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Exotopia materna

Ser mãe é ter o outro em você por meses
Ser mãe é sentir que o outro faz parte de você
Ser mãe é não saber onde o eu termina
Ser mãe é saber que por meses o outro não saberá que é outro
Ser mãe é não saber onde, quando e em que momento o outro saberá que é outro
Ser mãe é acordar na madrugada e não se reconhecer nem na imagem que o
espelho reflete

Ser mãe é ser alimento para o outro
Ser mãe é viver não no eu, mas para o outro
Ser mãe é sentir a dor do outro na sua pele
Ser mãe é conferir o respirar do outro
Ser mãe é precisar do outro para respirar no eu
Ser mãe é sofrer quando o outro começa a se tornar outro e a querer o ele não o eu

Ser mãe é alimentar o outro e se satisfazer
Ser mãe é se ver no outro e repensar o eu
Ser mãe é tentar ser um eu melhor
Ser mãe é sofrer a não presença do outro
Ser mãe é não querer se separar do outro
Ser mãe é não querer que o outro seja outro, é querer que ele sempre seja e esteja
no eu...

... e muito mais.

Dayara Rosa Silva Vieira



RESUMO

O presente  trabalho  discute  as  relações  de  poder  presentes  em postagens  de  páginas  da
ferramenta  digital  Facebook  e  as  implicações  provocadas  por  seus  enunciados  na
conceitualização,  emprego,  mudanças  e  transformações  de  discursos  sobre  a  identidade
materna. Investigamos a influência dos enunciados carregados de historicidade e discussões
normalizadoras nas mulheres mães no período da amamentação e criação/educação de seus
filhos. Dividido em quatro etapas, o delineamento metodológico desse estudo é composto por
(1) revisão bibliográfica, (2) coleta de postagens no Facebook, (3) contribuições da Análise do
Discurso e da Análise de Discurso Crítica na exploração dos dados e (4) abertura de debate
acerca  da  constituição  do  gênero  feminino  e  identidade  materna  em  espaços  digitais
dinâmicos. Logo, linhas teóricas da Análise do Discurso e da Análise de Discurso Crítica são
consultadas de forma que a produção social dos sentidos presentes no discurso e as mudanças
e  transformações  sociais  que  envolvem  a  mulher  como  sujeito  de  destaque,  são
contextualizadas. Tomamos como textos-base as obras de Bakhtin (2003), Foucault (2014a) e
Fairclough (2001) que além de guiarem a fundamentação deste estudo, são ainda referência
para a condução das análises e da discussão dos dados. Os resultados apontam para uma teia
de discursos complexos que envolvem a (des)construção da subjetividade materna moldada a
partir do Dispositivo da Maternidade disseminado na rede social Facebook, o que nos permite
concluir  que  as  postagens  analisadas  são  instrumentos  normalizadores  importantes  com
capacidade de afetar, positiva ou negativamente, decisões e práticas sociais maternas.

Palavras-chave:  Facebook.  Postagens  no  Facebook.  Identidade  materna.  Gênero.
Discurso.



ABSTRACT

This thesis aims to discuss the power relations that are in page postings of the Facebook and
the implications caused by their statements in the conceptualization, employment, changes
and transformations of discourses about maternal identity. We investigated the influence of
normalizing  statements  on  women  during  the  period  of  breastfeeding  and  child  rearing.
Divided into four steps, the methodological design of this study is comprised of (1) literature
review, (2) collection of Facebook posts, (3) contributions of Discourse Analysis and Critical
Discourse Analysis in data exploration, and (4) opening debate about the constitution of the
female gender and maternal identity Therefore, theoretical lines of Discourse Analysis and
Critical Discourse Analysis are consulted in such a way that we can contextualize the social
production of the senses that are presented in the discourses and also the changes and social
transformations that involve women in dynamic digital spaces. We use the works of Bakhtin
(2003), Foucault (2014a) and Fairclough (2001) to guide the theoretical foundations of this
study, as well as to conduct the analysis and discussion of the data. The results point to the
formation of complex discourses in the construction of maternal subjectivity through posts on
the social network Facebook. Thus, we can conclude that the analyzed posts are important
normalization  instruments  capable  of  positively  or  negatively  affecting  maternal  social
decisions and practices.

Keywords: Facebook. Facebook posts. Maternal Identity. Gender. Speech.
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INTRODUÇÃO

Alguns dias antes do Natal de 2014, minha pequena Luísa resolveu chegar, prematura, com

35 semanas.  Foi  um susto,  um desafio  cuidar  de  um recém-nascido,  prematuro,  mas  todas  as

dificuldades dos primeiros dias em casa foram vencidas, porém não antes de passar alguns dias no

hospital “internadas” para que ela aprendesse a mamar e para que eu aprendesse a amamentá-la.

Nesses primeiros dias já me vi cercada de diferentes informações: pessoas próximas sugeriam o

leite artificial; o médico, as enfermeiras, a consultora de amamentação e outras pessoas me davam

esperanças para que eu aguentasse firme, que conseguiria eu mesma amamentar. Esse era o meu

maior desejo. Consegui!

Por um período de 18 meses amamentei em livre demanda, quando e onde ela queria, eu

amamentava. Não foi um começo tranquilo, tantas informações, tanto medo, tantas dores (minhas e

dela), além de inúmeros índices nos quais o bebê deveria estar para ser considerado saudável e

dentro dos padrões de normalidade. Nesse começo assim, atropelado, comecei a perceber que não

seria fácil ser a mãe da minha filha. Muitas pessoas queriam dar suas opiniões, mostrar e até provar

que minhas escolhas estavam erradas. Outras me apoiavam, davam suporte e até me defendiam em

momentos de fragilidade. Após uma cesárea, opção minha pelas intercorrências que tivemos durante

a  gestação  e  no  momento  do  parto,  passamos  um longo período em casa,  saindo apenas  para

consultas. Nesses dias e noites, em claro, e até de solidão, encontrei na internet uma forma de me

conectar com o mundo.

Conheci,  assim,  algumas  páginas  maternas  no  Facebook.  Muitas  mães  trocavam  suas

experiências ali, contavam seus medos e desafios diários. Chamaram-me a atenção e, logo, me vi

interessada e acompanhando aquelas publicações mais de perto. Foi então que comecei a perceber

que  muitas  postagens,  realizadas  pelas  mediadoras  das  páginas,  não  apenas  falavam  sobre  a

maternidade, mas também falavam o que era “certo” e “errado”. Peguei-me novamente vivendo

uma espécie de intromissão nas minhas decisões.

Quando ela fez dois anos, olhando-a dormir, e tendo vivido esse tempo exclusivamente

para ela, resolvi voltar à sociedade, voltar aos estudos, voltar a ser o EU que um dia fui. Sei que,

desde o exame de sangue que deu positivo para gravidez, ela sempre estará em primeiro lugar na

minha vida, durmo e acordo pensando primeiramente nela, mas sentia que precisava ser mulher

além de mãe, e foi nesse instante que decidi aliar minha vida atual a um projeto profissional que

estava na gaveta: o mestrado.

Com os conhecimentos que tinha sobre Análise do Discurso percebi que estava analisando

minha  posição  de  sujeito/mãe  com tantas  perguntas,  vi  a  necessidade  de  discutir  as  mudanças
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sociais que vivenciamos durante nossas vidas, e percebi que existiam muitas imposições, dedos

apontados e indicações do modo correto de ser. Dessa forma, visualizei um campo de estudo que me

deixava  ser  o  EU  e  que  me  permitia  estar  no  lugar  do  OUTRO  com  um  olhar  exotópico

(BAKHTIN, 2003).  A maternidade no ambiente  virtual  do Facebook foi  a  fonte  das  principais

inquietações que levaram o EU mãe a dar lugar ao EU pesquisadora.

Nos remetemos à noção de visão exotópica dos estudos realizados por Bakhtin (2003), nos

quais o excedente da visão individual se faz presente na relação com o outro, na singularidade, no

sentimento de pertencimento, mas também dele emana um sentido de distância concreta que nos

possibilita  construir  o  excedente  de  visão  sobre  o  mundo  do  outro.  Nesta  relação  “eu-outro”,

construímos a discussão proposta nesta dissertação.

Sempre que via uma postagem que contradizia aquilo que acreditava ser o “certo”, ficava

reflexiva e me indagava: Por que uma decisão é mais acertada que a outra? Por que a mãe não pode

decidir? Por que tantos padrões a serem seguidos? E, mais, e mais, milhares de porquês. Vivi minha

maternidade de acordo com o que meu amor, minhas crenças, minhas vivências e meus estudos me

levaram a acreditar. Acredito que tomei as decisões “certas”, mas, em meu íntimo, vivo ainda com

as perguntas, com as dúvidas, que nunca deixaram de acompanhar o meu ser, que está em constante

transformação.

A primeira hipótese que construí e que me levou a esta pesquisa, foi em decorrência do

surgimento, na minha vivência, de uma palavra até então desconhecida, empoderamento (BERTH,

2018).  O  termo  que  corria,  e  ainda  percorre  os  meios  digitais,  fez-me  refletir  ainda  mais,

principalmente  ao  associá-lo  à  maternidade,  constituindo  o  termo  empoderamento  materno.

Buscando conhecer mais  sobre esse assunto,  vi  que ele  é exemplo de derivação de grupo, que

confronta  a  norma  passiva  de  maternidade  e  que  se  baseia  na  tradição,  oralidade  e  apego  às

orientações externas, para propor autonomia no processo materno, um autorreconhecimento, em que

a mãe assume papel fundamental em suas decisões, no que tange à saúde, educação, bem-estar,

amamentação e criação de seus filhos.

Sendo assim, pensei em investigar o empoderamento materno e os discursos que o cercam.

Dentro dessa primeira hipótese buscaria analisar e entender os enunciados formados a partir das

relações de poder estabelecidas nas interações das páginas maternas do Facebook, para assim traçar

o perfil e as linhas de interesse desse grupo social (mães) que deseja se posicionar frente às práticas

tradicionais de maternidade, além de apontar quais seriam suas resistências.

Porém,  já  no  início  dos  estudos,  percebi  que  não  decorreria  dessa  interação  um

empoderamento com os significados que o referido termo pretende carregar. Como mostrarei no

decorrer da pesquisa, a teoria utilizada derruba essa possibilidade de empoderamento. Este é uma
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resistência dos sujeitos, mas logo é direcionado a uma linha de poder gerida por um outro que não a

mãe. Portanto, a pesquisa tomou novos rumos, mas a essência na investigação sobre os discursos

que envolvem o sujeito/mãe continuou como foco principal.

Temos  como  objetivo  geral  analisar  as  postagens  selecionadas  da  ferramenta  digital

Facebook, observando o caráter transformador dos enunciados para a construção do sujeito mãe,

verificando como as perspectivas discursivas são concebidas, além de observar cuidadosamente os

discursos históricos, sociais e culturais, as relações de poder e o papel das postagens nas decisões

das  mães,  e  seus  possíveis  desdobramentos.  Por  se  tratar  de  um  tema  em  ascensão,  com

possibilidades de ser melhor compreendido pelas contribuições da Análise do Discurso e Análise de

Discurso  Crítica,  esta  pesquisa,  portanto,  investiga  e  discute  a  formação  contemporânea  da

identidade feminina materna apontada nesta dissertação.

Verificamos  a  importância  de  identificar  os  sentidos  dos  enunciados  das  postagens  de

páginas maternas do Facebook e o que elas visavam atingir  com seus discursos, as relações de

poder e as normalizações ali envolvidas. Passamos a investigar a relevância dessas postagens na

vida do sujeito/mãe, colocando em destaque as suas influências na formação da identidade feminina

materna. Logo, selecionamos páginas maternas de maior número de seguidores como fonte para a

coleta dos dados de pesquisa. Selecionamos três páginas – Em um relacionamento sério com meu

bebê, Quem ama sempre educa e Minha maternidade – que tratam predominantemente de temas que

envolvem  a  maternidade,  para  em seguida,  organizarmos  o  corpus da  pesquisa  com  base  em

critérios de seleção, inclusão e estruturação do objeto de investigação.

Pretendemos observar qual é o papel dessa mulher/mãe seguidora da página na formulação

desses discursos em rede e qual a influência dela na formulação e transformação desses discursos.

Além disso, se os Dispositivos de Maternidade são impostos nessas relações entre as mães nas

páginas do Facebook ou se eles são construídos por esses discursos que emergem dos próprios

apontamentos dessas mães. Logo, perguntamos, quem são, nas páginas do Facebook pesquisadas,

esses sujeitos que aplicam ações? Quem são esses sujeitos que sofrem e são conduzidos por esses

jogos  de  poder?  E  quais  são  os  enunciados  dessas  postagens?  O  Dispositivo  da  Maternidade

mencionado  aqui  integra  a  formação  da  subjetivação  dos  sujeitos,  aqui  as  mulheres/mães,  nos

aprofundamos no termo no tópico 3.2.1.

Neste trabalho, identificamos os apelos à amamentação e a educação dos filhos em páginas

do Facebook, ao passo que marcamos posicionamentos convergentes, antagônicos e controversos

que revelam em seu âmago intenções voltadas a normatizar a sociedade, outras mães, e famílias nas

decisões  e  escolhas  que  cercam  a  maternidade.  Logo,  observamos  e  discutimos  os  elementos
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comuns  e  recorrentes  nessas  páginas,  relacionando-as  aos  discursos  de  poder  que  se  mostram

normalizadores dos discursos maternos.

Estruturamos  nossa  discussão  em  torno  da  formação  do  sujeito/mãe  em  relação  aos

enunciados do outro presentes nas páginas selecionadas e dos discursos de poder que englobam as

decisões  maternas.  Dentre  a  gama  de  assuntos  que  envolvem  a  maternidade  no  meio  digital

selecionamos  amamentação  e  educação/criação  dos  filhos  por  serem  temas  recorrentes  nas

publicações e por serem assuntos que nos motivam por fazerem parte da nossa própria vivência.

Dessa forma, o presente trabalho articula linhas teóricas da Análise do Discurso e Análise

de  Discurso  Crítica  para  indicar  caminhos  de  reflexão  sobre  a  produção  social  dos  sentidos

presentes nesses discursos. Além dessa base teórica sobre linguagem e sentido, autores que põem

em observação a  relação da mulher  com a maternidade são consultados  para formar uma base

teórica de análise e debate, dentre eles, Badinter (1985) – filósofa e historiadora, Magalhães (2009;

2017) – precursora da Análise de Discurso Crítica no Brasil e Butler (2017) – filósofa e teórica dos

estudos de  gênero;  como também textos  de  fundamentação teórica:  Bakhtin  (2003)  e  Foucault

(2014a). Utilizamos ainda os estudos de Fairclough (2001) para nos auxiliar no apontamento de

mudanças  e  transformações  sociais  e  para  discutir,  individualmente,  formações  conceituais,

proposituras  e  representações  do discurso no desenvolvimento coletivo e orientador  de práticas

maternas.

Ao  interligar  Bakhtin,  Foucault  e  Fairclough  percebemos  que,  juntos,  os  autores

contribuem para a dialogia presente nos discursos maternos apontando para uma transformação

social e histórica que estamos vivendo. Logo, as práticas discursivas dos sujeitos/mãe no Facebook

não estão desligadas das ordens do discurso, ao contrário, suas subjetividades estão sujeitadas aos

discursos  de  poder.  Por  isso,  nossa  hipótese  é  a  de  que  o  sujeito/mãe,  na  construção  da  sua

identidade,  ora  aceita  as  figuras  consagradas,  como  a  “Santa-Mãe”;  ora  propõe  uma  nova

performance materna, pela resistência proposta nos discursos mais recentes.

Por dialogarem com o estudo que propomos, uma diversidade de trabalhos nos motivou a

seguir. Gregolin (2007) realizou um estudo que mostrou a importância entre a Análise do Discurso e

os  estudos  sobre  mídias,  buscando  compreender  os  movimentos  discursivos  relacionados  à

produção de identidades. Para demonstrar esta ligação, a autora analisa uma publicação da Folha de

São Paulo, discutindo acerca do surgimento da Análise do Discurso e sua relação com a mídia e a

formação de identidades.

Tomaz (2015) realiza uma revisão das correntes do feminismo no Brasil e sua atuação

sobre  a  maternidade.  Considerando a  relação entre  mídia e  maternidade indissociável,  a  autora

realiza uma discussão sobre a maternidade e a influência da mídia na criação de filhos por meio de
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procedimentos  ditos  corretos.  Após  uma  busca  no  Portal  de  Periódicos  da  Capes,  no  Google

Acadêmico e no RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal) a autora localizou

80 publicações de gêneros discursivos variados que versaram sobre os temas mídia e maternidade.

Dessa amostra, apenas 3% são pesquisas da área de Letras em um período que compreende os anos

de 2003 a 2013. Esse dado quantitativo apontado por Tomaz (2015) nos chama a atenção por estar

diretamente relacionado à linha de pesquisa que aqui realizamos.

O  estudo  de  Pinheiro  (2011)  investigou  a  construção  e  reconstrução  discursiva  entre

maternidade e gênero feminino com o envolvimento do letramento digital. Na ocasião, a ferramenta

Orkut  (desativada  em 2014)  foi  utilizada  para  marcar  representações  do  letramento  digital  e  o

impacto na (re)constituição  de identidades  sociais.  A autora trama uma discussão  sobre mídias

digitais e seus impactos na formação da identidade feminina e na formação de comunidades online.

Nesse caso, a identidade feminina, segundo a autora, é cada vez mais fluída e cambiante. Por fim,

esse estudo discute a influência da mídia na tomada de decisão de mulheres em se tornar mãe ou

não, ao passo que critica o posicionamento da relação maternidade-felicidade.

Pinheiro (2014) direciona sua pesquisa aos significados da maternidade e não-maternidade,

e em suas (re)significações construídas em microinterações online,  sendo que para ela as relações

virtuais são indissociáveis do contexto sócio-histórico. A autora realiza uma discussão acerca das

transformações sociais, do uso da tecnologia no cotidiano e das transformações trazidas por ela,

além de apresentar novas configurações de gênero e de famílias no Brasil. Além disso, realiza uma

discussão  voltada  para  as  convenções  da  “boa”  maternidade  as  quais  trazem uma obrigação  e

responsabilidade cada vez maior para o sujeito mãe.

Considerando  a  proliferação  de  mídias  sociais,  em  especial  a  potencialidade  dessas

ferramentas  em extravasar  a  produção  e  consumo  de  conteúdo,  além  de  conflitar  a  definição

clássica de produtor e consumidor, utilizamos os trabalhos relacionados e teorias do discurso para

levantar um debate acerca da influência de postagens na formação de sentidos que marcam, e por

vezes  ditam,  o  modo  de  agir  da  nova mãe  e  sua  identidade  enquanto  gênero  feminino.  Nesse

sentido, trabalhos que procuram discutir e investigar a construção de sentidos, a normalização e as

relações de poder, com contribuição direta da Análise do Discurso e da Análise de Discurso Crítica,

são  consultados  de  modo  a  permitirem  traçar  uma  discussão  sobre  as  transformações  sociais,

implícitas ou explícitas no discurso materno contemporâneo.

Marcello (2003), em sua dissertação de mestrado, produz um trabalho que realiza algumas

modulações  dos  Dispositivos  da Maternidade.  O principal  objetivo da autora foi  caracterizar  o

dispositivo em questão e suas formas, as quais são operacionalizadas pela mídia contemporânea.

Sendo assim, a experiência da maternidade, no sentido dado por Foucault, refere-se aos campos de
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saber, normatividade e subjetivação. O corpus da pesquisadora foi retirado das revistas Caras, Veja,

e  Crescer.  Após análise e discussão sobre os temas que abrangem a pesquisa, Marcello (2003)

finaliza dizendo:

Concluo  argumentando  que  a  experiência  materna  produzida  por  este  dispositivo  está
alicerçada em três  grandes  práticas:  na fixação de  sentidos entre sujeito-mãe e sujeito-
mulher;  na  relação  agonística  entre  diferentes  modalidades  maternas  as  quais  aqui  são
tornadas  objetos  discursivos  para  a  instauração  de  uma  normatividade  materna;  na
evidência de que, no dispositivo da maternidade e para o sujeito-mãe, cuidar de si é cuidar
do outro (de seu/sua filho/a). (MARCELLO, 2003, p. 8)

Sendo assim, o trabalho da autora diferencia-se do trabalho ora proposto por apresentar um

corpus diferente  e  por  ter  objetivos  diferenciados,  porém é  um trabalho  que  complementa  as

discussões que são realizadas para delimitar o Dispositivo da Maternidade e o sujeito/mãe, alvo de

investigação da nossa pesquisa. O trabalho de Marcello (2003) torna-se, então, atual e consonante

com a pesquisa aqui realizada.

Silva  (2016)  buscou  compreender  os  sentidos  que  são  atribuídos  à  maternidade  por

mulheres de camadas socioeconômicas médias da cidade de São Paulo a partir da experiência do

pós-parto. A autora realizou entrevistas de profundidade com nove mulheres, análise de treze relatos

de pós-parto disponibilizados na  internet, em redes sociais, e etnografia de duas comunidades de

discussão online de mães. A pesquisadora constatou que o período do pós-parto foi definido como

de  transição  pelo  qual  a  mulher  passa,  tendo  uma  duração  variada  e  determinada  pelo

sujeito/mulher.

Silva (2016) aponta ainda para a grande troca de experiências compartilhadas na internet, a

vivência do parto, amamentação, solidão e o cansaço mostram-se como elementos que marcam a

experiência da maternidade contemporânea. Os significados atribuídos à maternidade também são

atravessados pelos padrões sociais que cruzam a vivência da mãe.

Observamos um diálogo que é possível ser realizado entre a pesquisa de Silva (2016) e a

dissertação aqui proposta. Mais uma vez temos um corpus divergente, mas que, agora, comunga de

um mesmo meio: as redes sociais e as trocas realizadas na internet. Por isso, reiteramos a relevância

de nossa pesquisa por se tratar de um tema atual que dialoga com outras pesquisas que também

veem a mulher/mãe como sujeito de pesquisa, um indivíduo que é atravessado por jogos de poder,

de saber e que marcam sua subjetividade.

Este trabalho é organizado em quatro capítulos como apresentados a seguir. No primeiro,

intitulado  Maternidade, concebemos espaço para as (des)continuidades relevantes à pesquisa ora

proposta, construindo uma base historiográfica que aponte os marcos da maternidade no século XXI
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a partir de postagens no Facebook. No segundo capítulo, nomeado  Redes Sociais e Maternidade,

realizamos  uma discussão acerca  dos  marcos  do  movimento  feminista  que  delineiam o  gênero

feminino materno e influenciam diretamente a identidade das mães e seus discursos em rede. No

terceiro capítulo,  Análise do Discurso e Análise de Discurso Crítica, realizamos estudos sobre as

teorias  que fundamentam e configuram nossa análise  de dados.  Finalmente,  no quarto capítulo,

Análise dos Dados,  apresentamos a metodologia utilizada e conectamos a teoria consultada aos

aspectos sociais, históricos e culturais de modo a debater a produção social dos sentidos presentes

no discurso,  suas  mudanças  e  transformações  sociais  que  envolvem a  mulher  como sujeito  de

destaque.
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CAPÍTULO 1
MATERNIDADE

Nunca perguntamos sobre a legitimidade do desejo dos filhos.
Contudo,  ninguém ignora  os  estragos  da  irresponsabilidade
materna.
(BADINTER, 2011, p.177).

A história da mulher está entrelaçada à maternidade em diversos momentos, por isso, neste

capítulo, selecionamos fragmentos da história e, por meio de rupturas no fluxo contínuo temporal,

ressaltaremos aquelas mais relevantes para o estudo que estamos estabelecendo neste texto. Nosso

trabalho marca apenas fatores históricos que permeiam a pesquisa que aqui se estabelece, por isso

não desejamos recriar a história em todos os seus pormenores.  A maternidade e seu entendimento

são retratados de acordo com a temporalidade e espacialidade à qual pertencem, possibilitando um

número  ascendente  de  interpretações,  associações  culturais  e  movimentos  paradigmáticos  que

conduzem  a  um  número  expressivo  de  trabalhos  relacionados.  Portanto,  nos  limitaremos  aos

trabalhos fundamentalistas de Badinter (1985), Del Priore (2009), Foucault (2017), Ariés (1981), e

Donzelot (1980).

A maternidade na figura da mãe está sempre presente em diversos e diferentes contextos

históricos, sociais e culturais cujas rupturas nos dão base para o estudo proposto. Conforme aponta

Costa (2009, p.8) “Foucault  pensa uma história que é, sobretudo, epistemológica e o faz sob o

paradigma da descontinuidade,  uma noção já presumível  na operação de constituição da massa

documental”. Dessa forma, Foucault (2017, p. 6) afirma que o problema que se coloca “não é mais

a tradição e o rastro, mas o recorte e o limite; não é mais o fundamento que se perpetua, e sim as

transformações que valem como fundação e renovação dos fundamentos”.

Falar sobre maternidade pode acender julgamentos e reações diferentes, pois, como afirma

Badinter (1985), esse tema é ainda sagrado. Por exemplo, a mãe, por vezes, é comparada à figura

santificada de Maria que permanece no inconsciente coletivo formando uma memória coletiva de

símbolo de amor verdadeiro, pureza e abnegação. Esse recorte de conotação religiosa pode causar

inflamações apaixonadas, ou de desconstrução, mas, ainda assim, é importante para a análise das

relações maternas, pois permeia discursos do passado e do presente, evidenciados, inclusive, nas

redes  sociais.  Pretendemos  mostrar  a  constituição  discursiva  da  maternidade  com recortes  que

apresentem suas  diferentes  facetas  e  exibam os  diferentes  discursos  que  permeiam as  decisões

maternas atualmente.
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1.1 SITUANDO PONTOS DE RUPTURA HISTÓRICA

No final do século XVIII, Lenoir, um tenente de polícia, constata que das 21 mil crianças

nascidas  em  Paris,  França,  apenas  cerca  de  mil  eram  amamentadas  pela  mãe,  outras  eram

amamentadas por amas-de-leite que viviam com suas famílias, e todas as outras eram enviadas para

que  fossem  cuidadas  por  “amas  mercenárias”  (BADINTER,  1985,  p.19).  Com  essa  “ama

mercenária”, a criança permanecia até completar 5 anos. A partir dessa idade, e caso sobrevivesse

aos péssimos cuidados que recebia, retornava ao seio familiar de origem. Por essa razão, mais de

95% das crianças corriam o risco de perder a vida por falta de atenção básica e negligência familiar;

consequências  que  conhecemos  hoje  e  que  naquela  época  começavam a  ser  entendidas.  Nesse

mesmo período, Portugal e a colônia brasileira também davam aos nascidos o seio de uma ama-de-

leite (DEL PRIORE, 2009).

Retrocedendo um pouco mais no tempo, vemos o pai como a autoridade que devia zelar

pelo bom comportamento e atitudes de sua mulher e filhos. Ele é então o responsável pelas ações

sociais da família, estando a mulher em situação desigual assim como as crianças. Citando a história

cristã, Badinter (1985) nos mostra que esse cenário começou a ser alterado apenas com a passagem

de Jesus Cristo referenciada nos textos bíblicos os quais remetiam ao amor e à igualdade.

Na teologia cristã, Jesus proclama o amor e, com isso, é colocado um freio à autoridade

exacerbada dada ao pai. Sua vontade não prevaleceria mais sobre os interesses do filho e de sua

esposa. Eram reforçados o companheirismo e a igualdade entre o casal, fazendo do casamento uma

instituição  divina  de  partilha  “dos  mesmos  deveres  e  obrigações  em  relação  aos  filhos”

(BADINTER,  1985,  p.30).  Porém,  o  texto  bíblico  passou  a  sofrer  distorções,  e  diferentes

interpretações concebendo às mulheres apenas alguns direitos, e somente para aquelas de classes

favorecidas. No século XVI, tanto na visão da igreja quanto de médicos, foi dado a mulher o papel

de procriadora. Nessa visão, as dores do parto eram uma forma de se redimir dos “pecados” pelo

uso do corpo e da sedução ao homem, levando à ressureição por ser a procriação o resultado de

novas criaturas “prometidas à beatitude eterna” (DEL PRIORE, p.27, 2009).

Segundo Foucault (2019), o casamento na Grécia antiga era destinado a manter a unidade

da casa – oikos – e era apenas a transferência do poder do pai para o marido sobre a mulher. Era

uma  transação  familiar  de  cessão  de  poder  sobre  a  mulher.  Somente  a  partir  da  cerimônia

matrimonial do enlace como instituição, é que o casamento passa a ser intermediador do movimento

de união estritamente privado para o de interesse público, iniciado nos séculos II e I a.C. Dessa
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primeira intervenção, outras ocorrências surgiram e formaram lentamente no curso historiográfico o

casamento e as relações familiares como vemos hoje.

No século XIII, o poder do pai é novamente fortalecido. Chega-se ao ponto de a figura

paterna poder matar o filho sem sofrer punição grave por seus atos1. No século seguinte, a mulher

tem seus direitos reduzidos ao ponto de não lhe sobrar muito enquanto cidadã ou indivíduo. Nos

séculos XVI, XVII e XVIII o absolutismo político põe por terra os poucos direitos que as mulheres

ainda possuíam2. Sobre esse assunto Badinter diz que:

Na prática, o marido conservava o direito de correção sobre a mulher e, apesar das palavras
de  Cristo  sobre  a  inocência  infantil,  o  destino  dos  filhos  era  pior  que  o  de  sua  mãe.
Demasiados interesses e  discursos abafavam a mensagem de Jesus.  No século XVII,  o
poderio do marido e do pai predominava, de muito, sobre o amor. A razão era simples: toda
a sociedade repousava no princípio da autoridade (BADINTER, 1985, p.31).

Para Aristóteles – cuja trajetória de vida data de 384 a 322 a.C., o homem é comparado ao

divino, ao ser pensante e inteligente, já a mulher é secundária, comparada à terra que precisa ser

semeada para que valha, seu único mérito é o útero fértil. No livro “A política” (2009), o autor

afirma  que  a  única  virtude  da  mulher  é  a  procriação,  para  o  autor  a  dificuldade  de  obedecer

atrapalhava e que sua honra residia no silêncio. Portanto, uma figura subjugada e silenciada por

todos os lados. A situação de subordinação da mulher ao marido permanece até o século XVII e

início  do  século  XVIII  de  forma excessiva,  principalmente,  em razão  do aval  eclesiástico  que

limitava e manipulava, de acordo com os interesses da igreja e do Estado, as ações do pai. Ainda

hoje existem, também, discursos que subjugam e silenciam as mulheres. A diferença é que existe a

circulação de outros  discursos  – feministas  e  jurídicos,  por  exemplo  –  que tentam proteger  a

mulher,  dentro  de  sua  residência  e  nos  ambientes  que  ela  caminha,  de  diferentes  formas  de

subordinação e violência.

De acordo com Del  Priore (2009),  entre  os  séculos  XVI e XVIII  é  possível  encontrar

diversas imagens da opressão e da dominação da qual  sofriam as mulheres em diversos países

incluindo a Colônia brasileira. Elas eram vítimas da exploração física, emocional e sexual, além de

sofrerem com a solidão e a humilhação. Entretanto,  tentavam reagir  e resistir  a essas situações

emancipando-se  biologicamente  da  dominação  pelo  sexo  oposto.  Nesse  esforço  de  resistência,

queriam caracterizar o gênero e as práticas sociais em torno da maternidade, do parto, dos cuidados

1 No século XIII, o filho pode recorrer no Tribunal contra os maus tratos do pai, porém apenas em casos graves (se
sua vida tiver sido posta em risco, quebrado ou mutilado algum membro). Sendo condenado, o pai pagaria apenas
uma multa e não sofreria maiores punições.

2 Não nos aprofundaremos nesses termos, sugerimos a leitura de Badinter (1985) que faz um texto detalhado sobre o
assunto.
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com os  filhos  e  com seus  próprios  corpos.  Porém,  a  maternidade  era  usada  pelos  homens  em

consenso para a domesticação das mulheres, um “poder civilizador” (DEL PRIORE, 2009, p.15).

Esse processo de entender a constituição histórica da maternidade nos faz ir adiante na

história e retroceder várias vezes, esse movimento nos auxilia a entender os pontos que destacamos,

não somente por sua inserção no tempo/espaço, mas também a conexão de acontecimentos.  

A partir de meados do século XVIII, a criança passa a ser considerada no processo de

formação do núcleo familiar, mesmo que ainda de maneira superficial. As relações de força sofrem

alterações, permitindo assim a construção de novos significados. Até aquele momento a criança não

possuía nenhum direito e estava sujeita às penalizações impostas pelo pai, mas a partir do ano de

1760, aproximadamente, a concepção sobre a infância começa a ser alterada, mesmo que não seja

conferida a ela lugar privilegiado na família como descreve Badinter (1985, p.54) “No século XVII,

a  sociedade  monarquista  ainda  não  reconheceu  o  reinado  do  Menino-Rei,  centro  do  universo

familiar.  Ora,  é  esse  reinado  da  criança  que  começa  a  ser  ruidosamente  celebrado  nas  classes

ascendentes do século XVIII, por volta dos anos 1760-1770” (BADINTER, 1985, p.54).

Na época destacada por Badinter, começam a surgir imagens que incitam o amor materno e

o  amor  da  família  pela  criança.  Ariés  (1981),  em seu  livro  “História  Social  da  Criança  e  da

Família”, revela que o desenvolvimento do sentimento de infância na Europa aparece relacionado às

transformações  ocorridas  nas  famílias3 medievais  até  a  formação das  famílias  na  modernidade.

Porém,  ainda  no  início  desse  século,  as  crianças  permaneciam  com  suas  famílias  apenas  até

completarem 7 anos. Depois desse curto período no seio familiar, eram entregues a outras famílias

que, por meio de contrato, ou não, as recebiam como aprendizes. Não era um ensino formal como

conhecemos atualmente, e sim o exercício de tarefas domésticas do cotidiano.

Ao deixar o seio familiar, as crianças passavam a viver em condições semelhantes às dos

adultos,  convivendo com eles  em todas  as  atividades  sociais.  O ser criança não era motivo de

cuidados especiais, o que de acordo com Ariés (1981) tornava suas chances de sobreviver pouco

prováveis para as condições da época.

