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RESUMO

MELO-DE-AGUIAR Aline. Construção da maternidade contemporânea e a
participação em um grupo de suporte online no Facebook. 2015. 163 f. Tese (Doutorado
em Psicologia Social) – Instituto de Psicologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, 2015.
Este estudo buscou contribuições da psicologia do desenvolvimento, pela perspectiva
da psicologia evolucionista e sociocultural, para compreender a construção da maternidade
contemporânea com uso do Facebook como suporte online. No último século ocorreram
muitas transformações no papel social da mulher, o mercado de trabalho a incorporou, o nível
de escolaridade aumentou, a taxa de natalidade caiu. Entretanto, a diminuição no número de
filhos não reduziu o trabalho materno. Em contextos urbanos de grandes cidades, as famílias
estendidas são menos frequentes. Em contraste, o uso de redes sociais, tipo Facebook,
aumenta. O percentual de brasileiras (30-39 anos) que utiliza a internet supera 50%.
Hipotetizou-se que redes sociais online podem complementar o apoio demandado pelas mães.
Desse modo, entendendo que mulheres precisam de apoio para cuidar das crianças e que o
mundo atual está interconectado através da internet, buscou-se abordar a maternidade
contemporânea em sociedade urbana e a internet no contexto do suporte online à
parentalidade. Foram feitos dois estudos com amostra de um grupo de suporte online para
gestantes/mães no Facebook: 1) Análise de postagens coletadas (30 meses), objetivando
compreender discurso materno e principais temas abordados; 2) Investigação da percepção
sobre rede de apoio geral e online, como o apoio online pode ser conseguido, o que interessa
às mães neste tipo de apoio e perfil sociodemográfico. O Estudo 1, analisou conteúdo de
2.510 postagens apontando dois grupos de categorias: psicológicas (45%) e não-psicológicas
(55%). No primeiro, o discurso enquadra-se na teoria da constelação da maternidade de
Daniel Stern: 1) vida crescimento (50%); 2) relacionar-se primário (8%); 3) matriz de apoio
(40%); 4) reorganização da identidade (2%). O segundo indicou quatro categorias: 5)
negócios/divulgação (54%); 6) desenvolvimento gestacional/parto (9%); 7) pós-parto (5%); 8)
indicações/pedidos práticos (32%). O Estudo 2 apontou que as participantes têm idade média
de 31,86 anos, 88,6% possui graduação completa, a maioria mora com companheiro, exerce
atividade profissional remunerada e tem renda familiar mensal superior a 10 salários mínimos
(48%). Os principais interesses estão nos temas relacionados à saúde e cuidados com bebê. A
maioria indica que lê as postagens com mais frequência do que expõem suas dúvidas. Grande
parte percebe o grupo online como uma ajuda importante no exercício da sua maternidade. A
escala de apoio social (presencial) apresenta escores maiores do que a escala de apoio social
online com diferença em todas as dimensões. A escala de apoio social online aponta que as
dimensões apoio informacional e emocional apresentam escores maiores, revelando que a
troca de informações e o encorajamento em momentos difíceis da vida parecem ser os mais
relevantes, apontando, principalmente, que há diferença significativa entre a dimensão
emocional e as demais dimensões da escala. Resumindo, o grupo de suporte online se mostrou
uma importante ferramenta para compartilhar informações entre mulheres que estão passando
pelo mesmo momento do ciclo vital, e o suporte online um instrumento relevante ao suporte à
parentalidade, prestando-se a um serviço que não poderia ser imaginado décadas atrás. Novos
estudos poderão aprofundar e ampliar os resultados desta investigação.
Palavras-chave: Maternidade. Apoio social online. Psicologia do desenvolvimento.

ABSTRACT

MELO-DE-AGUIAR Aline. The construction of contemporary motherhood and the
participation on online support groups from Facebook. 2015. 163 f. Tese (Doutorado em
Psicologia Social) – Instituto de Psicologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, 2015.
In order to understand the construction of contemporary motherhood with the use of
Facebook as an online support, this study has been based on contributions from
developmental psychology, under the perspective of both evolutionary and sociocultural
psychology. Plenty of changes have happened on women’s social role in the last century:
Women were incorporated into the labor market, their years of formal education increased
and birth rates decreased. However, a smaller number of children did not reduce maternal
work. In urban contexts of big cities, large families are not very common. In contrast to it, the
use of social networks such as Facebook grows. The percentage of Brazilian women between
30 and 39 years-old that uses the internet is higher than 50%. There was the hypothesis that
online social networks could complement the support needed by mothers. Understanding that
women need total support to take care of children and that nowadays the world is connected
through internet, the intention of this work was to discuss contemporary motherhood in urban
society and the internet as the context of online support to parenthood. Two studies were done
with an online support group of pregnant women/mothers on Facebook: 1) Analysis of
collected posts (during 30 months), having as an objective the comprehension of maternal
speech as well as the most discussed topics; 2) The investigation on the perception about
support networks both online and offline, on how online support is achieved, what is mothers’
main interest in this kind of online support and a socioeconomic profile. Study 1 analyzed the
content of 2510 posts showing two category groups: psychological (45%) and nonpsychological (55%). On the first one, mother´s posts were focused on Daniel Stern’s
motherhood constellation categories: 1) life growth (50%); 2) primary bonding (8%); 3)
maternal matrix (40%); 4) identity’s reorganization (2%). In the second group four other
categories were identified: 5) business/publicity (54%); 6) pregnancy development/giving
birth (9%); 7) after-birth (5%); 8) indications/functional requests (32%). Study 2 participants
had an average of 31,86 years-old, 88,6% of them finished their college studies, most of them
live with their partners, are working and have their family income higher than 10 times the
minimum wage (48%). Their main interests are related to health and baby care. Most of them
indicate they read the posts more often than the comment or post some kind of doubt they
might have. The online group is perceived by most part of them as an important help on the
exercise of motherhood. The scale of social support in general presents bigger scores than the
scale of online social support with differences in every dimension. The scale of online social
support points out that both information and emotional support dimensions present bigger
scores, revealing the relevance of both information and encouragement exchanges during
tough moments in life. Besides, it points to the significant difference between the emotional
dimension and other scale dimensions. And finally, the online support group appeared as an
important tool of sharing information between women that are going through the same
moment in life, as well as to parenthood in general, being useful as a service that could not be
pictured decades ago. New studies can deepen the theme as well as amplify the results of this
investigation.
Key-words: Motherhood. Online social support. Developmental psychology.
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INTRODUÇÃO

