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Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma discussão sobre a importância do 

consumo e da cultura material em um momento do ciclo de vida da mulher: a gravidez. 

A partir de uma pesquisa realizada com mulheres cariocas, de classe média alta, 

grávidas ou com filhos de até dois anos, reconstruímos, através de entrevistas em 

profundidade, seu ritual de consumo durante a gravidez na tentativa de entender quais 

são as narrativas contidas na cultura material destas mulheres. Descobrimos que a 

cultura material na gravidez é fundamental para a construção da identidade do bebê, 

para a reconfiguração da mulher que nesta etapa assume um novo papel social, na 

representação das vitórias e para a diferenciação desta mulher das outras.  
 

Palavras-chave: cultura material; gravidez; distinção; identidade; consumo. 

 

O que significa estar grávida? Ou como se prova e se vive a gravidez? Isso, como 

poderemos ver ao longo do artigo, se dá entorno e a partir da cultura material. Como 

afirma Arthur Asa Berger (2009), objetos materiais e artefatos dão concretude à cultura. 

O mesmo autor diz ainda que tais artefatos e objetos dão forma aos valores culturais e 

crenças sociais.  

No tema abordado neste artigo, vamos ver como objetos marcam e dão sentido(s) a um 

momento da vida da mulher que é a gravidez.  

Artefatos surgem como formas concretas dadas, mas as sociedades humanas 

têm sempre se esforçado – através da construção, alteração, consumo e 

aplicação do significado – em fazer deles internos, e em parte definidores, deles 

mesmos. (MILLER, 1994, p. 396) 

 
Difícil seria pensar a gestação na contemporaneidade sem pensar a sua materialidade. 

Estariam os objetos associados à maternidade definindo o ser mãe na atualidade. É a 
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partir da internalização dessa materialidade específica que se pode classificar as mães e 

a forma como vivenciaram as suas gestações.  

Os objetos ao mesmo tempo que podem ser a lente que nos auxiliam na leitura de uma 

dada cultura, também afetam a cultura da qual fazem parte, como nos afirma Arthur Asa 

Berger (2009). No caso da gravidez vemos esse impacto de maneira extrema e 

exemplar: duas gestantes podem viver esse momento de formas completamente 

diferentes a depender das escolhas, permeadas por objetos, que cada uma delas fizer, 

durante e após a sua gestação.  

Em seus estudos acerca da cultura material, seguindo a perspectiva sociológica – uma 

de suas abordagens propostas – Arthur Asa Berger (2009) pensa de que forma os usos 

dos objetos proporcionam algum tipo de gratificação pessoal. No caso da gravidez, essa 

gratificação pessoal pode ser verificada em diversas práticas mediadas por objetos. Dois 

outros aspectos dessa abordagem cabem à análise do tema em questão: status e papel 

social. O papel social da gestante segue marcado por elementos da cultura material que 

permitem identificá-la como tal, como suas roupas especiais. E a depender da escolha 

que faz do conjunto de objetos para ela e para o filho, distingue-se a partir de status das 

demais gestantes. 

Uma decisão que parece simples, e pela qual algumas gestantes passam é: vou usar 

fraldas descartáveis ou fraldas de pano em meu filho? O que poderia, à primeira vista, 

denotar uma questão de limitação financeira, na verdade nos dias atuais conota uma 

filosofia de vida, uma forma de pensar sustentável e mais natural. Normalmente as mães 

que optam pelas fraldas de pano também não usam pomadas contra assaduras, e buscam 

o que for mais natural para o seu filho. Tal fato pode ser pensado a partir da fala de 

Stuart Hall: “é pelo nosso uso das coisas, e o que dizemos, pensamos e sentimos sobre 

elas – como as representamos – que damos a elas significado”. (HALL apud BERGER, 

2009). Mary Douglas também nos auxilia no entendimento de algumas das narrativas de 

nossas informantes. A autora, a partir de sua teoria de pares de oposição, (DOUGLAS 

apud BERGER, 2009), afirma que os usos que fazemos no consumo dizem respeito ao 

pertencimento a um determinado estilo de vida, que ditariam nossas escolhas.  

Complementando ainda o cenário teórico que nos ajuda a entender as diferentes relações 

das mães contemporâneas com os objetos que as apoiam na construção desse papel 

social, recorremos a Daniel Miller que diz que “se o significado dos objetos deriva das 

ordens nas quais eles estão incorporados, então o mesmo artefato pode mudar suas 
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implicações simplesmente por ser introduzido numa nova ordem.” (MILLER, 1994, p. 

400), como se dá no exemplo dado das fraldas de pano. As fraldas de pano normalmente 

estão presentes em todas as listas de enxoval de bebê e seus usos são diferentes: podem 

substituir as fraldas descartáveis ou serem usadas para cobrir trocador, auxiliar na 

amamentação, limpar a boca do bebê, dentre outros usos.  