Para o número expressivo de mortes de crianças no início do século XVIII, indicado por

Badinter  (1985)  em  uma  taxa  de  25%  de  mortes  de  crianças  nascidas  vivas,  dava-se  como

justificativa a falta do amor materno4. Algumas mulheres preferiam não se apegarem a um ser tão

frágil, de acordo com o que Badinter (1985) cita da época. Entretanto, a autora questiona se não

seria justamente essa falta de apego e amor das mães aos filhos que determinava essa alta taxa de

3 Philippe Ariés (1981) descreve detalhadamente e historicamente a constituição de família até a denominada família
moderna. Ressaltamos a importância da leitura da obra.

4 Não desejamos generalizar as vivências da época, sabemos que existem exceções, porém para a pesquisa esse é o
recorte que desejamos focalizar.
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mortalidade,  “pois  era  necessária  uma grande dose  de  insensibilidade  para  suportar,  como tais

mulheres o fizeram, a morte de seus filhos, mas também para escolher fazê-los viver, distanciados,

numa espécie de abandono moral” (BADINTER, 1985, p.83). Lembramos aqui, e somos lembrados

pela autora, a não pensar com os conhecimentos que temos atualmente, e sim com as condições nas

quais  viviam essas  mães5,  dessa  forma,  pretendemos  conhecer  como  se  dava  esse  processo  e

observar como ele é hoje sem julgá-lo.

Como tentativa de reverter esse problema, em 1762, Rousseau publica o livro “Émile ou

L’éducation”  (ROUSSEAU,  1979).  Com  este  livro  o  autor  consagra  as  ideias  que  já  haviam

povoado os pensamentos de alguns parteiros da época, tornando-se referência por muitos anos. O

autor dá destaque às novas ideias sobre uma família moderna, fundada no amor e no amor materno.

Antes  desse  livro,  como  menciona  Badinter  (1985),  as  famílias  do  início  do  século  XVIII

consideravam a  criança  como parte  insignificante  na  família,  ou  mesmo um transtorno,  pois  a

família  precisaria  mudar  seus  hábitos  por  alguém  que  cogitavam  que  pudesse  nem  mesmo

sobreviver aos primeiros anos de vida.

Ariés (1981) destaca que, a partir de meados do século XVIII, começam a emergir novos

sentimentos familiares associados ao valor da infância. Uma dessas mudanças é em relação aos

hábitos educacionais das crianças. O ensino passa a ser exercido de forma escolarizada, semelhante

ao que vivenciamos hoje.  Outra  mudança  é  o reconhecimento de igualdade  entre  os  filhos  em

relação à herança – antes era direito apenas do primogênito como diz Badinter (1985):

Assim, a mãe conserva junto de si o mais velho durante a primeira infância. Amamenta-o e
cuida dele pessoalmente. Mas não hesita em enviar os outros para viver na casa de uma
ama, e com ela os deixa por longos anos. Incontestavelmente, os primogênitos foram quase
sempre  mais  mimados e melhor  educados,  segundo os  recursos dos pais  (BADINTER,
1985, p.92).

Assim, eram marcadas as relações familiares  envolvendo a herança no final  do século

XVIII. Ainda, sobre os bens a serem herdados, no Brasil  Colônia,  em 1651, os homens faziam

distinção entre os filhos fruto do casamento e filhos com negras ou fora do casamento. Deixavam

em testamento o desejo expresso de que não recebessem nada, pois em nada tinham direito por

serem filhos bastardos (DEL PRIORE, 2009). Entretanto, diversas vezes nos documentos citados

por Del Priore (2009), fica evidente que era dado respaldo ao cuidado com as netas bastardas até

que se casassem. Ou, caso a filha bastarda não fosse casada, seria dada a ela apoio básico até que

esta fosse dada em matrimônio. Essas composições familiares mantêm-se cambiantes.

5 Lembramos,  também,  que  não  é  uma  generalização  ou  criação  do  século  XVIII  o  amor  materno,  e  que  em
descrições anteriores já se via a presença dessas atitudes amorosas das mães para com o bebê.
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O foco da configuração familiar  vai passar da autoridade absoluta  do pai para o amor

materno, pois a ascensão da burguesia relacionada à nova ordem econômica passa a se importar

com a sobrevivência das crianças. Com a publicação de Rousseau (1979), começam a surgir outras

publicações que ressaltam o “amor materno” com um valor natural e social favoráveis à sociedade e

à espécie humana. Tais estudos incentivam as mulheres a assumirem os cuidados diários com os

filhos. Assim, surgem dois discursos que influenciam e modificam as atitudes das mulheres/mães: o

discurso econômico e o discurso liberalista. O primeiro centrado nos estudos demográficos espelha

a importância do índice populacional e os prejuízos de seu declínio na Europa. O segundo discurso,

de cunho mais filosófico, porém alinhado ao econômico, favorece os ideais de igualdade, liberdade

e felicidade individuais (BADINTER, 1985).  

Com esses discursos a relação conjugal passa também a sofrer alterações. O casamento

realizado antes por meio de contratos não era mais bem visto pelos ideais libertários da época.

Agora, privilegia-se o casamento por amor e a felicidade na relação conjugal ganha importância.

Contudo, a distinção homem-mulher continua, mas a consciência social se modifica em relação ao

sentido de infância e de família, e as relações marido-esposa e pais-filhos também sofrem alterações

profundas.

1.2 MULHER, MATERNIDADE E AMAMENTAÇÃO

É possível notar que a partir do século XVIII, adentrando o século XIX, a imagem da

mulher se delineia em novos contornos. Sua relação com a maternidade se transforma, o bebê e a

criança passam a ser alvo de atenção privilegiada da mulher/mãe. Essa devoção, cuidado e presença

surgem como valores essenciais para a preservação da vida por meio dos cuidados com a criança,

que amplia o valor da mulher/mãe, que começa a figurar o papel de “rainha do lar”, com poderes e

responsabilidades com a casa e com os filhos, desde que não transcendesse o domínio doméstico.

Nas classes  sociais  com maior  poder  aquisitivo,  a  mulher  além da função de nutrícia6

passou  a  ser  educadora  e  muitas  vezes  professora  de  seus  filhos.  Com  o  aumento  de  suas

responsabilidades no lar, a valorização da mulher/mãe e dos sacrifícios realizados por ela ganharam

novamente  destaque  nos  discursos  médicos  e  filosóficos.  Sendo  assim,  suas  novas

responsabilidades lhe trouxeram um novo prestígio dentro da família, mas também uma enorme

6 Donzelot (1980) delimita e descreve bem essa função de nutriz da mãe para com seu próprio filho. Não entraremos
detalhadamente na questão, mas a abordaremos a questão adiante.
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culpa quando não sentia que estava em acordo com seus deveres de mãe, o que era explicado como

um fator patológico feminino.

Del Priore (2009) afirma que é na maternidade que mãe e filho se relacionam direta e

cotidianamente, e que essa relação vai se adaptando em acordo com a sociedade e a época. A autora

escreve ainda que “a construção da santa-mãezinha como um sólido valor ideológico fez-se no

passado, apesar de se manter no presente, pois foi exatamente no período colonial que a mulher teve

ampla oportunidade de se realizar na maternidade” (DEL PRIORE, 2009, p.16-17). Dessa forma,

era  mais  recorrente  que  a  mãe  nesse  período  fosse  a  única  responsável  pelos  cuidados  com a

criança, o que em nossa sociedade contemporânea não acontece mais, as tarefas são divididas com

outras pessoas como médicos e professoras, entretanto o cuidador principal continua, na maioria

dos casos, sendo a mãe.

Donzelot (1980) assinala que a figura paterna perdeu sua posição de autoridade e, também,

de responsabilidade para com a família com o novo destaque dado ao papel da mãe como nutrícia e

cuidadora dos filhos. Foram os especialistas (médicos, psiquiatras, psicanalistas e psicólogos) que

contribuíram para as novas normativas atribuídas à vida familiar e individual, as quais não mais

eram seguidas por imposição ou medo de punição, como acontecia antes, com o pai tendo todo o

poder sobre a família,  e sim pelo desejo de uma vida normal  e saudável  no ambiente familiar

reconfigurado.

Com o desejo de adestrar os comportamentos da população, no período da colonização, aos

ditames eurocêntricos,  o Estado e a Igreja normatizam as populações femininas.  Delimitada ao

espaço doméstico, a mulher como “santa-mãezinha” realizaria o trabalho de base para a reprodução

dos ideais da Igreja na criação das crianças brasileiras. Vigiada por senhoras e mulheres que seriam

exemplo para sua vida em casa, deveria ainda viver conforme os modelos recebidos (DEL PRIORE,

2009). Dessa forma, um controle invisível estava constantemente presente no visível da vida dessas

mulheres da colônia. Para pensar nessa delimitação da maternidade e suas condições, no Brasil nos

séculos XVII e XVIII, é preciso também pensar que:

[...] pensar a história das mães significa, sobretudo, perceber que o fenômeno biológico da
maternidade, sua função social e psicoafetiva, vai transformar-se, ao longo deste período,
num projeto de Estado moderno e principalmente da Igreja para disciplinar as mulheres da
colônia, fazendo-as partícipes da cristianização das índias” (DEL PRIORE, 2009, p. 41).

Dessa maneira, ser mãe nesse período significou agir dentro dos padrões estabelecidos. A

mãe era vigiada por outras mulheres, dentro de sua casa, e devia ser modelo para outras mulheres,
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as índias, que deviam se enquadrar nessa normatização estabelecida pela Igreja e pelo Estado, no

período colonial.

Com tantas transformações, muda-se também a visão sobre a amamentação. Anteriormente

realizada de forma recorrente por amas-de-leite, o estímulo começa a se manifestar dentro do seio

familiar,  com  especial  atenção  à  própria  mãe.  Essas  transformações  passam  a  contradizer  as

sugestões de que a amamentação realizada pela mãe assumia uma conotação sexual e não essencial

à  vida,  portanto,  vergonhosa  e  desestimulada  na  grande  maioria  das  vezes  pela  sociedade

(BADINTER, 1985). Cientistas começam a apontar que a relação amorosa entre mãe e filho, sendo

bem-sucedida com a amamentação, favorece o bom equilíbrio psíquico e moral da criança e, por

isso  deveria  ser  estimulada.  Pode-se  perceber  um  embate  entre  os  discursos  científicos  e  os

discursos religiosos. Daremos um pequeno salto para alinharmos os acontecimentos da Europa e do

Brasil, pois “é preciso considerar tanto as crenças locais como as desigualdades do contexto sócio

histórico e das práticas socioculturais” (MAGALHÃES, 2009, p.723-724).

1.3 PERCURSOS DA AMAMENTAÇÃO

Anteriormente vimos que parte das mulheres do século XVII raramente se dispunham a

amamentar seus próprios filhos. Observamos que era uma prática recorrente mandar os filhos para

que uma ama-de-leite os amamentasse. Já no Brasil, neste mesmo período, os bebês eram mandados

para que as escravas realizassem esse ato. Existiam motivos, dados pelas próprias mulheres/mães e

sociedade da época, para que elas não exercessem a amamentação. Muitas não estavam dispostas a

deixar sua vida na corte ou mesmo sua vida social para cuidar do recém-nascido (BADINTER,

1985), outras diziam simplesmente que tal atitude não as agradava e, por isso, não tinham interesse.

Em Portugal, também no século XVII, a prática de amas-de-leite fazia-se presente. Essas tradições

estrangeiras marcam diretamente as práticas brasileiras.

Existiam ainda outros enunciados que circulavam e diziam que a amamentação as faziam

fracas fisicamente, que a exposição do corpo na amamentação era indevida e que o leite materno era

ineficiente em sua composição e não alimentava o bebê como ele precisava. Essa maneira de ver a

amamentação se prolongou até o século XVIII, como observamos nas palavras de Badinter:

Mas se  o  risco  de  perder  a  saúde e  a  beleza  não  fossem suficientes  para  comover,  as
mulheres  podiam apelar  ainda  para  a  ordem social  e  moral,  que  não  deixava  ninguém
indiferente. Em primeiro lugar, as mulheres (e, portanto, as famílias) que se acreditavam
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acima do vulgo, consideravam pouco digno amamentarem elas mesmas os filhos. Como as
damas da nobreza há muito tempo haviam dado o exemplo, essa negligência tornara-se
rapidamente uma marca de distinção para as demais. Amamentar o próprio filho equivalia a
confessar que não se pertencia à melhor sociedade. Assim, um médico do século XVIII,
Dionis,  dizia:  "As burguesas,  e  até  as  mulheres  dos menores  artesãos,  transferem para
outras as suas obrigações maternas." Reflexão talvez demasiado rápida e geral, mas que
mostra um aspecto das mentalidades (BADINTER, 1985, p. 96).

Além disso, as sogras e mães dessa “jovem mãe” não a aconselhavam a amamentar, pois

acreditam que não é  de “bom-tom” uma dama se expor  com tal  atitude,  além de lhe dar  uma

imagem animalizada. Para a figura paterna, a amamentação pela própria esposa ao filho se figurava

como ato sexual, o cheiro do leite não lhe agradava, e o seio que jorrava leite os deixavam com nojo

e, portanto, sinônimo de sujeira (BADINTER, 1985, p. 97).

Chama-nos a atenção a resolução para os problemas da amamentação e de como a criança

é cuidada nesse período. Parte das mães não apenas enviavam a criança para amas mercenárias

apenas  até  o  desmame,  como também a deixava em posse delas  até  5  ou 6 anos de idade.  O

pensamento de parte da população da época era de que ela se privaria da vida sexual com o marido

e da vida “mundana” e social, além disso não era considerado elegante ou divertido cuidar e educar

uma criança. A vida julgada elegante e atraente para uma jovem mulher é descrita por Badinter:

Os prazeres da mulher elegante residem essencialmente na vida mundana: receber e fazer
visitas, mostrar um vestido novo, frequentar a ópera e o teatro. A mulher de vida social joga
e dança todas as noites até as primeiras horas da manhã. Gosta, então, de "gozar de um sono
tranquilo, ou que pelo menos só seja interrompido pelo prazer." "E ao meio-dia ela ainda
dorme" (BADINTER, 1985, p.98-99).

Os médicos da época também aconselhavam a vida de distrações para a mulher e alegavam

que cuidar de uma criança era uma tarefa constrangedora. Segundo os ideais da época, não era

elegante cuidar ou mesmo parecer amar os filhos. Dessa forma, a sociedade considerava que os

cuidados com uma criança pela própria mãe era perda de tempo, e como as pequenas burguesas

copiavam as atitudes das classes elitistas, apesar de não possuírem uma vida social muito ativa,

preferiam não gastar o seu tempo com os seus próprios filhos. Para essas mulheres, esse era um

sinal de aproximação a uma vida social elegante como a das mulheres ricas, a quem copiavam.

O que se via eram mães de classe alta entregando seus filhos a melhores amas, enquanto

pequenas  burguesas  enviavam  seus  filhos  a  amas  miseráveis  que  muitas  vezes  deixavam  de

amamentar seus próprios filhos, e ainda assim, não conseguiam dar os cuidados que a criança que

havia recebido despendia (BADINTER, 1985). O valor que recebiam era irrisório. Estas mulheres

pobres  cuidavam elas  mesmas  de  seus  filhos  ou  os  entregavam aos  cuidados  de  outros  (DEL
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PRIORE, 2009). Muitas vezes o alimento dado a essa criança era o leite de cabra. Essas práticas

eram muito semelhantes na França, Portugal e Brasil, com a diferença que em nosso país eram as

escravas que realizavam o papel de ama-de-leite.

No  período  que  antecede  o  século  XVI,  as  mães  amamentavam  seus  filhos  que

permaneciam junto  a  elas  até  por  volta  dos  8  anos.  Nesse  período,  ainda  não existia  o  termo

infância, e justamente quando se começava a delimitá-lo, uma transformação social fez com que as

mulheres se recusassem a cuidar de suas crianças. Logo, no século XVI, algumas mulheres eram

censuradas ao apresentar ternura e cuidados excessivos com os filhos. Apenas no século XVIII, esse

paradigma foi se invertendo, ao ponto de serem acusadas de negligência se não apresentassem os

cuidados devidos.

Del Priore (2009) nos mostra que nesse mesmo período, século XVI, que as mães em

grande parte amamentavam seus bebês. Porém, era uma prática também regulada, pois os teólogos

da  época  insistiam  na  necessidade  e  importância  da  continência  sexual  durante  o  período  de

aleitamento. Essa atitude era vista como um ato que pretendia resguardar a criança recém-nascida

que começava a ser valorizada. Entretanto, muitos casais não seguiam essas orientações e eram

considerados pecadores, sendo a mulher mais pecadora por ter consentido com o ato.

Essas  mudanças  e  transformações  de  práticas  sociais  marcam  o  discurso  materno,

permitindo que observemos as normalizações de diferentes épocas e lugares.  Dessa forma, esse

levantamento e discussão inicial nos permitem compreender que os paradigmas a respeito do tema

são  construídos  em  um  intricado  movimento,  orientado  por  questões  sociais,  econômicas  e

culturais.

1.4 MATERNIDADE E MEDICINA FAMILIAR

A vida materna na França do século XVIII, principalmente a partir de sua segunda metade,

começa a passar por mudanças significativas. Os interesses econômicos do Estado junto ao discurso

médico e moralista passam a reforçar a necessidade de a mulher/mãe cuidar de seus filhos, dessa

forma ela ficaria em suas relações no lar  e os cuidados com a saúde da criança seriam de sua

responsabilidade,  o  Estado  deseja  uma sociedade  “saudável”  que  dê  menos  prejuízos  e  gastos

possíveis. Esse discurso toma como argumento que os cuidados com a criança são de “natureza

feminina”,  portanto,  “natural”  à  formação familiar  e  à  criança,  uma vez que nessa relação é  a

mulher quem gesta e pare, sendo, por esse discurso, capaz de melhor cuidar da prole. Porém, não é
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homogêneo, Donzelot (1980) afirma que esse discurso se distinguia de acordo com a camada social

a qual atingia:

Conservar as crianças significará pôr fim aos malefícios da criadagem, promover novas
condições de educação que, por um lado, possam fazer frente à nocividade de seus efeitos
sobre  as  crianças  que  lhes  são  confiadas  e,  por  outro  lado,  fazer  com  que  todos  os
indivíduos que têm tendência a entregar seus filhos à solicitude do Estado ou à indústria
mortífera das nutrizes voltem a educá-los. Se a causa do mal é a mesma em toda a parte, se
o alvo principal é claramente designado na criadagem, os remédios diferem, justamente,
quer se trate dos ricos ou dos pobres (DONZELOT, 1980, p. 22).

O  enunciado  “conservar  a  criança”  significaria  intervir  nas  famílias  e  alterar  seus

comportamentos em torno de dois polos. Nas camadas mais ricas, os cuidados com a criança se

dirigiram à medicina doméstica, retirando de seus filhos a má influência dos serviçais, colocando-os

sob o domínio dos pais.  Nas camadas mais  populares,  a intervenção obteria  como estratégia  a

filantropia, englobando todas as direções da vida dos pobres para que se diminuíssem os gastos

sociais com essa parte da população (DONZELOT, 1980).

Essas  mudanças  conduziram,  a  partir  de  então,  a  especialidade  de  pediatria  como

conhecemos hoje. Esse marco é importante, pois antes disso não havia o interesse médico para com

a criança. Embora muitas das doenças das crianças fossem descritas teoricamente por médicos, eles

se recusavam a recebê-las, e consideravam que a atenção à saúde poderia ser feita pelas mãos das

próprias mães ou de curandeiras. Deixava-se de dar cuidados para aqueles que seriam o futuro da

sociedade, para dar maior importância aos meios de como manter a vida de um “corpo debilitado e

pronto  para  falecer”  (BADINTER,  1985,  p.81).  Apenas  depois  desse  período  é  que  a  criança

começa a  ser  vista  e  estudada como um corpo que precisava  de  cuidados  especiais  e  que  era

diferente do corpo adulto. Podemos considerar esse novo interesse pela vida da criança por sua

importância para os fatores que envolvem o desenvolvimento econômico do período.

Donzelot (1980) afirma que começava nesse período a existir uma ligação entre médico e

família, mais precisamente com a mulher/mãe, o que produziu diversas mudanças na organização

familiar.  A família passou a fechar-se sobre si mesma, a ter  maior controle sobre a educação e

hábitos de seus membros, além da aliança médico e mãe. Tal aliança beneficiou ambos: a mulher foi

promovida  socialmente  por  ter  um papel  materno  a  desenvolver  e  o  médico  obteve  seu  papel

reforçado. Dessa forma, a mulher que antes era apagada e subjugada, tanto quanto a criança, passou

a ser vista socialmente como um membro de valor para sua família. A nova relação que havia se

estabelecido entre médico e mãe passa a beneficiar ambos, como destaca Donzelot:
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O médico, graças à mãe, derrota a hegemonia tenaz da medicina popular das comadres e,
em compensação, concede à mulher burguesa, através da importância maior das funções
maternas, um novo poder na esfera doméstica. A importância dessa aliança parece, a partir
do final do século XVIII, ser capaz de abalar a autoridade paterna (DONZELOT, 1980, p.
25).

Entretanto, nas famílias pouco favorecidas, a intervenção era outra. Não existia a difusão

de livros, tampouco, a aliança medicina e família. O analfabetismo vai imperar para o povo, e a

profissão conhecida como médico de família será um artigo de luxo reservado apenas as classes

mais abastadas. Embora a primeira necessidade seja a mesma em ambas as classes, ou seja, garantir

a  conservação  da  vida  da  criança,  as  condições  econômico-sociais  são  outras  e  notadamente,

produzem efeitos antagônicos.

Trata-se de inibir direitos dessa parte da população, colocando-a à mercê de sua própria

condição. Logo, o abandono de crianças em orfanatos e abandono de nutrizes se tornaram práticas

sociais comuns, o que justificaria a presença do Estado para vigiar e controlar esses desvios. Essas

estratégias  agiam  diretamente  sobre  as  posições  assumidas  por  mulher  e  criança  na  nova

configuração familiar, a depender de sua classe social. O governo passa a existir não apenas para

agir sobre a família, mas também para ser usado na família por seus membros, individualmente.

1.5 A MATERNIDADE NO BRASIL: DA COLÔNIA AO ESTADO MODERNO

Observamos  até  o  momento  as  mudanças  na  Europa  em relação  à  vida  familiar  e  às

condições dos sujeitos na família, com destaque às modificações na intimidade e nos sentimentos

em relação à vida no seio familiar.  Essas  mudanças  acompanharam a constituição dos Estados

modernos  e  as  revoluções  liberais,  e,  no  Brasil,  esse  mesmo processo  de  mudança  se  deu  na

passagem de colônia à nação. Além disso, a identidade feminina materna também sofreu diversas

alterações.

Desta maneira, entender e compreender a vida e os sentimentos da família em relação à

maternidade se correlaciona às estruturas do período da Colônia ao Estado moderno. Do mesmo

modo como ocorreu  na  Europa,  no  final  do  século  XVIII,  as  mudanças  na  organização e  nos

sentimentos familiares foram marcadas por grandes mudanças sociais. Ao avesso do que aconteceu

na França no século XVIII, onde o aflorar do amor foi marcado por formas exuberantes, pinturas

que retratavam enlaces contemplativos e ternos e crianças brincando às vistas de seus pais, no Brasil

os  sentimentos  emergiram do senso de comunidade,  das  casas  cheias  de vizinhos,  de gritos  de
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crianças, da solidão pelo abandono do companheiro, do trabalho e dos desejos sexuais aflorados.

Havia,  sim,  o  amor  poético,  mas  era  exceção.  A maioria  dos  casamentos  eram  escassos  de

sentimentos, e os cônjuges buscavam o amor erótico fora do casamento (DEL PRIORE, 2009).

Era  possível  a  configuração  de  casais  que  se  uniam  por  amor,  mas  a  maioria  das

ocorrências se dava nas classes subalternas. Faziam-se presentes relações e gestos amorosos em

concubinatos ou amasiamentos, por exemplo, ainda assim, eram gestos discretos (DEL PRIORE,

2009). É possível perceber, no Brasil, do século XVIII, mais estima do que amor ao marido pelas

mulheres. Em decorrência desses hábitos, o ambiente doméstico, nesse período, foi marcado por

diversas indefinições sobre o espaço privado da vida familiar. Algranti (1997) declara que na casa,

no trabalho e até mesmo na vivência familiar, não eram feitas distinções no uso de cômodos; em

alguns casos, senhores, escravos, mulheres e crianças conviviam lado a lado sem separação das

atividades  cotidianas.  Assim,  os  cuidados  com a  criança  não  possuíam nenhuma  diferença  ou

separação especial, portanto, não a diferenciavam dos outros membros da família. A esse respeito, e

sobre a formação das famílias nesse espaço, o autor afirma que:

Tantas foram as formas que a família colonial assumiu, que a historiografia recente tem
explorado em detalhe suas origens e o caráter das uniões, enfatizando-lhe a multiplicidade e
especificidade em função das características regionais da colonização e da estratificação
social dos indivíduos (ALGRANTI, 1997, p.87).

Dessa forma, apresenta-se uma dificuldade em delimitar a formação da família no período

colonial, tanto por ser um período extenso (cerca de três séculos), quanto pela forma de ocupação

do território da época, que se desenvolvia de diferentes formas de acordo com cada região. Durante

os séculos XVI, XVII e XVIII o casamento, no Brasil colônia, começa a ser moldado e postulado

como forma de  controle  da  população  que  estava  sendo colonizada.  Era  necessário  povoar  as

capitanias e ao mesmo tempo controlá-las (DEL PRIORE, 2009).

Nesse  período  eram muito  pequenos  os  números  de  relações  consideradas  lícitas  pela

Igreja,  apenas  a  elite  da  Colônia  formava  essas  relações.  A maior  parte  das  pessoas  de  classe

subalterna  tinham  filhos  de  relações  ilícitas,  sendo  assim,  eram  perseguidas  pela  igreja  como

pecadoras, o que permanece até meados do século XIX, pois não possuíam o aval da Igreja. Mães e

filhos se uniam para sobreviver nesse período de lento processo de colonização. Essas mulheres

viviam um “ir-e-vir de homens” (DEL PRIORE, 2009, p.58). Mesmo que o homem desejasse ficar,

ele era obrigado pelo sistema colonial, baseado na plantação-escravidão-latifúndio, a ir onde lhe

fosse permitido ter seu próprio sustento. As mulheres que ficavam se rearranjavam juntas e com
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seus  filhos,  ou com outros  homens,  para  sobreviver  a  sociedade androcêntrica  (DEL PRIORE,

2009).

O fator determinante para a grande mudança que sofreria o Brasil no século XIX foi a

transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro. Com essa chegada, a europeização

nos costumes coloniais por parte da população foi alavancada. Assim, os hábitos relativos ao que

vimos nas mudanças dos países Europeus passaram a se fazer presentes em todo o Brasil de forma

cada vez mais forte. O valor da “família amorosa”, os cuidados com a higiene e valores em relação

à mulher e à criança tornaram-se centrais, também no Brasil (DONZELOT, 1980).

Já no Segundo Império (1840-1889), a medicina vai dirigir seus esforços para a população

burguesa das cidades. Essa atuação conduz a uma intervenção na conduta física, moral, intelectual,

social e também sexual da classe burguesa que passa a se adaptar ao sistema econômico e político

que  se  instalava  (COSTA,  1987).  O  discurso  que  circulava  para  ser  seguido  era  o  da  “mãe

higiênica” o qual condenava o aleitamento mercenário e também dava culpa à deformação moral

infantil em razão da convivência com amas e lacaios negros.

Embora a sociedade da época recusasse o aleitamento materno como um comportamento

comum,  a  pregação  do  discurso  higiênico  visto  como  infração  das  leis  da  natureza,  passou  a

culpabilizar as mães “infratoras”, reforçando um sentimento de anomalia quando a prática natural

da mulher/mãe não era exercida (COSTA, 1987). Com tamanha insistência quanto à amamentação,

a vida da mulher/mãe que não agia como o determinado passou a ser regulada, confinando-a ao

ambiente doméstico durante o período da amamentação que se estendia por mais de dois anos. .

Tomado como um discurso vigilante não somente sobre os cuidados com a criança, mas também

como vigilância da família, os cuidados da mãe com a criança e o novo olhar sobre a maternidade

possibilitou a manifestação do “amor materno” como sentimento “desejável e natural”. O Brasil do

século XIX estava, então, adaptado ao modelo de família burguesa europeia.

1.6 REFLETINDO SOBRE A MATERNIDADE NOS SÉCULOS XX E XXI

Refletir sobre a maternidade, suas condições e sentimentos assumidos pela sociedade do

século XVI até o século XIX, é crucial para entendermos as subjetivações da sociedade do século

XX à contemporaneidade. Afinal, foi nesse período que a mulher, como sujeito, passou a ser notada

com mais destaque. O papel da mulher na sociedade e no cuidado com os filhos tornou-se mais

importante do que apenas a determinação do fator biológico como “natural” (CHODOROW, 1990),
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ela começa a ser vista como sujeito nessa nova configuração de sociedade. Observamos de acordo

com Chodorow  (1990)  uma  queda  na  taxa  de  natalidade,  o  crescimento  na  escolarização  das

crianças de forma mais precoce e maior inserção da mulher no mercado de trabalho, nesse período.

Para Chodorow (1990), a psicologia e a sociologia pós-freudianas são importantes fontes

de argumentos e contribuem para a idealização do papel  materno.  O enfoque dessas teorias da

relação mãe-bebê é considerado decisivo para o desenvolvimento saudável da criança. O discurso

psicanalítico em relação à criança é construído em conformidade com uma perspectiva que destaca

o indivíduo. Essa nova cultura, que é influenciada pela psicanálise, passa a influenciar também nos

papéis  atribuídos  aos  pais,  adquirindo características  cada  vez  mais  individualizantes  para  suas

funções na família.

Salem (1985) realizou uma pesquisa com casais após o nascimento do primeiro filho, na

década  de  80.  Em  sua  análise,  a  autora  afirma  que  as  representações  de  maternidade  e  de

paternidade deixaram de ser “auto evidentes” e passaram a ser sujeitas à discussão e acordos entre o

casal.  Uma mudança de destaque frente às configurações familiares que vimos até o momento.

Nesse novo processo, o casal se compromete emocionalmente com a criança desde a gravidez.

É fundamental que o pai participe do parto e dos cuidados com o bebê, como aponta a

pesquisa  de  Salem (1985).  A mulher/mãe  continua  sua  dedicação  total  à  criança,  sem auxílio

externo, mesmo que de pessoas da família segundo o trabalho da autora. Nessa pesquisa, aponta-se

o casal como responsável por todos os cuidados com o bebê. Aqui, conseguimos ligar esse “novo”

arranjo familiar aos preceitos de “boa mãe” de Rousseau, no final do século XVIII. Porém, esse

projeto ao qual a autora se dedica somente seria efetivo dentro de um grupo ideal em que o social e

a  ética  fossem igualitárias  entre  os  gêneros.  A autora  conclui  que,  apesar  da  possibilidade  de

aplicação do projeto e das significativas mudanças nas relações dos casais, o projeto é de difícil

efetivação na totalidade da sociedade.

Dessa forma, Salem (1985) em sua pesquisa assinala que os casais participantes afirmam

que, apesar da necessidade de se preservar o valor fundamental da maternidade na sociedade e na

vida  da  mulher,  não  se  deve  tornar  a  maternidade  uma  reprodução  tradicional,  como  havia

acontecido até o momento, isso significa que a gravidez não deve ser mais um papel exclusivamente

materno,  o  pai  deve  dividir  com ela  os  cuidados  com o  filho  desde  a  gestação,  porém como

observamos essa não é uma realidade na vida de todas as mulheres, muitas vezes o pai não participa

e  existem  também  as  mães  solo  –  que  estão  em  uma  jornada  na  qual  os  filhos  são  de  sua

responsabilidade exclusiva.  Embora a gravidez e os cuidados com o bebê fossem investidos de

afetividade,  a vida da mulher não devia ser centrada nesse momento.  O que,  segundo Badinter

(2011), seria um retrocesso à forma tradicional:
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No final dos anos 1970, providas dos meios de controlar a reprodução, as mulheres aspiram
à conquista de seus direitos essenciais, a liberdade e igualdade (em relação aos homens),
que elas pensam poder conciliar com a maternidade. Esta última não é mais o alfa e o
ômega da vida feminina. Abre-se para elas uma diversidade de modos de vida, que suas
mães não conheceram (BADINTER, 2011, p.9).

Badinter (2011) salienta que, no final dos anos de 1970, com a possibilidade de controlar a

reprodução por meio de anticoncepcionais, as mulheres passaram a aspirar a seus direitos e sua

liberdade, pensando em os conciliar com a maternidade, essa premissa não pode ser generalizada,

mas foi o começo de mais um marco na história da maternidade. Nesse momento, a maternidade

não é mais  o  ponto  alto  da  identidade  feminina  ela  passa  a  ser  composta  por  outras  nuances.

Entretanto,  entre  1980  e  2010,  quase  imperceptível,  deu-se  uma  involução,  recolocando  a

maternidade “no cerne do destino feminino” (BADINTER, 2011, p.9). Decorrente desse conflito de

identidade e suas nuances sociais, a autora coloca a maternidade em destaque novamente. Aspectos

como a carreira, o casamento, o indivíduo mulher, a mãe e a criança são amplamente discutidos pela

autora em um contexto atual, como o que aqui realizamos, considerando a mulher no século XXI.

Uma das grandes discussões observadas nos meios virtuais e na criação das crianças no

século XXI é de que as crianças estejam a todo momento quietas. Elas não podem expressar muito

suas  emoções  de  contentamento  ou  descontentamento  que  logo surgem “olhares  maldosos”  ou

opiniões de outros sujeitos, que repreendem mãe e criança pelo comportamento “inaceitável’. Dessa

forma, a criança deve estar sempre ocupada e “bem comportada” e a mãe deve estar no controle da

situação, mantendo a criança em uma posição aceitável. Porém, essa manutenção do poder sobre o

comportamento da criança deve ser realizado de uma forma que não utilize materiais tecnológicos

(televisão, celulares ou tablets).