Minha graduação em psicologia foi fruto de uma escolha consciente, que tinha por
intuito ampliar e aprofundar meus conhecimentos sobre temas relacionados ao
desenvolvimento humano e à maternidade. Após a graduação, dei sequência aos estudos
cursando o mestrado em psicologia social, com foco em psicologia do desenvolvimento, no
qual pesquisei crenças de pais e profissionais de saúde sobre crianças com síndrome de Down
(Melo-de-Aguiar, 2010). O interesse pelo tema deveu-se ao fato de, ao trabalhar com
maternidade, eventualmente, me deparar com pais que tinham filhos com alguma deficiência.
Na continuidade dos estudos, um acréscimo importante ao meu desenvolvimento acadêmico
foi ter cursado a especialização em atenção integral à saúde materno-infantil na Maternidade
Escola da UFRJ. Em paralelo à vida acadêmica, desenvolvo trabalhos com grupos educativos
e de suporte (presenciais e online) para gestantes e mães. No momento, apresento esta tese de
doutorado, na qual alio minha experiência prática na condução dos grupos para gestantes e
mães a contribuições teóricas na área da psicologia do desenvolvimento.
Por conta da especialidade na qual atuo, costumo receber dúvidas e perguntas de
mulheres e mães sobre ciclo gravídico-puerperal e desenvolvimento infantil, pessoalmente,
por e-mail e através das redes sociais na internet, como o Facebook. Em julho de 2011,
motivada pelo grande volume de questionamentos recebidos e de respostas que eram dadas
individualmente, mas que poderiam servir a diversas mulheres, criei um grupo de suporte
online no Facebook, com o intuito de promover uma rede de apoio mútuo entre as mulheres,
pois a dúvida de uma, poderia ser a mesma de outras tantas mulheres. Dessa forma, além do
meu trabalho ser facilitado, um maior número de mulheres receberia as informações, pois elas
próprias poderiam interagir entre si, ampliando o alcance de apoio pretendido. E, também,
reconhecendo o valor da contribuição dessas mulheres que, vivenciando de formas diferentes
a mesma fase do ciclo vital, são capazes de perceber os problemas experimentados, umas das
outras, e de oferecer opiniões, sugestões construtivas e apoio mútuo.
Pelo que tenho observado no grupo de suporte online que administro e nos estudos
sobre psicologia do desenvolvimento e suporte online, entre alegrias e tristezas, as mulheres
encontram-se, perdem-se, reencontram-se, até que construam efetivamente a forma como irão
vivenciar o papel materno em suas vidas. De um modo geral, as mulheres que me procuram
são primíparas (ainda gestando o primeiro filho ou com filho recém-nascido), de classe
socioeconômica média, possuem, em sua maioria, bom nível sociocultural e de escolaridade,
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vivem em companhia de um parceiro, prezam por uma carreira profissional e desejam um
corpo saudável e bem cuidado. Em relação à gravidez, ao parto e aos cuidados com o bebê, a
grande maioria deseja/desejava parir por via vaginal (e quase sempre terá/teve cesariana),
quer amamentar, amar o filho e dar-lhes tudo o que de melhor estiver ao seu alcance, tanto em
termos materiais quanto emocionais. São usuárias assíduas da internet, que buscam na rede
mundial de computadores, informações diversas, inclusive sobre maternidade, e que encaram,
portanto, a instrução e o apoio obtido através da internet como uma realidade e uma prática
comum em suas vidas diárias. Ou seja, são típicas mulheres contemporâneas, escolarizadas,
que vivem em um meio urbano, ocidental, globalizado, conectado, industrializado e
capitalista.
Na cultura atual, a mulher vive diversos papéis simultaneamente. Precisa ser, ao
mesmo tempo, mulher, profissional, mãe, esposa, amiga. Muitas trabalham, não tendo apenas
o rótulo de “do lar” que suas avós e bisavós vivenciaram. E se já era difícil cuidar de uma
casa e dos filhos, a mulher de hoje acumula novas demandas que exigem diversas adaptações.
Ela soma às tarefas de cuidados com o filho e com a casa, o papel de esposa, precisando,
também, dar atenção ao marido (que nem sempre se adaptou aos novos tempos, em termos de
divisão de tarefas domésticas); além de precisar cuidar de si mesmo, de manter seus
relacionamentos com amigos e familiares e, dedicar um bom tempo à vida profissional, que,
no caso de mulheres que acabaram de ter filhos, demanda o retorno ao trabalho assim que a
licença maternidade terminar. São demandas que dividem essa mulher em muitas, exigindo
dela o desempenho de diferentes papéis sociais. São muitas facetas em uma pessoa só. Muitas
transformações, cobranças, sonhos e frustrações, principalmente no momento do
estabelecimento do seu papel materno que requer uma imersão intensa em termos
psicológicos, sociais e físicos.
A família também vem se transformando ao longo do tempo e se adequando à nova
realidade. A família de classe social média atual, objeto deste estudo, não é tão numerosa
quanto a de tempos atrás, em geral, ela é nuclear (pai, mãe e filho) e pequena. No entanto, a
diminuição do número de filhos não reverteu em menos preocupação e trabalho. Se em
gerações mais velhas o grande foco de atenção nas famílias eram os pais, hoje, o foco são os
filhos. A criança é muito mais valorizada em termos de investimentos emocionais e
financeiros do que antigamente e tem suas mais diversas demandas (necessárias ou não para o
seu bem estar e desenvolvimento) colocadas à frente de quaisquer outras demandas familiares.
Convivendo diariamente com mulheres que atravessam esse momento que reflete
todas essas mudanças e acompanhando a reconfiguração de suas famílias, pude aprofundar
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meu interesse e curiosidade pela complexidade da maternidade contemporânea, pois são essas
mulheres de hoje, essas famílias de hoje, as responsáveis pelas futuras gerações. Através do
acompanhamento online e presencial da vivência da maternidade, tenho a grata possibilidade
de refletir sobre o passado, olhar o presente e tentar projetar o futuro. Creio que aliar essa
experiência prática ao estudo teórico renderá um bom caminho para o entendimento de
algumas das questões da construção da maternidade na contemporaneidade.
Como embasamento teórico, desde 2007, participo do grupo de pesquisa Interação
Social e Desenvolvimento (CNPq) na Uerj – http://www.desin.org. Nele investigamos
questões ligadas à psicologia do desenvolvimento humano em interação com a biologia e com
a cultura, fundamentadas pela psicologia evolucionista e pela psicologia sociocultural. Fazer
parte do grupo é também uma aventura prazerosa, que tem gerado resultados proveitosos para
os futuros pesquisadores e apreciadores do tema, como eu.
Sendo assim, este estudo pretende trazer contribuições da psicologia do
desenvolvimento, por uma perspectiva da psicologia evolucionista e sociocultural, para o
entendimento da construção da maternidade contemporânea com o uso do Facebook como
suporte online. Ele será apresentado da seguinte forma: 1) a maternidade contemporânea em
uma sociedade urbana escolarizada; 2) Situação atual da internet e do contexto do suporte
online na parentalidade; 3) Estudo empírico 1: análise de conteúdo do discurso materno
através de postagens no grupo de suporte online no Facebook; 4) Estudo empírico 2:
investigação sobre o papel do grupo de suporte online no Facebook; 5) Discussão dos
resultados encontrados; e 6) Considerações finais.
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1. A MATERNIDADE CONTEMPORÂNEA EM UMA SOCIEDADE URBANA
ESCOLARIZADA

