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EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS: 

 

O que chamo aqui de nova maternidade conjuga um conjunto de cuidados comportamentais e corporais da mulher 

durante e depois da gestação aos quais se acoplam cuidados com o bebê,  que demandam um grau elevado de 

atenção e tempo. Esse conjunto de cuidados tem como finalidade a produção de uma criança (e futuro adulto) 

saudável tanto corporal quanto mentalmente.  

Os argumentos usados em defesa da nova maternidade se apoiam fortemente em pesquisas científicas. A mulher 

deve se dedicar intensamente ao seu filho porque a ciência confirma que tal comportamento tem como resultado a 

criação de um sólido vinculo afetivo com a criança, fundamental para a produção de um adulto saudável e feliz. A 

ciência é, assim, chamada a sustentar a importância do afeto e da dedicação maternas para o bom 

desenvolvimento da pessoa.  

Esta disciplina pretende fazer um levantamento de postagens em redes sociais (ainda iremos decidir como o 

levantamento será feito) para proceder a uma análise das orientações dirigidas a mães sobre as maneiras de se 

comportar durante a gestação, parto e puerpério. O objetivo é discutir, se e como a responsabilização da mulher 

pela saúde mental e física do filho se articula à visão da maternidade como uma experiência afetiva radical e 

transformadora.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA INDICADA: 

 

ALZUGUIR, Fernanda; NUCCI, Marina. Maternidade mamífera? Concepções sobre natureza e ciência em 

uma rede social de mães. Mediações – Revista de Ciências Sociais, v. 20, n. 1, p. 217-238, 2015.  

BLUM, Linda. Mothers, babies, and breastfeeding in late capitalist America: the shifting contexts of 

feminist theory. Feminist Studies, v. 19, n. 2, p. 291-311, 1993.  

BOBEL, Chris. Paradox of Natural Mothering. Philadelphia: Temple University Press, 2002 (capítulos 3 e 

5) 

CADONÁ, Eliane; STREY, Marlene. A produção da maternidade nos discursos de incentivo à 

amamentação. Estudos Feministas, n. 22, v. 2, p. 477-499, 2014. 

ODENT, Michel. A cientificação do amor. São Paulo: Terceira Margem, 2000  (Introdução, Capítulos 1, 

2, 3 e 16).  

TORNQUIST, Carmen. Armadilhas da nova era: natureza e maternidade no ideário da humanização do 

parto. Revista Estudos Feministas, v. 10, n. 2, p. 483-492, 2002. 

 

 

TIPO DE AVALIAÇÃO:    trabalho escrito 

 

 