Acredita-se  que  a  exposição  da  criança  a  desenhos  ou  telas  pode  prejudicar  seu

desenvolvimento integral, influenciando-a de forma negativa e sendo um subterfúgio para o adulto

responsável se eximir de responsabilidade para com a criança (PACHECO, 1988). Sendo assim, a

televisão e outros aparelhos tecnológicos são utilizados para fazer com que a criança se entretenha

sozinha e não demande atenção e cuidados. É utilizada, então, como fuga da mãe, por exemplo,

para “controlar” a criança que chora e incomoda com sua falta de controle total sobre suas emoções

ou ações os adultos a sua volta.  A mãe que utiliza desses aparatos tecnológicos para entreter a

criança é  julgada,  pois está  agindo incorretamente,  pois  estará  prejudicando o desenvolvimento

adequado da criança.
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Observamos que a história da maternidade e da mulher estão em constante transformação

e, portanto, são o ponto de partida dos estudos que ora se apresentam. Mostramos neste capítulo

parte da história das mulheres, com especial atenção a história das mulheres/mães, cuja composição

vem formando e influenciando discursos sobre maternidade como conhecemos hoje.  Marcamos,

neste capítulo, partes dos discursos que emergem do passado para contextualizar as análises de

discurso feitas adiante, como nas indicações de postagens que mostram a influência da sociedade,

ainda, na vida materna.

Partimos agora para um capítulo em que desejamos delimitar a identidade e a subjetividade

materna em acordo com a Análise do Discurso e a Análise de Discurso Crítica que marcam a mãe

por meio das postagens influenciadas por mudanças sociais significativas. No Capítulo 2, “Redes

Sociais e Maternidade”, apresentamos um aprofundamento teórico que destaca as mudanças sociais

que, ligadas às identidades femininas, à subjetividade e aos usos das redes sociais nos colocam a par

das transformações sociais da sociedade contemporânea.
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CAPÍTULO 2
REDES SOCIAIS E MATERNIDADE

O problema com a política de identidade não é tanto que ela
falhe em ir além das diferenças, (...) mas sim, o contrário – que
ela  frequentemente  confunda  ou  ignore  as  diferenças  intra
grupo.
(CRENSHAW, 1991, p. 1242).

Neste  segundo  capítulo,  apresentamos  estudos  que  abordam  as  mudanças  sociais  que

influenciam  e  influenciaram  a  identidade  feminina.  Retratamos,  ainda,  marcos  dos  estudos

feministas  sobre  a  construção  e  a  transformação  do  sujeito/mãe,  como  vemos  atualmente.

Apresentamos as diferenças desses sujeitos que, apesar de representarem e serem denominadas da

mesma forma – mulheres, mães, gênero feminino etc. –, são díspares, pois somos indivíduos com

histórias e vivências únicas. Além disso, apresentamos como ocorre a adesão dos usuários a esses

nomes nas postagens em espaços digitais. Como base teórica, seguimos os estudos dos autores:

Medrado e Muller (2018), Badinter (2011), Butler (2017), Magalhães (2017) e Vieira (2017).

Sabemos  que  estudos  que  envolvem  gênero,  feminismo  e  identidade  podem  causar

discussões acaloradas. Porém, ao colocar a mãe e os discursos maternos em postagens do Facebook

no centro de nossa pesquisa, as relações deste objeto de análise e estudo com seu contexto histórico,

cultural e social, não podem ser ignoradas. É nosso desejo contribuir para pesquisas que tomam a

mulher como foco central, retirando-a do apagamento e do silenciamento em que outrora ela tenha

sido esquecida. Interessa-nos aqui marcar e observar quais discursos colocam a mãe como sujeito

principal nas postagens analisadas.

Dessa  forma,  apresentamos  as  (des)continuidades  que  perpassam  a  construção  desse

sujeito aqui representado. Apresentamos dados que nos auxiliam na análise do corpus selecionado,

de modo que ele seja integrado à sua inserção histórica e não desconectado dela. Torna-se, então,

relevante para o estudo apresentar valores, história, saberes, sentimentos e desejos que permeiam o

sujeito/mãe/mulher e as relações que se estabeleceram historicamente e que ainda se estabelecem

nas esferas da vida social desta mãe/mulher que também é marcada por discursos online nos quais

ela é produtora e consumidora de conteúdo nesse novo suporte.
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       2.1 REDES SOCIAIS E FEMINISMO

A partir de 2010, observamos uma crescente inserção das mães no ambiente digital  no

Brasil. Dessa maneira, torna-se relevante realizar uma breve contextualização das atividades digitais

maternas no Brasil. Medrado e Muller (2018), que também estudam ambientes virtuais maternos,

afirmam  que  um  dos  primeiros  blogs maternos  permeado  por  ativismo  de  mães  foi  o  Blog

Mothern7.  No início,  o  blog apenas relatava experiências de mães que descobriam o que era a

maternidade  na  vivência  real,  posteriormente,  originou-se  o  livro  Mothern  –  Manual  da  Mãe

Moderna, publicado no ano de 2005, virando série de TV em 2006.

Sendo assim, é possível aqui marcar o início de uma mudança social na vida daquelas

mulheres/mães que antes estavam reduzidas apenas ao ambiente familiar. Foi possível perceber que

a troca de experiências evoluiu mais uma vez. Antes as mães se comunicavam por meio de revistas

especializadas e dirigidas à maternidade, e com o surgimento de novas tecnologias e com o acesso à

internet, tornou-se possível a interação com outras mães que passavam por vivências semelhantes8.

Com o uso da tecnologia a  favor da interação, parte  das mães começam a usar sua voz como

verdade em um lugar que era antes ocupado apenas por médicos (MEDRADO; MULLER, 2018).

Logo, elas passaram a trocar experiências e compartilhavam conhecimento, questionando aqueles

que representavam figuras de autoridade, inclusive os médicos (TOMAZ, 2015).

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a relação existente entre a maternidade e o

feminismo passa a ter uma representatividade de maior destaque. Com discussões que questionam a

condição  da  mulher/mãe,  a  chamada  Segunda  Onda  do  movimento  Feminista,  toma  lugar  de

destaque  junto  ao  desenvolvimento  industrial  e  urbano  do  período,  salvos  os  grupos  que

permaneciam excluídos desse debate. Autoras como Beauvoir (1970) e Friedan (1971) destacam-se

nessa  época  por  representarem as  mulheres  desse  movimento  que  se  tornavam cada  vez  mais

presentes no mercado de trabalho. Além disso, com a criação da pílula anticoncepcional, a mulher

começa a desejar e lutar por mais igualdade de direitos (BADINTER, 2011).

Em um cenário no qual o conservadorismo reinava e os valores da família burguesa eram

exaltados por parte da sociedade, Beauvoir (1970) passa a defender, também, a liberdade sexual, o

uso de anticoncepcionais e a opção pela maternidade na vida das mulheres. Tais propostas colocam

7 A palavra em inglês Mothern é a junção das palavras mother e modern, é um blog materno criado por  Juliana
Sampaio e Laura Guimarães, no ano de 2002.

8 Sabemos que ainda no ano de 2019 muitas mães/mulheres, e sujeitos de modo geral, não possuem acesso à internet
ou aparelhos tecnológicos Nosso país, ainda, vive com grandes desigualdades sociais e com grande silenciamento
das classes mais pobres,  porém como o foco da pesquisa é  nas pessoas que fazem uso dessa tecnologia e  do
Facebook, tomamos esse recorte para complementar e embasar nossa pesquisa.
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a mulher como sujeito social politizado. Um dos elementos dessa politização refuta o determinismo

biológico da mulher para a maternidade,  ou seja,  o destino da mulher não é necessariamente a

maternidade (SCAVONE, 2001).

Como a maternidade era compreendida a partir de uma “construção social” na qual era

designado à mulher um lugar na família, como mãe e/ou do lar, a maternidade passa a ser vista

como uma das principais causas da Segunda Onda do Feminismo, por remeter a mulher a uma

opressão  e  dominação feitas  pelo  homem (SCAVONE,  2001).  A mulher  era  apenas  tida  como

reprodutora, esposa e cuidadora das crianças; sendo assim, seu espaço na esfera pública mantinha-

se reduzido.

O movimento feminista inicia um debate acerca da maternidade, configurando-se em três

momentos principais, ou Ondas. Primeiramente, a maternidade é vista pelo feminismo como defeito

natural da mulher, causando a recusa da condição de mãe para afastá-la da dominação masculina – o

que  encontrou  na  contracepção  uma nova  possibilidade  de  busca  de  identidade  feminina  mais

ampla. Em um segundo momento, esse discurso contra a maternidade foi alterado para restituir o

poder à mulher a partir da maternidade e dos saberes advindos dela, pois o homem não possuía tal

“poder” (SCAVONE, 2001). Sendo assim, as mulheres possuem o poder de gestar e os homens a

invejam:  

Do ponto de vista foucaltiano todo saber tem sua gênese em relações de poder, isto significa
que, ao resgatar o saber feminino associado à maternidade, esta segunda etapa da reflexão
feminista dá visibilidade ao poder que as mulheres exercem na sociedade mediante este
fenômeno bio-psíquico-social que é a maternidade. Esta abordagem situa-se na corrente do
feminismo  diferencialista,  refletindo  suas  lutas  pela  afirmação  das  diferenças  e  da
identidade feminina (SCAVONE, 2001, p.141).

Percebemos aqui uma reflexão das teorias feministas com as ciências humanas e sociais,

além de outras teses, como a foucaultiana, que realiza reflexões sobre o saber e o poder, teoria para

a qual reservamos um subcapítulo em discussão posterior. Sendo assim, as mulheres que estavam

engajadas nesse processo passaram a perceber que não se tratava de uma dominação por fatores

biológicos e sim por relações de poder na posição social ocupada por elas. Com a mudança do

conceito de gênero, ocorreram desconstruções de ideias anteriores e a maternidade passou a ser

vista como um símbolo que foi construído ao longo do tempo, por mudanças sócio-históricas e

culturalmente marcadas pelo poder e dominação de “um sexo sobre o outro” (SCAVONE, 2001,

p.143).

Na Terceira  Onda do Feminismo que ocorre  por  volta  de  1990,  é  possível  perceber  a

diminuição  do  interesse  pelo  significado  da  maternidade  na  vida  social  da  mulher.  É  preciso
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considerar que mesmo possuindo estas marcações denominadas de Ondas Feministas existem em

cada uma outros marcos e considerações específicas. As reflexões do movimento passam a centrar-

se  nas  políticas  de  saúde  e  dos  direitos  de  reprodução,  deslocando-se  para  questões  públicas

(MEDRADO;  MULLER,  2018).  Nessa  Terceira  Onda,  é  que  se  identifica  uma  falha  nos

apontamentos  da onda anterior  na qual  eram destacadas  apenas as experiências  e  questões que

envolviam mulheres brancas de classe média alta. Surgiu, assim, uma autocrítica do movimento,

pois essas mulheres brancas, ao alcançarem poder econômico dentro de sua esfera social, deixavam

de considerar o feminismo como causa revolucionária. Já na academia, o pensamento feminista

progrediu (MEDRADO; MULLER, 2018).

Mesmo tomando a esfera científica, o discurso feminista ainda é um discurso privilegiado,

pois por vezes é direcionado aos letrados. Dessa forma, Medrado e Muller (2018) consideram que,

junto às necessidades emergentes do discurso feminista (classe, raça), outras camadas de opressão

também deveriam ganhar força. Isso fez com que aparecesse o feminismo interseccional, que deseja

trazer à tona lutas de diferentes mulheres que sofrem opressão em contextos distintos e em camadas

diversas.  Ou  seja,  não  é  possível  encontrar  um  feminismo  único  e  que  abarque  “todas”  as

necessidades de “todas” as mulheres e que leve em conta a diversidade de realidades vividas por

essas mulheres/mães (MEDRADO; MULLER, 2018).

O  termo  é  desenvolvido  por  Kimberlé  Crenshaw  (1991).  A  autora  considera  a

interseccionalidade uma teoria que associa política contemporânea e teoria pós-moderna que inclui

análise de raça, classe, orientação sexual, idade e cor da pele como interseções. Na pesquisa ora

proposta, as mães usuárias do Facebook são vistas como uma parte dessa grande rede que trata das

mulheres, pois são diferentes e não podem configurar um mesmo grupo, pelo contrário, são distintas

e devem ser consideradas com tal distinção.

Por essa razão não abarcaremos todas as mulheres e suas diversas realidades. Desejamos

cumprir o recorte ao qual nos propomos: abordar a mulher/mãe de crianças que estão inscritas como

seguidoras  das  páginas  selecionadas  e  que  convivem diariamente com tais  postagens,  curtindo,

comentando ou compartilhando as publicações. São mulheres diferentes, mas que coadunam de um

discurso  proferido  nas  redes  sociais.  Discurso  esse  que  investigamos  aqui  para  confrontar  o

assujeitamento  ou  a  transformação  social  na  vida  desse  sujeito/mãe  inserido  na  rede  social

Facebook.

Destarte, assim como o trabalho de Medrado e Muller (2018) que inscrevem a mulher/mãe

no contexto de pesquisa envolvendo as redes sociais, nosso trabalho também pretende contribuir

para essa especificidade de pesquisa no âmbito brasileiro. Logo, o ciberespaço é um ambiente de

ativismo digital utilizado por esses sujeitos mulheres/mães investigados na pesquisa ora proposta.
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No  trabalho  de  Medrado  e  Muller  (2018)  é  destacado  o  ativismo  materno  com  as

características do jornalismo independente. As pesquisadoras analisam esse ativismo em um blog

independente, intitulado “A cientista que virou mãe”, o qual era capaz de se autogerir, remunerando

seus colaboradores com a divulgação do próprio blog. As pesquisadoras afirmam que a “partir da

segunda década do século XXI surgiram no Brasil diversas iniciativas que apresentavam uma figura

da mulher/mãe desconstruída, questionadora e, até certo ponto, empoderada em páginas de blogs e

perfis  de redes  sociais” (MEDRADO; MULLER, 2018, p.193).  Contudo, apesar  de termos um

diálogo do contexto histórico da pesquisa das autoras com esta dissertação, os dados e análises

realizadas são distintos dos que aqui apresentamos.

O estudo de Oliveira et al., (2015) trata do surgimento e uso do termo empoderamento por

mulheres. As autoras afirmam que a busca de independência feminina é justificada pela ampliação e

participação  da  mulher  em  diversos  setores  da  sociedade,  desta  maneira,  o  empoderamento

feminino ampliaria de forma significativa os avanços dos sistemas democráticos e políticos, além

do acesso aos direitos humanos e a participação ativa da mulher na sociedade. Nesse estudo, são

apresentadas as dimensões em que o empoderamento da mulher é dividido, contemplando as esferas

econômica, sociocultural, familiar/interpessoal, política e psicológica.

No  referido  blog são  apresentadas  discussões  sobre  o  contexto  no  qual  vivem  essas

mulheres/mães oprimidas por uma sociedade de consumo. Essa opressão é vista como a falta de voz

em sociedade  e  a  reclusão  ao  lar  como  sendo  este  o  único  lugar  ao  qual  a  mulher  pertence,

retrocedendo na história. As questões colocam em debate as condições em que são discutidas a

maternidade na sociedade, pois ela sai do ambiente privado para o ambiente público, algo que antes

não  ocorria.  Primeiramente,  o  blog analisado  tratava  de  questões  íntimas  da  autora  e  suas

dificuldades em relação ao tornar-se mãe. Logo depois, começa a tratar de assuntos que abrangem9

os diferentes discursos que envolvem a maternidade e assuntos ligados à saúde da mulher.

O trabalho de Medrado e Muller (2018) destaca-se ainda por demarcar a relevância do

blog e a permeabilidade de preocupações que se manifestaram na Segunda Onda do Feminismo em

relação  aos  fatores  biológicos  da  mulher/mãe.  Os  textos  do  blog sugerem  que  tais  questões

biológicas  –  engravidar,  parir,  amamentar  –  não deveriam ser  inferidas  como ineficiência  para

assuntos competitivos da sociedade, como o mercado de trabalho. Desde 2015 o blog funciona com

parcerias de outras mulheres/mães, cerca de 30 autoras escrevem no  blog e os demais membros

contribuem  com  uma  ajuda  financeira  a  esses  autores.  A ideia  central  do  blog é  a  troca  de

conhecimento e a utilização da plataforma como algo autossustentável para fortalecer a rede de

9 O blog “Cientista Que Virou Mãe” continua ativo, bem como, possui uma página no Facebook e um Instagram de
mesmo nome. Disponível em: https://www.cientistaqueviroumae.com.br/  

https://www.cientistaqueviroumae.com.br/
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apoio  entre  mulheres/mães  inseridas  na  rede  da  plataforma  (MEDRADO;  MULLER,  2018).

Tratando  da  maternidade  de  forma  crítica,  o  blog deseja  contrapor-se  à  imagem  da  mulher

propagada e generalizada pela mídia tradicional que vive uma maternidade idealizada, a qual trata a

mulher  como  produto  e  distante  da  realidade  de  diversas  mulheres/mães  que  vivem  em  uma

sociedade capitalista, como podemos observar abaixo:

Estes espaços virtuais apropriados para as questões sociopolíticas da maternidade podem
ser vistos como difusores de uma nova consciência com relação ao papel da mulher mãe na
sociedade. A Cientista Que Virou Mãe também segue uma das premissas dos grupos de
mulheres na internet, que é o “empoderamento por meio da informação”. A ideia do direito
à  informação  e  da  informação  como  arma  contra  a  desigualdade  e  pelas  garantias
fundamentais também permeia o discurso do movimento materno (MEDRADO; MULLER,
2018, p.198).

Da mesma forma, o blog analisado pelas autoras utiliza a internet para promover uma nova

consciência  sobre  o  ser  mãe  e  o  papel  dessa  mulher/mãe  na  sociedade10.  Uma  forma  de

empoderamento com relação a informação está relacionado à cobrança de atendimento digno no

SUS (Sistema Único de Saúde – utilizado no Brasil), sendo assim, por meio de informações o blog

tenta mobilizar e conscientizar essas mulheres. Discutimos adiante, o modo como consideramos a

adesão dos seguidores como elemento divisor e os estudos referentes ao ethos coletivo na internet.

2.2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE A ADESÃO DOS SEGUIDORES

A respeito  da  Teoria  da  Adesão  que  tomamos  como  justificativa  para  considerar  as

postagens analisadas, fazemos uma breve explanação acerca dessa teoria. Perelman (2005) afirma

que a adesão dos espíritos se dará não pela obrigatoriedade, e sim pela sua variação de intensidade

que tem maior contribuição quanto a uma adesão. O autor ressalta que uma argumentação irá se

desenvolver em função do auditório que deseja atingir, sendo esse um dos motivos que fará com

que o tratado da argumentação ultrapasse os limites da retórica antiga. Perelman trata, como nós, do

texto escrito apresentado em formas variadas, não apenas em discursos unos e convencionalmente

aceitos  –  o  que  nos  conduz  no  estudo  aqui  proposto.  Dessa  maneira,  para  que  um  discurso

influencie um sujeito,  deve-se considerar  as condições  psíquicas e sociais  que fornecem para a

10 Desejamos  enfatizar  que  estamos  conscientes  que  o  trabalho  que  se  apresenta  deixa  de  contemplar  diversas
realidades de diferentes mulheres  da sociedade brasileira,  mas por se tratar  de uma pesquisa que precisou ser
recortada e delimitada optamos por dar esse recorte e abordar apenas usuárias das páginas selecionadas que é
provedora dos dados analisados, pretendemos se possível, em um trabalho futuro, abordar o tema de forma mais
ampla e completa.
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argumentação objeto e  efeito.  A base para que se ocorra a argumentação é uma linguagem em

comum (VIEIRA; COSTA, 2019).

A linguagem permite a criação de outras tecnologias, sem ela é impossível a criação, a

argumentação,  a  troca  e  a  interação.  Por  meio  das  palavras  é  que  formulamos  conceitos  e

significados para compor nossos raciocínios e argumentos (XAVIER, 2013). A linguagem tem um

papel  de  destaque  na  evolução  da  humanidade  e  hoje  está  presente  nas  tecnologias  e  em seu

progresso. Isso se deve à necessidade de se comunicar do ser humano. Ela é instrumento da retórica

em sua necessidade de produção de discursos que convençam na interação sociocultural.

É  relevante,  ainda,  verificar  a  presença  do  ethos prévio  (MAINGUENEAU,  2018),

materno,  e de sua construção no texto.  Esse  ethos pode se afirmar ou se construir  no discurso

materno. O ethos que apresentamos aqui não é um ethos de uma única pessoa, primeiramente ele é

exposto pela mediadora da página, e em seguida reconhecido pelas usuárias, entretanto ele se afirma

na  adesão  que  os  usuários  do  Facebook  demonstram  tanto  em  curtidas  quanto  em

compartilhamentos da postagem. É possível observar nos enunciados dos textos outras vozes sociais

que aparecem. Discutiremos adiante, na análise, as posições discursivas maternas presentes no texto

e seus argumentos quanto às crenças da população acerca do papel da mulher (VIEIRA; COSTA,

2019).

Ao refletirmos sobre ethos através do estudos de Maingueneau (1997) relacionado à AD,

observamos que o termo pode ser entendido como a imagem do enunciador no momento exato da

enunciação podendo ser  aplicada  a  textos  tanto  orais  quanto  escritos.  Assim sendo,  é  possível

pressupor que os mediadores/enunciadores, no caso desta pesquisa, criam uma imagem de si que

mobiliza uma relação de interação com os usuários/seguidores  das  páginas.  Estes baseados em

estereótipos  e  crenças  socialmente  construídas,  atribuem  aos  mediadores/enunciadores

determinadas características e não outras. Portanto, pode-se compreender que o ethos é a imagem

enunciador/mediador carregada de marcas sociais e históricas que o constituem na enunciação.

Em  Edilene  Silva  (2016),  a  imagem  dos  sujeitos  é  marcada  pelos  discursos  que  se

desenvolvem no ciberespaço, e esses discursos pretendem formar uma imagem positiva de si e,

também, influenciar ou persuadir os coenunciadores. A autora traz análises de seis postagens com

temas  diferentes  de locutores  selecionados no  Facebook.  Na seleção dela  é  perceptível  que  os

efeitos de sentido são construídos na relação entre os interlocutores e a conjuntura social à qual eles

pertencem. Ou seja, para a autora, a produção do discurso envolve a conjuntura social ocupada por

esses locutores, o contexto sócio-histórico-ideológico, bem como os recursos linguísticos utilizados.

Dessa forma, dialogamos com a pesquisa de Edilene Silva (2016), pois mesmo com um foco e
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dados  diferentes  possuímos  um  mesmo  suporte,  o  Facebook.  Vemos  em  nossa  pesquisa  a

mulher/mãe como sujeito principal marcado por sua subjetividade e identidade.

Os membros de uma comunidade ou página do Facebook interagem com interlocutores

com quem,  por  vezes,  nunca  tiveram contato  físico,  porém  online realizam  trocas  sobre  suas

vivências. Portanto,  os usuários/mães, no caso aqui proposto,  estão usando e criando uma nova

forma de retórica em que os equipamentos e o modo de comunicação são digitais. Destarte, nossa

pesquisa  apresenta  como  essa  interação  digital  influencia  a  vida  das  mães  e  como  se  dá  a

apresentação deste ethos materno em rede que não é universal, mas que identifica o ethos de parte

das mães seguidoras das páginas.

Perelman (2005) justifica sua escolha pela modalidade escrita devido à importância que ela

adquiriu na sociedade moderna em um todo. Para o autor, os textos escritos de gêneros variados

produzem resultados mais amplos se comparados à retórica antiga, limitada aos discursos orais, pois

causa impactos mais duradouros na história social, política e cultural de uma comunidade real ou

virtual,  como  a  que  utilizamos  neste  estudo.  A nova  retórica  foca  o  discurso  em  apenas  um

interlocutor, o que caminha contra o desejo da Retórica Clássica que visava uma grande quantidade

de oradores cativantes.

Essa mudança no foco do discurso, apresentada por Perelman (2005), depende de uma

teoria geral da argumentação que compõe o escopo de seu estudo. No momento da elaboração de

um discurso escrito,  o orador é condicionado (in)conscientemente pelo leitor a  quem se dirige.

Logo, a organização tática e sequencial dos argumentos procura a forma adequada para atingir o

efeito desejado.

Pelo que apresentamos até o momento, a retórica realiza um jogo de estratégias verbais e

não-verbais  em situações  que  envolvem interações  entre  os  sujeitos  mediados  pela  linguagem.

(In)Conscientemente,  os  sujeitos,  quando se  encontram e  se comunicam,  contagiam-se uns  aos

outros de uma maneira ou de outra. Sendo assim, a retórica constitui o uso da língua(gem) em

diferentes gêneros discursivos e digitais em diferentes suportes.

Segundo Bakhtin (2016), em qualquer enunciado que estudemos mais profundamente, em

situações de comunicação discursiva, descobriremos diversas palavras do “outro” no discurso do

“eu”,  o  que  ele  destaca  como  um  caráter  de  alteridade.  Por  isso,  um  enunciado  é  sempre  a

alternância do “eu” e do “outro”.  Essa alternância de sujeitos no discurso dá ao enunciado um

caráter dialógico (VIEIRA; COSTA, 2019).

A Retórica Digital (RD) é um campo de estudos da persuasão em ambientes digitais –

como o que utilizamos aqui através da plataforma digital Facebook. Ela divide-se entre os campos

teórico e empírico, portanto, não investiga apenas teoricamente a persuasão digital como também é
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possível descrever e informar as práticas de persuasão através de sistemas digitais. Dessa forma, a

Retórica Digital estuda diversos textos de produção digital e sua proposta versa no contexto da

grande midiatização do final do século XX e início do século XXI (MATEUS, 2018).

A Retórica passou por transformações em sua longa jornada e o uso digital da retórica

deseja  contribuir  para  essa  mudança  no  uso  da  persuasão,  criando  novas  formas  persuasivas,

alterando  a  relação  orador-auditório  quanto  ao  estilo  comunicativo.  Os  meios  de  comunicação

digitais estão presentes em boa parte das atividades humanas: profissionais, lúdicas ou familiares.

Porém, o que desejamos destacar  não é  a constante  presença dos  meios digitais  nas  atividades

humanas e sim sua importância para a expansão e enriquecimento dos estudos e da interação social.

Conforme se dá o processo de mediatização da retórica, seu significado e o que esperamos

dela  é  alterado.  Por  conseguinte,  a  Retórica  Digital  trata  do  estudo  de  como  os  meios  de

comunicação digitais são usados como princípio para influenciar indivíduos que estão inseridos

nesse  ambiente.  De  acordo  com  a  RD,  é  possível  esclarecer  como  a  comunicação  digital  é

empregada,  como ela  é capaz de alterar o processo de persuasão e como ela pode modificar a

eficácia do processo persuasivo. Destarte, à medida que a tecnologia passa a ser o foco central nas

nossas vidas, a RD também é ampliada.  Percebemos sua presença em:  podcasts,  vídeos  online,

fóruns, páginas, blogs e até mesmo no ensino a distância.

A expressão  RD foi  proposta  primeiramente  por  Richard  Lanham,  em 1989,  em uma

conferência  e,  posteriormente  desenvolvida  em  seu  livro  The  Electronic  Word:  Democracy,

Technology, and the Arts, publicado em 1993. O autor parte do princípio de que o computador é um

dispositivo retórico e que, como ferramenta que produz e propaga pensamentos sociais demanda

estudos sobre seus processos. Lanham (1993) liga a RD à Teoria Pós-Moderna, às Artes Digitais e

ao Hipertexto, porém são teorias que não coincidem por completo.

Para Losh (2009), a RD possui diferentes definições por ser um campo díspar, a autora a

define como, primeiramente, uma disciplina preocupada com a interpelação retórica mediada pelo

computador e como uma disciplina preocupada com os usos de novos gêneros digitais que são

usados nos discursos das interações online.

James  Zappen  (2005)  afirma  que  a  RD  trabalha  para  atingir,  primeiro,  os  usos  das

estratégias  retóricas  de  produção  e  análise  de  textos  digitais;  segundo,  para  identificar

características,  potencialidades  e  constrangimentos  que  podem ser  causados  pelo  meio  digital;

terceiro,  para a formação de novas identidades  digitais;  e por fim, para constituir  comunidades

sociais digitais, como destacamos em nossa pesquisa de comunidades voltadas à maternidade.

Estudos sobre a RD abordam a dinâmica das leituras e interpretações em meios digitais,

examinando-as  sob  a  ótica  da  retórica,  da  política  e  da  cultura.  Pode-se  analisar  um texto  de
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identidade  implícita  e  identificar,  através  dos  termos  utilizados,  o  gênero  ou  classe  social,  por

exemplo. Dessa forma, é possível identificar uma escrita persuasiva e uma escrita que deseja apenas

demonstrar algo em determinada plataforma digital, o que decorrerá dessas formas de escrita será o

potencial e a eficiência do alvo a ser atingido. Podemos perceber então, pelo modo de escrita, a

possível manipulação ou não de grupos sociais digitais (VIEIRA; COSTA, 2019).

Barbara Warnick  (2007) enfatiza  que apesar  da grande influência dos  discursos  online

sobre a sociedade, por motivos políticos ou de resistência, ainda não são o foco dos estudos sobre

retórica atualmente. Outro destaque importante que a autora menciona em seu livro é a nova gestão

de  ethos que a internet trouxe consigo, pois, os sujeitos passam a gerir a imagem de si que se

apresenta em rede.

A RD apresenta-se como um campo amplamente diversificado e com inúmeros desejos,

sendo assim, sua importância para os estudos contemporâneos que envolvem as produções digitais é

expressiva  para  a  área  de  estudos  dessa  “evolução”  da  retórica  que  vai  desde  a  criação  e

compartilhamento de textos digitais até a criação de uma identidade social.  Essa capacidade da

retórica, de se adaptar aos diferentes meios comunicativos e de atividade humana, é um de seus

privilégios.  A retórica  adapta-se aos  interesses  culturais,  políticos  e  até  mesmo os  tecnológicos

como pudemos observar até o momento. Desta maneira, é perceptível a importância da persuasão

em textos digitais como o que analisamos neste trabalho.

Segundo Miller (2009), esses movimentos de aceitação, (inter)influência e adesão formam

a memória de uma comunidade, além de ser um componente de formação de base de informações

às quais os sujeitos recorrem e reproduzem de acordo com a atividade humana que realizam. De

acordo  com  a  autora,  esse  apoio  estrutural  e  interacional  mútuo  entre  os  participantes  da

comunidade está também presente na comunicação individual do membro da comunidade.

Conforme aponta Miller (2009), os sujeitos, em geral, sentem necessidade de reproduzir

noções e sentidos que foram padronizados por outros sujeitos que para ele possuem autoridade para

tal. Dessa forma, a sociedade possui estruturas linguístico-discursivas com as quais os sujeitos se

comunicam em comunidade. A autora afirma que na vida em grupo cada sujeito deve se ajustar

como membro pertencente à  linha de pensamento  do outro,  pois  as  ações  conjuntas  produzem

sensações, concepções e imagens comuns. Destarte, a reciprocidade garante a unidade do grupo

(MILLER, 2009).

Carolyn Miller (2009) afirma que o comportamento linguístico não é a única marca de uma

comunidade retórica,  e sim suas ações,  o modo como os sujeitos usam a linguagem no ato de

discursar ou dialogar e o modo como compõem a estrutura relacional. É na comunidade que tal

estrutura é desenvolvida no discurso retórico. As memórias de uma comunidade não partem do zero,
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não são simplesmente inventadas, elas se formam como aspectos estruturadores de ações retóricas

das atividades humanas dos sujeitos de um determinado grupo/comunidade.

De acordo com Perelman (2005), o raciocínio dialético trata do verossímil, de ideias e de

opiniões  às  quais  um auditório  adere  com  intensidade  variável.  Assim,  nos  aproximamos  das

argumentações  que  são  desenvolvidas  em  função  de  um  auditório  –  no  nosso  caso,

argumentos/discursos que se dirigem às mães. Ainda em acordo com Perelman (2005), destacamos

aqui a importância dos textos escritos para as análises. O autor abre espaço para textos de diferentes

gêneros discursivos, tamanhos e suportes, e mesmo os textos escritos são dirigidos a um auditório,

que pode ser moldado pelo escritor por este estar se dirigindo (in)conscientemente a um leitor(a) ou

leitores(as) aos quais pretende se dirigir.

Destacamos ainda a noção de  ethos coletivo apresentada por Kerbrat-Orecchioni (1998)

que o define como aquele que mostra o perfil comunicacional de determinado grupo. Os traços que

moldam e identificam esse ethos coletivo constituem a parte interior do ethos. O ethos coletivo se

forma em oposição a um outro grupo. Dessa forma, ele descreve, forma e identifica um coletivo –

um grupo, na noção da autora, não tem tamanho limite. Assim, essa noção é aqui aplicada para

tratar do grupo de mães seguidoras da página selecionada que como mostraremos formam um ethos

coletivo materno. Utilizamos então o conceito de adesão de Perelman (2005) para, de acordo com o

número de curtidas, likes e compartilhamentos, afirmar a adesão do auditório às postagens.

2.3 IDENTIDADE, PODER E MÍDIA

Nesta seção, apresentamos estudos que versam sobre a mulher/mãe inserida e estudada

como posição de gênero feminino. Apresentamos também estudos sobre identidade com destaque

para  a  identidade  feminina  materna.  Esses  são  pontos  que  nos  auxiliam  a  entender  e  a  nos

posicionar de forma crítica a respeito de como se dá a formação das identidades das mulheres/mães

do século XXI que está inserida digitalmente nas páginas estudadas. Por questões estruturais do

gênero aqui  utilizado,  dissertação,  não abrangemos todas as mães,  apenas o grupo inserido nas

páginas pesquisadas, ainda assim, esse grupo conta com diferentes posicionamentos e formação da

identidades desses sujeitos, pois o meio sociocultural de cada indivíduo é único.

A relação de imposição  e  jogos  de  poder  e  dominação entre  homem e  mulher  é  uma

narrativa posta e repetida há anos. Essa composição de poder entre os gêneros não atinge apenas as

relações familiares, mas a sociedade como um todo. Os discursos que envolvem essa relação são
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dados,  estruturados  e  reestruturados  como  aqueles  que  devem  ser  seguidos  nas  relações  que

envolvem esses sujeitos.

