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JUSTIFICATIVA

Estamos assis�ndo a uma espécie de ressurgimento das concepções naturalizantes da mulher (ou do “ser
feminino”). Importante lembrar que tais concepções foram duramente atacadas pelo chamado feminismo
de segunda onda ou da igualdade (dos anos 1960-70), em especial a ideia da maternidade, e da
domes�cidade a ela associada, como des�no privilegiado da mulher. Neste mesmo período nascia uma
ideologia entre os mais jovens que se costuma chamar de “contracultura”, que colocava-se em oposição aos
padrões de comportamento mainstream (branco, de classe média) os quais previam uma certa moralidade
tradicional (no campo da família e da sexualidade) e valores ligados à busca de sucesso material. Junto ao
abandono de tais padrões e valores, vinha a escolha por uma vida mais “natural”, isto é, mais integrada à
“natureza”, e menos dependente do progresso tecnológico que dominava o mundo europeu e americano há
mais de um século. Essas duas vias de afastamento do es�lo de vida e da ideologia mainstream (considerada
misógina e racialmente marcada) vão aos poucos se encontrar no atual “feminismo da diferença”,
“ecofeminismo”, que, por sua vez, se ar�culam a um “feminismo matricêntrico”.

Este úl�mo nos interessa especialmente. A busca por uma imersão na “natureza” que nos cerca e por
um es�lo de vida mais “natural” �veram e têm enorme reflexo nos modos de gestar e parir, a�vidades,
como sabemos, essencialmente femininas. Afastando-se de uma desvalorização da maternidade como
des�no inevitável e subalterno, chegou-se aos poucos à sua revalorização (aí incluído o parto e a
“maternagem”), como locus de afirmação do poder feminino. Importante assinalar que tal afirmação se
associa in�mamente, de um lado, a uma crí�ca ao universo capitalista entendido como expressão do poder
masculino – tendo como valores associados a racionalidade cien�fica e econômica e a impessoalidade
burocrá�ca – e de outro, ao enaltecimento de qualidades entendidas como essencialmente “femininas”,
como a intuição, a empa�a, o afeto. A mulher não deve buscar se impor no “mundo masculino” (como
propalava o feminismo dos anos 60/70), mas sim impor ao mundo uma espécie de “modo de ser feminino”,
menos destru�vo e mais voltado para a generosidade e o afeto. O ato de dar à luz (e a dedicação ao filho
através do aleitamento) é, desse ponto de vista, fundamental, pois não apenas é específico do gênero
feminino, como também, se entregue a seu próprio ritmo e evolução, aproxima a mulher do mundo animal,
e, portanto, da chamada “natureza”.

OBJETIVOS

Neste curso pretendemos examinar a renovada valorização da maternidade e de tudo que a cerca, como
expressão de um poder feminino que advém da ín�ma associação entre mulher e “Natureza”. Para tanto
buscaremos, inicialmente, abordar o tema da dualidade natureza / cultura na chamada cultura ocidental
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moderna, e como a questão do gênero pode ser problema�zada a par�r de tal dualidade. Em seguida
discu�remos a temá�ca da construção do gênero através da ciência e o papel que aí desempenhou o
conceito de “natureza”. Finalmente pretendemos trazer à discussão os paradoxos, impasses e embaraços
que emergem das atuais formas de subje�vação feminina associadas à maternidade.

PRÉ-REQUISITOS

não há

TÓPICOS PROGRAMA

O binômio Natureza / Cultura na modernidade ocidental
Mulher e natureza
Gênero, ciência e natureza
Maternidade re-encantada
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