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Resumo 

 

Este artigo analisa discursos sobre maternidade no Facebook a partir de um 

caso: o depoimento de Juliana Reis, que circulou nessa rede social nos primeiros meses 

de 2016. Recusando-se a participar de uma brincadeira sobre os desafios de ser mãe, 

Juliana, com um filho recém-nascido, produz uma formação discursiva contrária ao 

senso comum, e tem sua narrativa disseminada de forma veloz, é alvo de inúmeros 

comentários – a maioria pejorativos – e tem seu perfil bloqueado em consequência da 

denúncia de diversos participantes da rede. Com o aporte teórico dos analistas franceses 

Pêcheux e Orlandi, coletamos e analisamos os efeitos de sentidos produzidos pelas 

mídias jornalísticas que repercutem o caso, e os impactos dos mesmos na liberdade de 

expressão de Juliana. 
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Introdução 

Nos primeiros dias de fevereiro de 2016 mais uma hashtag3 invadiu as páginas 

dos usuários da rede social Facebook: #desafiodamaternidade. Assim como nas 

inúmeras formas de intervenção produzidas cotidianamente no universo dessa mídia, 

seu objetivo foi promover interação entre os usuários da rede com interesses similares, 

produtores e consumidores de subjetividades4, gerando fluxos de conteúdos e de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão, XVII Encontro dos Grupos de 

Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Informação, Comunicação e Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. 

Email para contato: clarissecastrocavalcante@gmail.com 
3 O hashtag é o uso de uma ou mais palavras juntas, precedida pelo símbolo #, que as pessoas incluem em suas 

mensagens virtuais com o intuito de fazer com que o conteúdo relacionado seja acessível a todos os usuários da web 

com interesses semelhantes. Ao pesquisar por “#desafiodamaternidade″, por exemplo, em qualquer rede social será 

possível encontrar os conteúdos de todos os usuários que usaram a mesma hashtag em suas mensagens. Elas também 

aparecem como links clicáveis quando usadas em mensagens, bastando clicar sobre elas para ver todos os resultados 

relevantes. 
4 Gregolin (2007) defende que “a subjetividade não se situa no campo individual, mas no de todos os processos de 

produção social e material e, conseqüentemente, o sujeito moderno é um consumidor de subjetividade: ele consome 
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acessos. O jogo em questão consistia num convite, feito somente de mães para outras 

mães, a publicarem fotos que representassem a alegria de viver a maternidade. Tudo 

corria sem perturbação até que Juliana Reis, uma carioca de 25 anos, resolveu usar sua 

página pessoal na rede para opor-se a isso, recusando o desafio, e esclarecer as razões 

para tal oposição. Ela assim escreveu, abrindo um longo depoimento: “Desafio NÃO 

aceito! Me recuso a ser mais uma ferramenta para iludir outras mulheres de que a 

maternidade é um mar de rosas e que toda mulher nasceu para desempenhar esse papel”. 

O que aconteceu em seguida foi uma proliferação de milhares de curtidas, 

comentários e compartilhamentos nessa rede social, além de uma produção noticiosa 

considerável, que colocaram em cena midiática práticas e saberes diversificados sobre o 

tema maternidade e sobre a própria normatividade que a organiza no senso comum. O 

indivíduo Juliana emergiu como sujeito dissonante na arena discursiva, provocando uma 

ruptura na circularidade de certo tipo de formação discursiva - “aquilo que, numa 

conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de classes, determina o que pode e 

deve ser dito” (Pêcheux, 1995) - de uma maternidade abundante e feliz, que é uma 

construção hegemônica em nossa sociedade. A partir dessa ruptura, e do efeito de 

estupefação provocado por este movimento, Juliana, como definiria Pêcheux (2008), 

pôs a “trabalhar o acontecimento em seu contexto de atualidade e no espaço de memória 

que ele convoca e que já começa a reorganizar”. 

