, que indica que o nascimento de um menino. Logo 

abaixo, biscoitos com o formato de um peça de roupa de bebê (conhecida como body), 

decorado com um ponto de interrogação. Na imagem, temos exemplos de biscoito para o 

nascimento de meninos e meninas. Por fim, ao lado direito, outro exemplo do bolo; esse 

recheado com confetes da cor rosa, indicando se tratar do nascimento de uma menina. 

 Fonte das imagens, site “Pinterest” (uma site que veicula imagens sob o slogan de “faça você mesmo”). Nele, 12

há uma seção da “Revista Crescer”, com uma vasta galeria que pode ser articulada sob o nome de “Gender 
Reveal”: biscoitos - “Gender Reveal Cookies”, bolos - “Gender Reveal Cake”, decorações de festa - “Gender 
Reveal Party”, etc. Ver: <https://br.pinterest.com/crescer/chá-de-bebê-revelação/>. Acesso em janeiro de 2016.
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A primeira questão que me chamou a atenção para o caso do “chá revelação” é o 

do tipo de circulação que certos bens de consumo passam a ter, facilitados pela internet. As 

imagens que circularam no grupo do whatsapp eram, como as que utilizo aqui, retiradas de 

sites e de revistas sobre bebês, que em grande parte são internacionais. O próprio chá 

revelação é intitulado nessas revistas como “Gender Reveal Party” (festa da revelação do 

gênero), porém, é consumido e apropriado localmente, como “uma ideia muito legal”, 

conforme era descrita no grupo. Isso responde por aquilo que Hannerz (1998) chamou de 

conexões transnacionais, que permitem pensar como pessoas, produtos e artefatos, resíduos e 

tendências de pensamento circulam e são apropriados em lugares diversos. Algumas vezes,  

isso acontece de forma crítica, ou seja, adaptado a questões locais e noutras, de forma 

compacta e ideológica, sendo apropriadas sem muita modificação, suprimindo questões 

locais. 

Associado a esse meu primeiro questionamento, está a valorização das festas de 

bebê, como os “chás de bebê”, os “chás de fralda” ou os recentes “chás revelação”. Além 

deles, ainda, as festas ligadas ao batismo, os “mês-versários” - que são comemorações feitas a 

cada mês do “ano zero” do bebê - ou ainda, a festa de primeiro ano. Para Roudinesco (2003), 

essas festas ligadas aos bebês têm substituídos as festas de casamento, em tempos em que a 

constituição de família se faz por meios informais ou de modos que se deslocam das formas 

tradicionais, como as famílias homossexuais ou aquelas formadas por pactos e uniões civis, 

em geral sem a cerimônia religiosa. Essas festas de bebê, para Roudinesco (2003) são uma 

forma de celebrar não apenas o bebê em si ou a sua “inserção na sociedade” por meio do 

círculo de parentes e amigos, mas uma forma de legitimar a própria união do casal. Além 

disso, em termos práticos, como nas formas de ritual associados a manutenção de laços e da 

própria vida, como aqueles descritos por Mauss no Ensaio sobre a dádiva ou na análise do 
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Kula, feita por Malinowski. Isso porque, em alguns casos nos chás de bebê, como em uma das 

suas variações, o chamado “chá de fraldas”, são ofertados presentes e peças de enxoval. 

Nesses círculos, como no próprio grupo que tenho acompanhado, é comum a participação em 

chás de bebê entre amigos ou mesmo entre gerações - chás de bebê de filhos e de netos, 

fazendo uma espécie de manutenção de laços. 

O segundo ponto sobre o qual eu gostaria de refletir à respeito do “chá revelação”,  

diz respeito a colagem direta entre “sexo do bebê” e “gênero” e a valorização de elementos 

que indicam isso, como certos brinquedos e, particularmente as cores azul e rosa, que 

desempenham papel central na revelação. A ideia de revelação está centrada em “contar” para 

amigos e parentes ou contar para os pais se o bebê que vai nascer é “menino” ou “menina”. O 

método mais comum de se saber o sexo do bebê é por meio da ultrassonografia e isso 

acontece, comumente, a partir da 16a. semana de gestação.  A questão é que sexo e gênero 13

são utilizados de maneira sinonímica e na maior parte dos casos, sendo o gênero um 

subproduto direto do sexo: festas de revelação de gênero (gender reveal parties), com os 

bolos de gênero (gender cakes) ou biscoitos de gênero (gender reveal cookies), baseiam-se na 

revelação do sexo do bebê. 