Ao longo dos últimos 100 anos, a mulher transformou-se em chefe de família de
muitos lares, inclusive brasileiros, o mercado de trabalho a incorporou definitivamente, o
nível de escolaridade, principalmente na classe média, elevou-se, a taxa de natalidade caiu
(IBGE, 2012) e as mulheres, de um modo geral, continuam entendendo que a maternidade é
algo inerente à sua constituição (Barbosa & Rocha-Coutinho, 2007). Ainda hoje, em nossa
cultura, uma mulher é cobrada (ou cobra-se) para tornar-se mãe e se não deseja exercer tal
papel é questionada, como se ser mãe fizesse parte incontestável do papel social da mulher
(Barbosa & Rocha-Coutinho, 2007).
Observando aspectos histórico-sociais do papel da mulher, podemos destacar uma
mudança na ordem familiar que ocorreu a partir do século XVIII e que nos ajuda a entender
porque a maternidade ainda é uma cobrança para algumas mulheres. Nesta época,
influenciada pela política higienista e por uma medicina preocupada em produzir vida
saudável, a constituição da família passou a ser nuclear, com a mulher exercendo o papel
central de responsável pelos cuidados com a prole. Ela foi promovida ao papel de “mãe” e
tornou-se responsável pela criação de filhos saudáveis. Dessa forma, a mulher ganhou o
domínio do espaço doméstico e passou a ser vista de maneira positiva e importante (D´Incao,
2011; Mahwah & Kehl, 1996).
Nessa mesma época, busca-se justificativa na própria constituição do corpo feminino,
como detentor de características específicas que são próprias da maternidade, como sendo a
maternidade a essência e a natureza feminina e, consequentemente, o melhor para o cuidado
das crianças, atrelando, desse modo, o papel materno à fisiologia feminina (Badinter, 1985,
2011). O papel fisiológico de gestar e parir é uma característica da mulher, entretanto, na
espécie humana a mulher pode ou não optar por tornar-se mãe nos dias de hoje. Sendo assim,
essa imbricação mulher-maternidade, com uma suposta obrigatoriedade da mulher em ter que
ser mãe, perdura até os dias de hoje como algo culturalmente construído, mesmo com a
mulher tendo um espaço na sociedade e no mercado de trabalho, bem como o controle de sua
natalidade por meio das tecnologias médicas de contracepção (Brasil, 2009).
As transformações ocorridas nos últimos tempos, tais como a presença da mulher no
ambiente de trabalho e o aumento da escolaridade e da expectativa de vida, fez com que a
família urbana de classe social média tivesse uma redução em sua rede de apoio familiar.
Pois as demais mulheres da família (avós, tias, irmãs) permanecem ainda no mercado de
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trabalho, não fazendo parte, necessariamente, da rede de apoio essencial para cuidar das
crianças. A falta de apoio pode gerar estresse e conflitos entre maternidade e carreira
profissional, principalmente no caso de mães de crianças pequenas. Esse não é um
fenômeno exclusivo das brasileiras, há estudos com diversas populações apontando os
conflitos maternidade-trabalho, principalmente na União Europeia e nos EUA (Oliveira,
Faria, Sarriera, Piccinini & Trentini, 2011).
Como consequência, a utilização de creches e/ou babás nos cuidados infantis para que
as mulheres possam ser mães e, ao mesmo tempo, exercer uma profissão em tempo integral
são alguns dos recursos práticos utilizados, nos dias de hoje, quando os familiares estão
ocupados em outros afazeres (Oliveira et al., 2011). Esses autores também apontam que,
quando a mulher tem um trabalho em horário parcial e/ou mais flexível, é mais fácil poder
contar com a ajuda de familiares nos cuidados com a criança. Com isso, o ingresso da criança
nas instituições de cuidado infantil é postergado, já que a diminuição do número de horas que
o cuidador precisa dedicar é menor, facilitando a divisão do tempo entre os familiares.
As décadas finais do século XX marcam mais drasticamente tais mudanças de valores,
de práticas e de papéis sociais desempenhados pelos indivíduos. No caso das mulheres, sua
inserção social levou a uma relativa igualdade com os homens nos espaços públicos, mas não,
necessariamente, nos espaços privados. Nos dias de hoje, a divisão de tarefas domésticas e de
cuidados com o bebê, nem sempre são divididos em igual proporção entre pais e mães.
Outro aspecto comum é que mulheres com maior escolaridade buscam uma
consolidação de sua carreira profissional no mercado de trabalho antes de ter filhos, adiando a
maternidade. A questão é que a época em que efetivamente resolvem ter filhos nem sempre
coincide com a melhor época, em termos fisiológicos, para ter uma gestação. Surge aí um
descompasso em relação a firmar-se profissionalmente e tornar-se mãe: ambos requerem
dedicação quase que exclusiva, praticamente na mesma época da vida e, atualmente, a rede de
apoio familiar, como visto, pode estar mais restrita para as mulheres de classe média (Barbosa
& Rocha-Coutinho, 2007).
A solução para o impasse entre profissão e maternidade está ainda distante, embora
alguns exemplos de conciliação estejam surgindo. Estudos mostram que uma maior
flexibilidade no ambiente de trabalho e a presença de apoio social na vida da mulher,
principalmente nos cuidados com os filhos, tendem a amenizar o impacto da maternidade
sobre o trabalho, bem como trazer o sentimento de satisfação com a maternidade, com o
trabalho e com a convivência familiar (Oliveira et al., 2011).
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Para compreendermos melhor a complexidade dessa nova mulher – e dos conflitos que
enfrenta na vivência e na construção da sua maternidade –, primeiro precisamos compreendêla. Estamos falando de uma mulher imersa em aspectos biopsicossociais que se influenciam
mutuamente. Tais aspectos serão apresentados separadamente, a seguir, de modo didático,
apenas para facilitar o entendimento das influências na construção da maternidade.
Inicialmente, serão abordados os aspectos filogenéticos da maternidade e da díade mãe-bebê
no homo sapiens. Na sequência, os aspectos do papel social da maternidade. E, por último, os
aspectos psicológicos e mais subjetivos pelos quais a mulher passa em sua caminhada
individual na formação da sua identidade materna.

