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Resumo: Nesta comunicação, discuto a articulação entre pessoa e parentesco no

modo como o bebê esperado era  pensado por  mulheres  gestantes de camadas

médias do Rio de Janeiro. A partir de entrevistas e participação em um grupo de

gestantes, analiso como, desde os primeiros meses de gravidez, o bebê era visto

pelas mulheres como pessoa, entendido a partir  de marcadores específicos: com

gênero definido, nome escolhido e traços subjetivos já “perceptíveis”. Esta noção de

pessoa é também articulada aos laços de parentesco– através do sobrenome, dos

traços  físicos  (em vários  casos  simbolizando  pertencimento  étnico)  e  subjetivos.

Busco discutir como o modo de imaginar o bebê faz parte do processo continuo de

tecer  e  manter  as  relacionalidades,  não  somente  revendo  constantemente  seu

significado  e  peso  afetivo,  como  também  alinhavando  as  gerações  passadas  e

presentes à futura.  
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Ao longo de minha pesquisa de campo com mulheres que esperavam seu primeiro

filho, as ideias em torno de como seria o bebê apareciam frequentemente e de forma

bastante  elaborada.  O  bebê  era  em geral  imaginado  com certos  traços  físicos  e  de

“temperamento”, imagens estas que variavam ao longo da gestação. Mas não mudava a

concepção  de  que  o  bebê  já  era  percebido  como pessoa  cujas  características  eram

remetidas não apenas aos pais, mas também aos avós, irmãos e outros membros da rede

de parentesco.

Neste artigo, examino como estes modos de pensar o bebê esperado como formas

de  configurar  uma  pessoa  inserida  em  uma  teia  de  relacionalidades  (Carsten  2000,

Sahlins 2011). Com este conceito, toma-se o parentesco como vínculos que podem ser

estabelecidos com base em diversos aspectos, de forma processual e dinâmica. Sangue,

genes, gametas, semelhança física, “temperamentos” tornam-se elementos que podem

ou não integrar  uma compreensão cultural  sobre  filiação e  descendência.  Ao mesmo

tempo,  na  medida em que certos  traços físicos  e  comportamentais  particulares  eram

desejados para o bebê,  realçava-se o “peso ontológico” (Pina Cabral  2010) de certos

laços mais do que outros. Destacava-se também o desejo de tornar visível, principalmente

através da aparência, certos vínculos que marcavam posições sociais, raciais e étnicas

significativas. Neste processo de imaginar o bebê, movimentavam-se assim os laços de

parentesco,  mostrando  portanto,  que  a  ideia  de  que  a  pessoa  está  vinculada

biologicamente às famílias paterna e materna está longe de ser dada ou simples. 

Há  também  nesta  imaginação  um  trabalho  do  tempo  –  um  passado  que  se

apresenta  no  presente  projetado  para  o  futuro.  Como  afirma  Das,  há  modalidades

distintas do passado se fazer presente, de modo que “certas regiões do passado são

atualizadas e podem definir as qualidades afetivas do momento presente” (2007, p.100,

minha tradução). Assim, o bebê é imaginado em termos de um modelo de pessoa do

presente  a  partir  de  características  subjetivas  e  físicas  que  compõem  um  legado  –

transmitido de forma desigual e com tons afetivos variados – do passado. 

Neste sentido, este trabalho dá continuidade a reflexões que venho desenvolvendo

nos últimos anos em torno da gravidez como momento de reconfiguração das relações de

parentesco.  Parto  de  questionamentos  recentes  na  antropologia  que  não  somente

insistem no modo como a construção dos laços entre parentes é pautada por noções

culturais  (Schneider  1980,  Carsten  2000,  Holy  1996),  mas  também  os  tratam  como

processos  dinâmicos,  sujeitos  a  oscilações.  Carsten  (2013)  chama  atenção  para  a

dimensão conflitual presente nos laços de parentesco, que faz com que eles passem por



fases em que se fragilizam ou se fortalecem (thinning and thickening). Como já mostrei

em outro  artigo  (2014),  o  processo de  escolha  do  sobrenome do bebê  é  um destes

momentos  em  que  os  laços  podem  ser  afetados,  na  medida  em  que  alguns  dos

sobrenomes  do  pai  e  da  mãe  não  serão  passados  adiante.  Ao  imaginar  o  bebê,  a

descendência está também em questão, ainda que de forma mais sutil.