Essa esfera de relação naturalizada entre sexo e gênero e seus signos culturais é 

discutida e criticada por Butler (2003) à luz da ideia de regimes de subjetivação de Michel 

Foucault e de sua proposta de performatividade. Para ela, gênero é uma forma discursiva que 

se instaura sobre o sexo na relação de poder. A linguagem, seja ela por meio de palavras, mas 

também por meio de signos como brinquedos e cores, como no caso do chá de revelação, 

 Há exames que podem revelar o sexo do bebê em menos tempo de gestação, como aqueles feitos a partir de 8 13

semanas, com um caro exame de sangue de sexagem fetal, outros feitos a partir da 10 semana, com  caro exame 
de urina comprado em farmácias ou exames genéticos e invasivos. Sobre isso, ver “Quando dá para descobrir o 
sexo do bebê?”, matéria do site “Babycenter”, disponível em: <http://brasil.babycenter.com/x4600017/quando-
d%25C3%25A1-para-descobrir-o-sexo-do-beb%25C3%25AA#ixzz3zE7SWqBS>, acesso em fevereiro de 2016.
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constróem gênero sobre matrizes sexuais, respondendo a regimes estabelecidos de 

heterossexualidade e falocentrismo. Nas suas palavras:  

a heterossexualidade compulsória e o falocentrismo são compreendidos 
como regimes de poder/discurso com maneiras frequentemente divergentes 
de responder às questões centrais do discurso do gênero: como a linguagem 
constrói as categorias de sexo? ‘O feminino’ resiste à representação no 
âmbito da linguagem? A linguagem é compreendida como falocêntrica? 
Seria ‘o feminino’ o único sexo representado numa linguagem que funde o 
feminino e o sexual? Onde e como convergem heterossexualidade 
compulsória e falocentrismo? Onde estão os pontos de ruptura entre eles? 
(Butler, 2003, p. 10-11). 

Para Butler (2003, id.) o discurso tem o poder de ser utilizado como uma 

“estratégia pra descaracterizar e dar novo significado às categorias corporais”. Para ela, 

“práticas parodísticas baseadas numa teoria performativa de atos de gênero que rompem as 

categorias de corpo, sexo, gênero e sexualidade, ocasionando sua re-significação subversiva 

e sua proliferação além da estrutura binária.” Para Butler (2003), a noção binária de 

masculino-feminino constitui a estrutura exclusiva em que as especificidades são 

reconhecidas. O feminismo é descontextualizado, com isso, de questões de classe, raça, 

etnia, e outros eixos de poder. Ainda, as supostas universalidade e unidade do sujeito do 

feminismo são minadas pelas restrições do discurso representacional em que funcionam. 

Deste modo, a categoria mulheres só alcança estabilidade e coerência no contexto da matriz 

heterossexual. Para a autora, a construção variável da identidade seria o objetivo de uma 

nova opção política para o feminismo, nas suas palavras, “uma política representacional 

capaz de renovar o feminismo em outros termos. (...) isto é, uma política feminista que tome 

a construção variável da identidade como um pré-requisito metodológico e normativo, senão 

como um objetivo político” (Butler, 2003, p. 23). Assim, quanto ao sistema sexo-gênero 

considera que  
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a distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que o sexo 
pareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente construído: 
consequentemente, não é nem o resultado causal do sexo, nem tampouco tão 
aparentemente fixo quanto o sexo. [Sexo é] tão culturalmente construído 
quanto o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se 
absolutamente nenhuma. […] Gênero não está para a cultura como o sexo 
para a natureza; ele também é o meio discursivo/cultural pelo qual a 
‘natureza sexuada’ ou ‘um sexo natural’ é produzido e estabelecido como 
‘pré-discursivo’, anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra 
sobre a qual age a cultura. (...) colocar a dualidade do sexo num domínio 
pré-discursivo é uma das maneiras  pelas quais a estabilidade interna e a 
estrutura binária do sexo são eficazmente asseguradas (Butler, 2003, p. 24, 
26). 

Para a autora, é preciso reformular a noção de gênero de modo a “abranger as 

relações de poder que produzem o efeito de um sexo pré-discursivo e ocultam, desse modo, a 

própria operação da produção discursiva” (id.). Além disso, a sexualidade, sendo construída 

nos termos do discurso e de poder - adequado com as convenções culturais heterossexuais e 

fálicas que definem “meninos e meninas”, desde antes de nascerem - não é estabelecida antes, 

fora ou além desse mesmo poder. Assim, o gênero entendido como uma estetização repetida 

do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente 

rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma 

classe natural de ser, ou seja, que se situa no plano de uma construção discursiva sobre os 

corpos. Transformar o sexo do bebê que virá em gênero é uma operação que pode ser feita por 