Com a circulação de sentidos de maternidade distintos daqueles propostos pelo 

desafio, Juliana tanto conseguiu desagradar a centenas de pessoas quanto recebeu a 

solidariedade de outras tantas, o que não impediu que seu perfil no Facebook fosse 

denunciado e bloqueado por algumas horas, depondo sobre a natureza concorrencial 

com que os discursos emergem na esfera pública, sobre o poder simbólico que eles 

carregam e sobre os mecanismos de regulação da expressão que se atualizam nas redes 

sociais. Nas chamadas das matérias também é importante observar um processo de 

subjetivação que transforma o próprio Facebook num ator do processo, um sujeito com 

o poder de impedir a circulação da fala de Juliana. Pois com a negativa, ela desertou 

nesta espécie de contrato simbólico identitário, que se forma hoje entre os usuários da 

web, onde o grau de conexão e pertencimento dos sujeitos participantes das mediações 

em rede também pode ser medido e avaliado pelas adesões aos projetos virtuais 

coletivos. Aceitar o desafio fazia com que as mães compartilhassem um projeto em 

                                                                                                                                               
sistemas de representação, de sensibilidades”. E que essa subjetividade está em circulação também nos meios de 

comunicação, a partir de enunciados que regulam modos de ser e de agir. 
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comum: a alegria de pertencer a um grupo que muito se orgulha de desempenhar o seu 

papel. Juliana fechou esta “porta” e abriu outras, fazendo circular outras formações 

discursivas possíveis, tornando-se uma co-produtora de discursos, na medida em que 

“não só não somos inteiramente responsáveis pelas representações que acreditamos 

fazer nos textos que produzimos, como também nem sequer somos os únicos 

responsáveis pelas representações que ali aparecem” (PINTO, 2002). 

Tanto no texto de Juliana quanto naqueles que o precederam, das matérias 

jornalísticas repercutindo o fato e concedendo ou não direito de resposta, algumas 

práticas discursivas, institucionalizadas ou não, se fizeram presentes: aquelas que há 

tempos condenam mulheres por seus comportamentos contrahegemônicos, aquelas que 

concedem diagnósticos e medicalizam esses comportamentos, e aquelas que fortalecem 

e legitimam os discursos os quais Juliana tornou-se signatária, a partir de uma mútua 

identificação com a sua materialidade constitutiva. Mas quais foram as práticas 

discursivas que se sobressaíram e alcançaram o panteão da visibilidade? Como elas 

foram articuladas e quais efeitos de sentidos produziram? 

Quando os dispositivos midiáticos se apropriam do texto de Juliana e tecem 

sobre ele novas operações de produção de sentidos, vamos percebendo que é justamente 

no modo como essas práticas discursivas são acionadas e posicionadas nos textos que 

alguns efeitos de sentidos acontecem de determinadas maneiras e não de outras. Para 

refletir sobre estes posicionamentos, nos atentamos aos modos através dos quais os sites 

constroem a personificação de Juliana, quais características atribuem a ela, quais dados 

do seu contexto existencial eles destacam, enfim, como constroem a articulação da sua 

própria ideologia a partir do uso das falas de Juliana e de outros sujeitos que 

eventualmente são convocados para a arena discursiva. 

 

Vamos falar sobre os sentidos da maternidade? 

A atividade da maternidade, enquanto prática social ocidental, em muito se 

alterou ao longo do tempo, tensionada pelos embates da história, do mercado, das 

ideologias etc. A formação ideológica e discursiva em torno da mulher como um ser que 

nascia para ser mãe e esposa sofreu uma grande provocação com a consolidação da 

sociedade industrial, quando a necessidade de mão de obra convocou também as 

mulheres para os processos de trabalho externos ao lar. O século XX foi marcado pelas 

disputas em torno do direito de maior acesso à educação formal, à formação 
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profissional, aos direitos trabalhistas e de cidadania (como o próprio direito ao voto), 

dentre outras questões que levaram as mulheres a ocuparem cada vez mais o espaço 

público. Também a ascensão do movimento feminista e mesmo os investimentos 

científicos no campo da contracepção e da concepção, fizeram com que a maternidade 

se tornasse cada vez mais racionalizada, cada vez mais uma possibilidade de escolha, e 

não uma direção automática do desenvolvimento feminino.  

 Portanto, se no início do século XX os índices que organizavam e orientavam o 

padrão comportamental comum das mulheres estavam fundados na realização da 

maternidade como um aspecto natural, e muitas vezes necessário, da vida conjugal, 

especialmente a partir da segunda metade do século tornou-se possível apresentar e 

sustentar outras ideologias, às vezes divergentes, sobre ser mãe. A possibilidade da 

negação do desejo de maternidade e os discursos que a representam estão hoje mais 

visíveis na esfera pública, embora, como práticas contra-hegemônicas que são, sempre 

haja um intenso jogo de silenciamentos trabalhando a favor dos seus encarceramentos. 

As formações discursivas sobre maternidade permanecem em intensa disputa, e a 

repercussão sobre o desabafo de Juliana é um caso que bem ilustra isso.  