Meus dados se originam de uma pesquisa de campo realizada com um grupo de

gestantes na zona sul do Rio de Janeiro e em dezessete entrevistas conduzidas com

mulheres que esperavam seus primeiros filhos1.  As mulheres estudadas tinham idades

entre 28 e 35 anos, eram casadas e se consideravam parte dos segmentos médios, tanto

em função de sua formação universitária quanto de suas profissões. No entanto, para

algumas, esta situação refletia uma trajetória de ascensão social que as diferenciava de

seus pais,  que não tinham ensino superior.  Metade das mulheres morava em bairros

distantes do centro da cidade, marcados por maior heterogeneidade socioeconômica, e

as outras residiam em bairros de camadas médias na zona sul  da cidade. Dentre as

entrevistadas, cinco eram negras, sendo que quatro delas valorizavam suas identidades

negras,  e  o  restante  se  via  como  branca.  Havia  também  uma  diversidade  de

pertencimentos religiosos: cinco evangélicas, uma messiânica, uma do candomblé, duas

cujas mães eram judias e o resto era católico, com graus diversos de adesão e prática. 

 A maioria das mulheres estudadas morava perto de seus pais, quase todas em

residência própria que passava por reforma para a chegada do bebê. Elas tinham contato

diário com suas famílias – pais,  irmãos, tios e avós – e consideravam estas relações

próximas.  Os sogros também eram presentes, embora a relação com eles fosse com

frequência marcada por diferenças de valores e práticas que podiam produzir tensões e

atritos. Assim, se o convívio cotidiano era intenso e significativo, o modo de pensar a

descendência através do bebê matizava a importância do conjunto destas relações.

O bebê esperado como filho

A gravidez era pensada como um estágio inicial da maternidade, entre as mulheres

entrevistadas2.  Para a maioria delas, engravidar havia sido planejado cuidadosamente.

Havia  sido,  em geral,  uma decisão  do  casal,  tomada após  alguns  anos  de  união.  A

estabilidade financeira  também era considerada importante  e,  embora alguns maridos

1 Os dados analisados aqui resultam da pesquisa “Pertencimento e parentesco na gravidez”, apoiada pelo
Programa Pro-Ciência da UERJ, pelo CNPq (Bolsa de Produtividade) e pela CAPES (Bolsa Estágio
Sênior). Priscilla Silva, Thales Moraes e Bruno Hammes participaram como assistentes de pesquisa. 

2 Nesta  seção,  trago  uma  análise  dos  dados  apresentada  em  outro  trabalho,  “Imaginando  o  bebê
esperado:  parentesco,  raça e  beleza no Rio  de Janeiro”,  apresentado no XII  Congresso Luso-Afro-
Brasileiro, Lisboa, 2015.



quisessem esperar mais, as mulheres tinham empregos estáveis na época da pesquisa.

Todas expressaram o desejo de ser mãe,  mesmo que isto  provocasse ansiedade em

muitas  delas  (Rezende  2012).  Tornava-se  assim  uma  etapa  importante  da  trajetória

destas mulheres enquanto indivíduos e do casal, que tinha a formação da família como

projeto.

A percepção de que, como gestantes, já eram mães apareceu de formas diversas

no modo como todas  elas  se  referiam ao  bebê  que  esperavam3.  Primeiro,  os  bebês

esperados eram focos de vários cuidados dentro do corpo, tanto pelas mulheres como por

especialistas médicos. O desenvolvimento e saúde do bebê deveriam ser acompanhados

por profissionais e a maioria delas trocou de médico ao saberem da gravidez, buscando

um obstetra que fizesse parte de seu plano de saúde. Com isso, o acompanhamento pré-

natal  prescrevia consultas mensais, além de vários exames e ultrassonografias. Estas