1.1. Aspectos filogenéticos da maternidade

O bebê humano não é um “filhote” como os de outros mamíferos. Ele apresenta
propensões e especificidades próprias da espécie homo sapiens. Para compreender um pouco
da complexidade da chegada de um bebê humano a uma família, serão abordados alguns
princípios e noções da psicologia evolucionista (PE) ligados à filogênese. Esses conceitos
explicitam uma visão da natureza biologicamente cultural dos seres humanos e como a
imbricação da biologia com a cultura afeta o modo como os pais cuidam de seus bebês.
A PE baseia-se na teoria da evolução de Darwin (1859/2004) e seus desdobramentos
para discutir a adaptabilidade do ser humano a seu meio (Seidl-de-Moura, 2005). Considera
tanto as predisposições biológicas quanto as especificidades do comportamento em diferentes
contextos, levando em conta características individuais e buscando saber como ocorre a
interação entre características da espécie e a experiência pessoal (Vieira & Prado, 2005). Tem
como premissas: 1) a existência de uma natureza humana universal, que contém mecanismos
psicológicos produtos da evolução da espécie; 2) que os mecanismos psicológicos são
adaptações resultantes de um processo de seleção natural ao longo do tempo evolucionário; 3)
a concepção de que a estrutura da mente humana é adaptativa ao ambiente ancestral de
evolução e apresenta mecanismos de processamento de informação que permitem que os seres
humanos produzam, absorvam, modifiquem e transmitam cultura (Bussab & Ribeiro, 1998;
Bussab, 2000; Seidl-de-Moura, 2005).
Com base nessa perspectiva, assume-se que um bebê quando nasce traz consigo um
pouco da história da espécie, na qual alguns aspectos estruturais do seu desenvolvimento
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foram selecionados ao longo de milhares de anos. Esses processos não são arbitrários nem
inflexíveis, mas adaptados ao longo do tempo. Um exemplo é a imaturidade com a qual nasce
a espécie humana e as suas propensões para aprender e se socializar (Vieira & Prado, 2005).
O processo de evolução e adaptação do comportamento humano inclui diversos
pontos relevantes, dentre os quais a passagem ao bipedalismo. A liberação dos membros
superiores foi de suma importância em um momento em que a condição ambiental requeria
a coleta de alimentos e utilização de instrumentos, possibilitando, ainda, a ampliação do
campo de visão e a diminuição da incidência de raios solares no corpo dos indivíduos (Toni,
Salvo, Marins & Weber, 2004). O bipedalismo proporcionou também a liberação das mãos
para os cuidados com o bebê, como tocar e carregar o bebê no colo, promovendo uma maior
interação mãe-bebê.
Algumas alterações anatômicas foram imprescindíveis para essa passagem de um tipo
de locomoção quadrúpede para bípede, das quais destaca-se a redução da pélvis, que acarretou
uma modificação significativa no nascimento do bebê humano. Com o estreitamento do canal
de parto um bebê muito grande não teria condições de passar por essa pelve estreitada e
nascer (Toni et al., 2004). Sendo assim, o bebê humano passou a nascer prematuramente, com
o seu desenvolvimento ainda incompleto, dependendo de cuidados de seus coespecíficos para
sobreviver (Toni et al., 2004). O investimento parental torna-se, portanto, fundamental para a
sobrevivência da espécie (Silva & Brito, 2005; Seidl-de-Moura & Ribas, 2009).
Se comparado a filhotes de outras espécies, o bebê humano é um ser frágil, pois
necessita de cuidado e proteção por um longo período de tempo, enquanto cresce e se
desenvolve. Este aspecto, no entanto, não trouxe somente aspectos negativos, ele foi essencial
para o desenvolvimento, na espécie humana, do apego e da família. Comportamentos de
investimento parental e a permanência do homem próximo à prole e à mulher também
favoreceram a sobrevivência dos filhos (Bjorklund, Periss & Causey, 2009).
Outro ponto relevante do processo de evolução e adaptação do comportamento
humano foi a expansão cerebral. Supõe-se que esse fenômeno ocorreu em torno de dois
bilhões de anos, após a passagem ao bipedalismo, tendo como consequência o nascimento
relativamente prematuro do bebê humano. Bebês humanos nascem com seus cérebros com
aproximadamente 23% de seu tamanho final, diferentemente de outros primatas que já
nascem com seus cérebros com cerca de 70% do tamanho final. A imaturidade neurológica é
um diferencial da espécie humana, pois o seu cérebro completa grande parte de seu
desenvolvimento após a gestação, recebendo influências culturais, tornando-se condizente
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com a complexidade da espécie, tanto em termos sociais quanto de estrutura cerebral (Geary
& Flinn, 2001).
Para suprir as demandas do nascimento precoce e da imaturidade neurológica dos seus
filhos, padrões comportamentais maternos e paternos compatíveis com a demanda da prole
por cuidado também passaram por evoluções. Sendo o homo sapiens uma espécie cuja prole é
pequena, em geral um filhote por gestação, a sua eficiência evolutiva não depende só da
sobrevivência dos seus filhotes às etapas iniciais da ontogênese, depende também de que
esses filhotes cheguem à vida adulta e se reproduzam. Sendo fundamental, para que isso
ocorra, o investimento parental. A perspectiva evolucionista constata que a parentalidade
envolve investimento de energia tanto na gestação quanto na criação da prole, mecanismos de
proteção aos filhos e necessidade de criar e manter relações sociais para apoiar no cuidado
com os filhos (Seidl-de-Moura & Ribas, 2009).
Da parte do filhote, para garantir os cuidados que demandam, os bebês apresentam
algumas capacidades que o predispõem a despertar nos adultos a aproximação e o cuidado,
principalmente em relação à mãe, que é a principal responsável pelo seu cuidado durante um
longo período de tempo. Segundo Seidl-de-Moura e Ribas (2009), essas capacidades,
transmitidas através de processos de seleção natural, “fazem parte de programas abertos,
geneticamente determinados, mas sensíveis ao ambiente, que o preparam para adquirir
informação por intermédio de trocas sociais precoces” (2009, p. 31). Uma dessas capacidades
é a de atrair a atenção dos adultos: os bebês nascem com aparência atraente e agradável,
tendo, no rosto, a face arredondada, os olhos maiores, a testa abobadada, o nariz menor, as
bochechas arredondadas e o queixo recuado. Sendo assim, ao nascerem, apresentam
características que favorecem as interações com as mães e que os predispõem a despertar nos
adultos a aproximação e o cuidado.
Por meio de seu esquema físico, a que Lorenz (1971) chamou de esquema infantil, o
bebê é capaz de transmitir uma sensação de desamparo e de ativar respostas de cuidado
parental. Tais características podem estimular a vigilância e proteção também de não
familiares. Além disso, eles são capazes de reconhecer faces humanas e de preferirem umas
a outras disposições perceptivas. São sensíveis também a estimulações que promovem alívio
e conforto.
O choro é outro forte deflagrador de cuidados, e, além de atrair a atenção e
aproximação do adulto, contribui para a produção e descida (reflexo de ejeção) do leite
materno, indo ao encontro da necessidade maior do bebê, que é de ganhar peso ao se
alimentar e crescer. O contato ocular e o sorriso são também aspectos que aproximam pais e
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bebê, sendo características promotoras de atividades sociais que irão, aos poucos, habilitar o
bebê a conhecer o contexto em que vive (Seidl-de-Moura et al., 2008; Seidl-de-Moura &
Ribas, 2009).
A responsividade materna é considerada resultante da seleção natural, pois uma mãe
que atende às necessidades imediatas de seu bebê tem mais chance de fazê-lo crescer,
desenvolver-se e, quando adulto, reproduzir-se, transmitindo seus genes para mais uma
geração. Essa responsividade deve levar em conta o temperamento do bebê na interação com
sua mãe, pois um bebê mais calmo ou mais irritado afeta o comportamento da mãe. Por sua
vez, as características da mãe também influem nessa interação, constituindo um caminho de
mão dupla (Bussab, 2000).
De acordo com esse modelo bidirecional de interação, há sincronia e reciprocidade
entre os parceiros (Wendland-Carro, Piccinini & Millar, 1999). O comportamento do bebê
não é apenas influenciado pela mãe/cuidadores, mas também impacta o comportamento
dela/deles, de modo que os sinais emitidos pelo bebê podem afetar quantitativa e
qualitativamente as trocas com seus cuidadores (Mazet & Stoleru, 1990; Keller, 2002).
A adoção de um modelo bidirecional de interação para a compreensão das trocas entre
mães (ou demais cuidadores) e bebês permitiu abarcar em sua complexidade esse fenômeno
psicossocial, bem como levou em conta as evidências de um bebê com maior capacidade
social, emocional e cognitiva dentro desse processo.
Estudos realizados, sobretudo a partir da década de 1960, demonstraram importantes
capacidades dos bebês para a interação social e para lidar com a complexidade que os envolve
(Seidl-de-Moura & Ribas, 2004). Eles revelam o quanto as emoções e comunicações
emocionais dos bebês são muito mais organizadas do que se pensava, mostrando que os bebês
apresentam uma variedade de expressões emocionais apropriadas para o contexto e facilmente
identificáveis por seus cuidadores. Entretanto, o que talvez de mais inesperado tenha sido
identificado foi que bebês no seu segundo mês de vida já possuem uma capacidade humana
precoce para responderem contingentemente a comportamentos afetivos (Mendes, Seidl-deMoura & Siqueira, 2009).
Para Trivers (1972), o investimento parental refere-se ao investimento que machos e
fêmeas, de qualquer espécie, dedicam aos seus filhotes para manter sua sobrevivência e que
diminui o investimento em uma nova prole precocemente, favorecendo a sobrevivência da
espécie. A espécie humana é uma das que mais investem em seus filhotes (Lordelo et al.,
2006). Em determinadas espécies, a diferença é notável, não só nos cuidados, mas também no
processo reprodutivo. Trivers (1972) aponta que o investimento da fêmea, de um modo geral,
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costuma ser maior, pois seu processo reprodutivo é mais dispendioso de energia (reprodução,
gestação e amamentação, no caso dos mamíferos), e na espécie humana não é diferente.
A amamentação, por exemplo, torna a fêmea fundamental no cuidado dos filhotes
mamíferos. Cada espécie apresenta um grau de desenvolvimento do filhote ao nascer, sendo o
do humano o mais imaturo entre os mamíferos, sendo considerado, ainda, um feto externo por
aproximadamente 10-11 meses após o parto (Silva & Brito, 2005). Além disso, o leite
materno humano possui baixo teor de proteínas e gorduras, comparado ao leite dos demais
mamíferos, o que faz com que o bebê humano precise ser alimentado várias vezes ao dia.
Consequentemente, a mãe precisa estar próxima todo o tempo para ofertar o seio ao bebê, pois
esse não consegue ir sozinho alimentar-se. Filhotes de outras espécies conseguem ir sozinhos
até a mama da fêmea. Desse modo, a sobrevivência do bebê vai depender da mãe, da sua
capacidade de secretar leite e da interação mãe-filho, levando ao estabelecimento bem
sucedido da lactação. Lactar é um processo que envolve uma díade. Na atualidade,
principalmente nas sociedades ocidentais industrializadas, as mulheres possuem outros
recursos, como a utilização de leite industrializado e mamadeiras, o que pode tornar sua
presença relativa na tarefa de alimentar o filho. O que não torna, no entanto, o bebê menos
dependente da mãe e de outros cuidadores. Para a maioria dos mamíferos a amamentação é
um processo natural e instintivo, já para a espécie humana seu estabelecimento vai depender
da aprendizagem e do apoio social, além dos aspectos fisiológicos (Pamplona & Melo-deAguiar, 2010).
Em relação aos aspectos fisiológicos, o sistema endócrino é fundamental na lactação e
a literatura aponta que os sentimentos da mãe para com o filho podem estar associados a
alterações hormonais na gestação. A alta produção de estrogênio e progesterona, no início da
gestação, é responsável por mantê-la. Já no último trimestre da gestação, as alterações
hormonais visam tornar a mãe disponível para o primeiro contato com o filho. No parto, com
a expulsão da placenta, os níveis de estrogênio e progesterona caem. Estes hormônios são
importantes no comportamento materno de cuidado com o filho, mas é o aumento da
ocitocina (no parto) e da prolactina (na amamentação) que vão se relacionar à continuidade do
comportamento de cuidado materno com a prole (Silva & Brito, 2005).
A ocitocina, presente durante as contrações uterinas, predispõe a mãe ao contato
inicial com o bebê (Hrdy, 2001). Este e outros aspectos fazem parte das características
filogenéticas que predispõem as mães aos cuidados com os filhos. Entretanto, por si só, tais
aspectos não levam à plena vivência do papel materno, do ponto de vista da cultura e da
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subjetividade psicológica. Sendo assim, as implicações biopsicossociais fazem parte da
complexidade da espécie.
Como visto, para estabelecer a relação de cuidado, o bebê humano desempenha um
papel fundamental, chamando a atenção da mãe e desencadeando seu interesse por ele. Os
sinais emitidos pelo filho são fundamentais para garantir a responsividade materna. Para isso,
o bebê nasce com características específicas, além da propensão para o contato social e a
interação. Sendo assim, a relação mãe-bebê ou adulto-criança é uma via de mão dupla onde
um influencia o outro. O bebê humano nasce com capacidade de realizar interações, minutos
após o parto chora e emite vocalizações. Além da capacidade de identificar expressões faciais
e imitá-las e envolve-se em contato ocular com o adulto. Tais características deflagram
respostas de cuidados nos adultos. Desse modo, entende-se que a díade mãe-bebê foi
selecionada para promover uma interação próxima e intensa, sendo esta capacidade
fundamental para o desenvolvimento humano (Seidl-de-Moura & Ribas, 2004).
Como fica, então, a questão da maternidade em uma sociedade urbana moderna em
que a mãe, muitas vezes, tem que trabalhar fora de casa e não dispõe de tempo integral para o
cuidado com o bebê? Será que na espécie humana a vinculação mãe-bebê é algo instintivo e
natural ou é resultado de modelação cultural e aprendizagem?
Geary e Flinn (2001) propõem que a mulher apresenta fisiologia, anatomia e circuitos
neurais propícios para o cuidado parental. Entretanto, serão as circunstâncias sociais que
indicarão como será o cuidado parental e o exercício do papel materno. A cultura influencia
no conceito social de maternidade determinando o tipo de cuidado. Já as práticas maternas
vão depender da interação entre o que dita a sociedade e as ambições individuais, ou seja, um
conjunto complexo de fatores e que muda ao longo do tempo e de cultura para cultura.
A maternidade carrega, culturalmente, uma identidade muito forte com a condição
feminina, sendo quase uma condição imposta à mulher ao longo dos últimos séculos.
Atualmente, segundo Hrdy (2001), as mulheres têm controle de sua natalidade e podem optar
por ter ou não filhos e também podem escolher a época mais propícia para tê-los. Podem
priorizar sua carreira profissional e engravidar quando for mais conveniente para ela,
aumentando o intervalo entre as gestações, priorizando a qualidade e não a quantidade de
filhos. O controle da natalidade e a separação entre sexo para reprodução e para prazer é uma
condição tipicamente humana.
A presença materna tem se mostrado fundamental para a sobrevivência da prole,
principalmente entre os mamíferos. Entretanto, na espécie humana, a complexidade é tal que
ainda não há estudos definitivos que apontem todas as variáveis possíveis que influenciam o