Um marco teórico deste processo histórico foi certamente a obra Um amor 

conquistado - O mito do amor materno (1985), da filósofa francesa Elisabeth Badinter. 

De tanto observar o comportamento das mães com seus filhos em atividades cotidianas 

e perceber que não havia naquela prática social uma externalização comportamental 

necessariamente feliz, a autora interessou-se em aprofundar as discussões e reflexões 

sobre a maternidade, e construiu a tese de que o amor materno não é instintivo, mas 

socialmente construído, e que os sentidos em torno da maternidade eram, já àquela 

época, enxertados de aparatos opressores à condição feminina. De dever, e não de 

poder. Ou, no máximo, de um poder simbólico atribuído ao outro masculino, quando a 

mulher permitia tornar-se mãe a despeito de seu desejo, depositária das funções sociais 

a elas atribuídas naquelas conjunturas sociais. Diante da possibilidade de não ser mais 

instintiva, e agora dotada de reflexividade, tornou-se mais comum adiar, evitar, e, 

principalmente, construir subjetividades transgressoras sobre a naturalização da 

maternidade. 

Entretanto, é importante considerar como essa transgressão se materializou nos 

discursos e seus efeitos de sentido sobre a maternidade hoje. É fato que Juliana não 

inaugura os deslocamentos possíveis destes sentidos. Mas também é fato que nem só de 
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negação e afirmação sobre o exercício da maternidade se constroem hoje as práticas 

discursivas. Contemporâneas às de Juliana, e as tantas vozes que ela arregimenta, outras 

práticas discursivas também lançam nas arenas sociais discursos sobre maternidade 

ativa, onde tanto mãe quanto bebê têm seus papéis e suas importâncias ressignificados. 

Nas discussões de gênero e na luta pelos direitos femininos, há mulheres articulando 

estratégias de poder para a afirmação da maternidade e dos processos de criação a partir 

de suas autonomias conquistadas – elas querem o direito de parir, amamentar e educar a 

partir de outras operações de consciência e de conhecimento. Elas vislumbram seus 

desejos como componentes essenciais da regulação das suas práticas. O que, diante das 

políticas institucionais de regulação dos corpos e de medicalização da vida, com recorte 

específico da vida feminina, não deixa de ser também uma transgressão. 

Mas onde estão configuradas, nas práticas discursivas, essas transgressões? 

Onde estão circulando e quais efeitos de sentidos elas provocam? No caso de Juliana, 

esse discurso transgressor – seu, porém atravessado por outros tantos sujeitos – emergiu 

na internet, um dispositivo que opera suas relações de poder a partir de uma lógica 

global de comunicação. E ocorreu mais precisamente no território denominado rede 

social, que se configura também como um modo de reorganizar os processos de fala e 

de formação de identidades dos sujeitos contemporâneos. Carvalho (2012), ao estudar 

os modos como mães utilizavam a web para discutir a maternidade, observou que tornar 

públicos o que antes eram considerados temas privados tem se configurado como um 

modo de tais sujeitos, mães, se colocarem na esfera pública, em busca de um 

empoderamento que ultrapasse as fronteiras do lar. 

 

Os discursos que legitimam as práticas ligadas à maternidade ativa, 

não encontrando tanto espaço nas mídias tradicionais, de massa, 

parecem emergir no ciberespaço, onde as vozes que não alcançam o 

espaço estruturado dos meios de comunicação de massa podem se 

fizer ouvir (CARVALHO, 2012, p 14). 

 

 

Poderíamos refletir, então, que essa transgressão acaba por configurar-se numa 

função discursiva, na medida em que tem o objetivo específico de ser um contraponto 

nos construtos sociais artificialmente naturalizados. O discurso de Juliana, 

essencialmente feminista, como tantos outros discursos que ganharam espaço nas arenas 

sociais ao longo dos anos, por não ser hegemônico naquilo que a hegemonia tem de 

mais precioso - a máxima legitimação aparente - ainda se caracteriza como um discurso 
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polêmico. Tendo o gênero como campo de disputas e o empoderamento feminino como 

fenômeno de tensão, Juliana fala de uma posição submersa, lançando com seu pequeno 

grito uma “pedra” sobre a grossa camada do senso comum da maternidade. Esta é a 

função do seu discurso. 

Somente após a repercussão desenvolvida na rede social, os demais dispositivos 

comunicacionais (da mídia tradicional) se apropriaram e, no processo de semiose 

infinita de produção de sentidos, também promovem outros sentidos sobre a 

maternidade. E a prática discursiva midiática, produto da linguagem e do processo 

histórico, é o objeto de discussão desta análise. 