O estudo da cultura material na gravidez também pode ser justificado a partir dos 

conceitos que nos são apresentados por Bourdieu (2008), que afirma que o habitus é o 

social incorporado. Ora, se é assim, podemos afirmar que cultura material e corpo estão 

conectados. Bourdieu (2008) também afirma que as mudanças sociais – e as mudanças 

de indivíduos e grupos inseridos nesse contexto – são marcadas pela cultura material. A 

gestação é uma mudança que ocorre individualmente na vida e no corpo da mulher, mas 

que é marcada, como poderemos ver, por uma extrema influência social, pautada pela 

materialidade.  

Este artigo contou com nove entrevistas em profundidade realizadas com mulheres 

grávidas ou com filhos de até dois anos. Estas entrevistas foram realizadas de forma 

presencial, gravadas e transcritas para em seguida serem analisadas.  Miller (1994) nos 

alerta para a importância de se analisar a cultura material de maneira contextualizada, 

analisando o ambiente onde a mesma está inserida. Por isso ressaltamos que essa leitura 

sobre a gravidez contemporânea se dá não só a partir das entrevistas realizadas, mas 

também a partir de artigos da mídia, e observações cotidianas, que nos permitem 

observar que essa ressignificação da gravidez a partir de sua materialidade não está 

presente apenas em um recorte de classe econômica específica, mas está presente em 

um comportamento social do que significa ser mãe na atualidade. Em menor ou maior 

medida, com maior ou menor requinte – o que irá denotar distinção social – as mães 

contemporâneas passam pelos mesmos rituais e se cercam de objetos semelhantes para 

dar conta de assumir o novo papel social que lhes cabe. 

Se a cultura é compreendida não somente em seu senso mais estreito de algum 

elemento particular do ambiente humano, mas no sentido mais geral do 

processo através do qual os grupos humanos constroem a eles mesmos e são 

socializados, então a cultura material se torna um aspecto de objetificação, 

consistindo em formas materiais tomadas por este processo cultural. (MILLER, 

1994, p. 399) 
 

A partir da colocação de Daniel Miller acima, buscamos, através dessas entrevistas, 

investigar o processo através do qual uma mulher se torna mãe na contemporaneidade, 

como essa maternidade é construída a partir dos objetos que permeiam cada uma das 
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etapas, desde antes da concepção, até após o nascimento do bebê. E como a 

materialidade que cerca a maternidade constrói a própria identidade da mãe, bem como 

comunica, distingue e socializa essa imagem com os demais à sua volta, tornando a 

gravidez objetificada
4
.   

Podemos observar que a gestação na contemporaneidade está bastante marcada por sua 

extrema tecnização
5
, conceito proposto por Norbert Elias (ELIAS apud DANT, 2006). 

Ou seja, a cada momento surgem novos hábitos, processos e maneiras de, mediados por 

objetos das mais diversas naturezas, acompanhar a gestação.  

O primeiro objeto que muitas mulheres têm contato quando começam a planejar a 

gravidez, é o aplicativo baixado no smartphone que controla o ciclo menstrual. Elas 

contam que baixam o aplicativo para saberem o período fértil e consequentemente 

estarem mais “dispostas” a fazerem sexo naquele período. Várias dizem que não falam 

para o parceiro quando estão no período fértil para não aumentarem a pressão no 

parceiro. Interessante notar que inconscientemente a responsabilidade por incrementar 

as chances de uma fertilização fica inteiramente nas mãos delas, destacando aqui uma 

distinção de gênero quando se fala em acelerar ou aumentar as chances da gravidez. 

“Eu vejo no aplicativo que estou no período fértil, fico bem cheirosinha e me 

ofereço. Não falo nada que estou fértil. Conheço muita mulher que já acabou 

com o casamento porque estava querendo engravidar, só pensava nisso, só 

falava nisso, só transava no período fértil” - Alice, Copacabana, quarenta e dois 

anos, mãe de uma menina e grávida de seis meses 

 
Muitas narram o ritual de tentar engravidar como um protocolo e as receitas para 

engravidar variam entre elas. Nenhuma delas fala sobre o sexo de forma natural, 

espontânea e prazerosa. Elas afirmaram que quando pararam de tomar a pílula 

anticoncepcional não contaram para ninguém porque isso aumenta a pressão para que 

engravidem rápido. Ana (nome fictício de uma mulher de vinte e nove anos grávida pela 

primeira vez de um menino e moradora de Botafogo) afirma que demorou um ano para 

                                                 
4 Daniel Miller em seu livro Material Culture and Mass Consumption (1987) assim define objetificação, a partir de 

Hegel: “... o termo objetificação será usado para descrever o duplo processo por meio do qual o sujeito externaliza a 

si mesmo no ato criativo da diferenciação. E em troca reapropria esta externalização através de uma ação que Hegel 

chama de sublação [revogação, em alemão]. Esta ação elimina a separação do sujeito de sua criação mas não elimina 

sua criação em si mesma; ao invés disso, a criação é usada para enriquecer e desenvolver o sujeito, que depois 

transcende para outro estado. O uso deste termo é portanto uma tentativa de reter as conotações positivas originais da 

visão de Hegel de momentos de auto alienação e sublação como um processo progressivo.” 