Como veremos  no Capítulo  3  quando  um sujeito  está  no  poder  ele  tenta  manter  essa

posição de poder. E é esse tipo de relação que continuamos a presenciar, a tentativa de continuidade

de dominação de homens, ou instituições sobre as decisões da mulher/mãe. Para que esse discurso

dominador se  mantenha,  a mulher  é configurada como “sexo frágil”.  Como podemos intuir  da

passagem de Beauvoir (1970) que se segue:

O mundo sempre pertenceu aos machos. Nenhuma das razões que nos propuseram para
explicá-lo nos pareceu suficiente. É revendo à luz da filosofia existencial os dados da pré-
história  e  da  etnografia  que  poderemos  compreender  como  a  hierarquia  dos  sexos  se
estabeleceu. Já verificamos que, quando duas categorias humanas se acham em presença,
cada  uma  delas  quer  impor  à  outra  sua  soberania;  quando  ambas  estão  em estado  de
sustentar a reivindicação, cria-se entre elas, seja na hostilidade, seja na amizade, sempre na
tensão, uma relação de reciprocidade. Se uma das duas é privilegiada, ela domina a outra e
tudo faz para mantê-la na opressão. Compreende-se pois que o homem tenha tido vontade
de dominar a mulher (BEAUVOIR, 1970, p.80).

Dada essa relação de dominados e dominantes entre os gêneros como aponta Beauvoir, um

lado sempre é reprimido e posto sob o controle do outro. Ainda hoje, discursos que se apoiam em

fatores biológicos, sociais ou econômicos, como aponta Vale (2017), reforçam a desigualdade social

existente  entre  os  gêneros.  É  preciso,  então  ressignificar  esses  enunciados  que  emergem,

relacionados ao fator biológico, para que a mulher/mãe possa tornar-se resistência em relação aos

seus  papéis  no  maternar.  A  repetição  de  enunciados  depreciativos  ou  que  desvalorizam  a

mulher/mãe carregam consigo uma memória discursiva que tenta formular o discurso verdadeiro e

aceito pela sociedade.

A inserção da  mulher  no  mercado de  trabalho  somente  aconteceu em decorrência  das

guerras. Por conta da ausência do homem, provedor, elas obtiveram a permissão para o trabalho

com o objetivo de manter as necessidades essenciais do Estado, da economia e com o objetivo de

sustentar  seus  filhos.  Observamos  assim um discurso que  molda  e  direciona  o comportamento

correto e aceitável da mulher.

Com o início dos discursos feministas no século XVII, seus atos políticos, e o surgimento

das primeiras vozes femininas, o discurso segregador começa a ser apontado como silenciador e

apagador  da  mulher  enquanto  sujeito  (BEAUVOIR,  1970).  Além  disso,  o  discurso  de  luta  e

resistência  pelos  direitos  femininos  já  existia,  entretanto,  foi  somente  no século XVII  que eles

começaram a se destacar.
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As mulheres  sempre  tentaram se desvencilhar  da  amarra  de  serem consideradas  “sexo

frágil”, pela sociedade patriarcal. A mulher frágil é aquela que deve ser apenas carne, ser delicada,

“perfeitamente estúpida e submissa” (BEAUVOIR, 1970, p.247) ou por seu aspecto físico, pois “ela

é menor que o homem, menos pesada e seu esqueleto mais frágil, a bacia mais larga, adaptada às

funções da gestação e do parto” (BEAUVOIR, 1970, p.51). Por isso, sexo frágil.  

Nesta sociedade a mulher/mãe continua sendo posta como a que deve estar no ambiente

doméstico e ser a responsável pela criação dos filhos, seu trabalho fora do lar não é mostrado com a

relevância que deveria ou da mesma forma como se referem ao trabalho operado por homens, por

exemplo, em propagandas publicitárias. Badinter (2011) mostra que mulheres com filhos no período

de  1990  aos  anos  2000  apresentavam  disponibilidade  para  o  trabalho  inferior  ao  das  demais

mulheres, pois deixavam o mercado para ficarem em casa e cuidar dos filhos. Mesmo esse trabalho

sendo dividido com médicos, escola e até com os pais, a tutoria dos deveres para com a criança

ainda era da mãe. Por esse motivo, apenas 28% das mulheres com nível de estudos diplomados e

avançados decidem ser mães,  enquanto o número de mulheres com pouco grau de estudos que

optam por serem mães é de 90% (BADINTER, 2011). Quando consideramos acontecimentos como

descontinuidades  históricas  marcamos,  assim,  a  presença  desses  mesmos  fatores  em anos mais

recentes à escrita desta dissertação.

Esses  discursos  segregadores  são  reforçados  há séculos,  com o Iluminismo,  no  século

XVIII, é que se começa a defender e ser considerada a relação binária homem-mulher. Mesmo

existindo e crescendo a luta por visibilidade do gênero feminino percebemos que esses discursos

não se separam dos discursos de poder e estão presos à história, são frequentemente retomados,

como afirma Foucault (2014a):

[...] não há sociedade onde não existam narrativas maiores que se contam, se repetem e se
fazem variar; fórmulas, textos, conjuntos ritualizados de discursos que se narram, conforme
circunstâncias bem determinadas; coisas ditas uma vez e que se conservam, porque nelas se
imagina haver algo como um segredo ou uma riqueza. Em suma, pode-se supor que há,
muito regularmente nas sociedades, uma espécie de desnivelamento entre os discursos: os
discursos que se “dizem” no decorrer dos dias e das trocas, e que passam com o ato mesmo
que os pronunciou; e os discursos que estão na origem de certo número de atos novos da
fala  que  os  retomam,  os  transformam  ou  falam  deles,  ou  seja,  os  discursos  que,
indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda
por dizer (FOUCAULT, 2014a, p.21).

Dessa forma, os discursos construídos historicamente consideram a mulher em menor valor

e,  além disso,  repetem-se na sociedade para criar um discurso pretensamente verdadeiro.  Esses

discursos são apoiados por outras esferas, como a biológica, e tentam de diferentes formas legitimar

discursos que delimitam o papel da mãe ao ambiente doméstico. Caberiam, então, as mulheres os
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espaços dados a elas por quem detém o poder. As mulheres caberiam o espaço privado e o que está

circunscrito aí: as atividades no lar, a maternidade, a criação e a educação dos filhos. Muito mais

que  apenas  costumes  sociais,  tais  fatores  influenciam  diretamente  nas  relações  de  poder,  nas

relações da família.

A maternidade  é  usada  como  forma  de  silenciar  a  mulher/mãe  por  delimitar  a  ela  o

ambiente doméstico, como aponta Del Priore (2009). O próprio lar e as atividades maternas com os

filhos são a sua “prisão”, isso, para que ela, não tenha contato com o ambiente social ou ambientes

de  trabalho.  É  um  papel  importante,  entretanto  é  considerado  irrelevante,  pois  não  mostra

rapidamente o produto do seu trabalho, visto que a criação dos filhos é um processo gradual, não

existe uma materialidade concreta que pode ser visualizada.  

Como vimos no Capítulo 1, os discursos que se reproduzem tentam a todo tempo fazer a

manutenção do homem como superior. A mulher está condicionada à submissão. Não é uma relação

de troca. Na tentativa de reformular esses discursos as mulheres buscam resistir, por exemplo, na

chamada dupla jornada. Porém nos discursos formulados e disseminados em nossa sociedade as

mulheres são tidas como frágeis, isto é, incapazes de fazer por si mesmas. Sabemos, como afirma

Foucault  (2018),  que na  sociedade somos submetidos  ao poder  pela  produção de  discursos  de

verdade,  temos  então  a  efetivação  desses  discursos  de  poder  sobre  as  mulheres  como  seres

inferiores pela repetição das relações de poder.

Não conseguimos mencionar um único ponto na história ou no embate pelo poder entre os

gêneros capaz de marcar a instauração da mulher como “sexo frágil”. O que é possível dizer é que

esse discurso se instaurou na sociedade e vem se repetindo. O que percebemos é uma mudança na

sociedade e no momento histórico no qual estamos inseridos, e aqui refletindo, que é diferente e que

pede  a  modificação  dessas  premissas  de  enunciados  que  colocam  as  mulheres  em  relação  de

inferioridade e reduzidas ao lar.

A sociedade não apenas designa como a mulher/mãe deve agir, sentir, ser e se comportar,

ela também delimita como todos os outros sujeitos devem se comportar em sociedade. A tentativa

de resistência do gênero feminino não é mais vista apenas em protestos por direitos iguais aos dos

homens, nós podemos trabalhar e possuímos direitos, antes negados, mesmo assim, ainda existe

uma enorme gama de enunciados que reduzem a mulher ao espaço doméstico, aos cuidados com os

filhos (quase exclusivos de sua responsabilidade),  salários menores, entre outras diferenças.  Tal

redução pelo simples fato de ser mulher a coloca novamente em posição desfavorável e submissa.

Essa relação reverbera novamente as discussões de gênero e identidade como algo que deve ser

muito debatido em nossa sociedade, por isso vemos pontos de resistência feminina que trabalham

para conceder maiores poderes à figura da mãe/mulher.
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A mídia,  e  aqui  consideramos  o  Facebook  como  uma  ferramenta  de  mídia,  produz

discursos que são capazes de influenciar as identidades. A Análise do Discurso (AD) é um campo de

estudos que nos fornece conceitos e ferramentas de análise capazes de verificar a produção de

sentido dos acontecimentos discursivos que envolvem a língua como materialidade, os sujeitos e o

momento histórico no qual estão inseridos (GREGOLIN, 2007). Por isso, inserimos aqui a AD e

mídia  para  que  possamos  relacionar  o  papel  dos  discursos  proferidos  e  disseminados  aí  na

construção da identidade materna.

Pensamos  a  mídia  como  prática  discursiva,  conceito  de  Fairclough  (2001),  discutido

detalhadamente  no  tópico  3.4  desta  dissertação,  como  produto  da  linguagem  e  do  processo

histórico.  Para que entendamos seu funcionamento é  preciso observar  como se dá a circulação

destes enunciados trazidos por ela, as posições de sujeito que a mídia apresenta e as materialidades

que ela utiliza para articular sentido à história e à memória. Por esse fator, acompanhamos em todo

o Capítulo 1 a trajetória histórica que se faz relevante para esta pesquisa e os sentidos que dela se

materializaram  vêm  sendo  discutidos  ao  longo  de  nosso  texto.  Dessa  forma,  de  acordo  com

Gregolin (2007) as memórias discursivas advindas dessa historicidade mencionada evidenciam uma

interinfluência entre práticas discursivas e construção das identidades.

Os efeitos de sentido são materializados nos textos que circulam na sociedade, e aqui essa

materialidade são as postagens. Em acordo com a AD sabemos que a língua não é transparente

(PÊCHEUX, 2010), que os sujeitos não são a origem dos sentidos e que não podemos enxergar e

compreender  todos  os  sentidos  produzidos  (BAKHTIN,  2003;  FOUCAULT,  2017;  ORLANDI,

2015). A coerência entre os discursos são efeitos das práticas discursivas, e essa prática é construída

socialmente, ao sujeito cabe interpretar alguns pontos desse emaranhado de discursos que derivam

do campo social.

A coerência  e  a  unidade  de  um  texto  são  construídas  por  discursos  que  controlam,

classificam, ordenam, delimitam e distribuem os acontecimentos discursivos na dispersão de um

texto (FOUCAULT, 2014a). A criação dessa ilusão de unidade de sentido em um texto é uma forma

de recurso discursivo que está presente em textos de mídia. A mídia tem o papel de mediar a relação

entre seus leitores e a realidade, como seu nome aponta11. Os textos que convergem da mídia não

oferecem  uma  realidade,  mas  práticas  simbólicas  que  permitem  ao  leitor/usuário  produzir

representações da realidade (JENKINS, 2008).

Na sociedade contemporânea, ou tardia, como preconiza Fairclough (2001), a mídia é um

dispositivo central na construção da história do presente. Em grande parte, é ela que forma parte da

história dos indivíduos e os constitui, moldando e influenciando sua história (GREGOLIN, 2007). A

11 Definição disponível em: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=okDkn Acesso em 25/11/2019.

http://michaelis.uol.com.br/busca?id=okDkn
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mídia traz a sensação de história em tempo real,  ao vivo,  instantâneo, atingindo dessa forma o

usuário com textos verbais e não-verbais, movimentando essa história do presente e influenciando

na identidade dos indivíduos por meio de imagens ou palavras que remetem os significados ao

passado.

O  reaparecimento  de  discursos,  imagens,  palavras,  ditos  e  tradições  do  passado

influenciam a interpretação e as ações dos sujeitos, pois o constante reaparecimento de determinado

enunciado retoma sentidos (GREGOLIN, 2007). Desse modo, surtirão efeitos nas identidades pelo

efeito de retomada que é a interpretação e reinterpretação de um enunciado no contexto do sujeito

que o lê.

Os sujeitos são formados socialmente e a construção dos sentidos se dá historicamente na

interação  (BAKHTIN,  2003).  Sendo  assim,  os  discursos  que  os  perpassam  se  confrontam  e

expressam lutas em torno da formação das identidades. Foucault (2018) sublinha uma microfísica

do poder nesse ponto de forte embate. Os micropoderes se enfrentam em todos os campos sociais

que envolvem os sujeitos em uma constante luta por estabelecer verdades, voltaremos a discutir o

termo  no  tópico  3.2.1.  Tais  verdades  são  consideradas  instáveis,  visto  que  a  história  está

permanentemente se reconfigurando em uma construção de identidade discursiva.

2.3.1 Identidade e diferença, sujeito e indivíduo

A discursividade na construção de identidades reproduz imagens culturais tradicionais que

tentam generalizar e integrar os indivíduos. Del Priore (2009) fala sobre a reprodução dos discursos,

imagens e ações da  Santa Mãezinha, como imagem a ser seguida e reproduzida como modelo de

mãe perfeita. Desde o século XVIII esse modelo se repete e é imposto às mães que devem seguir

esse caminho, o contrário não é aceito, e elas mesmas se culpam por não atingirem a perfeição nos

cuidados, amamentação e criação dos filhos.

Segundo Gregolin (2007), o estabelecimento de identidades é útil para a configuração de

paradigmas e estereótipos de identidades, pois inserem os sujeitos na sociedade ideal ou imaginada.

Ainda segundo a autora, a produção e circulação de determinados moldes produz uma saturação de

identidades e generalização de modelos. Essa distribuição de imagens atua como fator disciplinador

do corpo dos indivíduos. Dessa forma, a disciplinarização dos sujeitos é dirigida as pessoas que são

reguladas de forma que seus corpos e discursos sejam disciplinados (FOUCAULT, 2014a).
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Observando  a  distribuição  de  discursos  pela  mídia,  podemos  notar  a  tentativa  de

subjetivação das práticas dos indivíduos modelando os lugares que eles devem ocupar e sua relação

em  sociedade.  Por  exemplo,  as  propagandas  difundidas  pela  mídia  adotam  dispositivos  que

apresentam representações  e  arquitetam as  diretrizes  que  devem ser  seguidas  na  formação  das

identidades  (GREGOLIN,  2007).  Abordamos  o  conceito  de  dispositivo  no  tópico  3.2  desta

dissertação e o relacionamos à maternidade.

Existe em nossa sociedade uma constante tensão entre a produção de subjetividade e a

criação de novas singularidades. Logo, apresenta-se uma tensão entre a construção dos sujeitos de

forma desestabilizada e a persistência de uma identidade (GREGOLIN, 2007). Ao mesmo tempo

em que  se  apresentam possibilidades  para  a  mãe  poder  maternar  do  modo  como  acredita  ser

pertinente, a mídia indica formas de maternidades tidas como mais efetivas e acertadas. Essa tensão

leva os sujeitos a viverem em constante crise identitária por não saberem ao certo qual decisão

tomar, se a decisão na qual cada um acredita, ou a que todos dizem ser melhor.

O termo maternar, ainda não dicionarizado, é usado como uma apropriação à semelhança

da palavra Maternação12. Maternar é usado em rede para falar do modo como as mães cuidam dos

filhos em diversos aspectos: físicos, emocionais e cognitivos, portanto, é a forma como cada mãe

realiza  sua maternidade. Maternação por sua vez é um termo da psicologia que diz respeito aos

cuidados com os bebês. Etimologia da palavra: materno + ar + ação. Logo, ato ou ação de cuidar

de bebês.

O  entendimento  de  corpo  individualizado  é  uma  espécie  de  invenção  da  sociedade

capitalista.  É  dada  ao  trabalhador  a  falsa  sensação  de  propriedade  de  seu  próprio  corpo  e  de

liberdade, mas nenhuma dessas condições é verdadeiramente existente. O corpo e o indivíduo estão

sempre presos a algo. Os sujeitos que se enformam desse processo não são destituídos de valores e

nem  vazios  ou  descartáveis,  é  desse  mesmo  movimento  que  se  produzem  as  subjetividades

individualizadas, os sujeitos como indivíduos.

A formação das identidades não é algo individual, é um processo social por meio do qual

os indivíduos assumem seu formato e passam a aplicá-lo na vida particular (FOUCAULT, 2019).

Quando esses enunciados ditam um modo de ser e agir aos sujeitos por meio das mídias digitais,

estão realizando um agenciamento coletivo social  que pode ocorrer  em vários aspectos  sociais,

econômicos e tecnológicos como indica Gregolin (2007).

Logo,  se  observamos a  trajetória  de sentidos  trazidos pelos  textos midiáticos  podemos

perceber a função dos textos na produção social das subjetividades e os embates para a construção e

ressignificação  das  identidades,  e  aqui  a  identidade  materna.  Não  podemos  esperar  que  exista

12 Termo consultado e disponível em: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=BVvKj

http://michaelis.uol.com.br/busca?id=BVvKj
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apenas  a  passividade  na  formação  das  identidades,  os  sujeitos  lutam  pelo  poder  e  formam

resistências. Os discursos não apenas se reproduzem, eles passam por reformulações de acordo com

as mudanças na história e na transformação dos sujeitos. Concomitantemente à resistência uma

nova subjetividade é moldada socialmente para encaixar o indivíduo. E essa é uma constante que irá

se repetir na formação das identidades: tensão – produção – reapropriação.

A identidade é central  à vida moderna,  pois influencia as relações em nossas vidas.  A

identidade na microfísica cotidiana na qual vivemos perpassa os dispositivos que nos atravessam

sendo essencial para a formação identitária. Dessa forma, a modernidade ou contemporaneidade se

movimenta de acordo com a racionalização que os indivíduos fazem de suas identidades (PRADO

FILHO, 2019).

De acordo com Prado Filho (2019), a gama de jogos de identidade é colocada em prática

para constituir  a  subjetividade moderna e  a  individualidade  que  surge a  partir  dela.  A vida do

indivíduo é inserida dentro de normas, enunciados e valores que circulam na sociedade moderna. À

medida que os sujeitos constroem suas identidades, eles as encaixam nas normas disponibilizadas

pelos dispositivos que existem. É uma forma de regulação das condutas individuais de cada sujeito.

Ao longo de nosso texto fazemos ora o uso do termo sujeito ora o uso da palavra indivíduo,

não a demarcamos até o momento, mas é preciso fazê-lo para que não haja dúvidas quanto a esses

usos.  Prado  Filho  descreve  exatamente  os  usos  que  aqui  fazemos  para  a  utilização  de  cada

vocábulo:

Os  termos  sujeito  e  indivíduos  estão  sendo  aqui  utilizados  sem  demarcações  de
especificidade,  como  se  fossem  sinônimos  ou  se  referissem  a  uma  mesma  figura,  no
entanto, faz-se necessário marcar algumas diferenças quanto ao emprego destes diferentes
conceitos. Existe certo desnível entre estas duas designações: enquanto o termo sujeito se
refere a uma categoria genérica, abstrata e universal, o termo indivíduo designa um sujeito
concreto, histórico, produto da sociedade burguesa, capitalista, moderna. Enquanto sujeito é
uma categoria  do  discurso  filosófico,  problematizado  nas  relações  de  conhecimento,  o
indivíduo é uma figura do discurso sociológico, tomado em relações concretas (PRADO
FILHO, 2019, p.122).

Destarte, ao longo de nosso texto intercalamos o uso destes dois vocábulos com a intenção

que se diz no excerto de texto apresentado, utilizando-os com as devidas diferenças que se fazem

necessárias na construção do texto. O saber e os jogos de poder são problematizados na identidade e

não podem ser separados da vida cotidiana do indivíduo.

Percebe-se como sintetiza Prado Filho (2019) que os discursos proclamados na sociedade

moderna atual influenciam a formação dos sujeitos e suas vidas cotidianas. Como aponta Foucault

(2017), o saber e o poder se relacionam no discurso de jogos de poder para se apropriarem de
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significados  e  sentidos,  tratando o discurso arqueologicamente.  Logo,  podemos  entender  que o

discurso moderno não cria um indivíduo inovador e autor de suas decisões, ao contrário, as regras

de  seu  funcionamento,  os  jogos  de  poder  envolvidos  nos  discursos  produzem o sujeito.  Nessa

relação de saber e poder, o sujeito resiste aos enunciados que enunciam a sua identidade e que o

objetivam e o subjetivam, mas ele ou ela estará preso/a em uma teia de discursos.

Quando  pensamos  em  identidade  devemos  pensar  não  apenas  o  significado  que  essa

palavra possui hoje, precisamos pensar nos diferentes sentidos que o termo apresenta. Entre eles

temos:  identidades  oficiais,  identidade  profissional,  identidade  educacional,  identidade  social,

identidade sexual, identidade espacial e identidade psicológica (PRADO FILHO, 2019). Cada uma

dessas identidades vai marcar o indivíduo: nomeá-lo, incluí-lo ou excluí-lo, dar visibilidade ou não.

A formação  de  uma  identidade  trata-se  de  uma  “verdadeira  armadilha  política  camuflada  em

dispositivos  de  normalização  e  identificação  em  diferentes  campos  de  experiência”  (PRADO

FILHO, 2019, p.119) fazendo-o pertencer a uma determinada marcação.

Esse tipo de formação dos sujeitos não é o único fator importante para o Estado. Como

afirma  Prado  Filho  (2019),  não  interessa  ao  Estado  que  exista  uma  multidão  de  indivíduos

totalmente  anônimos,  desconhecidos  e  invisíveis,  e  sim,  que  cada  qual  tenha  um  rosto,  uma

particularidade  e  uma  visibilidade  para  que  se  possa  saber  o  que  esperar  de  cada  um desses

indivíduos, localizá-los e poder assim controlar suas condutas através das normas como formas de

apropriação do poder sobre os sujeitos. Tomamos como base para entendermos a diferença entre

normalização e normatização a explanação de Prado Filho (2019) que diz:

[...] normatizar diz respeito a um procedimento de definir a priori critérios e parâmetros
científicos a partir dos quais os indivíduos serão comparados e julgados conforme a faixa
de normalidade construída para seu grupo (...) práticas de normalização que efetivamente
colocam os indivíduos numa relação concreta com a norma, quando estes se tornam sujeitos
de suas práticas (...)(PRADO FILHO, 2019, p.121).

        

Dessa  forma,  as  mulheres/mães  são  inseridas  em parâmetros  por  meio  dos  quais  elas

devem agir tomando suas decisões da forma mais acertada, que é proposta pelos procedimentos

dados pela norma, somente assim serão aceitas no padrão e valoradas como sujeito eficaz. Ou seja,

caso a mãe não entre na norma, ela é excluída. Por exemplo: se o Ministério da Saúde indica que o

saudável e ideal para a vida do bebê é amamentar até os dois anos ou mais, a mãe deve inserir-se

nessa norma, caso contrário ela é excluída do rol das mães que proporcionam saúde para seus filhos,

ela está na lista das mães incompetentes e incapazes, independente de suas tentativas para fazê-lo. E

é a sociedade, muitas vezes, que realiza o julgamento das atitudes da mãe, inclusive sua família,
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sabendo ou não de seus esforços pessoais para se adequar à normalização, ela é julgada, condenada

e excluída por não conseguir realizar o aleitamento materno.

O  aleitamento  materno  é  rodeado  de  discussões  e  enunciados  atravessados.  Diversos

discursos o permeiam: saúde, histórico e social. Existe, então, uma ordem histórica que capaz de

agenciar  diferentes  operações  para  subjetivar  a  postura  das  mãe  em  relação  a  amamentação.

Mecanismos de controle  do corpo da mulher  lhe apresentam soluções  para continuar  no que é

proposto  pelo  Dispositivo  da  Maternidade,  como  por  exemplo,  laserterapia  no  caso  de  seios

rachados, massagens no seio para evitar a mastite, lanolina para evitar rachaduras, consultoria de

amamentação para auxiliar e ensinar a mãe, bancos de leite, grupos em redes sociais e muitas outras

“soluções” para os problemas decorrentes da amamentação. Existem diferentes complicações para a

saúde da mãe decorrentes da amamentação, mastite e rachaduras, são exemplos disso.

Caso essa mãe decida não amamentar, tendo recorrido à rede de apoio citada acima é mais

respeitado, em geral, mas quando a mulher decide não amamentar por desejos pessoais ou estéticos

discursos julgadores do seu amor e afeto pelo filho(a) são mais perceptíveis. Ou seja, observamos

um repertório vasto de técnicas de controle do corpo das mulheres/mães em relação a amamentação.

Antes mesmo de parir, durante a gestação, a mulher deve preparar os seios para amamentar seu

bebê, ela deve tomar banho de sol, usar buchas vegetais para tornar a aréolas dos seios mais ásperas

e não usar cremes hidratantes nessa parte do seio. 

Mas nada disso é suficiente ou garante sucesso na amamentação, além do que citamos

existem ainda muitos outros fatores que influenciam na amamentação, inclusive o fator psicológico

da mãe que pode passar por depressão pós-parto. Não serão, assim, todas as pessoas que realizaram

um julgamento dessa mãe que não amamentou, como o Organização Mundial de Saúde aconselha,

há posições de sujeito que respeitam tais dificuldades maternas.   

Portanto, é importante conectar os pontos que trouxemos até o momento com a teoria dos

estudos linguísticos. No capítulo seguinte, realizamos essa tarefa ao interligarmos os autores que

nos auxiliam na AD e ADC, e discutimos que existe a submissão, mas que as transformações e lutas

por poder alteram as subjetividades em conformidade com as mudanças sociais da sociedade. Ou

seja, os sujeitos não são acabados, mas estão sempre inseridos em uma luta por poder.   
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 CAPÍTULO 3
ANÁLISE DO DISCURSO E ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA

O discurso nada mais é do que a reverberação
de  uma  verdade  nascendo  diante  de  seus
próprios olhos […] (FOUCAULT, 2014a, p.46)

A Análise do Discurso (AD) se constitui no espaço que conecta diferentes áreas, como

Linguística,  Filosofia,  Ciências  Sociais,  Antropologia  e  outras.  Na  perspectiva  discursiva,  a

linguagem possui sentido inscrito na história (ORLANDI, 2015). A posição crítica ocupada pela AD

nos anos 1960 em relação às noções de leitura e de interpretação problematiza a relação sujeito-

sentido,  ou  seja,  língua  e  história.  A AD  teoriza  a  interpretação  e  a  coloca  em  questão  para

investigar seus limites e seus mecanismos como parte do processo de significação. De acordo com

Orlandi (2015), a AD não procura um sentido verdadeiro, nem mesmo um caminho único, e sim um

método, a construção de um dispositivo teórico que auxiliará o analista do discurso a compreender e

interpretar os sentidos da língua.

Para  Possenti  (2009),  na  AD, a  língua não é  transparente,  pois  dada  uma palavra  seu

sentido não é óbvio. Desta maneira, a língua tem um funcionamento autônomo, possui suas próprias

regras, que se põem a funcionar num processo discursivo. O autor contesta que o sentido na AD seja

da  ordem  da  língua,  ele  acredita  que  seja  da  ordem  das  formações  discursivas  (FD)  que

materializam formações ideológicas (FI) que são de ordem histórica. Uma palavra ou enunciado

podem ser os mesmos, mas podem ter sentidos diferentes se pertencerem a formações discursivas

diferentes. A AD não formula uma teoria da língua, sua especialidade é o campo do sentido. A

língua é a condição do pensamento, ou seja, a materialidade discursiva.

Foucault (2017) fala da formação de enunciados que são construídos pelas mesmas regras.

Essa é a formação discursiva que se define em acordo com a formação ideológica em que uma

complementa a outra nos sentidos que um texto traz. A formação discursiva (FD) determina o que

pode e deve ser dito em determinado lugar histórico e social, além disso as diferentes formações

discursivas trazem sentidos variados aos textos.

Brandão (2012) afirma que a formação ideológica (FI) “é constituída por um conjunto

complexo de atitudes e representações que não são nem individuais, nem universais, mas dizem

respeito,  mais  ou  menos  diretamente,  às  posições  de  classe  em conflito  umas  com as  outras”

(BRANDÃO, 2012, p. 107). A língua, portanto, dá ordem às FD que se materializam das FI que são



58

de ordem histórica. A AD, segundo Orlandi (2015), concebe a linguagem como mediação necessária

entre o sujeito e a realidade material e social na qual ele ou ela está inserido. Por meio do discurso é

possível a permanência, continuidade ou deslocamento e transformação do sujeito e da realidade em

que ele ou ela vive.

A AD trabalha com a língua, significando e produzindo sentidos, seja enquanto indivíduo

ou membro de uma comunidade. Portando, a AD considera o sujeito em seu contexto histórico, leva

em conta  os  processos  e  condições  de  produção da  linguagem,  pela  análise  da  relação que  se

estabelece entre língua, sujeitos e situações de produção do dizer, e permite ao/à analista relacionar

a linguagem à exterioridade.  Dessa forma, a AD pode ser circunscrita em diversos e diferentes

momentos históricos, inclusive nos acontecimentos contemporâneos.

Os estudos discursivos visam pensar o sentido dimensionado no tempo e no espaço das

práticas do sujeito. Não se trabalha a língua fechada, mas com o discurso, que é um objeto sócio-

histórico em que o linguístico intervém como pressuposto.  E,  também, trabalha com história  e

sociedade juntas e interdependentes.

3.1 O DIALOGISMO BAKHTINIANO

Será apontado aqui parte dos estudos de Bakhtin que nos auxiliaram no trabalho de análise.

É possível observar que os enunciados das postagens das páginas, da ferramenta digital Facebook,

não  são  apenas  expressões  fraseológicas,  elas  são  enunciados,  pois  produzem  a  partir  do  ato

enunciativo uma responsividade, por isso, são dialógicas (BAKHTIN, 2016). Esta dialogia vista nos

enunciados  das  postagens  está  presente  nos  discursos  sobre  maternidade,  e  pode-se  observar  a

possibilidade responsiva que tais postagens dão aos(as) usuários(as). 

Ao falarmos de responsividade pensamos em ato responsivo/responsável segundo Bakhtin

(2010). Observamos que em uma comunicação, seja ela qual for, nesta dissertação uma postagem,

possui  um  ouvinte/leitor/usuário  que  por  participar  do  ato  é  um  potencial  falante.  E  ele  é

responsável por aquilo que profere eticamente, mesmo que seja apenas o silêncio. Segundo o autor:

“O ato na sua integridade é mais que racional – é responsável.”(BAKHTIN, 2010, p.81).

Considerando  os  enunciados  nas  postagens  nas  páginas  selecionadas,  verifica-se  a

possibilidade e  abertura de espaços para a  voz do outro.  A voz do outro é  aqui  compreendida

considerando os estudos de Bakhtin (2003, p.13) que diz: “só sob essa condição ele pode completar

a si mesmo, até atingir o todo, com valores que a partir da própria vida são transgredientes a ela e
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lhe dão acabamento; ele deve tornar-se outro em relação a si mesmo [...]”. Para suas possibilidades

de alteridades, para a responsividade presente na alternância dos sujeitos presentes nos discursos,

considerar-se-á, assim, a vivência social, cultural e histórica dos sujeitos do discurso.

Os  enunciados  podem  abrir  espaço  para  sujeitos  participativos  no  discurso  e  para  a

construção  dos  sentidos  a  partir  desses  enunciados  nas  postagens  selecionadas.  Observando  a

importância do ouvinte/interlocutor nos discursos com suas réplicas e respostas, percebemos no

enunciado que ele tem posições contrárias, que pode concordar ou discordar, estar em acordo ou

desacordo, ou ainda, aceitar ou não o sentido trazido no enunciado. Estas diferentes vozes presentes

nesses enunciados são a composição da presença do outro naquilo que é enunciado.

Sabe-se que os usuários/seguidores das páginas são de diferentes lugares e de diferentes

culturas,  esse traço de  identidade faz  com que as  postagens tenham efeitos  diversos  para cada

indivíduo. Observa-se, assim, a diferença presente e reconhecida em cada sujeito mesmo que ele

pertença a um grupo, sua singularidade dá interpretação diferente mesmo em um mesmo contexto

(BAKHTIN, 2010).

Esta alteridade própria de cada indivíduo, mesmo aquele pertencente a um grupo criará

uma divisão de pensamentos. Essa diversidade de pensamentos ocorrerá devido à vivência de cada

sujeito.  Entretanto,  mesmo  havendo  essa  individualidade,  nessa  singularidade  de  alteridades,

existirá sempre uma relação de troca entre os sujeitos que representam cada identidade (BAKHTIN,

2010), no caso da pesquisa que aqui se apresenta, a identidade materna.

3.1.1 O Gênero Discursivo postagem

Não podemos deixar de citar  as especificidades do gênero discursivo postagem, o qual

estamos  utilizando  como  dado  para  a  pesquisa  aqui  proposta.  Dessa  forma,  apresentaremos,

brevemente, alguns apontamentos relevantes para entendimento desse gênero discursivo.  Com o

aprimoramento  e  o  acesso  à  internet,  as  relações  interpessoais  mediadas  pelas  redes  sociais

tornaram-se mais recorrentes, configurando-se como parte do cotidiano, o que acarretou um novo

modelo  de  interação  sócio-comunicativa.  A virtualização  do  cotidiano,  das  emoções  e  da  vida

constituíram essa vivência possível  conforme as características  próprias  de cada usuário.  Nesse

sentido, as redes sociais passam a existir como lócus produtor de mudanças sociais (SILVA, 2016).

Com nossa pesquisa, é possível verificar a propagação dessas mudanças marcadas nos enunciados,
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os quais possibilitam uma análise reflexiva dessa transformação social.  A conceitualização e as

marcas de modos de maternidade assinalam como deve ser o sujeito mãe/mulher.