25

comportamento materno. As cesarianas eletivas, por exemplo, fazem parte do início da
maternidade na atualidade. O contato inicial mãe-bebê no nascimento, em muitos casos, está
sendo mediado por esta tecnologia, mas o bebê humano continua nascendo em uma condição
de imaturidade, carregando a história da espécie. Como isto influenciará as gerações futuras...
Ainda não temos respostas.
No processo de nascimento e parto, cada vez mais se constata que os índices de
intervenções tecnológicas aumentam (Leal, 2007; Leal & Gama, 2014). No Brasil, o índice
de cesárea ultrapassa os 50% (Leal, 2012), chegando a 84% na rede privada (Domingues et
al., 2014).
Todo o processo neuroendócrino que existe naturalmente no corpo humano é
manipulado e influenciado pela cultura por meio das intervenções no parto e no pós-parto. A
ocitocina é ministrada por via venosa para contrair o útero durante o trabalho de parto e após
o parto também é empregada para estimular a amamentação. Há forte presença da indústria
que fabrica leite para consumo do recém-nascido influenciando o desmame precoce. Além
disso, condições socioeconômicas afetam as relações no nascimento e podem retirar o
protagonismo da mulher no evento do trabalho de parto e nascimento do bebê ao direcionar a
responsabilidade do cuidado com a gestação, o parto e o pós-parto para a classe médica.
Desse modo, a complexidade do estudo do desenvolvimento humano incorpora cada vez mais
variáveis que o influenciam e demonstram a diversidade de práticas e crenças existentes em
uma dada sociedade.
Sendo assim, a compreensão do bebê humano a partir da PE não fica completa sem a
inclusão do contexto sociocultural, pois ele está sempre ligado à vida em sociedade e ao meio
ambiente onde está inserido e será cuidado (Bussab & Ribeiro, 1998; Toni et al., 2004).

1.2. Construção social do papel materno ao longo do tempo

Embora as fêmeas da espécie humana sejam dotadas de tendências ao cuidado com
seus filhotes, as noções de “instinto materno” e o “amor materno” são construções sociais que
podem levar as mulheres a sentirem-se, em sua essência, mães, ou seja, ser mãe não é um
destino dos seres humanos que nascem do sexo feminino. A maternidade, nessa construção, é
vista como uma experiência feliz e de sacrifício da mulher em prol do filho (Badinter, 1985,
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2011). Na atualidade, isso pode gerar culpa pelos múltiplos papéis sociais que a mulher
precisa exercer quando opta por ser mãe.
Por mais que haja um corpo que nasce do sexo feminino e que resulta de um processo
de evolução por seleção natural, como visto, o exercício da maternidade em si é uma
construção social que varia no tempo histórico e entre as culturas (Badinter, 1985, 2011;
Barbosa & Rocha-Coutinho, 2007; Del Priori, 2011).
Em contextos ocidentais contemporâneos, as meninas sofrem a influência dos pais
para estudar e construir uma carreira, mas a expectativa é que, além disso, de alguma forma,
possam cumprir o papel materno (Nunes, 2000). Como conciliar dois papéis que necessitam
de tanta dedicação? Segundo Barbosa e Rocha-Coutinho (2007), vivemos um momento de
transição com conceitos antigos convivendo com novos e ainda não temos uma resposta, nem
uma definição de como resolver este dilema.