eram atendidas também pelos maridos, sempre que possível, e eram vistas não apenas

como forma de acompanhar o desenvolvimento fetal, mas também um meio de fortalecer

os vínculos entre pai e bebê.4 

Além  das  consultas  médicas  pre-natais,  as  gestantes  mencionaram  várias

mudanças em suas rotinas em função das preocupações com a saúde do bebê, além da

sua própria. Por exemplo, elas tentavam reduzir o estresse criado no trabalho porque era

visto prejudicial ao bebê. Muitas interromperam as atividades físicas que faziam antes de

engravidar por medo de trazer riscos ao bebê. O consumo de certas substâncias, como

bebidas alcóolicas, cigarros e remédios analgésicos, deveria ser evitado porque também

afetavam o bebê. No grupo de gestantes, algumas mulheres desejavam ter parto natural,

sem recurso à anestesia, considerada danosa ao bebê, ainda que pudesse ser um alivio

às  dores  do  trabalho  de  parto.  Aquelas  que  pintavam o  cabelo  antes  de  engravidar

mudaram  seus  hábitos  porque  a  tintura  também  era  prejudicial  à  saúde  fetal.  Estas

mudanças eram vistas como algo a ser feito pelos bebês, apesar da dificuldade delas de

modificarem hábitos já bem estabelecidos. Para algumas, esta mudança era um sacrifício

pela saúde dos bebês. Para outras, era o cuidado que toda mãe tem que ter com seu

filho,  revelando  assim  uma  dimensão  moral  desta  concepção  de  maternidade  como

doação de si (Mayblin 2011).

Em segundo lugar, bebês também exigiam espaço e enxoval composto de uma

lista longa de itens, que demandava uma preparação cuidadosa e demorada. Em todas as

entrevistas,  aparecia  o  ideal  que  o  bebê tivesse  um quarto  só  para  si,  com móveis,

3 Para outras percepções da relação entre gestante e feto, ver Ivry (2010) e Morgan (1997).
4 Ver Chazan (2007) e Taylor (1998) sobre a importância do elemento visual das ultrassonografias como 

forma de tornar o bebê “real”.



objetos e enxoval, frequentemente bordados à mão com seus nomes pelas futuras avós.

A maioria dos casais tinha suas residências passando por um processo de reforma para a

chegada do bebê. Embora as mulheres ganhassem boa parte do enxoval e mobiliário de

membros  da  família  e  amigos,  algumas  viajavam aos  Estados  Unidos  para  comprar

roupas  e  carrinhos  que  seriam  mais  baratos  e  de  melhor  qualidade.  Assim,  o

funcionamento  da casa já  estava alterado com reformas e  rearranjos  do espaço que

davam ao bebê, antes mesmo de nascer, presença tangível na vida do casal.

Um  terceiro  aspecto  era  a  referência  constante  ao  bebê  como  “filho”.  Muitas

comentavam como seu “filho” já tinha muitas roupas e presentes, outras falavam de suas

mudanças de hábitos como uma forma de cuidado com a saúde do “filho”. Em todas estas

referências, as mulheres apareciam como mães já antes do nascimento dos bebês. Esta

visão foi textualmente afirmada por Fernanda, na ocasião de seu aniversário. Quando a

parabenizei e mencionei que era seu primeiro aniversário como mãe, ela me corrigiu e

disse que era seu “primeiro aniversário como mãe da Carolina fora da barriga”.

Por  último,  havia  a  visão  de  que os  bebês  esperados já  seriam pessoas  com

gostos específicos5. Discuto esta percepção mais detidamente no restante deste artigo,

usando as falas de Julia como mostrar as formas de pensar o bebê. Julia tinha 34 anos

quando entrevistada e estava no sétimo mês de gestação de uma menina.  Branca e

moradora da zona Sul do Rio de Janeiro, era gerente de projetos em uma organização

não  governamental  e  a  gravidez  havia  acelerado  o  processo  de  ir  morar  com  seu

companheiro, que já tinha um filho de uma união anterior. Ela já havia sido casada antes

mas nunca tinha engravidado e recebeu a noticia com muita alegria, ainda que a tenha