 
5 Tecnização é o processo pelo qual,   medida que progridem, as pessoas aprendem a explorar materiais inanimados 

num  mbito cada vez maior para o uso da humanidade, tratando-os e os processando, na guerra e na paz, 

principalmente na expectativa de uma vida melhor. 

https://www.researchgate.net/profile/Regina_Pagani/publication/251048361_TECNIZAO_E_CIVILIZAO/links/54db

511f0cf233119bc5d387.pdf 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

engravidar, mas disse que sempre que uma amiga pergunta ela diz que foram três meses. 

Disse ainda que nunca tinha se dado conta da “mentirinha” que contava até a entrevista. 

E ela concluiu dizendo: “fica uma disputa danada para saber quem consegue engravidar 

primeiro, feio né?”. Parece haver uma disputa pelo troféu fertilidade porque a mulher 

que engravidar primeiro ganha um status social diante das outras à medida que 

desempenha melhor que as demais seu papel social de procriar. 

A escolha do médico é outra prática muito importante de se entender. Muitas mudam de 

médico nesta etapa. Porque o médico do dia a dia é diferente do médico que irá fazer o 

parto. Se a mulher desejar parto normal, em geral consulta as amigas que também 

tenham feito para se certificarem que o médico faça mesmo o parto normal. Há uma 

enorme desconfiança de estar nas mãos do médico errado. Já as mulheres que optam 

pela cesárea parecem menos preocupadas em mudar de médico e pesquisarem seu 

histórico de partos. 

Quando as mulheres desconfiam que possam estar grávidas, todas relataram ter ido até a 

farmácia para comprar o teste de gravidez. Algumas relatam já terem vários em casa 

porque durante o processo de engravidar, tiveram vários “alarmes falsos”. Mas, o teste 

de gravidez positivo é guardado como um troféu que representa uma vitória para a 

mulher.  

“Meu teste de gravidez? Aquele de farmácia? Eu tenho guardado o dos meus 

dois filhos até hoje. Só não colo no álbum porque se não o álbum não fecha, 

mas tenho guardado em uma caixa. Olho para o teste e me lembro da felicidade 

que tive quando consegui engravidar.” - Fabíola, Tijuca, quarenta e quatro anos, 

mãe de uma menina de cinco anos e um menino de três meses 

 
O pré-natal é repleto de cultura material que as mulheres guardam como relíquias. O 

primeiro deles são os exames de ultra sonografia. Elisa contou que nunca assistiu a 

nenhum dos DVD´s da ultra, mas tem todos guardados até hoje e não pretende jogar 

fora de jeito algum porque aquele DVD é um pedaço de uma época muito feliz, de um 

sonho muito importante e guardar o DVD representa guardar um pouco destas emoções. 

No caso das ultras, podemos dizer que há uma dupla temporalidade do objeto: a imagem 

na tela, e as que são impressas, têm uma temporalidade imediata no momento da 

realização do exame. As imagens impressas ainda, bem como os DVDs com as imagens 

em movimento devidamente gravadas, representam a temporalidade que fica para 

posteridade, como uma recordação, mesmo que quase nunca sejam vistas novamente.  

Temporalidade é intrínseca aos objetos no sentido de que sempre há um período 

de tempo entre sua criação e o momento em que eles considerados, mas esta 
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qualidade temporal pode ser tanto inteiramente inconsequente ou, como uma 

relíquia de família, o elemento que dota o objeto de significado. (MILLER, 

1994, p. 409) 

 
Logo no início da gravidez, na oitava semana, Paula e Gabriela fizeram o exame de 

sangue da sexagem fetal. Ambas, declararam não terem comprado nada para o bebê 

antes de fazerem o exame. Para elas, saber o sexo, significa construir uma identidade 

para a criança e esta identidade se dá pela cultura material que envolverá o filho. Elisa 

declarou que não queria fazer a sexagem porque gosta da expectativa.  As demais, 

afirmaram não terem feito o teste porque é um exame caro. 

A respeito da questão da identidade, Douglas Kellner (2001), em sua obra A Cultura da 

Mídia aponta que, nas sociedades tradicionais, a identidade era fixa, sólida e estável, e 

função de papéis sociais predeterminados. Para o autor, na contemporaneidade, a 

identidade teria se tornado “móvel, múltipla, pessoal, reflexiva e sujeita a mudanças e 

inovações” (KELLNER, 2001, p.295). Nestas novas condições, Kellner afirma que “o 

conceito de sujeito é um construto social, e que é ilusória a noção de sujeito unificado, 

coerente e essencial” (KELLNER, 2001, p.333). E ainda que: “a cultura da mídia tende 

a construir identidades e posições de sujeito, convidando os indivíduos a identificarem-

se com figuras, imagens ou posturas bem específicas” (KELLNER, 2001, p. 333).  