O Facebook é considerado um  site que abriga uma rede social,  pois ele atua como um

suporte  para  a  rede  social  que  é  composta  por  usuários,  comunidades,  grupos  e  laços  sociais

(RECUERO, 2009). Para as interações dialógicas dos usuários do Facebook, em seus enunciados

entre os sujeitos, utiliza-se uma gama variada de gêneros, que, por serem usados no meio virtual,

são chamados gêneros digitais (SILVA, 2016).

As tecnologias da informação estão em constantes transformações e isso afeta de forma

direta as mutações dos gêneros discursivos utilizados no meio digital. Conforme Bakhtin (2016,

p.20), “os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de transmissão entre a

história da sociedade e a história da linguagem”. Essas mudanças estão presentes nas publicações de

páginas da rede digital em que acontecimentos atuais da sociedade, como, por exemplo, a falta de

gasolina, acarretam muitas publicações com cunho de preocupação com o país, seja em gêneros

ditos  sérios,  seja  em piadas,  charges  etc.  No mês  de maio  de  2018,  parte  do período no qual

realizamos a coleta dos dados, os caminhoneiros de todo o Brasil  realizaram uma manifestação

contra  os  preços  abusivos  do  combustível,  fazendo  exigências  para  que  o  governo  brasileiro

tomasse uma posição.  A greve dos caminhoneiros trouxe em seu decorrer muita preocupação e

apoio da população, entretanto, com a falta de alimentos e combustível, o movimento foi perdendo

força, tais reações trouxeram diferentes manifestações nos meios de comunicação, inclusive nas

páginas que estávamos acompanhando.

Os gêneros, quando usados no ambiente virtual, sofrem reformulações devido ao suporte

utilizado.  Parte desses gêneros são de outras esferas sociais  e,  devido à abrangência do espaço

virtual,  é  utilizada  com  a  mesma  importância  do  papel  e  do  som  na  vida  das  pessoas

(MARCUSCHI,  apud  SILVA,  2016).  Os  gêneros  virtuais  utilizam-se  de  hipertextos,  devido  à

comunicação mediada pelo computador que possibilita a ligação de um texto por outro utilizando

links que levam o usuário a outras páginas. Essa característica de um texto ligar-se a outro, e de

forma instantânea, é um sinalizador da esfera virtual. A necessidade de imediatismo dos usuários, de

acesso a informações em um tempo mínimo, é uma sensação que decorre do ciberespaço (SILVA,

2016).

Portanto,  essas são algumas das características do gênero discursivo aqui em destaque,

postagens. Destacamos, ainda, que tal gênero possui uma temática específica, a maternidade. As

postagens deste  trabalho são de páginas  que possuem como norte  os  discursos maternos,  esses

discursos muitas vezes dialogam, isto é, eles interligam discursos do passado com o presente e se

contrapõem e se complementam a outros discursos.
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As redes sociais, para Recuero (2009), apresentam-se como local de mudanças sociais. A

comunicação  mediada  pelo  computador  influencia  mudanças  profundas  na  formação  das

identidades  e  do  coletivo  social  como  um  todo.  Assim,  as  redes  sociais  além  de  ajudar  na

comunicação, permitiram a criação de um novo espaço social que são as redes sociais mediadas

pelo computador. Para a autora a rede social é composta por: atores, instituições, grupos e conexões.

Recuero (2009) considera o Facebook um site que abriga uma rede social, um suporte ou sistema

que suporta uma rede social.

Esse  site é constituído pelos atores sociais que o utilizam, as pessoas/usuários e para a

pesquisa que apresentamos aqui, as mães. Por utilizar-se de interações dialógicas, o Facebook é

considerado uma rede social  de relacionamentos que,  por meio do gênero discursivo postagem,

realiza a comunicação entre os sujeitos.

Bakhtin (2003) afirma que gêneros são tipos relativamente estáveis, portanto, seu uso pelos

usuários em conciliação com a linguagem reproduz diálogos em interações verbais. Dessa maneira,

por  estarem  representando  diferentes  campos  da  atividade  humana  estão  em  constante

transformação nas mais variadas esferas da atividade humana, incluindo as redes sociais.

Sendo assim, o gênero discursivo postagem se altera conforme as mudanças sociais e as

transformações  pelas  quais  passa  o  indivíduo  e  suas  necessidades  comunicativas.  O  gênero

discursivo postagem faz uso de textos verbais e não-verbais e, no caso do Facebook, é utilizada uma

linguagem  coloquial,  pois  não  há  uma  delimitação  entre  linguagem  oral  e  escrita.  Na  ordem

discursiva das postagens, quem enuncia são as mediadoras das páginas13 e os seguidores curtem,

comentam e compartilham, ou seja, disseminam e reproduzem os discursos, por vezes, é possível

perceber discordâncias nas postagens tanto quanto ao seu enunciado quanto entre as opiniões dos

usuários. Por ser um gênero digital, a postagem está em constante reconfiguração.

O fim da modernidade e a nova configuração da sociedade como conhecemos hoje causou

uma grande revolução no uso da tecnologia em diferentes atividades humanas. Na medicina, na

educação, na comunicação e na interação entre os indivíduos em suas vidas privadas. As mídias se

tornam cada vez mais fortes e arraigadas na vida dos sujeitos para atender a frenética globalização e

as relações interpessoais cada vez mais imediatistas. Destarte, os aparatos digitais e a interação por

intermédio  do  computador  estão  cada  vez  mais  acessíveis  e  cada  vez  mais  indispensáveis  nas

relações entre os sujeitos.

13 Não  citaremos  as  mediadoras  das  páginas,  pois  nossa  pesquisa  não  se  direciona  diretamente  a  elas,  e  sim,  às
publicações.
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3.2 DISPOSITIVO E SUJEITO

Neste tópico será realizada uma breve discussão teórica sobre a contribuição da obra de

Foucault para os estudos que envolvem discurso e linguagem de forma a promover um afinamento

entre os conceitos do autor e o estudo aqui apresentado. Apresentamos uma teoria que delimite o

Dispositivo da Maternidade, sob a ótica foucaultiana, e inserido nos discursos maternos que aqui

analisamos.

Em seguida, discutimos a posição da mãe como sujeito neoliberal que deve gerir sua vida e

a  vida  do  filho  como uma empresa  de  si  que  não deve  apresentar  falhas.  Englobamos  nesses

discursos as ordens do discurso e os aspectos que são considerados excluídos, incluídos, visíveis e

invisíveis.

Neste trabalho, citamos outras vezes Foucault e o faremos novamente. Damos aqui foco ao

trabalho do autor,  pois ele  é chamado recorrentemente para nos auxiliar  no trabalho a que nos

propomos.

 3.2.1 Dispositivo da Maternidade sob a ótica foucaultiana

Nos  estudos  sobre  dispositivo,  observamos  que  tal  termo  é  visto  como  um  conjunto

heterogêneo que implica discursos, enunciados científicos, instituições, entre outros. Dessa forma, é

tanto o dito quanto o não dito, uma rede que estabelece ligações entre esses elementos, possuindo,

assim,  uma  posição  estratégica.  Esta  posição  estratégica  envolve  relações  de  força  entre  os

elementos,  os orienta,  ora bloqueando-os, ora fixando-os para serem utilizados.  O dispositivo é

sempre ligado ao jogo de poder e condicionado ao saber (FOUCAULT apud AGAMBEN, 2009).

O  dispositivo  pode  ser,  também,  considerado  um  conjunto  multilinear,  composto  por

diferentes  posicionamentos.  Esses  posicionamentos  não  seguem  as  mesmas  direções,  ora  se

afastam,  ora  se  aproximam  como  vetores  e  tensores.  Desmembrar  um  dispositivo  é  mapear,

cartografar,  percorrer  o  que  desconhecemos,  logo  é  preciso  que  nos  instalemos  nessa  terra

desconhecida para compô-la, atravessá-la e conduzi-la em diversas as direções (DELEUZE, 1996).

Entre  as  dimensões  que  se  destacam  em  um  dispositivo  estão  a  visibilidade  e  a

enunciabilidade. A visibilidade representa luz sobre figuras variadas, inseparável de um dispositivo.

Sendo assim, cada dispositivo incidirá de uma forma sob a luz, propagando e distribuindo o visível
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e o invisível, dando vida ou não a um objeto que dela se origina e é dependente. Os enunciados, por

sua vez, remetem às enunciações sobre as quais são distribuídas posições diferenciadas e variáveis

de seus elementos (DELEUZE, 1996). Dessa forma, o dispositivo dá visibilidade/luz para algo na

enunciação, ele conduz a luz para que algo seja visível ou dizível, censurado ou não.

Atravessando o visível e o dizível estão os jogos de poder. As formas de poder aplicam-se

à vida cotidiana do indivíduo, marcando sua individualidade, ligando-o a sua identidade e impondo-

lhe verdades,  tornando-o sujeito,  “sujeito  a  alguém pelo controle  e  dependência,  e  preso à  sua

própria identidade por uma consciência” (FOUCAULT, 1995, p.235).

Agamben (2009) realiza uma discussão sobre: “o que é um dispositivo?”. Partindo desse

estudo, os pressupostos de Michel Foucault sobre o referido termo são compreendidos. Agamben

resume  três  pontos  principais  do  termo  dispositivo.  Primeiro,  ele  é  considerado  um  conjunto

heterogêneo,  linguístico e não-linguístico que pode ser  incluído em discursos,  leis,  proposições

filosóficas etc., sendo então, uma espécie de rede que se estabelece entre elementos. Em segundo

lugar, o dispositivo está sempre em uma posição considerada estratégica, sempre ligado ao poder.

Por fim, ele é o resultado da relação entre poder e saber.

O dispositivo é visto como um termo técnico essencial para o pensamento de Foucault. É

um termo geral e amplo, mas que se opõe a termos universais. O dispositivo é sempre essa rede que

se estabelece entre elementos heterogêneos. Por esse motivo, os dispositivos sempre implicam uma

subjetivação, produzindo assim, determinados sujeitos (AGAMBEN, 2009). Chamamos de sujeito o

resultado da relação “corpo a corpo entre os viventes e os dispositivos” (AGAMBEN, 2009, p.

141). Sendo assim, esse mesmo indivíduo pode ser lugar de múltiplas subjetivações: usuária da

internet, mãe, filha, esposa, estudante, amiga, escritora, dançarina etc.

Todas as nuances da vida, então, são contaminadas ou controladas por dispositivos. O fato

é que não podemos apenas destruí-los, os dispositivos não surgiram por acaso, eles fazem parte da

subjetivação  dos  seres  humanos  como  conhecemos  hoje.  Na  raiz  do  dispositivo  está  o  desejo

humano  de  felicidade,  a  captura,  a  subjetivação  deste  desejo  constituindo,  assim,  a  potência

específica de um dispositivo (AGAMBEN, 2009).

Sendo assim, um dispositivo integra a subjetivação e torna-se uma tecnologia de poder

como forma de controle. Em uma sociedade disciplinar, os dispositivos pretendem, por meio de

uma  série  de  recursos,  criar  corpos  dóceis,  que  assumem  sua  identidade  e  a  sua  liberdade

(controlada), tornando-os sujeitos do próprio processo de assujeitamento (AGAMBEN, 2009). Das

possibilidades que são abertas – para esse sujeito que pensa ser livre – ele tomará um caminho que o

tornará sujeito à sua própria escolha, o assujeitando.
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Observamos aqui as relações de poder que são impostas às mães. Durante a gravidez são

providenciados – por autoridades médicas brasileiras – a essas mulheres os cuidados devidos ao seu

bem-estar físico e mental para que o feto não seja prejudicado. Outro exemplo é o cuidado que a

mãe deve reservar à amamentação do bebê para que ele seja saudável (BRASIL, 2015; BRASIL,

2010). Mesmo trabalhando fora de casa, ela deve dedicar um tempo para extrair leite materno para

alimentar seu bebê ou mesmo exigir seu direito para amamentar no local de trabalho ou redução da

jornada de trabalho. Com isso, a mãe tem que empreender sobre si uma força coercitiva que a faz

voltar  para  si  e  para  as  necessidades  e  demandas  que  deve  realizar  enquanto sujeito/mãe,

independentemente de sua individualização e prescrições gerais que são postas como modo corretor

do agir em relação à maternidade.

Essa forma de poder aplica-se sobre a vida cotidiana da mãe em seu dia-a-dia. O indivíduo

mãe é categorizado como aquele que deve fazer o que é dito “melhor” para seu filho, mesmo que

não seja seu desejo como mulher. E o que é ditado para essa mãe, em grande parte, não dá lugar de

fala para essa mulher/mãe. A aplicação do poder marca a mãe em sua individualidade, impondo-lhe

uma lei de verdade que relaciona amamentação com saúde, além de sujeitá-la a discursos do que é

certo/verdade e o que deve ser feito. Esses discursos de verdade perpassam ainda a relação entre

essas mães e seu relacionamento com seus filhos. A mãe que acredita naquela lei que é posta como

verdade,  pode  se  tornar  subjuganda  enquanto  indivíduo  sendo  esse  um  efeito  de  sua  própria

subjetivação.

Na pesquisa aqui realizada, não trataremos do poder apenas enquanto aquele derivado do

Estado, pois na maior parte do tempo, o poder que advém do Estado ignora os indivíduos, ele é um

tipo  de  poder  político,  que  se  ocupa  dos  interesses  da  totalidade,  de  classes  e  de  grupos

(FOUCAULT, 1995). Interessa-nos as relações de poder entre os sujeitos e aquelas que exercemos

sobre as coisas (FOUCAULT, 1995). O poder que investigamos é ligado ao corpo dos indivíduos e

mediatizados pelos dispositivos instaurados na rede social Facebook. A relação de poder a qual nos

interessa são as relações entre indivíduos, ou grupos de sujeitos/mães na rede social. Esse poder

também está nessas relações. Os grupos de mães das páginas do Facebook direcionam-se, como

veremos mais adiante, para relações que designam, entre parceiros de rede, jogos de poder, ações

que induzem as outras mães a agirem como o que é dito verdade, havendo, claro, resistência por

parte dos sujeitos desse grupo. Sendo assim:

Abordar o tema do poder através  de  uma análise  do “como” é,  então,  operar  diversos
deslocamentos críticos com relação à suposição de um “poder” fundamental. É tomar por
objeto de análise relações de poder e não um poder; relações de poder que são distintas das
capacidades objetivas assim como das relações de comunicação; relações de poder, enfim,
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que podemos perceber na diversidade de seu encadeamento com estas capacidades e estas
relações (FOUCAULT, 1995, p.242).

O exercício de poder entre participantes, individuais ou coletivos, é o exercício de poder

um sobre o outro, a ação de um sobre o outro. Observamos que o poder não é consentido, pois o

sujeito não renuncia a sua liberdade. Sendo assim, o outro, na relação de poder, é mantido como

resistência até que ele incorpore o efeito da subjetivação. O exercício de poder sobre o outro não se

esconde totalmente. O poder que se exerce não é violento, ele é um apanhado de ações sobre outras

ações que operam sobre o campo de possibilidades que o sujeito ativo possui. O poder incita, induz,

facilita ou dificulta as ações desse sujeito ativo. Essa forma de condução leva o sujeito para onde se

deseja que ele esteja, em um campo em que acredite estar aberto para possibilidades (FOUCAULT,

1995). Os sujeitos têm um campo de possibilidades para seguirem, mas esse campo é controlado,

ele somente abrange aquilo que quem direciona a ação sobre a ação ordena. Logo, vemos que as

relações de poder são ações sobre ações. As relações de poder se enraízam profundamente nas

relações sociais dos indivíduos, sendo assim, viver em sociedade é estar num constante jogo de

poder. Uns sempre agirão sobre os outros.

Para  que  o  Dispositivo  de  Maternidade  exista  em  unidade  visível  e  enunciável,  ele

necessita de uma luz que existe em condições especiais de luminosidade e sonoridade, positivadas

pelas relações de força presentes – poder e saber – que lhe são correlatas. As unidades de visível e

enunciável apenas existem por uma combinação entre palavras, frases e proposições, em condições

específicas,  mas que  não garantem sua  existência.  Assim,  é  preciso  rachar  os  enunciados para

extrair  significados  que  lhes  são  correspondentes  (DELEUZE,  2005),  e  temos,  assim,  como

exemplo, o Dispositivo da Maternidade.

Na pesquisa de Marcello (2003) é ressaltada a importância do sujeito/mãe para a efetivação

do Dispositivo da Maternidade e seus processos de objetivação que o delimitam e o caracterizam

como sujeito de seu discurso. Para isso, é preciso traçar os perfis desses sujeitos para depois lhes

imprimir práticas maternas específicas, segundo a autora. Consequentemente, o dispositivo mostra

quem é, primeiro, o sujeito-mulher, para em seguida tornar legítimo esse mesmo sujeito/mãe em

suas visibilidades e enunciabilidades. Entretanto,  isso não é realizado de forma premeditada ou

proposital, e sim em decorrência de discursos que compõem o dispositivo.

No Dispositivo da Maternidade, ligado ao dispositivo pedagógico midiático, a repetição

funciona como estratégia de demarcação dos sujeitos e suas individualidades que se tornam objetos

discursivos. Como estratégia e linha de força, a repetição de características das mulheres fixa as
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formas pelas quais elas se tornam visíveis e enunciáveis. A repetição age como um mecanismo de

lembrança e de verificação, tornando reais os sujeitos da pesquisa (MARCELLO, 2003).

Isso  acontece  para  dar  visibilidade  e  enunciabilidade  a  mulheres  por  meio  de  saberes

recorrentes e semelhantes. Dessa forma, a repetição joga com as objetivações maternas, na medida

em que trabalha  com uma certa  memória  correlata  de  suas  atitudes.  Essas  ações  não são uma

memória do tipo que não deve ser esquecida, ou um assunto específico, são marcas características e

relações entre sujeito-mulher e sujeito/mãe (MARCELLO, 2003).

Nas  sociedades  a  produção  dos  discursos  é  “controlada,  selecionada,  organizada  e

redistribuída  por  certo  número  de  procedimentos  que  têm por  função  conjurar  seus  poderes  e

perigos,  dominar  seu  acontecimento  aleatório,  esquivar  sua  pesada  e  temível  materialidade”

(FOUCAULT, 2014a, p. 8-9). Determinados procedimentos de exclusão são reconhecidos em nossa

sociedade (ex.: exclusão do preso do convívio em sociedade e seu silenciamento). Não se pode, em

sociedade, dizer ou fazer tudo que se deseja em qualquer lugar e circunstância. O discurso não é,

também, somente aquilo que se manifesta ou se deseja, é o próprio objeto de desejo, não traduzindo

apenas luta pela dominação como também luta pelo poder, por apoderar-se (FOUCAULT, 2014a).

Trataremos agora dos procedimentos que para nós são ricos como fonte de pesquisa.

Iniciaremos com o sistema de exclusão,  no qual,  temos a oposição verdadeiro/falso.  O

discurso verdadeiro era antes visto como o respeitoso e justo, porém, terrível, ditador de destinos e

pronunciado apenas por quem possuísse autoridade e mediante o ritual correto. Essa vontade de

verdade apoiada em uma instituição tende a exercer uma pressão e um poder coercitivo. Hoje, o

discurso verdadeiro não é mais o desejável, precioso e correto, e não é mais ligado ao poder. O

discurso verdadeiro, como necessidade liberta do desejo e do poder, não reconhece a vontade de

verdade que o atravessa, e a vontade de verdade que nos é imposta há tempos mascara a vontade de

verdade que se deseja no momento. Sendo assim, só percebemos a verdade como sendo: riqueza,

felicidade, fecundidade e doçura (FOUCAULT, 2014a). Dessa forma, os discursos que temos como

verdade passam a ditar nossos desejos e escolhas.

Outro  procedimento  de  controle  dos  discursos  é  a  rarefação.  Neste  procedimento

determinam-se as condições para o funcionamento do discurso, impõem-se aos indivíduos regras

aos discursos que serão pronunciados. Dessa forma, não se entra na ordem do discurso se não forem

satisfeitas as exigências promulgadas, e se não for qualificado a fazê-lo. Ou seja, nem todas as

regiões  do  discurso  são  abertas,  algumas  são  proibidas  (FOUCAULT,  2014a).  Com esses  dois

procedimentos: exclusão e controle; poderemos marcar os enunciados das postagens da análise.

Observando o procedimento de controle acima descrito, podemos observar a prática de tal

procedimento  de  rarefação  nas  postagens  de  páginas  de  cunho  materno  do  Facebook.  Nessas
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páginas, as publicações versam sobre um amor da mãe para com o filho de maneira arrebatadora,

uma abnegação de si como sujeito/mulher em primeiro lugar e aquela que deve cuidar e fazer tudo

pela união da família. Os discursos que tratam do oposto, como por exemplo, delegar os cuidados

do filho, pensar nela como sujeito/mãe ou como sujeito/mulher são discursos que não se fazem

presentes. Todavia, quando aparecem, possuem um cunho de sofrimento ou de tristeza e depressão,

o sujeito/mãe é quem precisa de cuidados. Como diz Foucault:

É certo que não mais existem tais “sociedades de discurso”, com esse jogo ambíguo de
segredo e de divulgação. Mas que ninguém se deixe enganar; mesmo na ordem do discurso
verdadeiro, mesmo na ordem do discurso publicado e livre de qualquer ritual, se exercem
ainda formas de apropriação de segredo e de não permutabilidade (2014a, p.38).

Observa-se assim,  mesmo no uso das  mídias  sociais,  no uso da  internet dita  livre,  há

formas de controle que inibem mudanças14 e divergências de pensamentos e posicionamentos. Com

o aprimoramento da comunicação digital e o acesso à internet, as relações interpessoais mediadas

pelas redes sociais tornaram-se mais recorrentes, configurando-se como parte do cotidiano, o que

conduz  a  um novo  modelo  de  interação  sócio-comunicativa.  A virtualização  do  cotidiano,  das

emoções e da vida, passa a fazer parte dessa vivência possível, conforme as características próprias

de cada usuário (SILVA, 2016).

3.2.2 A mãe e o sujeito neoliberal

O  novo  sujeito  na  sociedade  neoliberal  é  visto  como  uma  empresa,  e  esses  diversos

sujeitos/empresas constituem a sociedade como empresa que os engloba.  O sujeito  neoliberal é

correlato a um dispositivo de sucesso, que aponta para uma nova condição na qual é afetada sua

psique. Essa nova subjetivação é relevante tanto para o discurso da ciência quanto para o discurso

capitalista. Tal mescla é aceitável pelo fato de o sujeito, como ser, sofrer os efeitos tanto da história

quanto da sociedade (DARDOT; LAVAL, 2016).

Para tanto, apresenta-se aqui a conexão com o primeiro capítulo deste trabalho, pois é a

partir do século XVIII que se pode perceber a formação de um novo sujeito influenciado pelos

discursos do capitalismo e pelos discursos científicos. Desde então, é possível perceber uma nova

lógica normativa nas sociedades ocidentais e que está em curso transformando essa racionalidade

14 Traremos  adiante  Fairclough  que  trabalha  com mudanças  e  transformações  sociais  e  utilizando  de  sua  teoria
apontaremos essas alterações presentes nos enunciados das publicações para complementar os estudos de Foucault.
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neoliberal permeada por inflexões históricas no/do sujeito ocidental. Dessa maneira, se existe um

novo sujeito ele deve ser distinguido nas práticas discursivas e institucionais que consideram o

“homem-empresa” (DARDOT; LAVAL, 2016).

As democracias liberais  eram vistas como universos tensionados,  pois dentro de certos

limites permitiam a heterogeneidade do sujeito, realizando a articulação e a separação deste nas

diferentes esferas da vida. Era possível observar essa heterogeneidade relativamente independente

das  instituições,  das  regras,  das  normas etc.  Decorrem neste  entremeio  de  tempo dois  grandes

impulsos que se destacaram: o capitalismo e a democracia política. Neste recorte, o homem, agora

moderno, tornou-se um cidadão de direitos e um homem econômico (DARDOT; LAVAL, 2016). O

indivíduo liberal acreditava que usufruía de seus pensamentos livremente e em acordo com sua

razão,  mas ele  era  mais  uma das  engrenagens do mecanismo.  A normatividade  nas  sociedades

capitalistas acontecia por contratos que regulavam as atividades.

Foi Foucault quem cartografou esse processo marcando um “adestramento dos corpos”.

Com o dispositivo de eficácia, destacando que ele é também uma forma de “gestão das mentes”, o

sujeito produtivo e o poder produtivo são correlacionados, esse sujeito não é apenas trabalhador,

mas é também aquele que produz bem-estar, prazer e felicidade. Neste momento, o que passa a

governar a nova economia do homem é a mecânica econômica junto à psicofisiologia das sensações

orientada por prazeres e dores. O monumento do panóptico, que a todos vigia, inaugura a nova

política  (DARDOT;  LAVAL,  2016).  Fabricar  homens  dóceis  e  úteis  para  o  trabalho,  aptos  ao

consumo, é o objetivo desta nova gestão.

No final  do século  XIX, surgem considerações  sociais,  políticas  e  direitos  sociais  nas

relações econômicas limitando o desejo de acumulação de capital.  Essa nova lógica contraria a

concepção contratualista de rede de trocas que dominava o cenário até o momento. Diferente do

desejo de adestração do corpo, o que interessa agora é o governo das subjetividades que envolve

inteiramente o sujeito. O sujeito unitário, envolvido por si mesmo e seu desejo são o alvo do novo

poder. O sujeito deve trabalhar para a empresa como se fosse para si e como se sua conduta surgisse

de seu próprio desejo.

O governo de si, essa necessidade de poder sobre seus objetivos, torna o sujeito, de acordo

com a racionalidade neoliberal, um sujeito que assume competições, com o desejo de maximizar

seus resultados e assume com isso a responsabilidade por eventuais fracassos. É um governo de si

empresarial, o homem como gestor de sua própria empresa, sua vida gestada por ele(DARDOT;

LAVAL, 2016).

As responsabilidades na maternidade não são divididas, mas com intervenções pontuais em

supostos fracassos maternos em que a mãe precisa de ajuda para gerir sua casa. Da mãe é a culpa
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pelas  doenças  do  filho,  por  suas  dificuldades  escolares,  por  sua  “falta  de  educação”,  por  seu

comportamento inapropriado etc. É dela também a culpa por não passar tempo de qualidade com

seu filho, por não prover a ele tudo que o mercado oferece de produtos, por não dar todo o amor e

atenção que deveria. É dela ainda a culpa pelo insucesso no casamento. Podemos perceber o uso da

culpa materna como um mecanismo de controle dessa empresa que é a mãe, um controle desse

corpo que deve ser gerido como o que é dito apropriado e que ignora as condições de vida do

sujeito e suas subjetividades.

A neogestão  é  o  processo  seguinte  que  individualiza,  sofistica  e  torna  o  sujeito  mais

competitivo. Cada indivíduo continua com suas condutas controladas pelo governo por ser possível

que ele haja apenas dentro das limitações impostas a ele enquanto sujeito dentro de um dispositivo.

Porém, ele agora deve se superar e competir com o outro (DARDOT; LAVAL, 2016). A mãe, além

de  superar  suas  dificuldades,  deve  ser  comparada  a  outra  mãe  que  foi  melhor  que  ela  em

determinado aspecto continuando o ciclo de culpa e fracasso. Essas comparações vêm de diferentes

lugares, como: família, sociedade e entre as próprias mães.  Deve-se buscar sempre excelência, não

há espaço para falhas. Essa nova ética exige um ethos que seja vigilante sobre si mesmo. E por meio

de procedimentos de avaliação, os sujeitos reforçam e verificam essa vigilância. É a ética do self-

help – na qual você mesmo deve se ajudar – dessa forma, a tecnologia neoliberal vincula a maneira

como  o  homem é  governado  por:  como  ele  próprio  se  governa?  Vemos  aqui  a  efetivação  da

sociedade de controle, o biopoder, sobre a figura feminina/materna.

 

3.3 ANÁLISE CRÍTICA DE FAIRCLOUGH

Em Fairclough (2012) observamos um direcionamento de método que pode ser usado em

pesquisas de cunho social como a que propomos aqui. Para tal feito, a linguagem possui um papel

de destaque. Para Fairclough (2012), a Análise de Discurso Crítica (ADC) assemelha-se e possui

mais características de teoria, e menos de técnica. O autor considera a ADC como uma perspectiva

teórica ou semiose – incluindo linguagem visual e linguagem corporal, por exemplo, – como parte

do processo social e material de análise.

No presente trabalho utilizamos a tradução Análise de Discurso Crítica (ADC) conforme as

justificativas de Magalhães (2005), principalmente por tratarmos aqui de discursos,  e pela forte

tradição da Análise do Discurso como linha de estudos já consolidada no Brasil.  A ADC, como

teoria, possui uma relação dialógica com outras teorias que tratam da vida social dos sujeitos, dessa
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maneira, a teoria se conecta com outras teorias e métodos de forma transdisciplinar, como afirma

Fairclough (2012).  O objetivo dessa característica da ADC é realizar  um “coengajamento” que

promova avanços que superem método e teoria. Destarte, ressaltamos as indicações de Fairclough

(2005) para justificar a importância de termos aqui outros teóricos da AD que tratam em suas teorias

o  aspecto  social,  dessa  forma,  conectando  todos  os  aparatos  necessários  para  a  análise  aqui

realizada.

A vida social  do indivíduo é interligada por suas diversas práticas sociais  – economia,

política, cultura etc. A concepção de prática social de Fairclough (2001) nos auxilia na combinação

entre estrutura e ação. A prática é a maneira com a qual se interfere na sociedade de acordo com a

posição discursiva dentro de redes de “práticas estruturadas”. Além disso, a vida social do indivíduo

é composta por ações sociais e interações sociais que reproduzem as estruturas, dando margem às

mudanças e transformações de diversas formas: econômicas, sociais, cotidianas, políticas, ou ainda,

culturais.

Dessa forma, “a ADC estuda textos e eventos em diversas práticas sociais, propondo uma

teoria e um método para descrever, interpretar e explicar a linguagem no contexto sócio histórico”

(MAGALHÃES, 2005, p.3). A ADC é, ainda, uma teoria crítica de pesquisa crítica que tem como

objetivo  estudar  as  mudanças  sociais  na  sociedade  contemporânea  que  é  um dos  objetivos  da

pesquisa que aqui se inscreve.

3.3.1 Teoria Social do Discurso

Nesta seção discutiremos discurso e o quadro tridimensional de Fairclough relacionados às

mudanças sociais e culturais. Fairclough (2001), assim como nós, utiliza o termo discurso que diz

sobre o uso da linguagem em práticas sociais. Dessa maneira, consideramos o discurso uma ação,

“uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como

também um modo de representação’’ (FAIRCLOUGH, 2001, p.91). O discurso, como apontado,

carrega relações dialéticas entre “práticas sociais e estruturas sociais” (idem).

A dialética entre essas práticas sociais e as estruturas sociais apresentadas por Fairclough

se conectam com a relação dialógica apresentada por Bakhtin (2016). Nesta as enunciações são

responsivas, ou seja, a esfera de atividade que as mães estão utilizando – suas práticas sociais – em

rede, dialogam e influenciam em suas práticas sociais maternas trazendo como consequência uma
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responsividade decorrente das publicações e de seus enunciados. É essa ligação que aqui desejamos

realizar entre as teorias, de forma que elas se complementem e dialoguem.

Observamos que o discurso é moldado por estruturas sociais, em um sentido geral, por

relações entre classes, por sistemas de classificação ou por instituições. O discurso é específico em

cada área particular, porém ele é construído e constituído socialmente (FAIRCLOUGH, 2001, p.91),

ligando-se  aqui  com  os  estudos  de  Foucault.  Portanto,  o  discurso  é  prática,  é  significação,  é

construído nas interações no mundo. E, mais uma vez, podemos ver traços da teoria bakhtiniana,

pois segundo o autor é na interação com o outro que eu me completo, entretanto, Bakhtin (2003)

afirma que nesse contato com o outro, eu me dou um acabamento, e esse acabamento não será

visualizado na teoria proposta por Foucault na qual os sujeitos então em constante movimento entre

resistência e sujeitação/subjetivação. Dessa forma, utilizamos aqui partes de cada teoria que nos

ajudam a explorar e explicar os enunciados disseminados nas postagens em análise.

Os  discursos  contribuem para  as  formações  de  “identidades  sociais”,  de  “posições  de

sujeitos”, para “sujeitos sociais”, para a formação do “eu”, para as relações sociais entre os sujeitos

e para a propagação e construção de crenças. Essas contribuições do discurso correspondem às três

funções da linguagem de Fairclough – identitária, relacional e ideacional. A função identitária se

relaciona com as identidades sociais no discurso. A função  relacional liga-se às relações sociais

entre os sujeitos envolvidos nos discursos. A função  ideacional conecta-se aos significados dos

textos no mundo (FAIRCLOUGH, 2001, p.92).

A relação discurso e estrutura social deve ser tomada como uma relação dialética, pois a

constituição discursiva das sociedades não parte de jogos livres e ideias de indivíduos, e sim de

práticas sociais enraizadas nas estruturas sociais materiais e concretas marcadas aqui pelo uso da

linguagem.  Esta  constituição  pode  ser  discursiva  ou  não-discursiva:  “A perspectiva  dialética

considera a prática e o evento contraditórios e em luta, com uma relação complexa e variável com

as  estruturas,  as  quais  manifestam  apenas  uma  fixidez  temporária,  parcial  e  contraditória”

(FAIRCLOUGH, 2001, p.94).

Por conseguinte, o discurso, como forma de prática ideológica, transforma os significados

de mundo e altera  as relações de poder.  Como afirma Fairclough (2001),  as práticas política e

ideológica são interligadas, visto que a ideologia é gerada pelas relações de poder, na luta pelo

poder ou por sua manutenção. Sendo assim, o discurso delimita a luta pelo poder e é, também, o

local da luta. A prática discursiva recorre às naturalizações convencionadas de poder e às ideologias

individuais para articular o foco da luta (FAIRCLOUGH, 2001).



72

3.4 ESTUDOS INTERLIGADOS

A Análise  de  Discurso  Crítica  entende  o  discurso  como  parte  componente  das  mais

diversas dimensões da vida social (FAIRCLOUGH, 2001). O discurso é então moldado por relações

de poder e por diferentes ideologias, dessa maneira, de acordo com os estudos propostos pelo autor,

observamos  que  o  discurso  irá  exercer  um  forte  efeito  na  formação  das  identidades  sociais

maternas, nas relações sociais entre as mães/seguidoras, além de influenciar na crença e em diversos

fatores de formação dos sujeitos sem que elas tenham conhecimento.