pego despreparada. Na época, seu apartamento estava alugado e ela estava morando

com os pais e seu namoro mal tinha um ano. Quando conversamos, ela já havia retomado

seu apartamento, arrumado o espaço do bebê e estava organizando seu trabalho para

quando tivesse afastada pela licença maternidade. Julia se dizia muito envolvida com o

trabalho, viajava muito por conta dele e estava preocupada com as mudanças de ritmo

que  viriam depois  que  o  bebê  nascesse.  Já  naquele  estágio  da  gestação,  ela  vinha

adoecendo mais em função do ritmo intenso de trabalho e estava se dando conta que

precisava desacelerar,  o  que não era  fácil.  Em muitos  momentos da entrevista,  Julia

mencionava seus pais, sua mãe em particular. Assim como ela, Julia fumava e sabia ser

criticada por isso, mas ao contrário dos desejos da mãe, não fazia nenhum curso de

preparação para gestantes. Sua família, muito presente e muito afetuosa, era para ela

5 Ao contrário de outras sociedades, como na região Andina do Equador estudada por Morgan (1997), em
que as características físicas e morais do bebê só eram vistas como fluidas e se formavam após o
nascimento.



uma referência, enquanto que seu companheiro havia perdido o pai cedo e não tinha uma

relação tão próxima com a mãe.  Julia falava no bebê como “sua filha”, que já demandava

cuidados – como as vitaminas que faziam mal ao seu estômago, tinha nome e tinha sido

“personificada”.   Este  breve resumo contextualiza  um pouco das visões de Julia  que

apresento a seguir. Ainda que seu relato, como os outros, tivesse muitas singularidades,

havia  também  vários  pontos  presentes  nas  narrativas  das  outras  mulheres,  como

mostrarei em seguida.

 
O temperamento do bebê
 
“Isso aí outro dia eu tava pensando, porque assim, o que dizem é que a genética é muito
forte, né, e que tem traços que você não acredita que a criança tem igual e que você
inclusive não influencia diretamente, de hábitos mesmo comportamentais, e você vê que
“nossa, essa daí é meu filho mesmo”, né! Não sei. Eu tenho uma personalidade muito
forte, meu marido também, e ele é muito mais teimoso do que eu, mas eu acho que ela já
tem a dela, sabe. Eu fico brincando às vezes que ela chuta muito, eu fico brincando que
ela puxou o pai, que é mais agitado e tal, mas não sei. Eu acho que tem uma tendência
grande a ser uma pessoa meio mandona, sabe...” 

Para  Julia,  como para  as  outras  mulheres,  o  bebê mesmo antes  de nascer  já

apresentava traços definidos de “temperamento” ou “personalidade”. O comportamento

dentro da barriga – chutar muito ou pouco – revelaria um modo de ser com o qual a

criança já nasceria, e que não seria tão influenciável pela educação dada pelos pais. A

reação do bebê a certas posições da gestante ou a certos estímulos já revelaria gostos e

preferências, colaborando assim para sua percepção como pessoa, para a qual contribuía

já ser referido por um nome durante a gestação.

Estes atributos de “personalidade”, por sua vez, seriam herdados da família. Julia

falou em genética, enquanto muitas outras mulheres mencionavam a ideia de que os

bebês “puxam” características da família. No caso do comportamento, o bebê “puxaria”

traços de temperamento do pai e da mãe principalmente, embora algumas entrevistadas

tenham estendido a herança aos avós também. No caso de Julia, fica implícita a ideia que

sua postura firme e decidida era em parte atribuída aos seus pais, sua filha tendia a ter

estas características familiares.   De um modo ou de outro,  havia a noção de que as

gerações eram conectadas por traços de comportamento que eram transmitidos como

substância – genes, sangue. A ideia que o filho “puxa” certos aspectos dos pais ou da

família mais geral também confere à criança certa agência na escolha destes traços.