Pensando o objeto de estudo desse artigo – a gravidez – podemos refletir que a própria 

identidade da mãe, que antes poderia ser pensada a partir de seu papel social, de 

maneira consolidada e estável, hoje é forjada a partir de suas interações sociais com 

outras mães, bem como através do consumo midiático, que em mídias especializadas ou 

não, buscam passar o que seria o modelo ideal de maternidade, já desde a concepção e 

gestação. Filmes, revistas, livros, palestras, cursos, especialistas, blogueiras e redes 

sociais em geral estão recheados dessas receitas de sucesso de ser mãe desde antes do 

nascimento.  

Resgatando ainda as concepções de identidade presentes em Stuart Hall (2005), cabe 

pensar e analisar a questão da identidade na gravidez à luz da concepção de identidade 

do sujeito do Iluminismo, do sujeito sociológico e do sujeito pós-moderno. Segundo 

Hall, a identidade do sujeito sociológico diferencia-se da concepção do sujeito 

Iluminista, que pensava que a identidade se formava a partir de um núcleo interior, que 

“emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda 

permanecendo essencialmente o mesmo (...) ao longo da existência do indivíduo” 

(HALL, 2005, p.10). Assim, o sujeito sociológico 
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 “(...) refletia a crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de 

que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas era 

formado na relação com „outras pessoas importantes para ele‟, que mediavam 

para o sujeito os valores, sentidos e símbolos – a cultura – dos mundos que 

ele/ela habitava. (...) a identidade é formada na „interação‟ entre o eu e a 

sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o „eu real‟, 

mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos 

culturais „exteriores‟ e as identidades que esses mundos oferecem.
6
” (HALL, 

2005, p.11) 

 
Enquanto a identidade do sujeito pós-moderno seria, segundo HALL (2005),a provisória 

e fragmentada, e não mais única – com ou sem interação com o mundo exterior – e 

permanente.   

“A identidade torna-se uma „celebração móvel‟: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (HALL, 1997). É definida 

historicamente, e não biologicamente. (...) Se sentimos que temos uma 

identidade unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque 

construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos (...). A identidade 

plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia.” (HALL, 

2005, p.12-13) 

 

Aplicada à questão da gravidez, a teoria da identidade de Stuart Hall, no que tange à 

identidade do bebê pensada a partir do seu gênero, seguiria um dado imaginário social 

do que seria um menino ou uma menina, do que ele ou ela deveriam vestir, como 

deveria ser o quarto e os demais objetos que irão cercar a sua existência como bebê. 

Pensada dessa maneira, caberiam as concepções do sujeito Iluminista e do sujeito 

moderno. Iluminista porque a identidade é determinada no nascimento – ou, nesse caso 

– assim que se identifica o sexo do bebê. A concepção do sujeito moderno se aplicaria 

se pensarmos a que identidade do bebê se formaria a partir das decisões tomadas pela 

mãe na construção de símbolos que irão cercar o seu filho a partir da materialidade dos 

objetos que escolherem. Assim, a formação da identidade do bebê se daria a partir da 

mediação que sua mãe faz para ele a partir dos ambientes e objetos que o cercam. Além 

disso, podemos também pensar na construção da identidade da mãe, a partir do que a 

sociedade espera de uma mãe de menino e mãe de menina. Mas tudo isso sabemos ser, 

como nos diz Hall (2005), uma mera fantasia, já que assumimos, na pós-modernidade, 

diversas identidades a depender do contexto em que estamos inseridos.  

Pensando a partir da teoria e das entrevistas realizadas, o exame de sexagem ou a 

ultrassonografia que identifica o sexo do bebê são um ponto marcante na construção da 

                                                 
6 A noção de interação de mundo pessoal e mundo público que HALL nos traz na concepção de sujeito sociológico 

provém dos interacionistas simbólicos MEAD e Cooley.  
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identidade, tanto da mãe, quanto do bebê. Porque a partir deles, o nome é escolhido, o 

enxoval começa a ser montado e é através deste conjunto de elementos que o bebê de 

torna um indivíduo. E que a mãe começa a se acostumar com a ideia do que seria ser 

mãe de menina ou mãe de menino. Aqui cabe refletir à luz da teoria de Daniel Miller, ao 

afirmar que para fugirmos de uma abordagem dualista, que opõe pessoas e objetos 

“significa reconhecer que um processo contínuo pelo qual o significado é dado  s coisas 

é o mesmo processo pelo qual o significado é dado às vidas” (MILLER,1994, p. 415). 