meio dessas inscrições, como as cores azul e rosa dos recheios dos bolos e cookies, as 

decorações de festa de bebê, etc. O gênero, assim como para Butler (2003), passa a ser 

pensado como um regime de subjetivação. É nos corpos dos bebês que já se começa a 

inscrição do discurso binário e heterossexual, de meninos e meninas, como derivados de uma 

matriz biológica de sexos. 
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Finalmente, uma terceira questão que me interessa nessa relação entre gravidez e 

gênero diz respeito ao papel da tecnologia na construção de gênero como discurso sobre o 

sexo. Quando eu realizei minha primeira pesquisa, com as grávidas de antigamente, foram 

comuns as narrativas que apontavam para modos como eram suspeitos o sexo do bebê. Isso 

incluía o tipo de “desejos” que a grávida tinha, sobretudo associando alguns tipos de 

alimentos com meninas e outros com meninos; a frequência de enjoos, quando no início da 

gravidez ou a posição e a forma da barriga, quando em momento mais avançado dela. Essas e 

outras questões ligadas à experiências eram formas narradas de tratar do sexo do bebê, entre 

grávidas dos anos de 1950 ou 60. Paim (2001, p. 42) também mostrou isso em seu trabalho 

com grávidas de camadas populares de Porto Alegre/RS. Segundo ela, alterações corporais 

relatadas por suas informantes era lidas como marcas do sexo do bebê: “se a mãe fica com o 

rosto inchado é menino; se fica com o rosto magro é menina. Se as dores são nas costas é 

menino, se é na barriga é menina”. Contudo, a crescente medicalização da gravidez e as 

formas associadas de tecnologias reprodutivas transformaram esse cenário a partir dos anos de 

1980, disseminadas principalmente entre camadas médias e altas, fez com que artefatos 

técnicos substituíssem os saberes populares (Luna, 2007; Carneiro, 2015). Assim, entre outras 

mudanças importantes nesse processo, as tecnologias de ultrassom passaram a ser centrais 

para a afirmação do sexo do bebê. Além do “mito da objetividade da imagem técnica” que ela 

suscita, figurando como uma afirmação de verdades médicas “provadas” pela imagem, o 

ultra-som obstétrico sofreu uma transformação peculiar no Brasil, tornando, além de uma 

tecnologia de imagem médica, algo que progressivamente transformou-se em uma 

modalidade de ‘consumo’ e ‘lazer’ (Chazan, 2008). Isso porque, a ultrassonografia deixou de 

ser “um exame em si” com suas funções clínicas e passou a ser intimamente associada ao 

“jogo” de descobrir o sexo do bebê. Com isso, desencadeou-se novas modalidades de relação, 
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como a ideia de produzir as primeiras imagens ainda intra-uterinas do bebê, que já podem ser 

divulgadas em redes sociais como sendo fotos ou mesmo no desencademento de uma 

indústria “pré-natal” encarregada de vender “produtos de menino ou de menina”, como 

roupas, acessórios, móveis e decoração de enxoval. Simone, de 25 anos, em entrevista 

realizada em março de 2016, narrava a sua experiência de gravidez associada ao 

reconhecimento do sexo do bebê: 

“eu vou falar um pouco da gestação. Eu desde sempre sonhei em ser 

mãe, mas eu sempre idealizei uma gravidez mágica, aquele mundo 

lindo. Até acho que Julia comentou no curso assim, ‘ah eu já amava 

antes de conceber’. Eu não sentia isso na gravidez, e eu me estranhei, 

às vezes me sentia mal, porque eu queria sentir o que ele dizia que 

estava sentindo, foi isso que eu passei a minha vida toda imaginando, 

então enjoei até o sétimo mês; eu não me achei bonita grávida, essas 

coisas, então a gravidez em si não foi legal pra mim. E eu só vim sentir 

alguma coisa, eu assim, questão de sentimento eu acho que só vim 

sentir quando eu soube qual era o sexo, que não era mais só em feto, 

tinha um nome, tinha todo um contexto e uma história, então assim, 

quando eu soube que era um menino, que tinha nome, X, que eu já 

tava idealizando, aí já comecei a mudar né, aí eu já tava sentindo 

aquelas coisas que eu tava idealizando, foi no finalzinho da gestação, 

porque eu demorei a descobrir o sexo, mas valeu, e quando ele 

nasceu, aí veio aquela mágica que eu passei a vida toda idealizando”.  