Como nossa proposta de estudo interligado envolve Foucault, podemos perceber que para

o autor essa formação de identidade, muito bem proposta por Fairclough, trabalha com o passado,

entretanto, tenta capturar as proveniências e emergências atuais realizando uma crítica ao presente e

aos mecanismos normalizadores da sociedade. Dessa forma, Foucault (2017) direciona importância

à  constituição  histórica  dos  sujeitos,  destaca  a  ontologia  das  subjetivações.  O  autor  aborda  a

construção dos discursos, as constituições das questões políticas e sociais que serão confrontadas e

constituídas para a formação dessa subjetividade dos sujeitos.

Sendo assim, Fairclough falará em formação de identidade e Foucault em formação das

subjetividades  e  ambas são constituídas  por  discursos  emergentes  da  sociedade atual  que  tenta

moldar  o sujeito  sob seu controle  e  poder.  Com o desejo de abarcar  todos esses  processos  de

constituição, a ADC desenvolve e aprofunda os conceitos de: discurso, poder, hegemonia, ideologia,

entre outros. Esses conceitos interligados aos estudos apresentados aqui de Bakhtin e Foucault nos

dão base para a análise no próximo capítulo. Porém, é preciso ainda explorá-los aqui para que no

momento da análise se façam coerentes as abordagens que realizamos.

Passamos  agora  aos  termos  hegemonia  e  ideologia,  apresentados  respectivamente  por

Gramsci  (1971) e  Althusser  (1987) e  apresentados aqui  em acordo com a visão  de Fairclough

(2001).  Para  Gramsci  a  hegemonia  propõe  que  se  sobreponha  a  força  da  estrutura  sobre  a

superestrutura, sendo esta última fundamental em análises que envolvam as sociedades modernas.

Dessa maneira,  se damos relevância à  sociedade civil,  a  ideologia irá  aparecer para compor as

relações sociais.

Como  nossa  pesquisa  tem  outros  objetivos,  não  discutiremos  as  diferenças  entre  as

abordagens  dos  termos  hegemonia  e  ideologia  propostos  por  Gramsci  e  Althusser,  e  sim  a

interpretação de Fairclough sobre tais conceitos. De acordo com Fairclough (2001) esses conceitos

são interligados, pois para que se exerça um domínio/poder/hegemonia sobre o outro ou sobre uma

sociedade é preciso que seja disseminada uma ideologia que componha essa dominação.
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  Então, para Fairclough hegemonia significa o poder que determinada classe social exerce

sobre uma sociedade na política, na economia e no aspecto cultural por exemplo. Mas essa forma de

poder e dominação não é exercida explicitamente, na maioria das vezes ela é sutil, e os sujeitos

podem não perceber ou demorar para fazê-lo. Para que eles não percebam os dominadores realizam

acordos como forma de ganhar consentimento (FAIRCLOUGH, 2001).

Para Foucault (1995), a relação de poder somente irá ocorrer onde exista a possibilidade de

resistência, do contrapoder e espaço para a liberdade. Lembramos que para o autor: “Se há relações

de poder em todo campo social, é porque há liberdade por todo lado. Mas há efetivamente estados

de  dominação”  (FOUCAULT,  2004,  p.  277).  E,  ainda  segundo Foucault,  as  relações  de  poder

podem se fixar de tal forma que sejam perpetuamente propagadas, sendo a liberdade estritamente

limitada.

É  uma  tarefa  cautelosa  unir  grandes  autores  com  concepções  díspares,  mas  podemos

considerar as duas relações de poder complementares para esse estudo. Em alguns momentos elas

se diferenciam e se tornam opostas para muitos estudos. Mas na limitação a qual nos apropriamos,

torna-se possível considerá-las interligadas como desejamos. Realizar o estudo e a análise que aqui

propomos tem uma grande implicação ética, pois analisamos a emergência de acontecimentos que

começam a  deixar  de  serem silenciados  por  intermédio  da  internet.  São  discursos  que  trazem

consigo parte da memória histórica, como mostrado no Capítulo 1, memórias escritas e contadas por

diversas  vozes  de  sujeitos  diferentes,  que  vivem  em  lugares  variados  e  possuem  histórias

individuais,  mas  que  se  encontram em um mesmo  lugar  virtual,  o  Facebook,  que  não  é  uma

instituição comum. A rede online ainda está em construção, suas prescrições e até mesmo suas

punições não estão completas, os usuários possuem ainda um fio de “liberdade”. Uma liberdade

controlada.

Podemos perceber que esse movimento de dominação se assemelha a uma luta velada, para

que um esteja sempre em posição de poder e o outro em eterna desvantagem. Esses jogos de poder

como diz Foucault, ou lutas como afirma Fairclough, acontecem nas mais diversas instituições que

compõem a sociedade civil como na que vivemos: saúde, educação, família e mídia são algumas

delas. A arma que é utilizada por essas instituições para manter o Estado no poder é a ideologia –

ela é usada para formar o senso comum. E essa formulação de um senso comum não irá ser utilizada

apenas pelo Estado como forma de dominação, mas também como forma de dominação de um

sujeito sobre o outro, nas relações familiares, por exemplo.

O que se pode perceber é que quanto mais ideologia for inserida na vida desses sujeitos e

em suas relações com seus pares, maior será o poder ideológico sobre os outros, pois a contestação

será diminuída,  ela entrará na normalização,  na ordem do discurso,  como veremos no próximo
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tópico. Mas não devemos pensar que essas relações são intactas ou acabadas – dominantes versus

dominados – o que acontece é um jogo dinâmico de forças que ora impulsionam, ora desarticulam,

ora  rearticulam  continuamente  (FAIRCLOUGH,  2001).  Para  Fairclough  ideologia  é  entendida

como:

(...)  significações/construções  da  realidade  (o  mundo  físico,  as  relações  sociais,  as
identidades  sociais)  que  são  construídas  em  várias  dimensões  das  formas/sentidos  das
práticas discursivas e que contribuem para a produção, a reprodução ou a transformação das
relações de dominação (FAIRCLOUGH, 2001, p. 117).

Dessa  forma,  podemos  considerar  que  determinados  gêneros  ou  estilos  no  uso  da

linguagem  configuram-se  como  formas  simbólicas  de  demarcação  da  ideologia.  Agora

adentraremos  melhor  nos  estudos  dos  conceitos  de  poder  e  hegemonia,  intercalando,  assim os

autores  aqui  mencionados,  pois  são  questões  que  nos  ajudam  a  traçar  a  análise  e  chegar  na

conclusão desta dissertação.

3.4.1 Poder, Hegemonia e discurso interligando outros traços

Poder e hegemonia podem ser interligados, pois possuem traços semelhantes. Entretanto,

precisamos perceber, como leitores(as), a diferença que Fairclough (2001) deixa explícita entre os

dois conceitos. Para o autor, o poder é a forma pela qual a hegemonia é exercida. Por isso, falamos

anteriormente em manutenção do poder por instituições por meio da propagação de discursos de

senso comum. Esses discursos é que possibilitam a manutenção do poder por determinadas classes

sociais.

Michel Foucault entende o poder como parte das práticas sociais diárias promulgadas por

instituições  sociais,  como a  família,  a  escola,  a  educação,  por  exemplo.  E  é  por  meio  desses

discursos  que  o  poder  se  exerce.  Ou  seja,  as  mudanças  que  acontecem  nesses

micropoderes/microrelações podem ou não estar relacionadas com as mudanças em níveis macro

(Estado), uma vez que tais micropoderes formam redes de poderes que podem ser autônomas em

relação ao Estado. Sendo assim, o poder não é repressor ou excludente em relação aos sujeitos que

não estão nas linhas de poder determinadas, ele não é imposto aos indivíduos ou grupos, ele penetra

as  práticas  sociais.  O  poder  induz  as  coisas,  as  pessoas,  os  desejos,  e  produz  os  discursos

(FOUCAULT, 2018).
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Nos estudos de Foucault (2014a), o discurso é apresentado como algo que não é neutro, e

sim o oposto, partindo de um jogo de ações estratégicas entre dominados e dominantes. O discurso

é local de luta, onde quem tem o poder e está inscrito na ordem do discurso, pronuncia o discurso

que é visto como verdade, e que pode ser perpetuado. Mas o discurso também é local de luta para se

apoderar do que se almeja. Foucault descreve o discurso como:

[...]  Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa,  as interdições que o
atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder. Nisto não há
nada  de  espantoso,  visto  que  o  discurso  –  como  a  psicanálise  nos  mostrou  –  não  é
simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que é o objeto
do desejo;  e  visto  que  –  isto  a  história  não  cessa  de  nos  ensinar  –  o  discurso  não  é
simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que,
pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. (FOUCAULT, 2014a, p. 9-10).

Pode-se perceber o discurso como local de permanência do poder e de luta por apoderar-se

do que se deseja, segundo Foucault. Magalhães, Martins e Resende (2017) afirmam que o discurso

na proposta de Fairclough é visto como uma intervenção da linguagem na prática social. Portanto, o

discurso é o uso social da linguagem, ele é o local de ação dos agentes, formando uma relação

dialética entre discurso e prática. Ou seja, “o discurso é um modo de ação e, assim, trata-se de uma

forma  pela  qual  as  pessoas  agem  sobre  a  realidade  social  e  também  a  representam”

(MAGALHÃES;  MARTINS;  RESENDE,  2017,  p.  40).  Por  conseguinte,  é  perceptível  que  um

discurso possa ser  isolado,  pois  seu  contexto  é  ligado ao social.  Ele  é  moldado pelas  práticas

sociais, e possui um papel de constituição social. Sendo assim, os discursos representam partes do

mundo, e identificam as identidades particulares.

3.4.2 Prática discursiva, mudança social e Discurso

Realizamos  neste  tópico  uma explanação  acerca  de  prática  social,  prática  discursiva  e

consequentemente  discurso que nos  auxiliam a compor nossa análise  de dados.  Primeiramente,

devemos reconhecer que diferenciar prática social de prática discursiva não é uma tarefa simples,

pois de certa maneira elas estão interligadas. Como prática social consideramos toda atividade, seja

ela individual ou coletiva, que se funda em instituições envolvendo procedimentos de rotina e que

configura  implicações  para  os  participantes  (MAGALHÃES;  MARTINS;  RESENDE,  2017).

Assim, as práticas relacionadas ao trabalho, política, lazer e também da mídia são práticas sociais.
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Percebemos, assim, que a prática social não é totalmente separada da prática discursiva,

pois em suas atividades a linguagem se faz presente. E é assim, por meio da linguagem que a prática

discursiva  se  desenvolve.  Durante  a  prática  social  os  sujeitos  utilizam  gêneros  discursivos

reconhecidos  pelos  envolvidos  para  interação  e  no  uso  da  linguagem  produzem  textos  que

explicitam a prática discursiva. Por isso, a dificuldade em separá-las (MAGALHÃES; MARTINS;

RESENDE, 2017).

Como mudança social entendemos que o momento presente e a realidade social, não é um

ato encerrado, ele é aberto. Muitas vezes a mudança social não abrange o interesse de todos, ou da

maioria,  normalmente ela acontecerá conforme a posição e poder dominante definir.  Em outros

casos, mesmo que haja um desejo de conservadorismo, o sistema pode ser reformulado dependendo

dos jogos de poder e ideologias envolvidos.

Como observamos no Capítulo 1 e 2, as mudanças sociais são uma constante na história.

Porém, pode-se notar que nos últimos anos as mudanças foram mais rápidas, distintas e específicas.

Essas mudanças acontecem com maior celeridade por conta dos avanços tecnológicos e dos vários

desdobramentos que decorrem dele na chamada modernidade tardia (MAGALHÃES; MARTINS;

RESENDE, 2017).

O termo prática social é bastante produtivo para a ADC e seus estudos. Fairclough (2006)

considera o termo prática social ligado a processos habituais e instituições específicas. Dessa forma,

em análise podemos selecionar a instituição (consideramos o Facebook uma instituição de interação

online), o contexto (páginas maternas, suas postagens e interação entre usuários) e assim, relacionar

as práticas sociais e discursivas que os envolvem (publicações sobre maternidade).

Quando falamos em prática social estamos abordando o contexto no qual esta prática está

inserida  e  quais  as  consequências  decorrentes  dela.  Quando  falamos  em contexto  estamos  nos

referindo às interações nas quais os sujeitos estão envolvidos: mecanismos de controle, história,

posição na sociedade etc. As práticas sociais se referem, portanto, à ideologia e ao poder.

Nas  práticas  sociais  é  que  vemos  a  dinâmica  do  desenvolvimento  e  transformação da

sociedade  (MAGALHÃES;  MARTINS;  RESENDE,  2017).  Presenciamos  nessas  práticas  “as

hierarquias, os impedimentos, os tabus e preconceitos, as formas de tratamento, as oportunidades de

diálogo e negociação” (MAGALHÃES; MARTINS; RESENDE, 2017, p.135).  Dessa forma,  as

práticas  sociais  se  manifestam de  maneira  correlacionada com a  ideologia  e  o  poder.  O poder

ideológico dominante é que configura o senso comum que busca hegemonia.

Embora  a  sociedade  se  transforme  no  decorrer  da  história  seja  por  conta  do

desenvolvimento econômico, social ou por embates e lutas de poder, observamos que o discurso é a

barreira para a propagação e mudança na sociedade. É através da linguagem – prática discursiva –
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que a  sociedade configura  as  práticas  sociais  intervindo diretamente  no  consenso,  e  assim nos

sujeitos e suas decisões. Isto posto, vemos nessa sociedade que apontamos aqui o peso e a marca

dos meios de comunicação em massa, por meio da internet, a manifestação de grupos de mães e a

perpetuação e embate de discursos.

Vivemos em uma sociedade na qual as mídias são centro na vida dos sujeitos que tem

acesso à ela. As decisões dos sujeitos passam publicamente pela aprovação de outros usuários da

rede. E se este sujeito não está inserido nesse meio público, sua tentativa de exercício de poder

sobre suas ações não será aprovada/reprovada por outros participantes. A relevância que a mídia

produz na vida dos sujeitos em rede faz parte constantemente de suas decisões, os sujeitos são

“influenciados  digitalmente”  como vemos  constantemente  em inúmeras  publicações  no  próprio

Facebook ou no Instagram, para citarmos outra plataforma. É uma construção da imagem desses

sujeitos – boa mãe ou má mãe – o desempenho de suas funções, do seu papel passa pelo crivo

público, daqueles que tem mais poder e estão inscritos na ordem do discurso que valida ou condena

sua prática materna.

Ao mesmo tempo em que a  prática  discursiva  configura  uma relação dialética  com o

contexto  social,  ela  também  se  figura  como  trincheira  de  lutas  por  mudanças  sociais

(MAGALHÃES; MARTINS; RESENDE, 2017). É na prática discursiva que se usa de argumentos

e contra-argumentos que ofereçam diálogos alternativos e questionadores quanto às realidades em

torno do embate no consenso sobre determinado assunto. Esses embates não são apenas discursos

de pontos  de vista,  é  um processo social  mais  complexo,  pois  é  uma batalha ideológica  sobre

questões que atingem as elites que se apoderam e controlam. Um exemplo é a longa discussão sobre

tipos de parto que envolvem muitos fatores ideológicos e até mesmo sociais para além de mera

posição contrária ou favorável.

Fairclough (2001) utiliza o termo ordem do discurso proposto por Foucault (2014a) para

compor a categoria das práticas sociais. Essa categoria combina gênero, discurso e estilo com os

conceitos de  eventos sociais, práticas sociais e estruturas sociais.  A nomenclatura de  estrutura

social se refere à estrutura econômica e sistema linguístico pelo qual se define o que é possível e o

que deve ser excluído. A prática social compreende a linguagem, o discurso, as relações sociais, a

materialidade do mundo e os indivíduos em relações dialéticas. Ela é a intermediária entre estrutura

e evento social e carrega características de ambos apontando para transformações e mudanças nas

práticas por meio das circunstâncias sociais. Já os eventos sociais são as ações dos sujeitos em um

evento individualizado, com início e fim.

Como exemplo, podemos observar as mudanças das práticas de medicina relacionadas à

criança e consequentemente a mudança das práticas maternas. A criança antes apagada e sem uma
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medicina especializada, passa a ser assistida. Antes a mãe apenas seguia o que era ordenado por

médicos,  aqueles  que possuíam autoridade na ordem do discurso,  elas  acatavam as  orientações

dadas. O discurso atual é outro, o médico e a mãe em parceria cuidam da criança, a mãe passa as

informações e o médico com seu conhecimento especializado orienta a mãe nos cuidados com a

criança. Não é algo imposto, as crenças e valores da mãe são respeitados, as orientações do médico

convergem em direção ao melhor para a saúde da criança.  A relação entre os sujeitos deve ser

próxima e para isso a linguagem deve ser acessível e clara para que a mãe participe ativamente dos

cuidados necessários ao filho(a). Esse evento não é fechado, os envolvidos podem modificá-lo e

mudá-lo totalmente.

O que pode decorrer, ainda, da interação mãe – médico é uma decolonização do poder.

Com o grande acesso à informação, as mães passam a realizar seus próprios estudos e levar seus

questionamentos aos médicos. Ela torna-se resistência a esse biopoder tanto sobre seu corpo quanto

ao corpo do filho. Dessa forma, a mãe, enquanto sujeito, procura evitar uma relação hegemônica do

médico em relação ao bebê.  

Visto que a linguagem não se separa de seu uso social, é possível afirmar que os elementos

de  ordem do discurso (gênero,  discurso e  estilo)  não  são  apenas  categorias  linguísticas.  Dessa

forma, a prática social, que é a intermediária entre estrutura e evento, organiza o ambiente social e

controla  a variação linguística utilizada (FAIRCLOUGH, 2003).  Essas categorias atravessam as

estruturas sociais e afetam as relações sociais cotidianas. Logo, elas não são apenas consequências

de  estruturas  linguísticas,  mas são  efeitos  das  diversas  estruturas  sociais  e  de  suas  práticas  no

contexto social.   



79

CAPÍTULO 4
ANÁLISE DOS DADOS

O meio, as pressões sociais, o itinerário psicológico parecem
sempre  pesar  mais  do  que  a  frágil  voz  e  “nossa  mãe
natureza”.
(BADINTER, 2011, P. 70)

Neste  capítulo  apresentaremos  o  modo  como  se  deu  a  coleta  dos  dados  da  pesquisa,

apresentaremos  concomitantemente  a  análise  e  os  dados  propriamente  ditos,  de  modo  que,

interligada  à  análise,  apresentaremos  a  teoria  elencada  até  o  momento  conectada  aos  temas

apresentados nos capítulos 1, 2 e 3.

Na escrita deste capítulo priorizamos a interpretação e análise dos dados que configurem

uma relação direta com a teoria apresentada de forma que o leitor consiga visualizar a análise que

aqui discorremos. Apresentaremos um total de 7 publicações e o  print screen de cada postagem

utilizada para que nosso leitor visualize todos os dados disponíveis e utilizados para a análise.

4.1 COLETA DOS DADOS DA ANÁLISE

Esta  seção descreve  o procedimento  realizado para  a  coleta  do material  de análise  do

trabalho. Foram selecionadas como fonte de dados da pesquisa postagens na rede social Facebook.

Descrevemos também parte da metodologia que utilizamos para compor nossa pesquisa de forma

eficaz.  Nosso  estudo  utiliza  uma  metodologia  qualitativa-interpretativa  com  viés  documental.

Verificamos  Dispositivos  de  Maternidade  presentes  em  discursos  ligados  ao  passado,  com

influência da família e do convívio social dos indivíduos; e novos conhecimentos e maneiras de agir

atuais, para, desse modo, investigar a influência de postagens da internet nas decisões, mudanças e

transformações dos discursos maternos nas postagens do Facebook.

O  corpus da pesquisa foi retirado de páginas que fazem referência à maternidade como

fonte,  as quais  tratam majoritariamente de assuntos  relacionados à  maternidade,  às mães e  aos

bebês. São elas: (1) Em um relacionamento sério com meu bebê, (2) Quem ama sempre educa, (3)

Minha maternidade. Optamos por estas páginas de maternidade pela relevância que apresentam

com número de seguidores, acima de um milhão e, por conterem um número satisfatório de dados

que utilizaremos na pesquisa. Cada página materna, no mês de maio de 2018, obteve uma média de

97 publicações.
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Essas páginas do Facebook abordam a maternidade como tema central de suas postagens.

Porém, possuem também outras publicações com temas aleatórios,  os quais não foram alvo da

pesquisa. Todas as páginas têm moderadores (a maioria é composta por mulheres) que fazem as

publicações  diariamente,  sendo  comum  mais  de  uma  postagem  por  dia.  Os  temas  são

principalmente  relativos  à  criação de  filhos,  amamentação,  cuidados com as  crianças,  produtos

utilizados e críticas aos modos de maternar diferente do que é exposto nas páginas.

A busca e coleta de dados foram realizadas entre dezembro de 2017 e julho de 2018, a data

é relevante devido ao grande crescimento de seguidores diariamente, por isso a possível variação de

acordo com a data de busca. No primeiro momento da pesquisa, foram selecionadas as páginas do

Facebook  com  maior  número  de  seguidores,  a  quantidade  menor  de  seguidores  tornou-se  um

critério  de  exclusão  pelo  fato  de  os  grande  número  de  seguidores  significar  maior  alcance  de

usuários/seguidores.  Para encontrar as referidas páginas é preciso ser um usuário cadastrado na

ferramenta Facebook, neste caso em sua própria página pessoal, é possível que se encontre a seção

seguindo os seguintes passos:

 1° no mecanismo de busca,  localizado na própria ferramenta, digita-se a palavra-

chave.  Baseando-se nas questões  da proposta  de pesquisa foi  definida a  palavra-

chave “maternidade”;

 2° assim que é digitada a palavra-chave para a busca percebe-se em destaque na cor

azul a frase - “ver mais resultados para ‘maternidade’ - seleciona-se esta opção;

 3° a página encaminha o usuário para uma outra área da ferramenta;

 4°  com  este  novo  redirecionamento  é  possível  visualizar,  no  topo  da  página,

diferentes opções (publicações, pessoas, fotos, vídeos, lojas, páginas, entre outros);

 5° para a pesquisa proposta, selecionou-se a opção “páginas”;

 6° após a seleção, a página abre com diversos hiperlinks15 com páginas relacionadas

ao tema maternidade;

 7°  é  possível  ver  uma  imagem  referente  à  página,  o  seu  nome,  o  número  de

seguidores e uma breve descrição.

Optamos por deixar exposto o mecanismo de busca de modo a orientar trabalhos futuros,

para que fique registrado como realizamos nossa pesquisa até chegarmos à seleção de páginas aqui

incluídas, e também para que não haja dúvidas quanto à imparcialidade da coleta de dados dessa

15 Hiperlinks é sinônimo de link e se relaciona com qualquer coisa que se coloque em uma página da web, e se clicada
com o lado esquerdo do mouse abre uma nova página, do mesmo site ou de outro diferente.
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dissertação. Na sequência dessa busca inicial, foi realizada uma outra busca considerando, além do

tema, o número de seguidores. As páginas com maior número de seguidores de forma decrescente

são apresentadas na Tabela 1:

Tabela 1 Relação de páginas e número de seguidores

Páginas do Facebook Número de seguidores

Em um Relacionamento Sério com meu Bebê 3.123.467

Quem Ama Sempre Educa 2.999.231

Minha Maternidade 1.296.000
Elaborado pela autora

Após este primeiro momento de seleção, em acordo com o tema da página e com a maior

quantidade de seguidores, iniciamos a terceira busca, como critério de inclusão, em cada página

selecionada,  para  encontrar  as  postagens  que  atendem  aos  temas  que  serão  aqui  discutidos:

amamentação  e  criação/educação  dos  filhos.  Optamos  por  estes  temas,  pois  além  de  serem

recorrentes  nas  páginas,  também,  são  amplamente  discutidos  por  outros  estudos  envolvendo  a

maternidade (ARIÉS, 1981; BADINTER, 2011; BRASIL, 2015; KALIL e AGUIAR, 2017).

Para que as postagens sejam o mais atual possível, concomitante à escrita da pesquisa,

selecionamos postagens que se deram entre dezembro de 2017 e julho de 2018. Em cada uma das

páginas, levamos em consideração os seguintes critérios para seleção da postagem:

● critérios de inclusão: tema, data da postagem, número de curtidas, ser uma postagem da

página;

● critérios de exclusão: não possuir hiperlinks.

Como descrevemos e delimitamos no tópico 2.2 o número de curtidas aqui significa a

adesão dos seguidores e os  hiperlinks como mencionamos anteriormente serão excluídos por não

serem o foco da nossa pesquisa os textos de outras páginas que decorrem desses links.   Nesse

período coletamos e arquivamos um total de 286 postagens das três páginas que se referem aos

temas dos quais as páginas tratam. A delimitação que aqui propomos envolve os temas principais de

nossa  pesquisa  que  é  a  amamentação  e  a  educação/criação  dos  filhos  com  ligação  direta  na

formação da identidade feminina materna.
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Tomamos  como  base  para  nossa  análise  os  enunciados  das  postagens  de  páginas  do

Facebook. Com as postagens, realizamos uma análise do Dispositivo de Maternidade que relaciona

poder e saber, para que compreendamos os efeitos de subjetividade que são produzidos na interação

da rede social e que influenciam a sociedade, o tempo, a vida coletiva como um todo. Desse modo,

a  fundamentação  teórica  que  utilizamos  aqui  nos  dá  base  para  entender  os  jogos  presentes  na

formação dos discursos maternos e suas mudanças e transformações presentes nas postagens.

Deslocamos o estudo aqui proposto das unidades históricas que estruturam, periodizam, e

originam acontecimentos. Nosso olhar se dirige à proveniência e emergência dos acontecimentos

sociais que envolvem o sujeito mãe e as postagens aqui analisadas. Essa prática social é considerada

cotidiana e com o estudo proposto ganha-se visibilidade, sendo assim, possível realizar uma análise

em torno dos estudos de Bakhtin, Foucault e Fairclough, que envolvem os corpos e os espaços, a

dialogia, a alteridade, a vigilância, a individualização, a identificação, normalização dos sujeitos,

práticas sociais, práticas discursivas, identidades que juntos estão envolvidos nesse jogo de poder e

saber aqui em debate. Interessa-nos saber como esse sujeito/mãe é colocado nas publicações das

postagens e quais marcas de sua identidade são influenciadas pelas postagens.

4.2 ANALISANDO DISCURSOS E PRÁTICAS NAS POSTAGENS

Apresentamos  neste  tópico  a  análise  dos  dados  coletados  intercalados  com os  estudos

históricos, conceituais e teóricos que realizamos. Observamos que não será possível inserir todas as

postagens coletadas nos dados, mas realizaremos o estudo aprofundado de 7 publicações no estudo

ora proposto. Em cada uma delas será utilizado o que foi, por nós, considerado fundamental para a

realização da análise de forma a dar a melhor descrição, interpretação e análise para cada postagem.

Ressaltamos que nenhuma interpretação é finita de interpretações outras, mas que para o estudo que

aqui  se  deu  as  análises  e  interpretações  realizadas  foram as  que  melhor  aprouveram para  que

atingíssemos os objetivos propostos.

Por se tratarem de postagens realizadas em uma página do  Facebook não mencionamos

quem são os seguidores das páginas,  pois não conseguimos acesso como seguidores a todos os

outros  usuários  da plataforma que acessam e seguem a  página,  vemos apenas  quais  de nossos

amigos (pessoas que seguimos ou que nos seguem na plataforma), veem as postagens da página,

além  disso  por  fazer-se  necessário  o  comportamento  ético  e  não  expor  alguém  sem  seu
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consentimento.  Contudo,  o  grupo de mães  que mencionamos em nossas  análises,  a  seguir,  são

aqueles que possuem acesso à internet e que se inscrevem espontaneamente nessas páginas.  

A maternidade tratada aqui não é vista como o que é falado sobre as mães, ou como deve

ser a maternidade,  mas como se efetiva a maternidade por meio dos enunciados analisados nas

práticas sociais e pelo modo como os próprios sujeitos/mães agem na prática. Observamos entre

essas  enunciações  a  existência  de  múltiplas  facetas  da  maternidade  que  são  formuladas  pela

interação  nas  redes  sociais  e  entram  na  ordem  do  discurso.  Algumas  dessas  enunciações

permanecem na barreira das leis de interdição, limitando esses discursos.

Essa  vontade  de  verdade,  que  dita  o  regime  dos  discursos  da  maternidade,  governa

também, os grupos de mães. Vemos, assim, que esse regime mostra as facetas da maternidade para o

próprio sujeito/mãe. Tratamos aqui, portanto, de discutir a visibilidade e a enunciabilidade presentes

Figura 1: Formulação das publicações
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nas  postagens  do  Facebook.  Com  isso,  desejamos  conferir  se  o  indivíduo  mãe  formula  as

publicações ou se ela é assujeitada às publicações.

Com o presente trabalho damos visibilidade ao ser sujeito/mãe. Nas postagens podemos

observar diferenças entre esses sujeitos, e essas diferenças promovem a objetivação da maternidade,

porém perpassa sobre ela os jogos de poder e saber que constroem a subjetividade de cada indivíduo

mãe. Um ponto de discussão aqui presente – visibilidade e enunciabilidade – torna os indivíduos

mães  alvos  do poder,  tornando-os  sujeitos,  porém pode-se  neste  ponto existir  ou manifestar-se

resistência.  

Observamos na Figura 1 a visibilidade que a postagem dá ao discurso que atravessa as

“mães de todo mundo”. O enunciado não considera grávidas como mães, pelo fato de o bebê ainda

estar na barriga ou de ser o primeiro filho e ela não ter “experiência”. Critica a forma de resistência

dessa grávida que desconhece a maternidade e afirma que o filho não dará “chiliques” em público,

não dormirá na cama da mãe e nunca assistirá televisão. Através da imagem observamos a ironia

que é dada do posicionamento divergente e considerado errado da mulher-grávida, pois na imagem

existem  as  mulheres/mães,  assim  representadas  na  imagem,  e  elas  estão  rindo  como  se  esse

pensamento fosse impossível na realidade.

Na postagem há um controle do discurso realizado pelas mães que são quem possuem

experiência real na maternidade e que afirmam que não é possível a propagação desse discurso, a

realização  de  tal  discurso  na  realidade  seria  uma  quimera  (FOUCAULT,  2014a).  É  possível

perceber que a visibilidade das mulheres/mães no espaço virtual não se separa dos momentos que

elas vivem no meio social.  A cobrança para a perfeição da criança que não dá “chiliques” em

público,  não assiste televisão e que deve se comportar como adulto é recorrente na vida social

dessas mães e crianças (PACHECO, 1998).

O  Dispositivo  da  Maternidade  presente  nas  postagens  do  Facebook  não  mostra  a

maternidade em todas as suas fases, mas apenas em algumas fases que constituem a maternidade

como algo singular na vida do indivíduo mulher. Atuando como força, o dispositivo demonstra

práticas  específicas  de  maternar.  O  Dispositivo  da  Maternidade  ressalta  as  fases  em  que  as

mulheres/mães  são  exaltadas  em momentos  que  cabem apenas  a  elas.  E,  também,  configura  a

criação dos filhos, pois fala sobre o modo como as crianças serão criadas e cuidadas por suas mães,

em contraposição às mães, em geral, dos séculos anteriores ao XVIII, como apontamos no capítulo

1, desta dissertação.

Portanto, o discurso que afirma ser “de todas as mães do mundo”, presente na Figura 1, nos

mostra uma nova configuração das práticas sociais maternas que tenta homogeneizar os discursos

sobre as mães. Nessas práticas, a identidade do sujeito mãe é formada de acordo com os discursos
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que são retomados conforme sua circulação em rede. Essa postagem obteve 1 milhão e 400 mil

curtidas e 936 compartilhamentos e 54 comentários. 

Esse número expressivo de adesão das seguidoras nos mostra uma concordância com a

postagem,  ou  seja,  outras  mães  concordam  e  até  se  divertem  com  o  conteúdo  da  postagem

repassando-a a outras pessoas de seu convívio através do compartilhamento. A mulher que outrora

ficava em seu lar longe do convívio social, hoje, com o Facebook, se aproxima de outras pessoas

com quem pode dividir suas opiniões antes silenciadas pela sociedade patriarcal. 

Interpretamos, aqui, essa interação com a postagem como concordância, pois ao voltamos

as reações das seguidoras da página vemos apenas as opções curtir, amei e risos. Essas opções de

interação  com  a  página,  normalmente,  representam  reações  amigáveis  e  de  concordância.  Os

usuários não costumam usá-las com um sentido irônico. Já as reações de surpresa, triste e bravo,

sim, essas são utilizadas como forma de discordar do discurso da postagem ou da interpretação que

dele é feita.

A identidade feminina materna que vemos na postagem representada na Figura 1 nos abre

espaço  para  pensarmos  que  são  as  mães  os  sujeitos/indivíduos  elaboradores  dos  discursos.  A

postagem nos remete ao pensamento de que são essas mães, na imagem fictícia,  representando

outras mães, quem são as autoras de tal pensamento segregador. Uma segregação entre as próprias

mulheres, uma representação do poder hegemônico que separa, excluí e torna subjugadas as outras

mulheres – ainda não mães.

Não podemos deixar de pensar que essa postagem é compartilhada por um coletivo de

mulheres, mas que a real autora da postagem é a mediadora da página. É ela, portanto, quem tem o

poder de direcionar a construção da subjetividade e propagar as ações dessas mães seguidoras de

sua  página  por  meio  de  sua  própria  subjetividade.  Há,  também,  uma  dessacralização  da

maternidade, resistindo ao romantismo cristão atrelado à simbologia da Virgem Maria e a educação

ideal (sem televisão, sem chilique, sem eletrônicos). Vemos, então, a mãe como presença regular na

criação  e  educação  dos  filhos,  normalizada  pela  sociedade  atual  que  a  considera  principal

cuidadora.

Nesta primeira postagem conseguimos perceber a ironia como forma de resistência. As

mães não autorizam que alguém de fora de seu nicho (uma grávida) insira um discurso com o qual

elas discordam. Por isso a ironia como forma de bloquear a inserção de uma norma que as atinge e

não condiz com o que elas acreditam ser a verdade. 