 

“Para poder apreender o seu funcionamento [das práticas discursivas 

midiáticas] é necessário analisar a circulação dos enunciados, as 

posições de sujeito aí assinaladas, as materialidades que dão corpo aos 

sentidos e as articulações que esses enunciados estabelecem com a 

história e a memória” (GREGOLIN, 2007, p13). 

 

 

Os enunciados: a mãe polêmica e o tribunal virtual  

Para realizar esta análise, promovemos a coleta dos textos a partir da busca no 

Google pelo nome Juliana Reis. A amostra foi constituída por 23 textos publicados em 

sites noticiosos entre os dias 16 e 18 de fevereiro de 2016 (Tabela 1). Com exceção dos 

sites TVI 24 Horas e Mundo ao minuto, de Portugal, os demais são brasileiros. A maior 

parte dos textos coletados tem caráter noticioso, cujo fato é o próprio depoimento de 

Juliana, que também é a fonte principal das matérias. De modo geral, sem maiores 

aprofundamentos, os sites se apropriam e atualizam o texto autoral a partir de uma 

linguagem jornalística, ponto aspas em alguns trechos do discurso de Juliana que 

consideram mais relevantes, transformando-os em falas. Poucos textos trazem 

depoimentos posteriores da autora, o que demonstra que ela quase nunca foi procurada 

pelos veículos de comunicação após sua exposição. Outras fontes também são raras e 

entre elas está Monique, uma amiga, que aparece em alguns textos atribuindo 

explicações para a publicação do desabafo (como no trecho do Extra: "Ela resolveu 

postar o que realmente vivíamos e foi crucificada publicamente por muitas mulheres!", 

finalizou Monique). 

Inicialmente fizemos o exercício de extrair das chamadas as palavras e/ou 

grupos de palavras que mais se repetissem ou que preservassem significados 

equivalentes, caracterizando a conformação de uma regularidade de marcas discursivas. 
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É sobre tais regularidades que se apoia a memória discursiva que fundamenta toda 

prática discursiva, e de onde partem os novos ou velhos efeitos de sentido sobre algo. 

Neste caso, dos sentidos de maternidade. Foram elas: rejeitou/ rejeita/ não aceita/ não 

aceito/ não aceitou, para marcar o ato arbitrário de Juliana de provocar a ruptura na 

corrente do desafio virtual; detestar/ detesto/ detesta/ estou detestando/ odeio/ odeia/ não 

gostar, marcando a ênfase naquilo que Juliana disse estar sentindo a respeito do 

exercício da maternidade; polêmica/ opinião contraditória, numa adjetivação concedida 

ao discurso de Juliana, forjando uma caracterização do mesmo; e bloqueia/ bloqueado/ 

bloqueada/ retirada do ar, para especificar a consequência sofrida pelo ato de não 

aceitação de participar do desafio e por expor as suas razões para tal. 

 

Tabela 1 – Os veículos e as respectivas chamadas 

Veículo Chamada: Título/Linha fina Publicação 

Estado de 

Minas 

Mãe de primeira viagem não aceita o "desafio" e desabafa 

na rede social/ EU vou lançar outro desafio, o desafio da 

MATERNIDADE REAL”... 

16/02 

24 Horas 

News 

“Amo meu filho mas detesto ser mãe”, diz jovem/ Mãe que 

não aceitou o “desafio” de postar fotos felizes com o filho 

abre o jogo sobre a maternidade real. Depois de receber 

apoio, muitas críticas e denúncias, a página dela no 

Facebook foi retirada do ar 

17/02 

Marie 

Claire 

“Eu amo meu filho, mas odeio ser mãe”: declarações sobre 

maternidade geram polêmica nas redes/ Em resposta ao 

“desafio da maternidade”, que convoca mulheres a 

compartilhar momentos felizes ao lado dos filhos no 

Facebook, algumas mães decidiram questionar estereótipos 

e expor algumas questões não tão positivas sobre exercer o 

papel de mãe 

17/02 

Tribuna da 

Bahia 

"Amo meu filho, mas detesto ser mãe": declaração gera 

polêmica na internet/ Mãe que não aceitou o "desafio" de 

postar fotos felizes com o filho abre o jogo sobre a 

maternidade real. Depois de receber apoio, muitas críticas e 

denúncias, a página dela no Facebook foi retirada do ar 

17/02 

Grande FM 

92,1 

"Amo meu filho mas estou detestando ser mãe": declaração 

gera polêmica nas redes/ Mãe que não aceitou o "desafio" 

de postar fotos felizes com o filho abre o jogo sobre a 

maternidade real 

17/02 

Extra Mulher que rejeitou desafio da maternidade tem perfil no 

Facebook bloqueado e defende: ‘Não é depressão’ 