Mas esta interpretação dos movimentos do bebê também vinha acompanhada de

uma forma de imaginar para os filhos certos conjuntos de traços herdados vistos como

mais  desejáveis.  Foi  recorrente  o  desejo  que  os  filhos  fossem  pessoas  calmas,



equilibradas, mas também determinadas, firmes e fortes. A calma em excesso era vista

como falta de ação, o que era considerado ruim. A impulsividade também era má vista,

estando associada com frequência a ideia de “temperamento explosivo”, mais “brigão”.

Ser ansioso ou muito agitado também eram qualidades vistas como complicadas e em

geral não eram desejadas para os filhos.

A recorrência deste ideal de pessoa não aparecia atrelado a padrões de gênero.

Ou seja, era um modelo tanto para meninas quanto para meninos.  De forma semelhante,

quando falavam o que gostariam que o bebê “puxasse”  de cada pai,  não havia uma

correlação de gênero com os traços apontados. Ora eram as mulheres que eram calmas

e seus maridos explosivos, ora eram elas as agitadas e os maridos mais relaxados e

pacientes. Também não havia diferença entre as mulheres vindas de famílias de camadas

médias  e  aquelas  com trajetória  de  ascensão  social.  O  desenho  era  o  mesmo,  com

ênfase semelhante na ideia de determinação como valor.

O que eu gostaria de destacar aqui é o fato do bebê já ser pensado como pessoa

dotada de traços comportamentais  que por  sua vez  são herdados do pai  e  da  mãe.

Embora várias mulheres tenham expressado o desejo de dar aos filhos uma educação

semelhante a que receberam das suas mães, principalmente em termos da transmissão

de  valores  morais,  convivia  com  esta  visão  a  percepção  de  características  mais

essencializadas, com as quais o bebê já nasceria.  Julia mesmo, em outras partes da

entrevista, articula seu modo de ser à forma como seus pais a educaram, os valores que

eles  têm,  enfatizando  muito  uma  continuidade  entre  eles.  Estas  qualidades  eram

imaginadas em torno de um ideal de pessoa, visto como reunindo o melhor de cada pai,

de forma semelhante ao modo de pensar a aparência do bebê.

A aparência do bebê

“Olha só, as minhas amigas costumam rir muito de mim... Eu morro de medo que ela seja
feia! (risos) Eu vivo falando pras minhas amigas porque, como diz a minha mãe, “quem
ama o  feio,  bonito  lhe  parece”!  Então  eu  acho  que  eu  nunca  ia  conseguir  enxergar
nenhuma feiura na minha filha. Aí eu fico brincando com as minhas comadres. Eu fico:
“Olha, você tem a obrigação de me avisar se ela for feinha e tal, pra eu investir mais na
coisa  de  ela  ser  simpática  e  tal”,  eu  fico  brincando!  Não,  eu  não  tenho  nenhuma
preocupação em relação a isso não. Eu imagino que ela vá ter os cabelos cacheados
como os meus, acho que se ela tiver os olhos do pai, que é meio rasgadinho assim, tá
linda,  entendeu?...  Às  vezes,  quando eu sonhei,  e  eu  só  sonhei  uma vez,  com uma
menina, ela não tinha nada a ver comigo nem com ele assim. Eu estranhei. Mas eu não
tenho expectativa. Eu acho que vai  ter  um nariz pequeno, porque eu tenho um nariz
pequeno e ele também. Mas não tenho a menor ideia”.

Julia  selecionou  atributos  físicos  que  ela  desejava  para  sua  filha  –  cabelos



cacheados, olhos rasgadinhos, nariz pequeno – mas brincava com a possibilidade de ela

ser “feia”. Assim como as outras mulheres, havia uma escolha de traços desejados para o

bebê que conformava certo padrão de beleza, particularmente relevante para as meninas.

Como desenvolvo em outro lugar (Rezende 2015), querer a beleza dos filhos produzia

ambivalência  em muitas  mulheres,  que  viam neste  desejo  uma  antítese  ao  ideal  de

maternidade que coloca o amor incondicional ao filho acima de tudo. Aqui retomo meu

argumento de como este senso estético reflete formas de pertencimento social, racial e

étnico, que são também familiares.  