Ao observarmos os comentários das postagens vimos que a maioria deles marca outra

mulher inserida na rede social Facebook. Quando o usuário marca uma pessoa em uma publicação,

esta passa a ter acesso a postagem e ações relacionadas à ela. Nos comentários prevalece: “Eu conto
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ou vocês contam?”, “Ah tá! Kkkkk” (a repetição da letra ‘k’ simboliza risos de quem escreve), ou

ainda,  “Doce ilusão”.  Em muitos  comentários  quando um usuário marca outra  mãe ela  mesma

responde:  “Eu falava isso? Kkkk”. Percebemos que os comentários da publicação reafirmam o

sentido  que  marca  a  diferença  nos  discursos  das  mães  que  comentaram  que  mudaram  de

pensamento quando o filho nasceu. Portanto, assim que assumiram a função identitária de mãe, não

mais de grávida, mudaram seu discurso, adaptando-o ao discurso que na postagem refere-se “todas

as mães do mundo”.  

Sendo  assim,  percebemos  na  prática  a  aplicação  da  função  identitária que  conforme

Fairclough  (2001,  p.  92)  “relaciona-se  aos  modos  pelos  quais  as  identidades  sociais  são

estabelecidas  no discurso”,  dessa maneira por meio dos discursos propagados no Facebook são

construídas as identidades maternas cambiantes na rede digital através das interações das usuárias.
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Figura 2: Regulação da amamentação

Vimos  no Capítulo  1  um breve  percurso  da  história  da  mulher/mãe  e  como se  deu o

processo  de  amamentação  durante  os  séculos.  Não  descrevemos  de  forma  detalhada,  mas

mencionamos o que é relevante para chegarmos até aqui. Hoje, século XXI, a Organização Mundial

de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) recomendam o aleitamento materno exclusivo até os

seis meses do bebê, e posteriormente associado a outros alimentos até dois anos ou mais (BRASIL,

2015). É dada voz a essas instituições que regulam e dirigem o modo correto de agir das mães

formando suas práticas de subjetivação, mas não de forma homogênea, pois cada sujeito é ainda

influenciado por suas vivências. São essas instituições que possuem o poder na ordem do discurso.

E, para a mãe que não conseguiu amamentar por algum motivo, o peso dessa recomendação recai
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como culpa, normalmente, sobre as mães. A conceitualização que faremos nessa segunda análise, a

partir daqui, será a referente à amamentação.

Na  Figura  2,  é  realizado  um apelo  emocional  em relação  à  amamentação,  na  qual  o

enunciado afirma que “nada na vida se compara ao olhar de um bebê para a mãe, enquanto mama”.

Podemos perceber, também, que a Figura 2 obteve um alcance acentuado, ela foi curtida 21 mil

vezes e compartilhada 20 mil vezes, sinal de empatia afetiva das usuárias da página e de adesão ao

discurso proferido. Na imagem da postagem vemos o bebê amamentando no seio, olhando para a

sua mãe, que é representada apenas por seu seio, o rosto é deixado de fora da imagem. Podemos

configurar o apagamento do rosto da mãe para que essa imagem tenha uma conotação genérica, ou

seja, que “todas” as mães possam se identificar com a da imagem que recebe o “olhar” do bebê.

A publicação obteve 829 comentários na página  Quem ama sempre educa.  Alguns dos

comentários  mostram  a  diversidade  de  pensamentos  e  experiências  com  a  amamentação  das

mulheres/mães seguidoras das páginas. Mencionaremos os comentários, porém não falaremos os

nomes de quem realizou cada comentário. Em alguns comentários podemos ler “o mesmo olhar de

quando mama a mamadeira” ou “Na mamadeira fazem a mesma cara hahaha”, podemos ver ainda,

“Verdade,  a  cumplicidade mais  potente da face da terra” ou “Nunca vou esquecer  esse olhar”.

Podemos observar que os comentários não são unos, alguns apresentam a visão dita romantizada da

amamentação  e  outras  mostram  o  lado  difícil,  mas  cada  comentário  mostra  a  vivência  do

sujeito/mãe que comenta.

Observamos que apesar dos comentários não serem sobre a concordância com a publicação

a sua grande maioria  são concordância  com o enunciado,  pois  dizem:  “Verdade”,  “Concordo”,

“Nada se compara”, “Saudades”. Ou seja, o apelo emocional realizado na postagem em relação à

amamentação  é  alcançado,  as  mães  sentem-se  tocadas  e  emocionadas  com  a  postagem

identificando-se com o enunciado e a imagem exposta.

Pode-se  perceber  o  controle  do  corpo  feminino  na  postagem.  O  corpo  da  mãe  deve

produzir o leite e alimentar de forma satisfatória o bebê, e esse momento deve ser  divino.  Esse

controle e uso medicalizado do corpo feminino é considerado um dispositivo social que relaciona

políticas sociais, normalização e regulação da reprodução humana (FOUCAULT, 2018). Ao longo

do século XX, a mulher afastou-se da função de amamentar devido ao surgimento de mamadeiras,

leites artificiais, e por ter assumido novos papéis na sociedade. Neste contexto, políticas estatais,

por volta de 1980, buscaram a multiplicação de estratégias educativas que visavam o aleitamento

materno como comportamento social universal das mulheres (MONTEIRO et al, 2006).

Porém,  essa  visão  de  aleitamento  materno  pode  acarretar  uma  visão  exclusivamente

romântica da amamentação, deixando de abranger os problemas que podem ocorrer. As altas taxas



89

de desmame precoce são um fator  indicativo  de  que a  amamentação como instinto  está  sendo

contestada e negada de diferentes formas como notamos na visão de Badinter (2011). Apesar de

campanhas em prol da amamentação, a falta de apoio social e familiar é um grande influenciador

nesse processo de desmame precoce (MONTEIRO et al, 2006). Devemos aqui salientar que esse

desejo de amamentar ou a culpa por não conseguir amamentar, não ocorre da mesma forma para

todas  as  mães,  outro  fator  importante  é  que  o  desmame  pode  ocorrer  por  outros  problemas,

independente do desejo e esforço dos envolvidos, mastite e baixa produção de leite, são exemplos

que acontecem aquém da opção da mãe.

Reconhecer a opção da mulher sobre seu corpo e sobre a amamentação é um resgate de sua

cidadania e posicionamento de sua identidade. O aleitamento materno gera ações de incentivo à

amamentação para  que as  taxas  de  desnutrição,  doenças  e  mortes  na primeira  infância16 sejam

superadas. Porém, as mulheres devem ser respeitadas em suas decisões (MONTEIRO et al, 2006),

tanto no que concerne à amamentação, quanto aos seus posicionamentos. Os sujeitos devem ter

liberdade para se posicionarem e serem livres de julgamentos exacerbados. Algumas mulheres não

conseguem amamentar (baixa produção de leite e traumas mamilares, por exemplo),  outras não

desejam fazê-lo desde antes do nascimento do filho, e inúmeros casos diferentes, como a crença de

que o seu leite é fraco e não alimenta o bebê. Logo, influenciadas por discursos externos, a decisão

da mãe pode variar inúmeras vezes (MARQUES et al, 2011).

Entretanto,  como vimos  a  mãe não é  livre  para  decidir  sobre  seu  corpo em relação à

amamentação. É dada a ela a forma de agir, e ela deve seguir o que é certo, pois a voz que fala é

uma voz de autoridade. O poder de uma instituição, marcada, que utiliza o saber como forma de

poder sobre o corpo dos indivíduos. Esses discursos influenciam as práticas maternas e as decisões

da mãe. A partir da repetição constante de que o aleitamento materno é o melhor para o bebê, cria-se

um dispositivo materno que regula a amamentação. Logo, o sujeito não é livre. A mãe tem duas

opções, amamentar no seio e ser aclamada ou dar leite artificial e ser julgada pela sociedade, e

tentar conviver com sua decisão.

A amamentação que no século XVII foi julgada e tratada como envolvimento sexual entre

mãe e bebê é agora motivo de orgulho e êxito nessa relação. As próprias seguidoras das páginas

tentam agora reformular esse dispositivo que as coloca em apenas duas conceitualizações: boa mãe

e má mãe. O que antes era considerado uma vergonha, amamentar o próprio filho ou fazê-lo em

público, agora é motivo de resistência para que os discursos se transformem.

Para tentar quebrar com uma prática social que julga a identidade feminina materna, as

páginas agora apresentam discursos que tentam igualar o amor e os cuidados das mães para com os

16 A primeira infância compreende o período do nascimento até os dois anos de idade.
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filhos independente da forma de amamentação. Entretanto, se pensarmos pelo envolvimento dos

jogos de poder na construção dos discursos, podemos perceber que esse novo discurso que circula e

que aponta a amamentação como uma prática acertada e benéfica é um discurso configurado por

aqueles que detêm o poder, as organizações governamentais que indicam como cada indivíduo deve

usar seu corpo.

Essa tentativa de objetificar as pessoas é uma técnica de subjetivação. A necessidade de

falar sobre si ou a respeito de suas decisões, aqui, sobre a maternidade socialmente e digitalmente

difundida, apresenta-se como uma resistência que tenta libertar as mulheres/mães da objetificação

do biopoder. Contudo, esse pensamento de que resistir será a chave para a liberdade é uma ilusão,

na visão de Foucault (2014b).

Na Figura 3 nos chama a atenção o enunciado que traz para o diálogo o questionamento:

“Qual a sua opinião? ”. Os sujeitos envolvidos não possuem então álibi, devem dar sua opinião

Figura 3: Dialogia e amamentação em público



91

(BAKHTIN, 2016). Segundo o autor, “toda compreensão plena real é ativamente responsiva e não é

senão  uma  fase  inicial  preparatória  da  resposta  (seja  qual  for  a  forma  em  que  ela  se  dê)  ”

(BAKHTIN, 2016, p.25). Nesse caso, visualizamos um total de 836 reações a publicação (entre

curtidas,  amei  e  furioso  –  neste  último  como  desaprovação  da  atitude  da  crítica  ou  de  ser

questionável a atitude da mãe) e 73 compartilhamentos. Essas formas de interação com a publicação

são em si  a responsividade das seguidoras que inclusive repostaram 73 vezes em suas páginas

pessoais, além disso, observamos ainda 326 comentários.

O que nos chama a atenção é a pergunta feita pela mediadora. Parece-nos uma condenação

ao perguntar, a própria pergunta indica uma crítica à atitude da mãe que amamenta em público sem

esconder o seu corpo. A cena é um ícone da situação da maioria dos sujeitos/mãe nos dias de hoje. A

mãe que tenta resistir e fazer o que é de seu desejo ao maternar, no entanto é questionada pela

mediadora  da  página  e  por  outras  mães.  O  sujeito/mãe  fica  entre  sua  posição  e  as  sugestões

indicativas do melhor modo de maternar, condenando a mãe que sai do que lhe é imposto.

Observamos na postagem vista na Figura 3 mais de 300 comentários. Nessas participações

dos usuários vemos interações com a postagem que dizem: “Faria a mesma coisa”, “Feio para o

supermercado que não ofereceu nem uma cadeira”,  “Mãe é mãe tem que ser respeitada”,  entre

outros comentários correspondentes. A maioria dos comentários de outras mãe afirmam que fariam

a mesma coisa,  que  não deixariam de  amamentar  o  filho  por  conta  de  julgamentos  de  outras

pessoas. Dessa forma, os sujeitos que responderam a postagem concordam que a atitude da mãe foi

correta e quem a criticou deve rever seu posicionamento.

Essa discussão permeia não apenas o ambiente virtual como também o ambiente  offline,

muitas mães são alvos de crítica ou por não amamentarem seus filhos, ou por fazê-lo em público.

No ano de 2015 falsos rumores surgiram na mídia brasileira de que seria proibido amamentar em

público,  porém nenhuma fonte  foi  considerada  verdadeira.  Atualmente  não existe  nenhuma lei

federal que trate do assunto, entretanto em algumas esferas municipais, como nas cidades de São

Paulo e Rio de Janeiro, já existem leis dando esse direito às mães. Nesses casos, quem pode ser alvo

de punição é aquele que gera constrangimento para a mãe lactante.

Nos últimos anos, muitos locais públicos criaram espaços específicos e separados para que

a mãe amamente. Porém, essa separação de um lugar para amamentar causa uma segregação para

um ato que deveria ser apoiado, visto o benefício que traz para o bebê e para a mãe que deseja fazê-

lo. Um novo Projeto de Lei vem sendo tratado desde o início do ano de 2019. O Projeto de Lei

1654/19 tenta assegurar às mães o direito de amamentar em público, em espaços privados ou não,

de uso coletivo e aberto sem sofrerem qualquer impedimento. A mãe poderá, com a aprovação da
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lei,  amamentar  em  público  mesmo  que  haja  local  equipado  e  instalação  reservada  para  essa

finalidade.

A mãe decidirá, de acordo com sua vontade, o local em que deseja amamentar. O texto do

Projeto de Lei considera ilícito qualquer ato que segregue, discrimine, reprima, constranja ou proíba

a  lactante  no  ato  da  amamentação.  O  infrator  deverá  pagar  indenização  de  até  dois  salários

mínimos, fixados pelo juiz em acordo com a equidade como reparação de danos17.

Esse  Projeto  de  Lei  1654/19 foi  aprovado em 8  de  março  de  2019,  pelo  Senado,  em

comemoração ao dia da mulher. Entretanto, ainda será analisado pelas comissões de Seguridade

Social e Família, pela Constituição e Justiça e de Cidadania, e assim, posteriormente será aprovado,

ou não pelo Congresso Nacional.  Em sua última atualização o projeto foi retirado da pauta de

apreciação pelo Câmara dos Deputados em 03 de dezembro de 201918. Consequentemente, as mães

ainda devem se esconder para amamentar ou estarem segregadas em um passeio familiar, em local

público quando forem amamentar, pois não possuem respaldo legal e podem ser insultadas sem

danos ao agressor.   

Logo, muitas mães ainda não se sentem à vontade para amamentar em público. Quando

estão nestes locais, muitas mulheres/mães/lactantes usam áreas específicas para fazê-lo ou cobrem o

rosto da criança e seio. A necessidade de criação de uma lei que garanta o direito da lactante de

amamentar onde desejar se faz por várias ocorrências de desentendimentos e agressões verbais a

mulheres que estão amamentando em público. Algumas mães não se incomodam de amamentar em

frente  a  outras  pessoas,  mas  algumas  pessoas  que  presenciam  o  ato  tentam  regular  esse

comportamento tratando-o de forma sexual e exibicionista.

Essa é uma questão que ainda traz grandes discussões, pois trata da exposição do corpo,

porém no ato da amamentação o corpo não é utilizado de maneira sexual, e sim como fonte de

alimento do bebê (KALIL e AGUIAR, 2017). De acordo com os estudos de Bakhtin (2015), a

presença do outro,  do discurso e da palavra do outro permeiam os discursos humanos e fazem

interferências em suas decisões. Por isso, vemos no tema da amamentação uma forte influência do

meio social no qual a mulher/sujeito/mãe está inserida.

O discurso do outro influencia a decisão do sujeito/mãe em sua avaliação enunciativa para

a resposta feita na postagem. Se o grupo no qual ela se insere acredita e incentiva que esta mãe

amamente, ela irá fazê-lo em público sem problemas, do contrário ela terá transtornos quando o

bebê precisar  se alimentar  do leite  materno.  Devemos ainda pensar que a  construção social  da

17 Página para consulta:  https://www.camara.leg.br/noticias/557584-projeto-garante-o-direito-das-maes-de-amamentar-
em-publico/ Acesso em: 03 de janeiro de 2020.
18 O  andamento  do  Projeto  de  Lei  1654/19  pode  ser  acessado  em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2194909 Acesso  em:  03  de  janeiro  de
2020.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2194909
https://www.camara.leg.br/noticias/557584-projeto-garante-o-direito-das-maes-de-amamentar-em-publico/
https://www.camara.leg.br/noticias/557584-projeto-garante-o-direito-das-maes-de-amamentar-em-publico/
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identidade da mãe é fator crucial em sua escolha de amamentar em público ou não, pois é ela quem

decidirá sobre a exposição de seu corpo.

“É necessário considerar ainda o peso psicológico que tem no dia a dia aquilo que os

outros dizem de nós e a importância que tem para nós o modo de compreender e interpretar essas

palavras dos outros” (BAKHTIN, 2015, p.131). Observamos assim, que o autor afirma a relevância

do outro nas decisões que tomamos em nosso cotidiano. Dessa forma, de acordo com Kalil e Aguiar

(2017),  a  lactante  pode,  por  falta  de  apoio  e  conhecimento  dos  familiares  ou  pai,  privar  ou

desmamar o filho precocemente.  Esses contextos nos quais o discurso do outro estão presentes

podem moldar o discurso das mães/lactantes realizando uma dialogia com grande influência em

seus enunciados e decisões.

Dessa  forma,  o  sujeito  inserido  em um meio  social  qualquer  é  influenciado  por  essa

dialogia,  a  sua  prática  social  é  transformada  por  essa  interação  social  em suas  microrrelações

(BAKHTIN, 2015; FAIRCLOUGH, 2001; FOUCAULT, 2018). O discurso próprio e o discurso do

outro tornam as delimitações da enformação do discurso do eu e do discurso dos outros difíceis de

serem  realizadas  (BAKHTIN,  2015).  Sendo  assim,  não  é  possível  separar  o  que  é  escolha

ideológica da personalidade individual do falante e o que é uma apropriação da voz do outro. O

discurso do outro torna-se, então, substancial na formação discursiva ideológica da mãe, enquanto

lactante, visto a grande assimilação que obtém do discurso do outro.

Portanto, o discurso do outro não é apenas parte de um discurso comum e superficial, mas

sim autoritário, não podendo ser persuadido pelo próprio sujeito. Esse discurso passa a delimitar e

determinar os comportamentos do sujeito/mãe com o mundo. A mãe, então, mesmo que tenha uma

consciência ideológica individual não estará resguardada pelos sujeitos de seu ambiente social, e

não  amamentará  em  público,  por  não  ter  apoio  destes  discursos  autoritários  (família,  marido,

religião,  etc.).  Perde-se,  assim,  a  liberdade  das  decisões  perante  a  amamentação  do  bebê,  sua

decisão é realizada em acordo com o que é concebido em suas microrrelações e sua vivência social

(FAIRCLOUGH, 2001; FOUCAULT, 2018).
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O Dispositivo da Maternidade apontado na Figura 4 utiliza a repetição das palavras “filho”

e  “ama”  como  forma  de  demarcação  para  a  atitude  aceita  do  sujeito/mãe.  Apontamos  aqui  a

demarcação  da  individualidade  dos  sujeitos  que  se  tornam  objetos  discursivos.  A  repetição

apresenta  uma característica  da mãe,  o  amor  materno,  como algo  capaz  de se  tornar  visível  e

enunciável.  Assim,  a  repetição  age  como  um mecanismo  de  verificação  do  pertencimento  do

sujeito-mulher ao Dispositivo da Maternidade como sujeito/mãe que ama, incondicionalmente e

acima de tudo, o filho.

Sendo assim, o dispositivo exclui a mulher que não demonstra tal amor e não se sacrifica

pelo filho ao educá-lo, amamentá-lo, entre outros cuidados, utilizando o visível e o enunciável nas

publicações para reafirmar a sujeitação do indivíduo mãe. Esses saberes recorrentes e semelhantes

nas postagens referentes ao amor materno dão visibilidade e enunciabilidade ao que é tido como

maternar. Porém, a objetivação do amor materno é uma característica da relação sujeito/mulher e

sujeito/mãe, tentando, assim, formar a subjetividade do sujeito/mãe como aquela que deve amar o

filho acima de si, enquanto sujeito.

Figura 4: Demarcação da maternidade
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Mais uma vez observamos a subjetivação do sujeito/mãe dirigido por um outro. A presença

do poder do discurso do outro sobre sua subjetividade manipula suas decisões, inclusive as mais

subjetivas como o amor a alguém. Para que a mulher/mãe se encaixe no padrão aceito como prática

social aceitável dentro do Dispositivo da Maternidade, várias postagens se referem a mãe como

aquela que deve amar incondicionalmente o filho e se deixar em segundo plano. É a repetição de

um discurso doutrinante da postura que a mulher/mãe deve ter para com os cuidados com o filho.

Como exemplo de enunciados temos19:

I. “Ser mãe é abrir mão de tudo, e não perder nada fazemos por amor” (Quem ama sempre

educa – 13/05/2018);

II. “Sentimos tanto amor pelo primeiro filho que nos perguntamos como seremos capazes

de amar o outro da mesma maneira. É aí então que descobrimos que mãe tem a capacidade

de amar infinitamente! ” (Quem ama sempre educa – 13/05/2018);

III. “A maternidade virou minha vida do avesso, e aí descobri que o avesso é meu lado

certo” (Minha maternidade – 01/05/2018);

IV. “Nunca entendi a força o amor materno até me tornar mãe” (Minha maternidade –

05/05/2018).

Vemos que além da postagem mostrada aqui na Figura 4 tem-se ainda um grande número

de postagens  que  também remetem ao amor  materno.  O desejo  de  domesticar  a  mãe não está

presente somente em instituições como a já citada OMS, ele está presente também nas relações

familiares,  e como aqui apresentamos nas postagens entre os grupos de mães. O estereótipo da

“santa-mãezinha”, piedosa, delicada, assexuada e amorosa vem constituindo o imaginário brasileiro

desde os tempos da colonização, comparando a mãe à Virgem Maria, figura santificada pelo ideais

cristãos. Nas telenovelas, na publicidade, nos discursos políticos e nas relações familiares, observa-

se que a sociedade considera o papel da mulher enquanto sujeito/mãe essencial (DEL PRIORE,

2009). Fundamental não somente para movimentar o comércio, mas também para gerir o futuro

cidadão.

Ser mãe, amar, cuidar, amamentar e educar a criança não é apenas um fator biológico, mas

sim, também, uma atitude sociológica, antropológica e histórica. O adágio da mãe santa remete à

crença cristã que aponta Maria, mãe de Jesus Cristo, como santa e virgem que se doou para que seu

filho fosse o salvador. A Igreja Católica considera Maria a mãe das mães, um exemplo de doação, fé

19 As postagens podem ser encontradas nas páginas do Facebook citadas, apenas realizamos a cópia.
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e amor. É esse o modelo que as mães devem seguir, amando e se doando inteiramente aos filhos.

Abnegando-se de si e colocando suas vontades em segundo plano.

Voltamos ao século XVIII no qual a mulher deve viver em inteira disposição aos filhos.

Deve ser santa, pura e amorosa. Dessa forma, os enunciados proferem visibilidade a um discurso

apagando outro para que a mãe seja inserida no dispositivo no qual aqueles que detêm o poder

desejam.  A mãe  deve  se  adaptar  aos  discursos  com os  quais  ela  entra  em contato  e  que  vão

configurando o que é certo.

No século XVII a mãe não cuidava de seu filho e o entregava aos cuidados de amas. A

mudança  discursiva  (FAIRCLOUGH,  2001)  que  vemos  aqui  tornou  a  mulher/mãe  que  antes

deixava os filhos por preferir a vida social para uma mãe que deve amar e deixar sua vida em

segundo plano. O filho deve ser prioridade em sua vida, sua realização não é mais o EU, e sim, o

OUTRO.  Os  problemas  decorrentes  do  comportamento  da  mãe  do  século  XVII  refletiram

diretamente no que é exigido e esperado da mãe no século XXI. Os discursos se alteraram para que

a experiência que dominou anteriormente, e foi um fracasso, fossem alteradas e assim alterassem a

vida  dessas  mulheres  que  agora  são  mães.  Foi  construída  uma nova  tradição,  e  nela  a  mãe  é

amorosa e se assemelha àquela que é a mãe das mães, Maria.

No Brasil Colônia a mulher/mãe já sofre um processo de adestramento (DEL PRIORE,

2009) no qual deve se encaixar no padrão ideal de maternidade. Os discursos normalizadores da

época colocam a mulher  à  sombra da Igreja  que dirigia  o comportamento da população,  e em

especial da mulher, nas palavras dominicais, nos confessionários e nos “causos” moralizadores e, à

sombra da medicina que com seu discurso normativo ditava à mulher como única utilidade o ser

mãe, o procriar. Caso essa mulher deixasse de seguir esses discursos de poder, ela era excluída. E

essa exclusão ainda não obteve seu fim, ela passou por modificações, mas ainda está em curso.    

A sociedade patriarcal, de modo geral, condena e questiona a mulher que não quer ser mãe,

condena a mulher que deseja voltar ao mercado de trabalho, condena a mãe que coloca o filho na

creche para estudar, condena a mulher infértil e condena a mãe que deseja ter uma noite com as

amigas. Del Priore (2009, p.144) afirma que essa condenação vem sendo realizada desde a Colônia

em que a mulher era obrigada a transmitir boas características morais aos filhos. Mas a sociedade

patriarcal não condena as mesmas atitudes quando tomadas pelo pai. Pois em nossa sociedade, e nos

discursos que estão presentes nas postagens, a mãe é quem deve ser responsável por amar tanto o

filho que suas vontades e desejos enquanto sujeito devem ser esquecidas. É cruel ser mãe em uma

sociedade que analisa e condena suas atitudes.

Sabemos que existem páginas de mães solo (cuidam exclusivamente dos filhos sem outra

figura),  páginas  de  mães  que optaram por  maternar  sem outra  figura  por  escolha,  sabemos  da
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existência de páginas em outras plataformas digitais, e ainda,  na mesma plataforma que a aqui

utilizada, páginas que apoiam a não maternidade ou resistem a esse tipo de maternidade que se

sacrifica  e  materna  do  modo  como  o  que  temos  visto  nas  publicações  trazidas  aqui.  Porém,

obedecendo a transparência dos critérios de seleção utilizamos como exemplo apenas as postagens

da página e as analisamos aqui. Existem aberturas para outras interpretações e opiniões críticas ao

aqui exposto, entretanto não desejamos julgar as publicações das páginas, apenas analisá-las em

conformidade com a abertura crítica que a teoria nos dá e como o conhecimento que temos até o

momento.

A Figura 4 obteve mais de 3 milhões de curtidas entre elas gostei, amei e triste. Podemos

interpretar a marcação do triste observando partes dos comentários que dizem: “Mas tem mãe que

deixa  de  lado  para  viver  seu  lindo  amor,  sem  filhos  para  dá  trabalho”  e  “Muitos  filhos  não

valorizam toda dedicação”. Dessa forma, observamos nos comentários os dois lados, o julgamento

da mãe que não deseja ser apenas mãe e que quer algo além da maternidade, como viver “seu lindo

amor” sem a presença dos filhos, e mães que se sentem desvalorizadas por terem se doado e não

receberem o carinho e gratidão que julgam certo receberem dos filhos de volta.

Temos nesta postagem aqui analisada mais de 3 milhões de compartilhamentos. E, ainda,

57  comentários,  nestes  apesar  do  exposto  acima  e  por  ser  possível  verificar  nos  comentários

divergências de pensamentos foi possível perceber que a maioria das pessoas que comentam dizem:

“Eu amo meus filhos é toda riqueza que eu tenho”, “Mesmo eu amo os meus filhos mais que tudo

nessa vida” e “Com certeza se 10 vidas tivesse 10 vidas daria aos meus filhos”. Vemos então a

presença,  também,  nos  comentários  da  marcação  e  reafirmação  de  um  discurso  que  forma  o

Dispositivo da Maternidade reiterando diversas vezes a força do amor materno e a doação da mãe

ao filho colocando-o em primeiro lugar em sua vida.

O poder  utiliza  de mecanismos  diversos  para  propagar  tais  discursos.  Como exemplo,

podemos ver a utilização do discurso científico para provar que a interação e aproximação entre

mãe e bebê beneficia ambos, incluindo o restante da família. Além disso, os discursos de poder que

envolvem as atitudes  das mães,  bem como os  discursos sobre amamentação,  desconsideram os

prejuízos que a relação pode trazer para a mulher, inclusive em sua saúde, pois priorizam apenas a

vida em família e a saúde do bebê (MEYER, 2011). Os discursos que apontam prejuízos à criança

pela falta do pai, normalmente, são abafados, pois o pai é o provedor e aquele que tem a razão até

quando decide não ter relação afetiva com o filho. E a culpa pela interrupção dessa relação pai-filho

é jogada para a mãe. Vemos na postagem seguinte o peso das obrigações maternas sem a figura do

pai.
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Na Figura 5 da página Em um relacionamento sério com meu bebê podemos observar que a

postagem  obteve  552  curtidas,  dispostas  entre:  gostei,  amei  e  triste.  Vemos,  ainda,  183

compartilhamentos  e  221 comentários.  Com a reação  triste podemos analisar  como algo que é

insatisfatório as seguidoras, pois é a realidade muitas mães, cuidar e criar seus filhos sozinhas sem a

ajuda de outra pessoa. Essa criação que depende unicamente da mãe e de seus cuidados torna-a

muito pesada, pois uma criança requer inúmeros cuidados. Essa interação com a postagem pode,

ainda, ser compreendida como algo que realmente é triste, o afastamento da figura paterna na vida

da criança.

Figura 5: Mãe excluída
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Em seguida observamos a indagação da mediadora da página que diz: “O que falta na

ilustração? ”. E, novamente, ao olharmos para as imagens representadas observamos o apagamento

da figura do pai. Esse apagamento proposital é sua não representação, pois é assim que muitas vezes

acontece. A mulher fica grávida e é ela a responsável pela gravidez, ou a culpada. A postagem

reafirma a tônica disseminada culturalmente de que é a mulher/mãe a responsável pelos cuidados

com a criança e central em sua vida, uma construção que como mencionamos no capítulo 1 foi

sendo construída sócio-historicamente. Essa postagem focaliza a mãe como responsável imediata

pela criação e cuidados com o filho.

Com relação aos comentários observamos na postagem muitas interações dos usuários que

dizem a mesma coisa: “Nada” ou “Nada, pois quem nunca teve não sente falta”. Entretanto, outras

dizem “Pai”, ou ainda, “Pai faz falta sim”. Observamos que a maioria dos comentários focam o

papel da mãe como fundamental na criação de uma criança e o pai como dispensável. Percebemos,

ainda,  que os comentários não ficaram focados na figura da mãe representada por uma mulher

negra, ou seja, as mulheres que comentaram a postagem se identificaram com ela pelo fato de serem

mãe solo e desejarem o melhor no cuidado dos filhos.  

A mulher que carrega em seu corpo o fruto de uma relação a dois. Biologicamente é ela

que tem o corpo modificado para dar vida a outro ser. O homem que possivelmente não deseja um

filho, desejava apenas algo casual, ou se arrependeu de concordar com a gravidez, apenas deixa a

mulher. Esta não tem a mesma regalia. Ela não pode simplesmente tirar o bebê de seu ventre, é

proibida por lei, aqui no Brasil e em outros países, e pode ser condenada de um a três anos de

reclusão, pois de acordo com o Artigo 2° do Código Civil Brasileiro a vida da criança é protegida

desde sua concepção20. Sendo permitido apenas em três casos: risco de vida para a mãe, estupro e se

o feto  for  anencéfalo.  Nos demais  casos,  o  aborto  é  ilegal  no Brasil  e  o  assunto  continua em

discussão. Podemos considerar o aborto um mecanismo de controle do Dispositivo da Maternidade.

Ele controla o corpo da mulher, e até onde ela pode ir em sua “liberdade”.

Vemos mais uma regularidade discursiva construída sobre o corpo da mulher. A mãe deve

ser sacrificada, e essa naturalização é normatizada. Observamos que o discurso jurídico atravessa o

corpo da mulher, há técnicas de disciplina e controle do corpo da mãe (FOUCAULT, 2018). A

decisão sobre o corpo da mulher/mãe depois que ela se encontra grávida, se ela terá ou não o bebê,

é uma decisão do Estado, ela não tem poder sobre seu próprio corpo, e pode ser condenada caso

haja fora das regras impostas pela lei. 

20 Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/home. Acesso em 17 de dezembro de 2019.

https://www.jusbrasil.com.br/home
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Segundo o Conselho Federal de Enfermagem21, com dados fornecidos pelo Ministério da

Saúde, acontecem por ano cerca de 1 milhão de abortos no Brasil. Porém, muitos médicos apontam

a inconsistência desses dados, pois muitas mulheres que sofrem abortos espontâneos ou provocados

não procuram ajuda médica. Outro ponto de relevância desses dados apresentados pela reportagem

do Conselho Federal de Enfermagem é a classe social atingida que é de mulheres jovens, negras,

solteiras e com escolaridade até o ensino fundamental.

Essa tentativa de controle do corpo da mulher pela Legislação brasileira causa discussões,

pois está em jogo não apenas a vida do feto, como também, a vida da mulher e sua liberdade de

decidir  sobre  seu  próprio  corpo.  O  gênero  feminino  sempre  foi  condenado  à  maternidade

obrigatória,  mesmo  que  contra  sua  vontade,  sendo  a  mulher  responsabilizada  pela  gestação  e

criação da criança, não importando os prejuízos que a gravidez indesejada pode trazer para sua vida.

Podemos observar o silenciamento da mulher/mãe, pois a ilustração possui imagens nas

quais a mulher ora chora ora sorri,  sua voz não é marcada (FOUCAULT, 2014a).  Na primeira

imagem, ela está sentindo as dores do parto, está sozinha, com uma roupa branca representando a

pureza com que a gravidez normalmente é tratada. Na segunda, está chorando em uma cama de

hospital com seu filho nos braços, representando o momento seguinte de dar à luz, mas é um choro

de felicidade – vemos o sorriso em seu rosto. Na terceira imagem, o bebê já é uma criança em idade

escolar,  estão ambos sorrindo, a mãe está calçando os sapatos no filho para que este vá para a

escola. Na quarta imagem os dois correm para um abraço, o filho já um homem, está vestido para

sua formatura.

Voltando à  imagem e olhando-a por  outro  ângulo vemos uma mulher  negra sozinha  e

grávida. Abandonada por todos, silenciada, condenada e apagada enquanto sujeito (FOUCAULT,

2014a).  É  uma  repetição  de  práticas  sociais  do  nosso  passado  recente,  no  qual  a  mulher  que

engravida antes ou fora do casamento é abandonada pela família. Isso acontecia e ainda acontece

em vários tipos de família, principalmente nas famílias menos abastadas (DEL PRIORE, 2009).

Mesmo sozinha, essa mulher negra conseguiu levar sua gestação até o final, não importa se ela foi

abandonada  ou  não,  ela  resistiu  até  aquele  momento,  superou  as  adversidades  e  tornou-se

responsável pela gravidez.