17/02 

Alagoas 24 

Horas 

“Amo meu filho mas estou detestando ser mãe”: declaração 

gera polêmica nas redes/ A Mãe que não aceitou o "desafio" 

de postar fotos felizes com o filho 

17/02 

Globo Mãe que rejeitou “desafio da maternidade” tem perfil 18/02 
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News bloqueado 

O Dia Mulher que diz detestar ser mãe fala sobre experiência com 

a maternidade/ 'Aquela Juliana morreu quando recebeu o 

teste positivo. Morri naquele dia', disse 

18/02 

TVI 24 

Horas 

Novo desafio do Facebook está a gerar polémica/ Mães 

estão a publicar momentos ternurentos da gravidez ou com 

os filhos. Uma mãe resolveu fazer um retrato “mais real”. A 

polémica instalou-se e o Facebook já lhe excluiu o perfil 

18/02 

Extra Após bloqueio, mulher que rejeitou ‘desafio da 

maternidade’ tem perfil no Face reativado: ‘Ganhei motivo 

para lutar’ 

18/02 

O Bonde Mãe que postou o 'desafio não aceito da maternidade ' tem 

conta bloqueada 

18/02 

O Nortão Mulher é bloqueada no Facebook por dizer que detesta ser 

mãe/A polêmica do desafio da maternidade e a mulher 

bloqueada por admitir que detesta ser mãe 

18/02 

Mundo ao 

minuto 

"Detesto ser mãe". Juliana quis quebrar tabu e foi 

bloqueada/ Uma mulher brasileira quebrou um desafio 

sobre os benefícios da maternidade com uma opinião 

contraditória. Foi intensamente criticada e acabou por ser 

bloqueada no Facebook 

18/02 

Catraca 

Livre 

Alvo de críticas por desabafo no 'Desafio da Maternidade', 

mãe recebe apoio de internautas 

18/02 

Correio  Mulher rejeita desafio, diz que detesta ser mãe e é 

bloqueada no Facebook/ Ela acabou tendo o perfil 

bloqueado no Facebook depois de ser denunciado várias 

vezes 

18/02 

 

180 Graus Mulher tem seu Facebook bloqueado por dizer que odeia ser 

mãe 

18/02 

Midiamax Facebook bloqueia mulher que criticou Desafio da 

Maternidade/ “Quero deixar bem claro que amo meu filho, 

mas odeio ser mãe”, disse a mulher 

18/02 

Folha 

Nobre 

No Desafio da Maternidade, mulher fala sobre as 

dificuldades de ser mãe e é bloqueada pelo Facebook 

18/02 

Brasil ao 

Minuto 

Jovem que disse não gostar da maternidade tem perfil 

reativado/ Após afirmar que detesta a maternidade, a mãe 

teve o perfil bloqueado mas ganhou apoio nas redes sociais 

por meio de hashtags 

18/02 

Revista da 

Mulher 

Desafio da maternidade no Facebook reacende polêmica 

sobre o mito de ser mãe/ Usuários da rede social mostraram-

se intolerantes com mãe que não aceitou participar da 

brincadeira Desafios da Maternidade 

19/02 

Observador “Amo o meu filho, mas detesto ser mãe”/O Facebook 

lançou o "desafio maternidade" para incentivar mães a 

partilhar fotos de filhos, mas nem todas as mulheres 

gostaram da iniciativa. Uma utilizadora protestou e viu a sua 

conta ser bloqueada 

19/02 

Ptjornal O que é o Desafio da Maternidade do Facebook? 19/02 
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Vemos as marcas discursivas situadas nos enunciados quando: Juliana constrói a 

recusa em participar do jogo (Mãe de primeira viagem não aceita o "desafio" e desabafa 

na rede social/ Mãe que não aceitou o “desafio” de postar fotos felizes com o filho abre 

o jogo sobre a maternidade real); o discurso de Juliana foi classificado como polêmico 

(“Eu amo meu filho, mas odeio ser mãe”: declarações sobre maternidade geram 

polêmica nas redes/ Novo desafio do Facebook está a gerar polémica/ Desafio da 

maternidade no Facebook reacende polêmica sobre o mito de ser mãe); e Juliana foi 

submetida a uma pena, o bloqueio de sua conta no Facebook (Mãe que rejeitou desafio 

da maternidade tem perfil bloqueado/ "Detesto ser mãe". Juliana quis quebrar tabu e foi 

bloqueada/ Mãe que postou o 'desafio não aceito da maternidade' tem conta bloqueada). 