Julia,  como  as  outras  gestantes  pesquisadas,  imaginava  seu  bebê  com

características  físicas  que  eram  traçadas  às  suas  famílias  e  as  de  seus  maridos.  A

aparência imaginada remetia à descrição física de vários parentes – pais, irmãos, avós,

estabelecendo assim vínculos explícitos entre as gerações. Contribuía para este exercício

de imaginação os exames de ultrassonografia que faziam com que as gestantes vissem

nas  imagens  traços  presentes  nos  pais  ou  na  família  mais  ampla.  Assim  como  nas

discussões  sobre  quais  sobrenomes  dar  à  criança  (Rezende  2014),  estas  mulheres

elaboravam as bases para o nascimento social do bebê, já durante sua gestação.

Apesar  deste  desejo  de  conexão  ser  apontado,  ele  não  era  expresso

necessariamente em termos de uma continuidade ou mesmo semelhança física em geral.

As gestantes falavam de certos traços – tipo de cabelo, cor dos olhos, forma do nariz, cor

da pele – que podiam ser remontados à família, mas a combinação resultante na criança

era  percebida  como  distinta  e  única.  De  fato,  assim  como  na  discussão  dos

“temperamentos”, quando elas desejavam que seus bebês “puxassem” o melhor de cada

família,  havia  ali  uma  visão  particular  da  continuidade  familiar  –  uma  que  seria

aperfeiçoada – na qual a criança se insere ativamente. 

A preferência por certos traços físicos não parecia estar referida ao estado das

relações  entre  as  gestantes  e  suas  redes  de  parentesco.  Ao  contrário,  os  aspectos

selecionados  mostravam  uma  identidade  importante  ou  um  ideal  de  beleza,

particularmente significativo no caso de bebês meninas, como reforça o depoimento de

Julia. Embora Edmonds argumente, em seu estudo sobre cirurgia plástica no Brasil, que a

hierarquia da beleza não reflete de forma direta hierarquias de status e riqueza (2010: 20),

no meu estudo elas estão articuladas estreitamente nos casos em que a ascensão social

está  presente  na trajetória  de  gestantes  brancas.  Entre  estas,  havia  uma preferência

generalizada por olhos claros, cabelos ondulados (mas não crespos, como os de pessoas

negras) e nariz afilado. Um fenótipo mais próximo do europeu simbolizava ascendência



social6 e era assim desejado para os bebês. O fenótipo negro, associado em geral com as

camadas  sociais  inferiores,  era  nitidamente  desvalorizado,  ao  passo  que  traços

associados ao europeu do norte eram mais desejados. Para aquelas que já vinham de

famílias de camadas médias, como Julia, as características do fenótipo europeu não eram

tão importantes, de forma que elas se detiveram em traços menos simbólicos como o

formato dos olhos ou tamanho do queixo. Por sua vez, o crescimento de uma classe

média negra nas últimas décadas vem articulado a novos desejos, como das gestantes

negras que gostariam de ver em seus filhos a pele muito escura, o nariz arredondado e os

cabelos crespos (ver também o estudo de Souza 2012). 

Pensando a descendência

A noção de que o parentesco se constitui através da transmissão de substâncias

das  linhagens  paterna  e  materna  é  historicamente  construída  e  variável  entre  as

sociedades europeias.  Na Roma antiga, como mostram Harders (2013) e Moreau (2013),

eram considerados parentes consanguíneos aqueles que estavam sob a autoridade do

pater famílias, o que incluía filhos biológicos e adotivos. Naquele momento, a visão do

sangue como substância conectora era mal desenvolvida ou utilizada como metáfora. No

início da idade moderna, na Europa barroca, Delille (2013) e Sabean (2013) apontam já

para  uma  mudança  na  importância  dada  ao  sangue,  mas  cuja  transmissão  se  dava

basicamente entre o pai e os filhos, sendo a mulher apenas um meio de intermediação.