No objeto de estudo proposto neste artigo – a gravidez – o processo de significação dos 

objetos anda par a par com a significação dada à vida do bebê, que tem sua identidade 

forjada a partir dos rituais e objetos que circundam desde a descoberta do sexo, 

passando pela montagem do enxoval e planejamento do quarto.    

O enxoval é algo muito interessante de ser analisado porque existem muitos modelos de 

preparação de um enxoval. Uma das entrevistadas disse que o enxoval dela foi muito 

pequeno porque a irmã deu tudo o que era da sobrinha que havia nascido um ano antes, 

ela frisou que era tudo novo e lindo. Só comprou as coisinhas que acabam mesmo com 

o tempo como babadores, bodys, calças e macacões. Carol frisou que como não gastou 

com o resto, não economizou naquilo que comprava, escolhia sempre o melhor. Visitou 

uma exposição de gestantes, mas achava “brega” e “comum”. McCracken (2003) aponta 

que as observações de Diderot ajudam a sugerir que os bens de consumo, de modos 

complementares, são interligados por uma certa comunalidade, sendo esta harmonia 

complementar entre os produtos. Podemos observar este efeito na fala de Carol: 

“O quarto estava quase pronto, quando minha irmã tirou minha sobrinha do 

berço e colocou na cama, resolveu me dar o berço. Cara. Que berço lindo. 

Parecia o berço de uma princesa. Quando coloquei no quarto, achei que a 

cortina não combinava com o berço e que o armário embutido ficava sem graça 

demais. Você deve estar achando que eu devolvi o berço. Mas, não, eu troquei 

as cortinas, mandei arrancar o armário embutido que já era meio velho e 

comprei um guarda roupa fofo, tão fofo quanto o berço” - Carol, trinta e quatro 

anos, mãe de uma menina de dois anos 

 
Pensando a materialidade a partir da perspectiva proposta por Appadurai (2010), nem 

todas as coisas são mercadorias. Ou seja, nem todos os objetos que nos cercam podem 

ser comercializados ou trocados. E como defende Kopytoff (2010), as coisas têm uma 

biografia cultural, onde “a mesma coisa pode ser tratada como mercadoria numa 

determinada ocasião, e não ser em outra. Finalmente, a mesma coisa pode, ao mesmo 

tempo, ser vista por uma pessoa como mercadoria, e como uma outra coisa por outra 

pessoa.” (KOPYTOFF, 2010, p.89). Com itens do enxoval – e objetos do quarto do 
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bebê – isso não é diferente. De acordo com nossas informantes nem todos os itens são 

doados, trocados ou vendidos quando não são mais necessários. A primeira roupinha ou 

o brinquedo que foi dado pela vovó são guardados como recordação, por exemplo. E 

algumas relíquias como a roupinha que papai ou mamãe usaram como bebê circulam 

apenas na própria família, como uma herança.   

Monica, Juliana e Jaqueline usam uma narrativa diferente, mas igualmente distintiva à 

medida que optaram por fazer seu enxoval nos Estados Unidos. Como nos afirma 

Bourdieu (2008, p.351), “a loucura de uns é necessidade primordial de outros.” E se é 

primordial, buscamos justificar racionalmente as nossas escolhas de consumo. Por isso, 

ambas racionalizam que há enormes vantagens financeiras ao se fazer as compras fora: 

mais opções, tudo parece ser bem mais barato e existem produtos que ainda não 

chegaram no Brasil. Ainda assim, há uma narrativa de distinção quando afirmam: 

“Nós aproveitamos para fazer a última viagem sem filho.” - Juliana, 

Jacarepaguá, 36 anos, mãe de um menino de quatro anos e grávida de outro de 

cinco meses 

  

“....além disso, você traz roupas que ninguém tem, diferentes, exclusivas” - 

Jaqueline, Ipanema, 35 anos, mãe de uma menina de dois e um menino de nove 

 

“.Não gosto de ter nada que todo mundo tem. Já imaginou a chupeta cair no 

chão da praça e ninguém saber de quem é porque são todas iguais?” - Mônica, 

Leblon, 30 anos, mãe de uma menina seis meses 
 

Importante destacar que quando falamos de enxoval do bebê incluímos aí objetos que 

vão além das roupas. Estão inseridos desde produtos como pomadas, carrinhos, bolsas 

de passeio, banheira, cadeiras para alimentação, berço portátil, bebê conforto e outros 

itens que representam certa complexidade de escolha, dadas as inúmeras opções 

existentes.                                                                                                                                            

O enxoval não é a única prática repleta de materialidade que compõe a vida de uma 

gestante. A preparação do quarto demanda muito esforço por parte destas mulheres. 