“As mulheres atuais encontram-se sem um referencial, sem modelos a seguir e, assim,
têm que buscar novas formas de lidar com os problemas que a elas se apresentam
agora e que são distintos daqueles que eram comuns às mulheres das gerações
anteriores.” (Barbosa & Rocha-Coutinho, 2007, p. 165)

A solução para tal dilema social – filhos pequenos e carreira profissional em ascensão
– é variada e complexa. A sobrecarga é grande para dar conta dos dois (Oliveira et al., 2011),
por isso, soluções individuais tais como a de adiar a maternidade ou mesmo não ter filhos têm
sido utilizadas como estratégias (Barbosa & Rocha-Coutinho, 2007).
Tradicionalmente, os papéis sexuais eram bem definidos e mulheres deveriam tornarse mães, sendo difícil abrir mão da maternidade por outras formas de realização. Atualmente,
a valorização da maternidade é apenas uma delas e a realização pessoal e profissional também
são valorizadas pelas mulheres (Barbosa & Rocha-Coutinho, 2007).
A coexistência das exigências familiares e profissionais traz conflitos e não há uma
solução única. Cabe a cada mulher, dentro de sua história de vida e das variáveis ditadas pela
cultura, escolher o que é melhor para si. Por exemplo, deixar o filho na creche durante o
horário do seu trabalho é uma opção. Barbosa e Rocha-Coutinho (2007) mostram que é
possível ter uma carreira e ser mãe, da mesma forma que é possível optar por ter uma coisa ou
outra. Adiar a maternidade para depois de consolidar a carreira é uma estratégia que vem
sendo observada entre mulheres brasileiras. As mesmas autoras apontam o momento atual
como sendo de mudanças no papel social da mulher e que as mulheres que preferem não ser
mães ainda são vistas como “coitadas”, “inferiores” ou alguém que não conseguiu cumprir
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seu papel principal; sem contar que a pressão familiar/social sofrida pelas mulheres para ter
filhos, após o casamento, é ainda muito grande.
No Brasil, o último Censo (IBGE, 2012) apontou que a taxa de natalidade caiu
vertiginosamente entre 1940 e 2010, passando de 6,16 filhos para 1,90 filho por mulher ao
final de seu período reprodutivo (entre 15 e 49 anos), como mostra a Figura 1:

Figura 1 – Taxa de fecundidade no Brasil – 1940/2010

Fonte: IBGE, 2012

O Censo também demostrou que a idade média para iniciar a natalidade aumentou em
todo país, principalmente entre as mulheres na faixa etária de 30 a 34 anos. A idade média
para tornar-se mãe foi de 26,3 anos em 2000 para 26,8 anos, em 2010. A faixa etária mais
jovem, de 20 a 24 anos, ainda é a que registra maior taxa de natalidade no país, conforme
Figura 2.
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Figura 2 – Distribuição percentual das taxas específicas de fecundidade, segundo faixas etárias
– Brasil – 2000/2010

Fonte: IBGE, 2012

De acordo com o Censo de 2010 (IBGE, 2012), os rendimentos médios mensais dos
trabalhadores tiveram um crescimento de 5,5% em comparação com o Censo de 2000 e as
mulheres tiveram um aumento proporcionalmente mais expressivo do que o dos homens,
sendo 13,5%, em média, em comparação com os homens, que foi de 4,1%.
Atualmente as mulheres urbanas buscam estabilidade financeira, desejam sucesso e
realização profissional e pessoal. Algumas abrem mão da maternidade para alcançar seus
objetivos, mas, para a maioria das mulheres e para a sociedade o ideal seria conciliar os dois
papéis, ou seja, o papel materno continua desejado (Barbosa & Rocha-Coutinho, 2007).
Barbosa e Rocha-Coutinho (2007) fizeram um estudo exploratório, por meio de
entrevista, com quatro mulheres na faixa etária de 37 a 50 anos, duas que optaram por não ter
filhos e duas que optaram pelo adiamento da maternidade para depois dos 35 anos. Todas as
entrevistadas trabalhavam fora e exerciam profissões de nível superior, eram casadas e
integradas a um contexto ocidental, urbano, industrializado. Foram escolhidas mulheres de
classe média, por terem maior acesso à informação e à utilização de métodos contraceptivos,
e, consequentemente, maior controle sobre a natalidade. Além disso, por sua situação social,
relativamente privilegiada, a entrada no mercado de trabalho, além de um retorno financeiro,
envolvia um sentimento de realização pessoal, o que possivelmente torna ainda mais
conflituosa e difícil a opção de conciliar carreira e maternidade.
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O estudo teve como objetivo identificar o papel da maternidade na vida dessas
mulheres e apontou que a decisão de ter filhos está atrelada a diversos aspectos, tais como
encontrar o parceiro certo, investir em uma carreira profissional, conquistar estabilidade
financeira e afetiva, manter a liberdade, entre outros e não como antigamente que bastaria ser
mulher e estar casada para tornar-se mãe.
No grupo estudado, a maternidade foi apontada como algo único e especial na vida da
mulher, algo definitivo, que não pode ser mudado e que oferece recompensas, mas exige
sacrifícios. A recompensa estaria ligada ao fato de contar com alguém para acompanhar na
velhice, apesar das entrevistadas reconhecerem que filho não é garantia para isso. Já o
sacrifício foi relacionado, principalmente, à perda de liberdade.
Outro ponto destacado foi a percepção de que as mulheres vivem um momento de
transição e que ainda não sabem muito bem como resolver a questão de dedicar-se à carreira
profissional e à maternidade ao mesmo tempo. Tal conflito gera sentimentos de culpa, pressão
familiar e estratégias compensatórias – por exemplo, as que têm filhos compram muitas coisas
para eles como forma de compensar o tempo que ficam no trabalho.
É interessante, no referido estudo, que as mulheres defenderam a ideia do instinto
materno, mas, ao mesmo tempo, julgaram ter controle sobre ele, como, por exemplo,
escolhendo a hora mais adequada para tornar-se ou não mãe. Também relataram sofrer
pressão da sociedade para ter filhos, corroborando com a visão de que vivemos um momento
de transição em relação à maternidade.
Uma coisa é certa, para ter filhos, tendo ou não uma vida profissional, a mulher
necessita de apoio social para desempenhar a tarefa de cuidar de uma criança, principalmente
nos primeiros anos de vida. Rapoport e Piccinini (2004) abordaram o tema da escolha dos
demais cuidadores dos filhos, apontando que essa não é uma tarefa fácil e que envolve
diversos fatores, dentre eles, a situação financeira e social da família. Uma boa escolha,
segundo os autores, tranquilizaria os pais, contribuindo para o desenvolvimento do bebê e
para a interação pais-bebê.
Entretanto, o Brasil apresenta uma migração de pessoas do interior para as grandes
cidades e entre as grandes cidades, fato que, aliado à diminuição do número de filhos, leva a
um decréscimo no número de familiares que moram próximos aos pais, afetando a rede de
apoio familiar e de amigos, podendo gerar um distanciamento físico e psicológico entre os
familiares. A própria forma de morar nos grandes centros urbanos, em apartamentos,
geralmente pequenos, demonstra uma mudança de comportamento que leva a um estilo de
vida mais individualizado e isolado. Desse modo, o cuidado com a criança, muitas vezes, é
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dividido com uma creche ou com uma empregada/babá, gerando sentimentos de insegurança
por deixar as crianças com outras pessoas, motivado, provavelmente, devido à visão ainda
presente em nossa sociedade de que a mãe deve cuidar dos pequenos.
Assim, considera-se que os aspectos subjetivos da vivência psicológica da construção
da maternidade dependem de como o papel da mulher é concebido e todo o modelo cultural
do contexto em que vive, como veremos a seguir.