Como mostra Chazan (2007, p. 23), em seu estudo sobre a ultrassonografia 

obstétrica, “a construção de gênero fetal é uma atividade discursiva que se dá frequentemente 

apoiada nas imagens fetais decodificadas e explicadas pelo profissional”. Para isso, cabe 

ainda acrescentar que essas tecnologias e o olhar profissional do médico não opera isso por si 

mesmos. Esse processo de gendrificação do feto/bebê é fortemente modelado por concepções 

bastante tradicionais sobre códigos e relações de gênero. Para tratar dessas questões, a autora 
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se apoia na ideia foucaultiana de como o olhar do profissional de saúde é um instrumento de 

poder, inscritor de verdades. É o profissional, em geral da obstetrícia, que lê na imagem cinza 

e pouco definida da ultrassonografia, o sexo do bebê, transformando algumas evidências, 

como “os três risquinhos” - indicativo de vagina que é lido como “menina” ou “um 

piruzinho”, que mostra que “é ele” (Chazan, 2007, p. 177). Mais que isso, a essa 

gendrificação do bebê iniciada nesse processo alia-se ao seu próprio processo de subjetivação, 

já que o bebê, indeterminado, passa a ganhar estatuto de pessoa, com suas características 

singularizantes, que vão desde um nome às suas formas e modos de ação, como 

“bochechudinho”, “molecão”, “fofinha” ou “brincalhona”. Assim, como sugere Chazan 

(2007, p. 200-201), 

a preocupação precoce em definir o sexo fetal, delimitando a identidade de 
gênero, tem como pano de fundo as transformações culturais surgidas no 
bojo das novas tecnologias reprodutivas. […] A insistência na determinação 
precoce do sexo fetal e a recorrente construção de gênero que ocorrem nesse 
campo estão, por outro lado, inseridas em um contexto no qual as imagens 
técnicas em geral - em especial a fotografia, o cinema e a televisão - , ao 
lado das tecnologias visuais médicas, vêm contribuindo de modo acentuado 
para a construção de uma cultura visual que se tornou hegemônica, ao longo 
do século XX, nas sociedade urbanas industrializadas. 

Assim, a imagem do ultrassom, como sugere a autora, produz e reforça a ideia de 

um feto como “um indivíduo destacado” da gestante, que é subjetivado, medicalizado, 

sexuado e gendrado, “em suma”, como conclui ela, “uma pessoa moderna” (id.). 

4.2 Entre encontros e “mesversários”  
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Enquanto estávamos na fase da gravidez, os chás de bebê configuravam-se como 

um tipo de momento de confraternização que fazíamos entre nossos círculos mais 

particulares, que incluíam amigos, colegas de trabalho ou familiares. Contudo, com a chegada 

dos bebês e com o amadurecimento dos relacionamentos que passávamos a construir no 

grupo, outras formas de sociabilidade, como os “mesversários” e os nossos encontros das 

Mamães Ativas. 

O primeiro caso, o dos “mesversários” foi uma descoberta. Eu não conhecia a 

prática, que consistia, entre as mulheres do grupo, em pequenas comemorações que aludiam 

aos aniversários mensais dos bebês. Essa prática acontecia ao longo dos doze primeiros 

meses, quando então as comemorações passam a aludir os aniversários anuais. Como também 

era costume no grupo, essas festas não costumavam ser eventos com grande número de 

convidados ou preparativos. Em geral, sequer haviam convidados, quando muito, avós ou 

outros membros da família, que morassem próximos.  

Aniversários e eventos dessa natureza podem ser lidos como práticas que 

atualizam vínculos e reafirmam a comunidade. Douglas (2007) ao se referir a obra de Marcel 

Mauss (O ensaio sobre a dádiva), nos fornece uma pista interessante para analisar o papel 

dessas festas. Segundo ela, “grandes correntes de dádivas ligam todos na comunidade num 

ciclo de trocas de longo prazo” (Douglas, 2007, p. 20). O trabalho de Mauss faz referência, é 

claro, a sociedades distintas em tempo e escala daquelas que eu pesquiso. Mas, é interessante 

notar que eventos sociais em camadas médias urbanas também cumprem esse papel de 

reafirmação. Refiro-me às cerimônias de casamento, formaturas, aniversários, bailes de 

debutantes, etc. Lembro-me com clareza de meus pais intervirem na minha lista de 

convidados para a minha formatura de graduação, sugerindo nomes de pessoas associadas a 

eventos da mesma natureza para o qual eles haviam sido convidados em outro tempo. Eu 
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precisava, a longo prazo e já numa geração seguinte, retribuir a dádiva - reafirmar o laço. 