Aparece neste momento a visão naturalista que pensa os valores e as qualidades morais

como herdadas de gerações anteriores através do sangue, um modo de diferenciar a

nobreza do povo. Este modo de pensar competia com a importância da Igreja e do Estado

enquanto poderes capazes de conferir títulos e status e do indivíduo enquanto capaz de

conquistar tais privilégios. Em todos estes momentos, havia uma importante questão de

fundo: a delimitação de grupos e seus privilégios – títulos, status, propriedade.

Ao  pensar  nas  gestantes  estudadas,  o  contexto  social  e  histórico  é  outro.  Na

medida em que nas sociedades ocidentais modernas o Estado assumiu cada vez mais o

controle amplo das populações, na acepção de Foucault (1988), o poder social da família

se modificou e em alguns casos, se estreitou. Coube então à família o papel de reproduzir

os indivíduos, dentro dos moldes sociais adequados e conferindo a seus membros direitos

e deveres específicos. Mas, se o papel da família pode ser este, assim como a ideia do

senso comum como espaço do afeto e da criação dos indivíduos, é também uma rede

6  Para um texto clássico sobre a importância dos fenótipos na sociedade brasileira, ver Oracy Nogueira
(1985).  Maggie  (1992)  e  Fry  (2005)  discutem aspectos  atuais  desta  questão,  levando em conta  a
convivência entre concepções de raça pautadas no fenótipo e na origem étnica. 



que não apenas conecta um sujeito a outros, mas também define em grande parte sua

inserção social e com ela maior ou menor acesso a bens, privilégios e diferentes formas

de capital no sentido dado por Bourdieu (2007). Assim, pensar a descendência implica em

destacar tanto um modo de pensar a conexão entre pessoas como também aquilo que é

importante ser transmitido. 

Assim,  entre  as  gestantes  estudadas,  o  bebê  esperado  era  percebido  como

inserido em uma relação de parentesco com a mulher, já antes de nascer. A experiência

física da gravidez contribuía para este vínculo, entendido como uma relação entre duas

pessoas – a mulher com seus hábitos e o bebê com seus desejos. A relação com a figura

do pai se constituía naquele momento através de outros meios – da preparação da casa

para o nascimento, do acompanhamento das consultas e em particular da fruição das

ultrassonografias.  Colaborava para este sentido de filiação, o processo de imaginar o

bebê com traços tanto da mãe quanto do pai. 

Ao mesmo tempo, os laços do bebê com a gestante e seu marido os conectava

com gerações anteriores. A ideia de que este vínculo se baseava no compartilhamento de

substâncias biológicas – principalmente uma carga genética – com pai  e mãe estava

presente, mas recebia releituras e ênfases distintas. Primeiro, embora a conexão entre o

bebê e os pais fosse mais elaborada, aparecia com muita frequência a referencia a outras

pessoas da família – avós e tios do bebê. Segundo, a ideia de semelhança física como

reveladora de vínculos de parentesco existia, mas tornava-se manipulada para enfatizar

certos laços cuja visibilidade era desejada. De forma parecida, o bebê “herdaria” traços de

comportamento dos pais, mostrando assim sua relação com eles, mas esperava-se que

ele tivesse apenas suas melhores características. Em todos os casos, então, imaginava-

se uma conexão com o passado em termos de substâncias e qualidades subjetivas, mas

havia uma seleção do que se desejaria para o futuro, pautada tanto nos laços afetivos

diferenciados dentro  da  rede de parentesco como também nos projetos  do casal  em

termos de posição social e/ou pertencimento étnico ou racial. 

O  bebê aparecia  assim como pessoa cujos  traços seriam únicos e  ao mesmo

tempo presentes em uma teia de relacionalidades já existente. Enquanto pessoa, o bebê

era um ser com gênero, exibido principalmente pelo nome e quiçá pela beleza feminina ou

agitação  masculina.  Destacava-se  certa  agência  sua,  que  “puxaria”  certos  traços  da

família e não outros. Desta forma, a gestação surgia como um processo não apenas de

desenvolvimento  biológico  do  bebê,  mas  também,  e  igualmente  importante,  de  sua

criação como pessoa singular e ao mesmo tempo inserida em uma rede de parentesco ––

como “filho”, com nome e sobrenome e características físicas e subjetivas já antecipadas. 
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