1.3. Construção psicológica da maternidade

Em contextos urbanos e ocidentais, com o nascimento do bebê, principalmente o
primeiro filho, segundo Stern (1997), a mãe entra em uma organização psíquica específica
chama de constelação da maternidade. Para o autor, trata-se de um momento em que as
mulheres mostram algumas tendências específicas para determinadas ações, sensibilidades,
fantasias, medos e desejos. É um momento importante, mas temporário. A duração deste
período é variável (durando alguns meses ou anos), mas, enquanto estiver presente, é o eixo
organizador do psiquismo da mulher. Stern aponta que a constelação da maternidade é um
“construto único e independente em si mesmo, de grande magnitude na vida da maioria das
mães, e inteiramente normal” (1997, p. 161).
Para os profissionais, principalmente para os psicoterapeutas que trabalham com mães,
ter conhecimento desses aspectos vai nortear a compreensão da subjetividade da mulher
durante tal período, tanto na forma como experimentam esta fase, como nos temas abordados
e para quais problemas buscam ajuda.
A constelação da maternidade aborda fundamentalmente três discursos que acontecem
interna e externamente: 1) o discurso da mãe com sua própria mãe; 2) seu discurso consigo
mesma; e 3) seu discurso com o bebê. Estes aspectos irão ocupá-la mentalmente, tanto em
relação à quantidade de trabalho mental quanto à de reelaborações mentais envolvidas no
momento. É como se houvesse uma reorganização de prioridades. Interessa mais a uma
mulher sua mãe do que seu pai; mais as mulheres do que os homens; mais o crescimento e
desenvolvimento do que a carreira; mais o marido como pai do que como homem; e mais o
bebê do que qualquer outra coisa? Há uma identificação maior da mulher com sua própria
mãe, como se esta precisasse lhe passar o “bastão”, permitindo que se torne mãe, ou seja,
passar do papel de filha ao papel de mãe do seu próprio bebê.
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Sendo assim, quando uma mulher torna-se mãe, em nossa cultura, os principais temas
que surgem, e que Stern chama de constelação da maternidade, são: 1) tema vida-crescimento
(ela será capaz de manter a vida e o crescimento do bebê?); 2) tema relacionar-se primário
(ela será capaz de envolver-se emocionalmente com o bebê, de uma maneira pessoalmente
autêntica, e esse envolvimento assegurará o desenvolvimento psíquico que ela quer para o
bebê?); 3) tema matriz de apoio (saberá ela como criar e permitir os sistemas de apoio
necessários para cumprir essas funções?); e 4) tema reorganização da identidade (ela será
capaz de transformar a sua autoidentidade para permitir e facilitar essas funções?).
Cada tema traz embutidas ideias, desejos, medos e motivos que influenciarão seus
sentimentos, suas ações, suas interpretações, seus relacionamentos interpessoais e demais
comportamentos, ou seja, há uma reestruturação da vida psíquica da mulher e ela pode se
manter para além da fase da constelação da maternidade.
Dentro do ciclo gravídico-puerperal, o período inicial do puerpério sofre influências
biológicas relacionadas, tais como alterações hormonais, que propiciam o parto, a
amamentação e a recuperação no pós-parto. Entretanto, tais condições, isoladamente, não são
suficientes para desencadear a constelação da maternidade, sendo as condições socioculturais,
fundamentais para esse fenômeno. Pode-se destacar: 1) grande valor que é dado aos bebês,
sua sobrevivência, bem-estar e ótimo desenvolvimento; 2) suposto desejo pelo bebê; 3)
grande valor do papel materno; 4) responsabilidade básica dos cuidados ao bebê é colocada na
mãe (mesmo que ela delegue tarefas); 5) espera-se que a mãe ame o bebê; 6) espera-se que o
pai proporcione apoio e recursos para que a mulher possa exercer o papel maternal; e 7) a
família e a sociedade, de um modo geral, não proporcionam a experiência, o treinamento e o
apoio adequados para que ela possa, facilmente, executar as tarefas maternas, sozinha.
Culturalmente, podemos verificar que tais fatores vão refletir nos principais temas da
constelação da maternidade. É preciso deixar claro que tais aspectos não são universais e sim
cultural e historicamente situados. Em relação a este estudo, estamos descrevendo mulheres
ocidentais, escolarizadas, de sociedades industrializadas e com a economia capitalista de
determinados contextos urbanos. Esmiuçando um pouco os temas que compõem a constelação
da maternidade – vida-crescimento, relacionar-se primário, matriz de apoio e reorganização
da identidade –, destacamos que:
No tema vida-crescimento, a questão central é se o bebê sobreviverá e se desenvolverá
bem. É uma prova cabal da competência ou não da mãe em prover um fruto de sua espécie
que sobreviva, ou melhor, que cresça e tenha um desenvolvimento exemplar. Portanto,
questões sobre amamentação, fases do desenvolvimento e informações sobre como estimular
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o bebê são recorrentes e podem refletir medos de fracasso. Neste aspecto, comentários de
outras pessoas, principalmente familiares, que questionem o desenvolvimento do bebê, tocam
profundamente as mães, assim como comentários positivos podem auxiliá-las e diminuir suas
tensões sobre este tema.
No tema relacionar-se primário, a questão central é se a mãe será capaz de amar o
bebê, bem como de entender suas necessidades, se enxergar como mãe daquela criança e ser
amada por ela. Ocorre no primeiro ano do bebê, durante a sua fase pré-verbal, antes da fala. É
a fase do estabelecimento de laços afetivos de apego e segurança e que prepara o bebê para
relacionar-se socialmente, ou seja, há uma preocupação em relação ao desenvolvimento
psíquico do bebê. Os medos das mães estão relacionados a não sentir-se natural, adequada e
generosa ou ser incapaz de amar e egoísta. Tais sentimentos tendem a ser moldados pelo que a
cultura espera que a mãe faça nesta etapa.
No tema matriz de apoio, a questão central é se a mãe conseguirá o apoio necessário
para que possa dar conta das tarefas de cuidados ao bebê, referentes às temáticas anteriores. É
importante que esse apoio seja protetor, promovendo o bem-estar físico e necessidades vitais
da mãe, para que ela possa se dedicar ao bebê de corpo e alma. Outro aspecto igualmente
importante é o apoio psicológico. Segundo Stern “a mãe precisa sentir-se cercada e apoiada,
acompanhada, valorizada, apreciada, instruída e ajudada – cada uma num grau diferente, de
acordo com cada mãe” (1997, p. 167). Atualmente, por conta da diminuição da família
ampliada, o pai vem sendo requisitado para prestar esses apoios. Anteriormente, a rede era,
basicamente, maternal, formada por mulheres, e o lugar do homem era de prover
financeiramente. O pai como apoio ainda é um homem que vive uma cultura de aprendizado
desta função, ou seja, o homem desempenhando a capacidade de “maternar” sua mulher. Cada
vez mais é possível detectar que eles estão buscando cumprir esse papel. Mesmo porque, sem
apoio, a função materna pode ficar comprometida.
Não ter uma rede de apoio constitui desconforto emocional e medo nas mães. Outro
aspecto negativo que pode aparecer é que a mãe seja criticada ou desvalorizada pelas pessoas
que lhe oferecem apoio, ou até mesmo, substituída pela rede e temer a perda do amor do bebê.
O preço emocional de uma rede não apoiadora nas suas funções maternas pode ser alto
demais.
No tema reorganização da identidade, a questão central é a passagem ao papel materno
como fazendo parte de sua identidade, ou seja, sentir-se mãe. O bom resultado nas tarefas
anteriores depende desta reorganização de identidade, pois é ela que permite à mãe investir
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emocionalmente no filho. Esta etapa também vai depender dos modelos de mãe que a mulher
traz, tanto com sua própria mãe como com outras figuras maternais.
Diante de um bebê que nasce dependente de cuidados e de uma mulher que vai cuidar
do filho, como visto tanto nos aspectos psicológicos como nos filogenéticos, o apoio social
durante a gestação e após o nascimento do bebê traz benefícios para a mãe e para o bebê, pois
é um momento propício para gerar inseguranças, devido às muitas transformações que passam
a mulher e sua família (Rapoport & Piccinini, 2004). Ter pessoas apoiadoras neste momento
de mudanças, incertezas e fragilidades emocionais é de extrema importância para a percepção
de bem-estar, de sentir-se cuidada e, consequentemente, para uma melhor vivência desta etapa
da vida (Tsunechiro & Bonadio, 1999).
Hung (2004) constatou em um estudo com aproximadamente 800 mulheres no pósparto que uma melhoria no apoio social diminui o risco de depressão pós-parto e estresse,
melhorando, indiretamente, a saúde das mulheres. Lidamos com mulheres ocidentais,
contemporâneas, urbanas, escolarizadas, com a rede de apoio familiar reduzida e que não
deixam de ser homo sapiens. Neste caso, podemos pensar que a rede de apoio atual pode
conter aspectos específicos do momento histórico e sociocultural que vivemos. Dentre eles,
por exemplo, destaca-se a utilização da internet para manter relacionamentos e buscar
informações gerando um tipo de suporte online. Pela perspectiva evolucionista, de acordo
com Bussab (2000), o ambiente de desenvolvimento, no caso dos humanos, vai depender de
seu grupamento social, envolvendo, além do ambiente físico, um ambiente social, afetivo e
cultural.
Diante desse contexto de uma família pequena, nuclear, com uma diminuição na rede
de apoio familiar e que vive em um mundo globalizado com acesso à internet, passamos a
uma parte do estudo que mostra um pouco o desenvolvimento da internet e, especificamente,
o uso do Facebook, que será a ferramenta de estudo desta investigação.
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2.