Na segunda imagem, a mãe está mais uma vez sozinha. “Padecendo no paraíso” com o

filho nos braços,  chorando,  mas com um sorriso de felicidade,  pois o filho é considerado uma

benção, um recomeço, é a passagem de mulher à mãe, independentemente de ter sido planejado

(BADINTER, 2011). A maternidade é vista como um sacrifício pelo qual a mulher/mãe deve passar

21 Disponível  em:   http://www.cofen.gov.br/uma-mulher-morre-a-cada-2-dias-por-causa-do-aborto-inseguro-diz-
ministerio-da-saude_64714.html. Acesso em 04 de janeiro de 2020.

http://www.cofen.gov.br/uma-mulher-morre-a-cada-2-dias-por-causa-do-aborto-inseguro-diz-ministerio-da-saude_64714.html
http://www.cofen.gov.br/uma-mulher-morre-a-cada-2-dias-por-causa-do-aborto-inseguro-diz-ministerio-da-saude_64714.html
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para alcançar a plenitude. Esse discurso remonta ao século XVIII no qual a mulher/mãe era quem

devia cuidar da criança integralmente e o homem/provedor deveria dominar a mulher. No caso da

imagem, a mulher é quem será a provedora e também a mãe. É ela, mulher, quem cuidará desse

novo ser/homem, e o guiará para os caminhos que deseja para que ele comece a gerir sua própria

vida. Ela novamente será resistência, pois conseguiu dar vida ao filho, mesmo estando sozinha.

Na ilustração seguinte, a mãe sorri para o filho e ele de volta. É possível ver a preparação

para um dia de escola, mochila nas costas. A posição da mãe, agachada, e aparentemente arrumando

os sapatos  da criança,  demostra que é  ela quem cuida do filho nos mínimos detalhes,  além de

mostrar o amor através do sorriso.  Vemos, ainda,  a servidão e o cuidado por meio da posição.

Novamente sozinhos sem a presença de espectadores. A ausência do pai nos quadros demonstra

uma  não  ação,  a  falta  da  figura  paterna  da  vida  de  uma  criança  que  continua  crescendo

independente de sua presença. É a mãe quem realiza todas as ações de cuidado e manutenção da

vida da criança e é ela quem representa a família para o filho. Por vezes, o pai, mesmo estando na

mesma casa que a criança é apenas o provedor. O foco na relação familiar fica entre mãe-bebê, e o

pai pouco participa dessa interação. 

Na última ilustração, a mãe aparentemente de mais idade vai em direção ao abraço do

filho, agora um homem. Este está vestido para sua formatura. Ambos felizes. O estudo representa

para  muitas  famílias  de  origem simples  uma nova  esperança  uma prática  que  pode  mudar  os

caminhos  do  indivíduo  e  dar-lhe  um futuro  melhor  do  que  o  vivido  por  seus  pais.  A mulher

conseguiu formar um homem, sozinha, resistindo ela conseguiu dar acesso à educação para seu

filho, agora homem que pode gerir a empresa de si (DARDOT; LAVAL, 2016).

A mãe solteira, negra e jovem que consegue sucesso na criação do filho é uma minoria

pouco representada, por isso podemos ver pouca interação na publicação como citamos acima. É na

esfera  pública,  e  aqui  a  rede  social  Facebook,  que  a  minoria  tenta  ter  voz  (MAGALHÃES;

MARTINS;  RESENDE,  2017).  É  através  das  publicações,  nesse  caso,  que  se  busca  o

reconhecimento da identidade materna feminina negra e solteira para que sejam fortalecidas suas

posições de sujeito/mãe. O meio social  de divulgação em massa,  como pode ser considerado o

Facebook por atingir  um número22 tão expressivo de usuários,  pode contribuir  para formar um

consenso sobre essa mulher/mãe que é capaz de criar e educar um filho sozinha, constituindo uma

família sem a presença do pai. No Brasil, são cerca de 111 milhões de usuários ativos e no mundo

um número aproximado de 2,2 bilhões.

22 Link de acesso:  https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-usuarios-mensais-no-
brasil.shtml. Acesso em 04 de janeiro de 2020.

https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-usuarios-mensais-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-usuarios-mensais-no-brasil.shtml
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Dessa forma, o espaço reservado para essas mães é relevante para que se mostre a mudança

social que acontece concomitantemente à escrita desta dissertação. Entretanto, essa amostragem da

minoria nas redes sociais é desequilibrada devido ao fato de pessoas em níveis de pobreza mais

discrepantes não terem acesso a redes sociais. Uma democracia sólida dá acesso e inclui os grupos

minoritários na sociedade (MAGALHÃES; MARTINS; RESENDE, 2017), mas essa ainda não é a

realidade que vivenciamos no Brasil.

No discurso da mediadora é indagada a presença do pai que não é representado o que

configura uma prática social recorrente. O discurso que a ilustração aborda, o qual analisamos aqui,

enquadra parte da representação da identidade social da mulher/mãe solo, segundo esse discurso a

maternidade não é vista como estado civil. Aponta seu sofrimento e sua solidão como características

do gênero feminino realçando-os como marcas dessa identidade. A ausência de outras pessoas nessa

relação  mãe-filho  remonta  o  apontamento  biológico  de  que  a  mãe  é  a  figura  principal  no

desenvolvimento da criança, e é dela a obrigação, a tarefa de cuidar, alimentar, amamentar, educar e

amar o filho, mesmo que para isso ela deva privar-se de ser indivíduo.

A mulher/mãe deve agir como o esperado para um comportamento de mãe. Ela deve amar

e  cuidar,  não  importa  suas  vontades  de  indivíduo.  No  momento  em que  ela  se  torna  mãe,  a

sociedade e as pessoas a sua volta esperam que ela anule sua identidade para assumir a identidade

de mãe. Dessa forma, uma identidade genérica é moldada por discursos que se repetem nas práticas

discursivas. A boa mãe é aquela que ama, cuida e que se doa para seu filho. Ela não pode reclamar

ou mesmo se sentir cansada, pois é julgada por pessoas fora do seu ciclo familiar. Assim, a presença

do outro (BAKHTIN, 2003) e seu olhar sobre as decisões maternas fazem com que a mãe altere sua

decisão.  A mãe  deixa  de  maternar  conforme seu  desejo  para  cumprir  as  expectativas  que  são

esperadas dela.

Por muitos anos como apontou Friedan (1971) as mulheres deveriam se sentir realizadas

nas atividades domésticas, matrimoniais e nos cuidados com os filhos. Esses modelos não vieram

apenas da criação das mulheres, nesse período, mas também de suas representações na cultura, em

revistas ou propagandas. Observamos assim um olhar machista e reduzido do que deveria ser o

ideal de realização e felicidade da representação da mulher/mãe. Na Figura 5 podemos perceber,

além do que já mencionamos que a mãe está sozinha e presente em todas as fases com os filhos,

pois  é  isso  que  a  faz  completa  e  a  deixa  feliz.  Esse  olhar  machista  está  enraizado  em nossa

sociedade e faz crer que é esse o ideal de toda mulher, desconsiderando-a quando sua opção é a não-

maternidade ou um futuro que não signifique os filhos como foco principal de sua vida. 

Além do olhar do outro (adulto, conhecido ou desconhecido) tem o olhar da criança. É esse

outro olhar que a mãe leva também em consideração para tomar suas decisões. Importa para ela o
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bem-estar do bebê, sua saúde, felicidade e sucesso nas fases da vida. Desde os mais remotos tempos

as mães se colocam em posição de subjugo para proteger a criança23 (BARBOSA, 2019).

A mãe que não consegue cumprir  alguma ação que é esperada,  sofre julgamentos,  e  é

também, julgada por ela mesma. Ela se cobra para ser a mãe perfeita, de agir como o que dizem ser

o melhor, ela se cobra por ter o filho mais saudável, o filho mais feliz, o filho mais bem-sucedido, o

filho que não chora, o filho que não dá birras em público, o filho que obedece. Essas repetições da

própria mãe cria e reafirma o Dispositivo da Maternidade que é subjetivado por ela nessa tentativa

de ser a mãe perfeita e de ter o filho e a vida perfeitos (BARBOSA, 2019). Esse é um novo discurso

que vem surgindo em redes sociais, a exposição de pessoas perfeitas com vidas perfeitas, em que os

lados difíceis e feios da vida são apagados. As mães que resistem ao Dispositivo da Maternidade

sacralizada e ideal são condenadas socialmente.

23 Sabemos que a forma como muitas mulheres encontram para não estarem em posição que as aprisione é a opção pela
não  maternidade  ou  a  reprodução  independente.  Além  disso,  temos  ciência  que  nenhuma  identidade  pode  ser
generalizada, inclusive a materna.

Figura 6: Mãe é indivíduo em segundo plano
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A Figura 6 da página  Quem ama sempre educa tem um número expressivo de interação

entre curtir, amei e triste, ele chega a mais de 8 milhões; o número de compartilhamentos a mais de

7 milhões e 84 comentários. A interação triste pode ser pensada como uma falta de empatia ao

sujeito/mãe que sempre deve se sacrificar e ficar em último plano para atender as necessidades do

bebê, mesmo que suas necessidades sejam consideradas básicas. 

Por ser um número de interação por meio de curtidas e compartilhamentos tão expressivo,

acreditamos que o número de comentários não foi tão expressivo, entretanto cabe mencionar que

em muitos desses comentários as usuárias marcam outra pessoa. O ato de marcar outra pessoa na

postagem faz com que aquela publicação apareça em suas notificações e o usuário que foi marcado

tem acesso à publicação. Outros comentários dizem: “Descreveu minha vida”, “Critique menos,

ajude mais”, “É muito difícil, mas não vivo sem eles”, e ainda “Tão verdade, não nos dão valor”.

Esses comentários marcam o Dispositivo da Maternidade de uma forma que podemos entender que

para ser mãe, uma boa mãe, a mulher deve colocar o filho em primeiro lugar e viver em sua função.

A postagem é assinalada por uma linguagem coloquial assim como na maioria das outras

postagens, salvo quando se trata de um discurso orientador oficial – alguma informação de órgão de

saúde, por exemplo. Dessa forma, a publicação torna-se mais impessoal e tenta portar-se de maneira

próxima das usuárias da página como se estivessem em uma conversa informal. Os participantes

desse evento desejam também se sentir parte da construção dos discursos. É uma falsa sensação de

liberdade, como comentamos anteriormente.  A postagem assemelha-se ao gênero bilhete24, é curto,

objetivo e escrito a mão. Além disso, o texto na postagem é caracterizado com marcas da fala como

o vocábulo “pra” fazendo com que a postagem se configure com marcas de impessoalidade, além de

se iniciar com letra minúscula.

Ao olharmos para a postagem observamos a presença da ironia, pois para ela, somente

pode ser mãe quem é “gente grande” e quem “guarda o choro pra depois”. Ou seja, para ser mãe

você precisa ser ou parecer ser adulto, não pode chorar. A mãe não pode reclamar ela deve entender

que a prioridade é o filho que ela deve “ficar doente outra hora” e que “comer e dormir não pode ser

pra já”. Novamente temos repetições de palavras e de sentidos semelhantes para o ser mãe como

forma  de  demarcar  o  Dispositivo  da  Maternidade  e  de  formular  a  subjetividade  que  uma

mulher/mãe deve possuir.

Essa postagem é cruel com os sentimentos e necessidades básicas da mãe. O sujeito/mãe é

obrigada a entender que até mesmo comer e dormir não pode ser “pra já”,  a mulher/mãe deve

entender e aguentar ficar sem suas necessidades principais para sobreviver, pois ela não é o foco. A

24 Aqui citamos algumas características do gênero bilhete, sugerimos a leitura do livro: A prática de linguagem em sala
de aula (ROJO, 2000).
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mãe deve garantir que o bebê sobreviva e seja saudável (BARBOSA, 2019). O amor sublime e que

tudo suporta na relação mãe-bebê deve aguentar todas as privações e até que este bebê ou criança

dependa da mãe esta será uma via de mão única. A mãe se doa para o filho sem esperar em troca, e

isso deve bastar para que ela viva. Mais uma vez observamos que para ser boa mãe, a mulher deve

sofrer privações, pois o bebê é sua prioridade. 

Podemos observar uma repetição contínua do que é ser mãe nas postagens. Como a coleta

das  postagens se deu no mês de  maio/2019,  as  postagens trataram muito  da mãe.  Além disso,

percebemos uma forte necessidade de reafirmação do que é ser mãe como objetivo de formar a

subjetividade materna. Vejamos algumas outras postagens25:

I. Ser mãe é... igual joga vídeo game quando você pensa que passou uma fase difícil vem

outra pior ainda! (Minha Maternidade);

II. Ser mãe é amar alguém mais do que a si mesma (Minha Maternidade);

III. Ser mãe é... Nunca mais ter privacidade no banheiro! (Minha Maternidade);

IV. Ser mãe é... Se acostumar a tomar banho ao som de “Manhê!!!” (Minha Maternidade);

V. Felicidade é ser mãe de menina! (Minha Maternidade);

VI. Alegria é ser mãe de menino! (Minha Maternidade);

VII. Ser mãe é... Carregar o filho 9 meses na barriga, 3 anos no colo e a vida inteira no coração

(Minha Maternidade);

VIII. Ser mãe é se irritar com o barulho e se preocupar com o silêncio  (Em um relacionamento

sério com meu bebê);

IX. Ser  mãe  de  criança  pequena  é...  Ter  a  sensação  de  que  sua  casa  não  fica  arrumada

NUNCA! (Quem ama sempre educa);

X. Ser mãe é abrir mão de tudo, e não perder nada fazemos por amor (Quem ama sempre

educa);

XI. Ser mãe é saber que brinquedo na sala faz parte da decoração (Quem ama sempre educa);

Dessa forma, podemos ver o controle das atitudes da mulher/mãe. O modo como ela deve

ser já está posto. “Ser mãe é ...” Vemos que nas interações em rede, a identidade da mãe vai se

formando em concomitância com os discursos que são proferidos. O controle do que é ser mãe é

pregado pelas mediadoras das páginas com seus conhecimentos e vivências e são expostos para as

seguidoras, também mães, que devem agir conforme lhes é apresentado. Cabe a mãe obedecer ao

que lhe é dito, obediência. O poder da rede vem se configurando conforme se tem dado relevância

25 Respeitamos a forma como foram escritas as postagens, apenas copiamos.
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para essas publicações – consideramos aqui, como concordância do público, as seguidoras/mães, o

número de  curtidas  nas  postagens  que são expressivos.  Ou seja,  o  Dispositivo da Maternidade

reitera que a mãe que se priva de suas próprias necessidades é uma boa mãe, pois está pensando em

seu bebê.

As seguidoras da página interagem nas publicações por se identificarem de alguma forma

com  o  que  é  compartilhado  pelas  mediadoras.  Por  isso,  uma  interação  social  mediada  pelo

computador  pode  ser  relevante  para  sua  vida  social  fora  da  rede.  Pois  é  nessa  interação  que

observamos que a subjetividade da mulher/mãe do século XXI vai se moldando. Estando inserida

na rede, ela passa a participar e acompanhar essas mudanças sociais divulgadas nesse ambiente e

isso direciona suas escolhas. Consequentemente, sua liberdade é direcionada pelos caminhos que ali

são indicados.

É nesse ambiente que a mãe divide com mulheres que ela por vezes não conhece suas

crenças, valores, atitudes e histórias. É, também, nesse ambiente que ela recebe informações sobre

as outras mães e escolhe mudar,  ou não, suas atitudes no maternar.  Sendo assim, a rede social

Facebook participa e também altera a realidade dessa mulher/mãe por ser uma esfera de sua vida

social (BAKHTIN, 2003). É nessa relação com o outro, um outro desconhecido, muitas vezes, que a

sua maternidade será objetivada formulando sua subjetividade materna.

Nessa  estrutura  social  que  estudamos  no  Facebook,  os  sujeitos  se  relacionam

dialeticamente.  A partir  de  então,  as  mães  reagem às  publicações  mantendo  suas  opiniões  ou

resistindo e abrindo pontos de tensões (FOUCAULT, 2019). Aqui o sujeito pode ser considerado

agente, pois ele deseja mudar sua realidade social. Mas os jogos de poder aos quais ele é sujeito vão

conduzir esse sujeito nos caminhos possíveis para sua caminhada.

Esse não é um caminho novo e nunca traçado, ele é alterado, mas em acordo com os

desejos de quem está no poder. E as postagens induzem a esse caminho que a mãe deve seguir. É

dentro daquelas possibilidades que ela pode andar. E seu desejo por ser uma boa mãe e não se sentir

culpada irá contribuir para o sucesso dessa continuidade de poder e assujeitamento. A realidade vai

sendo alterada, como podemos ver nos pontos históricos aqui abarcados, mas é uma mudança lenta

que ocorre com o aval daqueles que estão no poder.

Os discursos abordados nas postagens sobre o que é ser mãe compõem o Dispositivo da

Maternidade. Sua regularidade e retorno tentam reafirmar para essa mulher que acessa e segue a

página como ela deve se portar como mãe. É dada a ela uma espécie de receita a ser seguida, passo

a passo, em tom afetuoso e amigável, uma conversa entre amigas, informal como a escrita das

postagens. Todos esses usos completam esse dispositivo.
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Destarte, a prática social em rede articula os diversos momentos citados pelo dispositivo

por meio dos mecanismos de repetição e regularidade, produzindo as subjetividades maternas que

serão  reproduzidas  em suas  interações  no  mundo  social  real.  Essas  reproduções  dos  discursos

permitidos para as boas mães são novamente postas sob as ordens de discurso que dão voz apenas a

quem de direito pode se manifestar e estar no poder, em sua maioria o Estado que é quem governa

os sujeitos.

Pensando como Fairclough (2003) e usando o discurso de forma dialética na representação

das  produções  das  práticas  sociais,  os  discursos  maternos  disseminados  nas  redes  sociais

relacionam-se  à  constituição  das  verdades  dos  sujeitos/mãe  em  suas  particularidades.   Esses

discursos também, ainda conforme nos apresenta o autor, influenciam a maneira de agir das mães.

Em nosso estudo, utilizando o gênero discursivo postagem para constituir as relações de poder que

atuam  sobre  o  sujeito/mãe.  Logo,  nessas  relações,  as  mães  se  identificam  ao  que  é  exposto

constituindo suas ações morais.
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Na Figura 7 podemos ler “Para o mundo, tu és uma mãe mas para mim.... tu és o MEU

mundo”. Nessa postagem vemos mais uma vez a presença apenas da mãe, assim como na Figura 5,

o pai não é mencionado. Para a mediadora da página a postagem retrata a “maior verdade”. Ou seja,

a mãe é o mundo para a criança. É da mãe que a criança espera receber todos os cuidados desde seu

nascimento, e ter toda sua atenção por toda a vida (BADINTER, 2011). Nessa postagem a interação

dos seguidores  é de curtir  e amei,  portanto concordam com a publicação,  pois não apresentam

contrariedade a ela como já mencionamos.

Figura 7: O controle do corpo materno
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Pensando  nas  mediadoras  da  página  e  nas  postagens  analisadas  até  o  momento,

observamos que o pai é, na maioria das vezes, apagado ou excluído. Pois elas ressaltam o tempo

todo o sacrifício que a mulher/mãe realiza na criação dos filhos e, também, em seus cuidados com

eles. Para as mediadoras a mãe é como no enunciado da Figura 7, a mãe é o mundo na vida da

criança. Como vimos em Del Priore (2009) a mãe utiliza da influência que tem dentro de seu lar e

na criação dos filhos para exercerem nesse ambiente uma forma de poder e usá-lo para benefício

próprio e de seus filhos.

Nesta  última análise  observamos  que  a  postagem recebeu  apenas  dois  comentários.  O

primeiro é composto por emojis que são duas carinhas com os olhos em formato de coração, sempre

relacionado a palavra amei, e dois corações vermelhos. O segundo comentário diz: “Eu serei minha

filha”.  Apesar  de  se  tratar  da  opinião  de  apenas  duas  seguidoras  podemos  perceber  em  suas

respostas a postagem uma reafirmação quanto as interações que utilizam o curtir e o amei para

interagir com a postagem. Ou seja, os usuários concordam com a postagem não demonstrando tanto

por meio de comentários quanto por meio das interações da opção curtir negativas, mencionadas

anteriormente.

Desde o nascimento do bebê, a mãe deve decifrar seu choro, saber a hora que amamentou –

por quanto tempo e em qual seio foi a última mamada ou quantos mililitros ingeriu – dar significado

aos movimentos corporais daquele pequeno ser que depende dela.  Há anos essa relação da mãe

com o filho recebe atenção especial por aqueles que têm direito e voz para falar sobre a relação

médicos, pediatras e psicopediatras, por exemplo. À mãe cabe se enquadrar no papel de cuidadora

amorosa que lhe cabe. Ao pai, prover o sustento, ou “ajudar”. Não é uma divisão igualitária, pois

muitas  mães  também se  responsabilizam pelos  proventos  financeiros  por  realizarem atividades

remuneradas.

A mulher/mãe no mesmo instante em que se descobre grávida não deve fumar,  ingerir

bebida alcoólica, evitar andar de motocicleta, ou seja, não colocar seu corpo em risco. O cuidado

com o corpo (FOUCAULT, 1995; FOUCAULT, 2019) que gesta é regulado por todos em volta da

grávida e pelo Estado para que a mulher/mãe se cuide, pois, ela carrega em seu corpo um indivíduo

em desenvolvimento, e isso é apresentado a ela por diversos meios – durante e fora do pré-natal –

como estudos que provam que se seu cuidado com a saúde não for efetivo o bebê pode sofrer

consequências.

Esses estudos que se iniciaram em 1980 (BRASIL, 2010; BRASIL, 2015) seguem firmes e

ganham seguidores e adeptos. Caso a mulher não obedeça ao padrão já estabelecido de que grávida

não pode beber  ela  será julgada e  condenada culpada caso o bebê tenha alguma intercorrência

(BADINTER, 2011). A opinião do outro de fato dita seu modo de agir. Esse cuidado com a gestação
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é uma medida preventiva que o Estado toma para que seus gastos com a criança sejam reduzidos.

Da mesma forma, como é feito com o incentivo ao aleitamento materno para prevenir doenças na

criança.

Por  volta  de  1970,  o  uso  da  mamadeira  tentava  igualar  a  hegemonia  parental  que  se

instalava nas relações familiares, entretanto, com o incentivo à amamentação e a disponibilidade de

seu corpo  e  a  dedicação  que  a  mãe  deve  dar  ao  aleitamento  materno,  essa  divisão  igualitária

começou a desaparecer (BADINTER, 2011). E a mãe passou a voltar seus cuidados para com o

filho: que a mãe fique em casa, cuide, amamente e eduque o filho com exclusividade até os 3 anos

de idade da criança. Esse foi por muito tempo, e ainda é, o ideal de boa mãe, ela que se abstém de

sua vida social e do seu trabalho para ser a mãe ideal. Pois como vemos na postagem a mãe é o

mundo para o filho e sua prioridade deve ser ele, para além de sua identidade como indivíduo.

No livro Microfísica do poder de Foucault (2018), o autor afirma que a sociedade controla

os indivíduos controlando seus corpos por meio de dispositivos de poder. Não se deseja que o corpo

do indivíduo seja  uma máquina de produção acelerada,  mas sim uma máquina de desempenho

favorável. Vimos que no Dispositivo da Maternidade é implantada uma hegemonia entre os sujeitos,

pois  a  ordem  do  discurso  sustentada  por  ele  divide  os  indivíduos.  Os  discursos  de  poder

disseminados pelo dispositivo são heterogêneos e causam efeitos díspares nas subjetividades sociais

maternas.

Podemos  perceber  os  enunciados sempre  amorosos  nas  postagens  e  o  uso  de  imagens

ligadas ao amor como corações, sorrisos, mãos dadas, abraços. Dessa forma, a característica desse

gênero discursivo nos leva a ver uma conectividade entre o enunciado abarcado na postagem e a

imagem, ambas de conotação amorosa.

É  possível  interpretar,  então  o  efeito  que  essa  construção  do  dispositivo  materno  nas

postagens quer formular. Um efeito que liga a mulher/mãe à internalização de que a mãe é amorosa,

é quem cuida, é quem amamenta, é quem vence todas as adversidades sozinha, é quem se doa, é

quem não deseja nada em troca, é quem deixa de viver para dar a vida, é quem faz o que dela é

esperado. A mãe não espera pelo pai para cuidar do filho, ela é o mundo para a criança e essa é a

“pura verdade”. A família do bebê é a mãe, o pai nem sempre está presente. Essa composição entre

a utilização de elementos verbais e não-verbais nos remete a esta interpretação. Mas dentro da

“liberdade” que possuímos podemos construir outras interpretações que não essa apresentada nesta

dissertação.

Cabe aqui refletirmos sobre o nome das páginas selecionadas: (1) Em um relacionamento

sério com meu bebê, (2) Quem ama sempre educa e (3) Minha maternidade. Se observarmos os

nomes das páginas podemos perceber que em (1) o tema é  um relacionamento sério, ou seja, o
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comportamento da  mãe deve ser de seriedade em se tratando de  seu bebê, não há espaços para

descontração ou irresponsabilidade.  Mas quem dita essa responsabilidade,  quem detém o poder

sobre o que é ser uma mãe responsável é a administradora da página, e não todas as mães.

Em (2) mais um comportamento obrigatório, pois  quem ama sempre educa. A mãe que

ama é responsável por seu bebê e o educa da melhor forma possível, pois se ela como mãe exerce

esse amor arrebatador ela deve ser também uma excelente educadora e seu filho não pode falhar.

Em  (3)  Minha  Maternidade vemos  uma  ponta  de  resistência,  pois  essa  mãe  deseja  fazer  da

maternidade  algo  seu,  a  seu  modo,  porém vimos  que  apesar  de  existir  uma resistência  e  dela

formatar a sociedade trazendo mudanças sociais significativas essas mudanças acontecem dentro de

determinado caminho que lhe é dado. Não existem possibilidades inovadoras para que ela faça de

sua maternidade algo único, e sim, um número fechado de possibilidades dentre as quais ela pode

escolher e seguir.

Nos nomes das três páginas observamos uma seriedade no tratamento do maternar. Não

vemos muitas marcas de descontração, pelo contrário, observamos a cobranças das/nas práticas de

maternidade compartilhadas em rede. Com nomes das páginas podemos fazer relação ao sujeito na

sociedade neoliberal do qual já mencionamos aqui (DARDOT; LAVAL, 2016). A mãe e o filho

devem ser empresas de si. A falha da mãe implica a falha do filho enquanto sujeito e isso não é

aceitável. Logo, se a criança e a mãe possuem problemas em gerir suas subjetividades, a sociedade

como empresa que gesta esses sujeitos sofrerá com o insucesso destes.

Dessa forma, mãe e criança devem ser “adestrados” e possuir as mentes geridas para o

sucesso, a produtividade, o prazer, a felicidade e o bem-estar. Esses pontos devem ser o centro de

suas vidas. A mãe, conforme é ordenado pelos jogos de poder, deve produzir um novo sujeito dócil,

útil para o trabalho e apto para o consumo e saudável, somente assim seu papel como mãe terá sido

de sucesso para o que a sociedade exige dela. Além disso, ela não pode deixar de fazer parte dessa

subjetividade que é dada a ela também, por isso o desejo de ser “a melhor mãe do mundo”.

Assim  a  mudança  social  em  relação  à  maternidade  continua  acontecendo,  estamos

constantemente vivendo mudanças e alterações nesse dispositivo que aqui trabalhamos. Mas não é

uma mudança repentina e criada individualmente para cada sujeito, ela é moldada por discursos de

poder. Essa manutenção de ícones da boa maternidade corroboram para a manutenção da prática

discursiva relacionada ao Dispositivo da Maternidade, repleto de mecanismos de controle do corpo

feminino,  sempre  subalterno  ao  bebê.  As  práticas  de  subjetivação  são  múltiplas  (discurso  de

maternagem), mas os pontos de convergência devem ser os mesmos: dedicação plena, cuidado que

reflete amor, penúria da mãe pelo bem-estar do filho. O sofrimento da mãe é enaltecido.
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CONCLUSÃO

Foi possível observar  que as postagens do Facebook tentam formar a subjetividade da

mulher/mãe por meio dos dispositivos maternos disponibilizados,  representados, reconfigurados,

retomados  e  apresentados  nas  publicações.  Observamos  que  as  seguidoras  das  páginas  são

controladas e envolvidas nos jogos de poder expressos nos discursos presentes nos enunciados das

postagens.

Esses discursos mostram-se portadores de tentativas de resistência por parte dessas mães,

porém observamos que a formação da sociedade na qual estamos inseridos não confere força a esse

Dispositivo da Maternidade como apresentamos aqui.  O Dispositivo da Maternidade estabelece

ligações entre o dito e o não dito, como aponta Foucault (1995), portanto, ele bloqueia a tentativa

dos sujeitos de traçarem um novo caminho e os orienta a percorrerem um caminho já traçado nas

relações de poder que lhe são conferidas como possíveis e aceitáveis (FOUCAULT, 1995).

Logo, as seguidoras das páginas maternas aqui em estudo acreditam possuir a liberdade de

compartilhar e de gostar ou não de uma publicação, mas o que acontece de fato é que é dada a elas

uma falsa sensação de liberdade. É conferido a essas mulheres/mães uma gama fixa de discursos

dos quais elas têm a impressão de grande número de escolhas. Sua liberdade é controlada pelas

mediadoras  das  páginas,  pois  são  elas  que  detêm  o  poder  de  dissipar  os  discursos  que  lhes

aprouverem e  ditar  as  ações  que as  mães  podem ter.  Através  da repetição desses  discursos  no

Dispositivo  da  Maternidade,  diretamente  relacionado  ao  Dispositivo  pedagógico  midiático  que

utiliza a repetição como estratégia de demarcação dos sujeitos e suas individualidades, os sujeitos

são subjetivados na forma como desejam que essa subjetivação ou sujeitação aconteça.

Os discursos hegemônicos e excludentes que aparecem então são apenas a afirmação de

uma tentativa de transformação social dos sujeitos/mães em usarem a rede como propagadora de um

discurso novo e que supera o histórico vivido pelas mulheres. Entretanto, os enunciados propagados

por elas na forma de compartilhamentos, comentários e curtidas são apenas a propagação e um

discurso hegemônico que apaga algumas mulheres para exaltar outras, um discurso de segregação

que, para dar luz a uma prática materna, manda para a escuridão uma prática diferente daquela que

é apontada como aceitável e realizada por uma boa mãe.

Conseguimos  observar  esses  discursos  excludentes  nos  comentários  das  postagens.

Observamos  que  as  seguidoras  das  páginas  em  sua  maioria  quando  respondem  à  postagem

concordam com o discurso exposto ali. Dessa forma, elas excluem a mulher/mãe que não entra na

configuração determinada e formulada pelas repetições do Dispositivo da Maternidade.



113

Esse Dispositivo da Maternidade confere e habilita apenas práticas específicas de maternar.

Não é todo tipo de maternidade que é configurada e aceita por esse Dispositivo nessas páginas

maternas na rede social Facebook. A mãe precisa estar encaixada para que seja aceita e só assim

seus discursos  serão aceitos por  outras mães e  pela  sociedade que também julga seu modo de

maternar.

A transformação social, como delimita Fairclough (2001), está presente nos enunciados das

postagens, porém essa transformação somente acontece dentro daquela delimitação temporal à qual

ela pertence. Não existe uma criação de um discurso totalmente novo, ele é reconfigurado à época

que pertence.  Esse  discurso  materno é  inscrito  dentro  de  uma delimitação  histórica  à  qual  ele

pertence. Ele não extrapola dessa hegemonia.

O discurso materno no Facebook utiliza a rede para atingir um número grande de mães e as

coloca dentro de um quadro que acarreta adaptação dos anseios desse sujeito/mãe. Não é um ponto

de chegada o querer exercer a maternidade de forma livre, é o ponto de partida pensar que se exerce

a maternidade de forma livre. Mas o que esses sujeitos/mães vivem é uma maternidade controlada

por discursos de outros que não dão a elas o direito ao álibi.

   A tentativa das mulheres/mães que compõe o grupo de usuárias dessas páginas tenta

resistir à objetivação dada a elas, mas não resistem ao discurso, em geral, de serem boas mães, ao se

sacrificarem pelos filhos – no caso das comunidades de Facebook pesquisadas. A resistência dessa

formação  de  subjetividade  forçada  por  discursos  de  poder  é  uma  procura  e  busca  por  uma

identidade  individual  desse  sujeito/mãe.  Entretanto,  sua  resistência  apenas  faz  com  que  o

dispositivo se adapte e aborde aquele novo caminho que as mães tentam criar formulando-o de

acordo com o interesse de quem tem o poder.

Observamos  durante  a  análise  e  coleta  de  dados  que  os  enunciados  são  regulares  nas

postagens. O principal discurso reiterado inúmeras vezes é a força do amor materno e sua dedicação

ao filho em sua criação/educação e amamentação. Neste trabalho, analisamos 7 postagens, contudo

poderiam ser mais, entretanto, a repetição causaria uma prolixidade tornando o texto cansativo para

futuras  leitoras.  A mãe  é  vista  como  esse  sujeito  neoliberal  que  deve  gerir  com  sucesso  sua

vida/empresa e a vida do filho, buscando êxito em todas as suas atividades, pois é ela a responsável

por essa gestão, e caso algo não saia como o esperado, a culpa do fracasso é toda dela.

Concluímos, então, que o Dispositivo da Maternidade aqui apresentado está em um curso

de mudança.  Essa mudança é  social,  perpassa não somente a  relação entre  mães  e  filhos,  mas

também as relações familiares e sociais das quais participam as mulheres/mães. Entretanto, essa não

é uma mudança no curso dos discursos que é promovida exclusivamente e unicamente por mães, e

sim, são mudanças sociais maternas moldadas por aqueles e aquelas que detêm o direito de proferir
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os discursos que são tidos como verdade. Por fim, a mãe que não se enquadra na configuração do

Dispositivo da Maternidade construído no Facebook é julgada, condenada e excluída. Desse modo,

as mães tentam se encaixar nos discursos que aparentam dar a elas opções de escolhas, disponíveis

nas páginas estudadas, de forma que ainda sintam um leve respingar da liberdade tão desejada.  
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