Os discursos presentes nas chamadas trabalham na promoção de uma narrativa 

sequencialmente estável, que tem início quando Juliana rompe a corrente de 

compartilhamento e se encerra quando tem sua conta bloqueada. Sua notoriedade se 

projeta porque seu discurso não pertence ao senso comum deflagrado pelo desafio 

virtual, não pertence à normatividade que atua até hoje para a naturalização da 

maternidade, inclusive no que ela tem de sofrível. E a mídia diz: este não pertencimento 

não pode passar silente. O que em outros contextos históricos levou mulheres a serem 

consideradas histéricas, a serem internadas em asilos ou queimadas em fogueiras, 

rendeu à Juliana um tribunal simbólico, do qual se preserva o sentido punitivo. Acusada 

e condenada, teve retirado o seu direito de fala a partir do bloqueio de sua conta pessoal 

pelo Facebook. A memória inquisitória passa, então, por novos processos de 

significação, característicos do nosso tempo e espaço.  

Mas quem é Juliana? Existem pelo menos duas perspectivas através das quais se 

torna possível recuperar os elementos identitários desse sujeito: há os modos como os 

sites nos apresentam Juliana, como falam sobre ela; e há os modos como Juliana fala de 

si. Nos materiais analisados, foi possível verificar que as notícias constituem o par 

normalidade/anormalidade sobre a subjetividade de Juliana conferindo visibilidade a 

determinadas características suas ou mesmo atribuindo à ela algumas adjetivações. 

Assim, nos parágrafos iniciais dos textos somos informados de que ela tem 25 anos, é 

carioca, que seu primeiro filho se chama Vicente e tem cerca de 40 dias de nascido. 

Portanto, Juliana é jovem, está vivendo a maternidade pela primeira vez, e a juventude é 

uma característica e uma marca discursiva que atravessa e interfere sua experiência 

como mãe (mãe de primeira viagem/mãe a menos de dois meses). Há, nestes 
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enunciados, estratégias de poder-saber, compondo trajetos que propõem a incapacidade 

deste sujeito-mãe cuidar de um bebê. Outras caracterizações cuidam de apresentar uma 

versão infantilizada de Juliana, e de reforçar o sentido anterior (mamãe); de apontar sua 

nacionalidade (brasileira), e o contexto sociocultural que isto engendra; e, por fim, de 

identificá-la como consumidora (utilizadora do Facebook).  

A arena discursiva midiática assume ares de tribunal virtual especialmente no 

texto do site O Dia, que engenhosamente cuida de estruturar os argumentos de 

acusação. Primeiro, porque Juliana aparece como uma mulher imprudente (A gravidez 

de Juliana não foi planejada: "Muito pelo contrário, não estava nem em um 

relacionamento estável com o pai do meu filho". Os dois não se protegeram, mas ela diz 

ter utilizado a pílula do dia seguinte, que não fez efeito/ Até descobrir a gravidez, 

Juliana vivia uma vida inconsequente e sem responsabilidades). Também, como uma 

mulher cuja vida foi arrasada pela gravidez (A jovem recebeu o resultado positivo do 

teste no Dia das Mães de 2015: "Olha que ironia!", brinca. "Aquela Juliana morreu 

quando recebeu o teste positivo. Morri naquele dia. Não sou mais eu, olho para o 

espelho e vejo outra pessoa"). Por fim, além da imprudência e do estado de pesar pela 

gravidez, o jornal enfatiza uma postura imatura e temperamental a ser apreendida do 

depoimento de Juliana (Hoje, Juliana (...) admite até reclamar de barriga cheia, por ter 

muita ajuda dentro de casa). Este trabalho discursivo moralizante ressuscita elementos 

que autorizam o júri popular, neste caso composto pelos leitores do jornal, a tomarem 

Juliana como uma pessoa merecedora de uma determinada consequência penal, no nível 

simbólico. Consequência essa que vem pelos comentários suscitados, pelas denúncias 

dos leitores e pelo posterior bloqueio de sua conta privada.  