Festas de casamento, em alguma medida também podem assumir esse caráter, mas como foi o 

caso de muitas de nós do grupo - e o que parece que tem sido comum de um modo mais geral 

em camadas médias urbanas - quase nenhuma de nós fez uma grande festa de casamento e 

como já sugeriu Roudinesco (2003), práticas de socialização da família e sua apresentação à 

comunidade tem sido atualizadas por meio de outros eventos, como é o caso das grandes 

produções de festas de primeiro aniversário das crianças.  

Já no caso do mesversários, a ideia praticada no grupo era a de se fazer algo que 

pudesse compor um memória do momento, mas que não implicasse em custos financeiros ou 

grande celebrações que envolvessem preparativos complexos, caros e de quebra de rotinas. 

 

05/02/16 19:47:23: Eliane Curso De Gestantes Enfermagem:  



05/02/16 19:47:38: Vivi Curso De Gestantes Enfermagem:  

 

05/02/16 19:47:51: Eliane Curso De Gestantes Enfermagem:  

A conversa entre Eliane e Vivi aludia a uma foto de minha filha Luísa, por ocasião 

do seu nono mesversário, que eu havia compartilhado no grupo (Figura 5). 
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Que legal, Ju! Fazer uma criança feliz precisa de pouco. Nós é que criamos necessidades e 
excessos

Eu gosto do básico

Aliás, o mercado cria e nós aceitamos 



 

A cada visita periódica ao pediatra, as dietas são atualizadas conforme o 

desenvolvimento do bebê e na época desse mesversário de Luísa, ela começava a introduzir 

novas frutas e verduras à sua rotina de alimentação. Era temporada de melancia e ela havia 

adorado a fruta e então colocamos uma vela na fruta, com o número 9 para simbolizar os 

meses de idade. Luísa fez uma grande festa, experimentando diversas sensações com o seu 

“bolo” de mesversário: comia, lambuzava-se, espremia a fruta entre os dedos, etc. e tudo 

aquilo era registrado por nós, com a câmera do telefone celular. Algumas das fotos, como a da 

“figura 5”, foram para no grupo Mamães Ativas, mas também nos grupos de família e da 

turma de mestrado, que eu também mantinha no WhatsApp. Outras, ainda, foram parar em 

outras redes sociais, como o Facebook. 
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Figura 7. Luísa, com seu “bolo” de nono mesversário. 
Fonte: Foto da autora. 



  

Figura 8. Luísa, no seu segundo mesversário. 
Fonte: PrintScreen de Foto da autora publicada no Facebook. 

Como a própria Mary Douglas (2007), já citada, mostra, mas também como 

Miller (2007) e outros autores refletem em seus trabalhos, o consumo, enquanto campo de 

discussão antropológica, não pode ser reduzido a um monetarismo. Ainda que os mesversários 

que praticávamos com nossos bebês não envolviam um exagerado custo financeiro, ele 

implicava em outras formas de consumo, como o da imagem de “fofura” dos bebês, a 

informação visual sobre o seu desenvolvimento mês a mês, etc. Já no caso das imagens 

partilhadas no Facebook, em alguma medida, elas produziam o que o filósofo Byung-Chul 

Han (2016) chama de “economia dos likes”, em referência a eventos que são produzidos para 

virar notícia nas redes sociais. No caso de sua crítica, haveria mesmo uma inversão de 

valores: o mesversário não seria um evento sobre bebês, que eventualmente acabaria virando 

publicação no Facebook - eles seriam feitos, para o Facebook, com fotos pensadas não para o 

registro do momento, mas para a publicação do evento. 

Por fim, à medida que os bebês iam crescendo, também passamos a combinar 

encontros presenciais na casa de uma ou outra de nós, como também em locais públicos, 

como o shopping e o cinema. Para além da ideia comum de associar lazer e consumo em 

camadas médias, o passeio no shopping também fornecia outras formas do que 

considerávamos conforto, como uma relativa sensação de segurança em contraste com os 

passeios na rua, mas uma efetiva proteção aos bebês em relação à exposição ao sol na cidade 

de Natal. Além disso, em alguns casos, podíamos nos confraternizar nas salas de cinema, 

como era o caso das sessões do Cinematerna. 
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O Cinematerma, em linhas gerais, é uma iniciativa que começou em 2008, em São 

Paulo e que conta atualmente com a participação de parcerias privadas, como o da empresa de 

cosméticos Natura e redes de cinema, que o fazem acontecer em diversas cidades do Brasil . 