Algumas delas precisam se mudar de apartamento/casa para abrigar o novo membro da 

família e contratam arquitetos e decoradores para que o quarto seja perfeito. Outras 

afirmam terem muita habilidade para decoração e fizeram questão de arrumarem elas 

mesmas o quarto do bebê. Todas afirmaram consultar revistas e blogs para se 

inspirarem. Decidir se vão ou não comprar poltrona de amamentação também é outra 

etapa desse processo de preparação do quarto. Alguns casais mudam ainda de carro 

quando têm o primeiro filho e outros mudam novamente quando têm o segundo. 
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“A gente tinha um carro esportivo sem filhos e compramos um sedan quando 

minha filha nasceu. Tinha que ter mala grande para caberem as coisas. No 

segundo filho, compramos uma SUV porque é mais seguro ou porque esta foi a 

desculpa que o meu marido deu para ele mesmo para comprar uma” - Fabíola, 

Tijuca, 44 anos, mãe de uma menina de cinco anos e um menino de três meses 
 

Aqui cabe pensar a questão do capital material, conceito cunhado por Bourdieu
7
, e 

citado por Dant (2006).  

A noção de „capital material‟ permite aos objetos conseguir valor que é 

investido pela cultura e liberado pelo uso individual, ele pode ter a forma de 

qualidades estéticas, funcionalidade e aprimoramento da capacidade corporal. 

(...) A aquisição de capital material envolve armazenar signos nos objetos 

materiais, funções e capacidades que podem ser compartilhados entre pessoas, 

retidos no uso futuro, passado de um para outro e, é claro, pode ser em última 

análise trocado por capital econômico. (DANT, 2006, p.16) 

 

O maior símbolo de capital material na gravidez seria mesmo o enxoval. Faz parte do 

conceito de capital material a facilidade de acesso que temos aos objetos, como 

elemento de distinção, já citados anteriormente no caso das gestantes que viajam para o 

exterior para montar o enxoval. Mas pensando a partir da colocação de Dant (2006), o 

compartilhamento de objetos do enxoval entre amigas ou em redes sociais digitais, e 

também as vendas das peças em brechós, são exemplos de como adquirir capital 

material na gestação. Sobre o aprimoramento da capacidade corporal também citada, 

podemos pensar os produtos usados pelas gestantes e parturientes para melhorar a 

performance da amamentação, por exemplo, ou hidratar de maneira específica o seu 

corpo.  

São muitos os livros voltados à gestante e sua preparação para ser mãe. Mas nem 

sempre as gestantes se sentem confortáveis apenas com esse suporte bibliográfico, por 

isso recorrem aos cursos de gestantes. Nesses cursos também costumam ser entregues 

brindes de marcas conceituadas, voltadas para a mãe e para o bebê, e realizados sorteios 

de produtos, serviços e vale-compras. Elas afirmam terem feito curso durante a gestação 

para se sentirem mais seguras de que estarão preparadas. Neste ritual de preparação, há 

um curso de formação da maternidade, que inclui como amamentar, como realizar um 

parto normal, como dar banho, cuidar do umbigo e outros. Tudo o que parecia natural, 

instintivo e normal antigamente precisa de uma forma ou materialidade no mundo 

contemporâneo e o certificado que elas recebem ao final do curso parece trazer o 

conforto necessário. 

                                                 
7 O conceito pode ser melhor entendido quando avaliado em conjunto com os demais capitais propostos por Bourdieu 

em seu artigo (1986) The forms of capital. In J. Richardson (Ed.) Handbook of Theory and Research for the 

Sociology of Education (New York, Greenwood), 241-258.  
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“Fiz curso de gestante com aquela francesa, Stephanie. Adorei. Já ouviu falar? 

Ela é a supernanny brasileira. Você paga pela aula e ela vende produtos lá. Me 

senti muito mais segura ao fazer o curso” - Priscila, Barra, trinta e dois anos, 

mãe de um menino de um ano 

 
O cuidado com o corpo da gestante e a preparação para chegada do bebê também é 

recheado de produtos e serviços específicos. Cremes hidratantes, conchas de 

amamentação e pomadas especiais para preparar o seio para alimentar o bebê. Produtos 

na maior parte das vezes importados, o que por si já é um elemento de distinção. 

Falamos há pouco sobre o aprimoramento da capacidade corporal a partir do que Dant 

(2006) desenvolve sobre capital material, o que cabe perfeitamente aqui. 

Ainda segundo Dant (2006, p.16) “a materialidade de uma cultura impacta na 

materialidade de pessoas e é a sua concretização que está em questão; o capital material 

incorporado dos objetos são realizados através de sua relação com corpos.” Nada mais 

adequado à análise do objeto de estudo desse artigo, que tem na materialidade do corpo 

a sua marca. Tanto no corpo da mulher quanto no corpo do bebê, e na relação da mãe e 

do bebê, mediada por objetos, o que Dant (2006) chama de interação material. 

Enquanto podemos sentir que experimentamos a existência através da mente e 

imaginação, o corpo é sempre o veículo desta experiência e nosso compromisso 

com outra pessoa e outros objetos são sempre mediados pelo corpo. (...) 

interação material, isto é, os relacionamentos concretos entre pessoas e coisas. 