Em contrapartida, outros veículos produzem as marcas discursivas de resposta 

quando, por exemplo, possibilitam que Juliana reaja ao diagnóstico de depressão pós-

parto que lhe foi atribuído por alguma de suas leitoras (Extra: Para esclarecer esse lado, 

EU NÃO TENHO DEPRESSÃO! Tive muito medo de ter). Considerar que o ato de 

Juliana pode ser definido como uma doença também se conforma como um argumento 

de acusação, pois é como dizer, de outra maneira, que seu desabafo foi um surto, e 

suscitar a memória subversiva que esta classificação engendra. Há aí uma correlação 

explícita com o poder simbólico da prática médica institucionalizada, com a regulação 

da subjetividade a partir do seu enquadramento numa patologia. Nem se pode dizer que 

ser considerada depressiva foi uma metáfora, pois Juliana é parte de um grupo de risco, 
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onde já estão enquadradas todas as mães recentes. Mas é um diagnóstico proferido pelo 

senso comum, pelas leitoras em seus comentários, sem processo terapêutico em curso, 

uma apropriação simplificada pela liquidez deste espaço/tempo virtual. 

Nesta intensa produção de sentidos, os discursos de acolhimento surgem na 

arena quando alguns veículos qualificam a mensagem de Juliana a partir da valorização 

de seu componente emocional (A Revista da Mulher: Jovem sincera que relata o lado 

não tão sublime do endeusado papel de mãe/ Folha Nobre: Juliana Reis, de 25 anos, fez 

um desabafo honesto que perturbou muita gente). Sua sinceridade e a honestidade 

implicada em seu depoimento resguardam o trunfo da experiência: ela fala do lugar 

social de mãe, e seu poder se estrutura no contexto existencial sobre o qual é possível 

refundar, ou buscar refundar, uma solidariedade. Nestes textos, Juliana não surge como 

algoz, mas como uma representante de outra verdade que é silenciada na esfera pública. 

Neste contexto, a memória de outros tribunais virtuais (#somostodasmaju/ 

#somostodastais) emerge na cena discursiva e aciona o movimento feminista a depor a 

favor de Juliana, seja nos comentários de apoio, seja na criação de hashtags específicas 

como #tamujuntajuliana e #somostodasjuliana.  

Algumas das falas de Juliana, a respeito da repercussão ocasionada por seu 

depoimento, também passam a argumentar a seu favor, como a materialização de seu 

próprio direito de defesa na conformação do rito processual (Extra: Nunca ia imaginar, 

nem em sonho, que chegasse a esse ponto/ Fiquei extremamente chateada com o 

bloqueio do Facebook/ Estou chateada por ter sido forçada a me calar). É quase 

possível visualizar o indivíduo na tribuna dos réus, usando o que lhe resta de fôlego para 

justificar o seu ato. No contraponto das narrativas com começo, meio e fim das 

chamadas noticiosas construídas pelos sites, de algum modo, quando vocalizada, Juliana 

se projeta como alguém com uma espécie de missão, que será continuada no seu futuro 

(Extra: Nunca quis ofender ninguém, só quis mostrar a real maternidade — disse a mãe, 

em entrevista por telefone/ Folha Nobre: Eu sempre quis ser mãe e meu filho veio para 

trazer paz e harmonia para a minha vida. E ele continua me trazendo felicidade quando, 

depois do post, vejo outras pessoas se identificando comigo, sentindo as mesmas coisas. 

Fez tudo o que passo valer a pena).  

Ao lermos o depoimento de Juliana e compararmos com as manchetes, de pronto 

identificamos a ocorrência de um curioso trabalho discursivo a partir da reprodução 

alterada de uma fala que Juliana concedeu eu seu depoimento. O trecho divulgado em 
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diversas chamadas – “Amo meu filho, mas odeio ser mãe” – na realidade foi escrito de 

outra maneira por Juliana: “Primeiramente eu quero deixar bem claro que eu amo meu 

filho mas to detestando ser mãe”. A substituição do gerúndio usado pela personagem, 

“to detestando”, pelo presente, “odeio”, ainda que as duas palavras pudessem ser 

tomadas como equivalentes, atestaria a construção de um implícito, que generaliza o 

sentimento de Juliana. O gerúndio indica uma instabilidade, um quadro que pode deixar 

de existir a qualquer momento, uma fase; enquanto o presente é mais direto, assertivo e 

estabiliza melhor o sentido proposto. Para os sites, Juliana é uma mãe que odeia a sua 

condição, mesmo quando a língua portuguesa permite que os tempos – e os sentidos – 

sofram diversas variações de estabilidade a partir das conjugações escolhidas. Ademais, 

ainda que tomada como equivalente, a expressão escolhida e difundida pela mídia 

jamais poderá, pela língua, ser considerada idêntica. Equivalente não é igual, e o estudo 

dos discursos preserva esta assertiva. 