Segundo a descrição fornecida em seu site, ele começou como uma iniciativa de mães: 

“São Paulo, fevereiro de 2008. Em um grupo de discussão sobre parto 
humanizado e maternidade ativa pela internet, um dia, uma das mães conta 
que sente saudades de ir ao cinema depois do nascimento do primeiro filho. 
As mães se organizam e dez delas – com seus bebês – “invadem” uma sala 
de cinema.O sucesso da primeira empreitada dá início a encontros semanais 
no cinema, seguidos de bate-papo num café, em meio à amamentação e 
trocas de fraldas. As mães retomam sua vida cultural e trocam experiências 
sobre a maternidade. Passados alguns meses, o grupo lança a primeira sessão 
amigável para bebês, acolhido por uma rede de cinemas, que reconhece o 
valor da iniciativa. Nasce oficialmente, em agosto de 2008, o CineMaterna. 
No dia 26, é fundada a Associação CineMaterna” (cinematerna.org.br -  
“Quem Somos”, acesso em setembro de 2017) . 

 

Figura 9. Cinematerna. 
Fonte: PrintScreen da página do Cinematerna na internet - cinematerna.org.br. 

A participação das mulheres do grupo nas sessões do Cinematerna eram variadas, 

especialmente porque os horários das sessões eram variadas em com um calendário bastante 

esparso, em geral, uma vez ao mês, durante a semana, nos dias de menos demanda nos 

cinemas locais, como segundas ou terças-feiras. Mas, em alguma medida, o seu propósito ia 
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ao encontro do projeto desse evento, que é o de resgatar socialmente a puérpera através da 

cultura, ainda que de modo mais geral, as mães do grupo tinham uma vida social bastante 

ativa. O diferencial, nesse caso, considerando que as sessões do Cinematerna permitem, 

justamente, que as mães assistam os filmes em companhia dos bebês, interessava-me mais o 

tipo de sociabilidade entre as mulheres do grupo, mas também entre os bebês, que passavam a 

conviver presencialmente. Além disso, somados a estes encontros no cinema e no shopping, 

começávamos a nos encontrar em confraternizações que organizávamos em casa (Figura 8). 
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Figura 10. Encontros presenciais do Mamães Ativas. 
Fonte: Fotos da autora. 

No alto (Figura 8) temos à esquerda foto da mesa e de parte do cenário elaborado 

para o encontro do Mamães Ativas na casa de Simone, em janeiro de 2016 e ao lado, a foto da 

mesa com alimentos e o cenário do encontro realizado em abril de 2016 no salão de festas do 

meu condomínio. Abaixo, na mesma figura, temos o “estacionamento dos carrinhos” do lado 

de fora do salão de festas, em abril de 2016. Como se pode notar nas imagens, ainda que fosse 

um tema de ampla discussão no grupo, o fato de as encomendas para festinhas de bebês virem 

com motivos rosa ou azuis (e nesse caso com as duas cores) mostra o lugar posicionado que 

se tem nesse mercado - daí o porque de como é evidente o gênero das festinhas infantis. 

Contudo, para além dessa importante discussão, eu gostaria de finalizar este capítulo 

ressaltando que estes encontros presenciais já com a presença dos bebês e realizados nas 

residências de um ou outra das mulheres do grupo, reafirma o acompanhamento de uma 

trajetória de vida que teve início por volta de um ano antes, quando nos matriculamos em um 

curso de gestantes. O curso durou pouco mais de um mês com encontros semanais, mas a 

partir dele criamos um grupo do WhatsApp e em poucos meses estávamos trocando 

experiências e apoios durante o fim da gravidez, o parto e o puerpério e acumulando vínculos, 

que passaram a ser novamente reafirmados em mais uma etapa desse processo, que passaram 

a ser os re-encontros presenciais depois da gravidez, no shopping, no cinema e agora em 

nossas casas. Além disso, como procurei mostrar ao longo deste capítulo, gênero e consumo 

aparecem em diferentes situações associadas à maternidade: no começo da gravidez, com as 
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preocupações em torno da constituição do enxoval, em seguida, com a descoberta do sexo do 

bebê e depois, com as festas de mesversário e aniversário. 

* 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho, eu busquei apresentar diferentes aspectos da formação de 

uma grupo de gestantes, incluindo modos de sociabilidade e pertença, formação de rede de 

apoio e partilha de experiências da gravidez, do parto e do puerpério. As minhas escolhas 

aqui, foram, assim, circunscritas por alguns elementos que procurei destacar, entre os quais, a 

presença do WhatsApp ou algumas modalidades de consumo. Mas, a riqueza de material que 

pude reunir ao longo de uma ano de trabalho de campo não se esgotou nas análises aqui 

realizadas e levam-me a uma primeira conclusão - a de que uma antropologia preocupada com 

a gravidez, com as políticas do parto, com maternidade e sua relação com a biomedicina e 

outros saberes, com o papel do corpo e a produção de subjetividade ou o contexto das 

camadas médias urbanas, é um tema que se desdobra em densas e múltiplas camadas de 

complexidade.  