A interação material é o encontro da materialidade do corpo das pessoas, 

incluindo a mente e a imaginação que são parte destes corpos, com a 

materialidade dos objetos, incluindo as qualidades e capacidades que têm sido 

desenhadas e construídas pelas ações combinadas e coletivas de uma série de 

outras pessoas. (DANT, 2006, p.16) 

 

Alguns rituais evidenciam a espetacularização que envolve a maternidade. O chá de 

bebê ou chá de fralda, já tradicional, se transformou em um evento com alto nível de 

preparação que vai desde a contratação de buffets, passando pela escolha de brindes 

diferenciados para os convidados, preparação de uma mesa de doces gourmet e 

contratação de fotógrafo profissional. 

A mais nova moda da classe média parece ser o chá de revelação. Um evento que 

acontece para que o casal possa comunicar aos amigos e familiares o sexo do bebê. 

Monica disse que no dela, a melhor amiga buscou o exame no laboratório e entregou 

para a boleira para preparar um bolo rosa por dentro caso fosse menina e azul caso fosse 

menino. Nem o casal sabia o sexo da criança, até que o bolo foi cortado. Segundo Miller 

(1994, p. 407). “na prática, entretanto, artefatos podem relacionar-se mais com uma 

multiplicidade de significados e identidades, e as relações entre forma e significado 
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podem ser complexas e ambíguas”. Podemos entender aqui o bolo como um objeto que 

ganha significado maior e diferenciado em relação a qualquer outro contexto que seria 

de encerramento de uma celebração. Aqui o bolo tem papel central na festividade, é o 

motivo da reunião, porque é ele que vai trazer a notícia tão esperada sobre o sexo do 

bebê. O que antes tinha papel coadjuvante passa a ser a atração principal.  

Os books de gestantes são vendidos entre R$ 600 e R$ 1.500. Eles transformam a 

imaterialidade da gestação, num álbum que é algo tangível. A preparação para as fotos 

contam com maquiador, cabeleireiro e figurinista. Tudo isso, demonstra uma 

glamorização da gestação. 

Ao se aproximar a hora do parto, outras decisões precisam ser tomadas: qual o enfeite 

usar na porta? Que lembrancinhas fazer para aqueles que forem visitar o bebê na 

maternidade ou em casa? Qual a primeira roupa que o bebê irá usar, e que ficará 

imortalizada nas fotos do berçário e no site da maternidade? E qual a roupa com a qual 

o bebê vai sair da maternidade? A famosa “saída de maternidade” precisa ter tudo 

combinando: roupa, manta, meia, luva. E costumam ser caras. Há uma decisão material 

também que tem a ver com a saúde futura do bebê: a decisão sobre congelar ou não o 

sangue do cordão umbilical. Há opiniões das mais diversas e esta também parece ser 

uma atitude que denota distinção. Por vezes não se sabe muito bem nem porquê e o 

efetivo uso que tal armazenamento pode ter no futuro, mas se as amigas e celebridades 

fizeram deve ser importante.  

O nascimento não poderia ser nada menos que a estreia de um espetáculo que contou 

com meses de ensaio, treino e preparação. Algumas mulheres declaram escolher a 

maternidade porque há serviços de maquiagem e escova para o cabelo. Não que seja 

este o fator fundamental, mas pode ser um critério de desempate.  

O espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade e seu 

instrumento de unificação. (...) O espetáculo não é um conjunto de imagens, 

mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens. (...) quanto 

mais ele [espectador] contempla, menos ele vive. (...) Quanto mais sua vida se 

transforma em mercadoria, mais se separa dela. (DEBORD, 1997) 

 

Refletindo a partir das lentes de Guy Debord (1997) e sua Sociedade do Espetáculo, 

podemos pensar que algumas mães, tão preocupadas com as escolhas dos objetos, 

ambientes e rituais que precedem a chegada de seu bebê, podem deixar de viver a sua 

gestação. Ou, pensando de outra forma, seria essa a nova forma de viver a gravidez na 

contemporaneidade?   
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Para tangibilizar a relação entre gestação e sociedade do espetáculo, destacamos que 

algumas maternidades oferecem um serviço chamado cineparto onde, em uma pequena 

sala de cinema, familiares e a amigos podem acompanhar o parto. Assim a família 

participa da estreia desse bebê no mundo antes mesmo da exibição do mesmo pelo vidro 

do berçário. 

O relógio digital do corredor da Maternidade São Francisco, em Niterói, marca 

20h11m. Lucas nasce cabeludo, pesando 2,910 quilos e medindo 48 

centímetros. Após ser examinado pelo pediatra e ter o cordão umbilical cortado 

pelo pai, é erguido pelo obstetra em direção a uma câmera instalada no teto da 

sala de parto.  