 

Considerações para efeito de encerramento 

 O depoimento de Juliana Reis nos aponta muitas questões interessantes. Talvez 

a maior de todas elas seja uma pergunta, cujo esforço de resposta não foi objetivo desta 

análise: por que suas palavras incomodaram tanto? Se o desafio da maternidade deveria 

ser considerado uma brincadeira, como muito se disse nos comentários que 

substanciaram este processo e seus rituais de desfecho, a sua negação em participar do 

jogo também poderia sê-lo. Mas o modo como essa ruptura foi acolhida pela rede social, 

pelos meios de comunicação e pelo próprio contexto existencial de Juliana (que 

resignificou sua própria prática a partir da experiência vivida com o feedback ao seu 

texto), nos diz muito sobre as bases nas quais se assentam as polêmicas na 

contemporaneidade. Este sujeito-mãe transgrediu uma norma vigente sobre a 

maternidade, pois o #desafio pode sim ser considerado uma das formas simbólicas de 

cumprir esta norma ou de colocá-la em funcionamento. A transgressão também nos diz 

muito sobre o intenso processo de negociação que engendra as práticas discursivas, nas 

suas breves ou duradouras manifestações na esfera pública. 

É precisamente o estranhamento sobre o discurso de Juliana que nos aponta seu 

caráter contra-hegemônico. Tivesse ela seguido o fluxo comum dos compartilhamentos 

virtuais, não teria provocado tamanha rachadura na naturalização com que a 

maternidade é cotidianamente tratada no lócus virtual. Como, aliás, a maior parte das 
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narrativas da vida se materializa no Facebook: glamourizada, qualquer ida à padaria 

parece um evento especial e feliz, sem gordura, sem sujeira e sem dor. Esta é uma das 

principais características deste dispositivo, cujo conteúdo, como diria Mouillaud (2002), 

não é indiferente ao envelope que o carrega – a forma diz muito sobre os sentidos 

pretendidos. Mas Juliana, tão jovem em vivência maternal, produziu um inesperado 

acontecimento. Rompeu o acordo asséptico e enfrentou uma polifonia anterior à ela, que 

não permite que uma mãe confesse suas fragilidades, seus estranhamentos e suas 

rejeições. Não foi o melhor dos mundos, mas pelo menos – e isto é uma ironia confessa 

– Juliana ama seu filho. Ela só está detestando ser mãe, e sobre isso, ainda há 

inumeráveis deslocamentos possíveis. 

Neste ensaio, trouxemos as marcas discursivas que constituíram o caso de 

Juliana como uma narrativa com começo, meio e fim: ela interditou um discurso 

romântico, foi julgada, penalizada e descobriu na travessia o significado do seu ato. Aos 

moldes de um tribunal, teceram-se argumentos de acusação, de medicalização e de 

defesa. Tendo a página no Facebook voltado ao ar, depois do apelo gerado pela 

polêmica e pela visível divisão de posições contra e a favor do sujeito em questão, resta 

o implícito da absorção de Juliana perante o julgamento ao qual foi destinada. Ainda 

hoje é possível encontrá-la na rede, numa página criada em sua solidariedade, acolhendo 

e respondendo depoimentos de mães que, como ela, desejaram narrar seus 

descontentamentos, total ou parcialmente, com as questões que a maternidade engendra. 

De qual lugar de fala Juliana lançou seu argumento? Ela narrou o luto sofrido 

pela perda da vida sem maiores responsabilidades, sustentou suas insatisfações sobre a 

ideia naturalizada de maternidade, negou o diagnóstico no qual tentaram lhe enquadrar e 

afirmou sair fortalecida e signatária da missão de promover escuta para outras mulheres 

em situação semelhante. Se, em essência, o feminismo resguarda o direito de escolha da 

mulher, então podemos dizer que vem daí muito do que Juliana diz. Vem das vozes 

sobre maternidade ativa que lutam pelo resgate do direito ao parto normal e à 

amamentação (duas dificuldades apontadas por ela); vem das discussões dos grupos 

virtuais dos quais Juliana participa; e vem da sua própria experiência como mulher neste 

século, onde já não é possível desconsiderar a difícil equação entre desejos e 

necessidades. Então, pelo espaço em que o acontecimento se fez nítido na esfera 

pública, gerou-se material suficiente para que a memória discursiva sobre a maternidade 

e todos os seus efeitos de sentido, continue a trabalhar. 
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