Outra questão mais geral a ser explicitada diz respeito ao aprendizado de pesquisa 

em uma situação em que pesquisador e pesquisados partilhavam a experiência da gravidez e 
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da maternidade. Como tratei no primeiro capítulo, estar grávida em campo foi um desafio 

metodológico, pois exigiu que eu problematizasse constantemente o tipo de acesso que eu 

tinha às minhas interlocutoras. Passei a compreender a importância do longo debate na 

disciplina sobre a reflexividade, mas também, pude experimentar estratégias metodológicas  

inovadoras, centradas no corpo. Por isso, o tratamento que quis dar à minha reflexão, de 

pensar o corpo grávido em campo como um ferramenta de pesquisa, por meio da qual eu 

procurei expressar aquilo que Schwade (2016, p. 211), chama de “condição situada da 

produção do conhecimento antropológico”. Ser mulher e mãe e pesquisar grávida exigiu-me 

ampliar os sentidos do que é participação na prática etnográfica, supondo “reconhecimento, 

partilha, troca, reposicionamento”, que desafiaram “a forma como essa experiência (subjetiva) 

[foi] incorporada na textualização” (Schwade, 2016, p. 219 - acréscimo meu). Pensar o meu 

lugar em campo, refletir sobre a minha posição junto das demais mulheres do grupo fez com 

que eu percebesse o quanto escrever sobre esta experiência de pesquisa era também uma 

tomada de posição - enfim, eu também fiz uma pesquisa implicada (Schwade, 2016). 

Na sequência de discussões que ainda trago no primeiro capítulo, o olhar crítico 

aos chamados cursos para gestantes me fez perceber como se opera uma espécie de pedagogia 

biomédica. Tanto no curso oferecido via Departamento de Fisioterapia como naquele 

oferecido pela PROGESP, no âmbito do programa Viver em Harmonia, da UFRN, a 

maternidade era tratada como um fenômeno da natureza. Ainda que emoções e sentimentos 

fossem parte da pauta, eles eram tratados como resultado de alterações hormonais, associados 

a ansiedade e outras transformações do corpo. Mais do que isso, a gramática de saudável, 

saúde, bem estar, ao mesmo tempo que buscava desconstruir a ideia de gravidez como uma 

doença, ainda a mantinha numa agenda de políticas de saúde. 
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Ainda no que diz respeito à ideia mais ampla de se fazer uma etnografia de um 

grupo de gestantes, posso concluir que a experiência de pesquisa fez-me perceber que “um 

grupo” não é uma entidade dada, pronta para ser selecionada e destacada de uma dada 

realidade. Aquilo que por comodismo de linguagem eu tratei como grupo de gestantes ou 

grupo de mulheres, na realidade foi algo que se construiu no próprio processo da pesquisa: 

ainda que partilhando muitos elementos - como a gravidez, a trajetória de vida centrada em 

um projeto familiar-profissional ligado à UFRN, viver em situações características daquilo 

que é amplamente tratado na antropologia de Gilberto Velho como sendo camadas médias - 

por razões diversas nos inscrevemos no mesmo curso oferecido para gestantes e assistimos 

juntas às aulas, como cumprimento de um contrato pedagógico. Mas, adensamos e 

mantivemos o vínculo. Passamos a nos importar umas com as outras, a partilhar experiências 

e informações. Nesse contexto, facilitadas pelo uso de novas tecnologias digitais, como o caso 

de smartphones com acesso à internet e inscritas no aplicativo de troca de mensagens 

WhatsApp, expandimos as possibilidades de nos mantermos vinculadas. O grupo não estava lá 

para ser etnografado. Ele foi construído aos poucos e ganhou mais força à medida que fomos 

nos tornando testemunhas umas das outras de momentos tão densos da vida de cada uma, 

como foi o caso da experiência da maternidade. É claro que a formação do grupo não pode ser 

simplesmente reduzida a uma possibilidade técnica de um dispositivo como o WhatsApp, mas 

eu decidi dar especial atenção a ele, justamente por ser um elemento singularmente presente 

nessa experiência de pesquisa em diversos âmbitos: o primeiro, de modo mais geral, diz 

respeito ao fato de que boa parte da pesquisa - ou seja, boa parte da coleta de dados - foi 

realidade de forma mediada pelo WhatsApp. Isso exigiu uma reflexão sobre o quanto tem se 

tornado presente no nosso cotidiano essas novas tecnologias digitais e o quanto a antropologia 