Em outro andar, 20 pessoas acomodadas num auditório chamado Cine Parto 

observam, eufóricas, a rápida sequência de cenas ao vivo, numa TV de 52 

polegadas. Quando avistam o bebê, levantam taças de champanhe e celebram o 

nascimento como se estivessem comemorando um gol. – Jornal O Globo 

 

Outro elemento da materialidade da gravidez é a mala da maternidade. Ela é preparada 

por muitas das gestantes com cuidado e seguem a recomendação das amigas e as listas 

que circulam pela internet. Tanto a mala do bebê, quanto a da mãe, que previamente já 

escolheu suas camisolas de maternidade, bem como sutiãs de amamentação, absorventes 

pós-parto e de seio. As roupas do bebê precisam estar separadas por ordem de uso, 

devidamente etiquetadas e organizadas, além de estarem acompanhadas das fraldas para 

recém-nascido. Cada um desses kits de troca de roupa do bebê inclui desde o body e 

macacão até a manta ou cueiro, além de luvas e meias. E mãe prevenida sempre leva 

peças adicionais. A materialidade mais uma vez se faz presente de maneira abundante. 

O enfeite da porta, os brindes, o congelamento do sangue do cordão para extrair células 

tronco e a contratação de um fotógrafo para a maternidade materializam este momento 

de ápice após meses e meses de tentativas e preparações 

Ainda nos primeiros dias do bebê outras decisões de ordem material precisam ser 

tomadas: se a mãe consegue amamentar, precisa cuidar do seio com cremes, conchas, 

armazenar o leite, fazer compressas com bolsas específicas para isso, decidir se vai 

comprar, alugar ou pedir emprestada a bomba para o leite. Se não consegue amamentar, 

precisa definir qual o suplemento vai dar ao seu filho, com que mamadeira. Além disso, 

em ambos os casos, se vai ou não tentar dar chupeta. E em meio a tudo isso, precisa 

decidir se faz ou não o ensaio newborn, que tem que ser realizado em até 15 dias após o 

nascimento. Essa é outra recordação material – e marca de distinção social – que cerca o 

ser mãe na contemporaneidade. 

Em geral, as sessões de foto profissionais duram de 4 a 6 horas e são feitas 

quando o bebê tem de 5 a 12 dias de vida. Nesse período, é esperado, portanto, 
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que o recém-nascido chore por causa da fome ou esteja indisposto no dia 

marcado. A fotógrafa Gisele Fap, de São Caetano (SP), especializada na área de 

newborn, conta que é preciso ter paciência e respeito em relação ao bebê. “Se 

ele estiver se sentindo mal, remarco a sessão para dali a dois dias”, conta. Foi 

Gisele, aliás, quem fotografou os primeiros momentos de Bruna, filha da atriz 

Nívea Stelmann. Segundo a fotógrafa, a rotina da bebê não foi alterada durante 

a manhã das fotos: "A menina mamou, fez xixi e cocô", diz. (Revista Crescer, 

2014) 

 

Conclusão 

Como já vimos anteriormente a partir de alguns dos autores que pesquisam a cultura 

material, e que nos serviram de arcabouço teórico para análise da gravidez na 

contemporaneidade a partir de sua materialidade, pessoas e coisas se relacionam de 

maneira intrínseca, fazendo interagir objetos e corpos, concedendo condições de 

existência do homem e apoiando a constituição de sua identidade.   

“(...) um grande número de despesas que, segundo se diz, são ostensivas, nada 

têm a ver com um desperdício e, além de serem elementos indispensáveis de 

certo estilo de vida, são quase sempre – como a festa de noivado – uma 

excelente aplicação que permite acumular capital social”. (Bourdieu, 2008, 

p.351) 

 
O que pode ser considerado excentricidade para alguns, pode ser essencial para 

afirmação de que se é uma boa mãe a depender do grupo social a que pertence. 

Elementos de distinção marcados através da cultura material da gravidez puderem ser 

verificados em diversas das falas de nossas informantes.  

A maternidade impõe à mulher um novo papel social e o consumo, através da sua 

materialidade, é a ponte que transporta esta mulher para um novo grupo de referência. A 

materialidade transforma a mulher dentro deste grupo, construindo suas aproximações e 

marcando suas diferenças para que ela encontre sua nova identidade. 

A maternidade na vida moderna ganha os contornos de um espetáculo, que se concretiza 

tanto na narrativa quanto em um consumo material bastante glamourizado, buscando 

construir elementos de distinção e de aproximação. 

A cultura material é fundamental para a construção da identidade do bebê, para a 

reconfiguração da mulher que nesta etapa assume um novo papel social, na 

representação das vitórias e para a diferenciação desta mulher das outras. 

A maternidade se transformou, portanto, em um momento marcado pela cultura do 

consumo e aquilo que era normal e corriqueiro passou a ser tratado com solenidade. A 

materialidade tornou-se a via pela qual o consumo acontece na maternidade. 
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