ainda pode ser desafiada por isso. Outro importante âmbito de reflexão sobre o WhatsApp diz 
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respeito à forma como ele dinamizou a sociabilidade do grupo e se converteu num importante 

instrumento de apoio para todas nós, pois como eu procuro explicitar ao longo do segundo e 

do terceiro capítulo, o fato de podermos conversar durante a noite ou enquanto 

amamentávamos, nos fortalecíamos trocando mensagens positivas, partilhando sentimentos, 

angústias e sofrimentos, como também nos distraindo com brincadeiras, fotos, vídeos e 

curiosidades sobre as rotineiras descobertas da maternidade. Esse tipo de sociabilidade não 

seria viável face a face, como também, nem mesmo, se dependêssemos de outros dispositivos 

ligados à internet, como computadores de mesa ou notebooks, pois em alguns casos, de 

madrugada e ainda em recuperação do parto, não nos levantaríamos da cama para conversar 

com alguém pela internet enquanto amamentávamos. O celular cabe na mão - o grupo cabia 

na mão! 

Outra questão que eu gostaria de destacar diz respeito a uma espécie de 

ambivalência que busquei evidenciar que é a da relação entre maternidade e feminismo, ser 

mãe e mulher ou ainda, entre a maternidade e a vida profissional. Como descrevo no segundo 

capítulo, todas nós tínhamos formação universitária e algumas ainda com alto nível de 

formação, contando com mestrado e doutorado. Direta ou indiretamente estávamos ligadas à 

vida universitária e conjugávamos a maternidade com nossas trajetórias profissionais.  Além 

disso, na maior parte dos casos, vínhamos de outras cidade para Natal por conta desse 

interesse profissional e tudo isto não se configurava como uma negação da gravidez. Assim, 

eu procurei, por meio das trajetórias dessas mulheres que formavam o Mamães Ativas, 

desconstruir o caráter negativo da maternidade, tomado como algo que se opõe à liberdade da 

mulher.  

O debate sobre gênero e sexualidade também apareceu como algo a ser destacado. 

Procurei tratar disso ao analisar o tipo de enquadramento produzido nos bens e serviços 
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voltados à maternidade, como as cores das roupas de bebê, os formatos dos móveis para o 

enxoval de bebês - mais quadrados e retos para os meninos e mais arredondados e e curvos 

para as meninas -, e até o aparecimento de novas práticas como os chamados “chás 

revelação”, que cumprem o papel de apresentar - ou inscrever - o gênero do bebê que vem. 

Por fim, eu gostaria de destacar que a possibilidade de acompanhar a constituição 

do Mamães Ativas desde quando estávamos grávidas, passando pelos nossos partos e 

chegando até o momento em que todos os bebês já estavam com alguns meses de vida, 

permitiu que eu pudesse perceber a sociabilidade de modo processual. No início da formação 

do grupo, os temas de nossas conversas eram voltados a um futuro próximo - ser mãe, como 

seria o parto, como seria a presença dos bebês - e eram caracterizados por expectativas 

bastante idealizadas, marcadas por imagens de gravidez que são amplamente consumidas em 

peças midiáticas, nas novelas, etc. Com os partos acontecendo e num período de puerpério, de 

experiência de amamentar, o tom idealizado da maternidade passou a ceder lugar a relatos 

carregados de dor, angústia e sofrimento, mas que ao mesmo tempo evidenciavam a força de 

superação e a alegria com cada novidade do período - o primeiros sons do bebê, as 

comidinhas, começar a andar, etc. A maternidade “sonhada” ou ideal dava lugar à maternidade 

real ou vivida, marcada pelas expectativas de parto não realizadas ou pela falta de boas noites 

de sono e pelo cansaço. Em seguida, a partilha de todas as vivências parece ter aproximado e 

fortalecido ainda mais os laços entre nós, que passamos a nos encontrar presencialmente, 

estendendo estes encontros à participação dos bebês e dos companheiros ou maridos. É neste 

sentido que eu descrevo o Mamães Ativas como um processo, já que o grupo e suas formas de 

sociabilidade foram continuamente transformadas, assim como cada uma de nós em 

particular, em termos de subjetividade e da própria constituição de sujeito - do ser mulher para 

o ser mulher e mãe. Por isso, em linhas gerais, para mim, fazer esta pesquisa não foi apenas 
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um experiência de formação antropológica que trata de gravidez e maternidade, de camadas 

médias, grupos urbanos, de gênero e constituição de sujeito. Foi uma experiência de vida, de 

um tempo de partilha e de autoconhecimento que eu espero que posso iluminar outras 

pesquisas, formar outras redes e inspirar outros grupos. 

  

* 
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