SITUAÇÃO ATUAL DA INTERNET E DO CONTEXTO DO SUPORTE ONLINE
NA PARENTALIDADE

2.1. Acesso à internet no Brasil

A internet no Brasil chegou ao público em geral por volta da década de 1990. Era um
fenômeno visto por alguns estudiosos como negativo, do ponto de vista de reduzir as relações
sociais presenciais, e por outros como positivo, como sendo um instrumento capaz de
promover uma nova realidade social mundial (Nicolaci-da-Costa, 2005).
No Brasil, 36,5% dos domicílios possuem microcomputador com acesso à internet e
86,4% das pessoas possuem telefone celular, que é um dispositivo que, atualmente, também
permite o acesso à internet. A região Sudeste apresenta os maiores índices, sendo 46,1% e
89,9%, respectivamente. Em relação ao acesso à internet de um modo geral, 46,5% da
população com mais de 10 anos utilizou a internet nos últimos três meses em 2011 contra
20,9% em 2005, ou seja, um aumento significativo.
A Figura 3 ilustra o uso da internet por pessoas acima de 10 anos nas Pesquisas
Nacionais por Amostra de Domicílios (PNADs) de 2005, 2008, 2009 e 2011, registrando o
grande crescimento do acesso à internet pelos brasileiros nos últimos anos (IBGE, 2013).

Figura 3 – Percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a internet, no
período de referência dos últimos três meses, segundo as grandes regiões – 2005/2011

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (2013).
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A PNAD (IBGE, 2013) ainda não coletou dados de acesso à internet por telefonia
móvel. Este acesso é cada vez mais popular e vem tornando a internet ainda mais acessível,
permitindo mais mobilidade no acesso que pode ser feito de qualquer lugar em que a pessoa
esteja.
Outros fatos da PNAD de 2013 que merecem destaque são que cerca de 52,3% da
população feminina brasileira entre 30 e 39 anos teve acesso à internet nos últimos três meses
e que quanto maior a escolaridade, maior é o acesso à internet (11 a 14 anos de estudo –
71,5%; 15 anos ou mais – 90,2%). A faixa etária, sexo e escolaridades aqui destacadas são as
mais prevalentes no nosso estudo, demostrando que, de fato, o uso da internet é uma realidade
na nossa amostra.
Segundo o estudo Brazil Digital Future in Focus 2014, realizado pela empresa
ComScore (2014), líder em estudos de medição de audiência digital, o acesso à internet
distribui-se ao redor do mundo da seguinte forma: 41% Ásia (Ásia-Pacífico), 26% Europa
(Central, Ocidental e Oriental), 14% América do Norte, 10% América Latina e 9% África
(Oriente Médio e África). Na América Latina, a participação brasileira corresponde a 40% do
registrado (Figura 4).

Figura 4 – Distribuição da internet no mundo

Fonte: ComScore, 2014

Por países, o Brasil aparece como o quinto maior público usuário de internet no
mundo (68,1 milhões de usuários), precedido por China (354,6 milhões), EUA (194,7
milhões), Índia (80,1 milhões) e Japão (73 milhões). Já em relação ao número de minutos que
os usuários passam online o Brasil aparece como o terceiro colocado, atrás apenas dos EUA e
da China (Figura 5).
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Figura 5 – Audiência da internet por país

Fonte: Traduzido de ComScore, 2014

O relatório (ComScore, 2014) revelou que o acesso à internet no Brasil alcançou mais
de 80 milhões de usuários em 2014. Sendo 51% desse total é composto por homens e 49% por
mulheres. Em relação à idade, 25% dos usuários têm entre 15 e 25 anos, 24,8% têm entre 25 e
34 anos e 17,4% têm entre 35 e 44 anos, sendo a idade média de 30,2 anos – ou seja, mais de
60% deles em idade reprodutiva. Regionalmente, 53% dos usuários estão localizados na
região Sudeste (Figuras 6).

Figura 6 – Distribuição da audiência por regiões e tempo gasto

Fonte: Traduzido de ComScore, 2014

O acesso à internet, no Brasil, se dá prioritariamente através de computadores pessoais
(88,1%), contra 11,9% através de dispositivos móveis, tablets e outros. Nos EUA, o acesso
através de computadores registra 78,3% do total contra 21,7 através de outros dispositivos.
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Apesar da participação do acesso através de computadores vir diminuindo, tanto no Brasil
quanto nos EUA, eles permanecem ainda com principal porta de acesso.
A internet é uma ferramenta de consultas amplamente utilizada pela população,
facilitando o acesso das pessoas a informações de diversos assuntos. É também um item
essencial para a comunicação interpessoal. E um dos grandes motivadores do elevado
crescimento do número de usuários da internet, nos dias de hoje, são as redes sociais, dentre
as quais destaca-se o Facebook. Trazendo um conceito mais amplo de rede social, o site
oferece espaço não somente para o estabelecimento de relações pessoais, mas também para
relações educativas, profissionais e institucionais – entre outras – através de perfis, páginas,
fanpages, grupos etc.
A seguir, apresentaremos informações mais específicas sobre a rede social Facebook.

2.2. Histórico e contexto do Facebook

Em fevereiro de 2004 entrou no ar a rede social Facebook. Dentre seus fundadores,
está um brasileiro, Eduardo Saverin, que, à época, era estudante da Universidade de Harvard,
nos Estados Unidos. O nome da rede social deriva de um livro que era entregue a alunos de
algumas universidades americanas com o objetivo de que os alunos pudessem se conhecer.
Inicialmente, o uso do Facebook era restrito a estudantes da Universidade de Harvard, mas,
aos poucos, foi sendo utilizado por outras universidades nos EUA, no Reino Unido e em
setembro de 2006 seu uso foi estendido a qualquer usuário.
O site, que transformou-se em uma empresa privada listada em bolsas de valores
(Facebook Inc.), com valor de mercado estimado em mais de US$ 200 bilhões –
classificando-a como a 22ª maior empresa do mundo – é a rede social gratuita mais utilizada
no mundo e, desde 2012, a rede social mais utilizada no Brasil. Tem sede nos Estados Unidos
e conta com mais de 6.300 funcionários espalhados por 49 escritórios ao redor do mundo. Em
número de usuários, segundo informação divulgada pela empresa, no terceiro semestre de
2014 o Facebook contava com mais de 1,35 bilhão de usuários.
Para participar da rede social, os usuários precisam criar perfis que contém fotos e
interesses pessoais, entre outras informações que desejam compartilhar, e vão adicionando à
sua rede outros usuários, personalizando a sua própria rede de amigos. Possuindo um perfil,
eles também podem acompanhar fan pages, participar de grupos temáticos ou seguí-los, de
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acordo com seus interesses pessoais, e trocar mensagens públicas ou privadas entre os seus
amigos ou em seus grupos, entre outras possibilidades oferecidas.
De acordo com o relatório Brazil Digital Future in Focus 2014, da ComScore (2014),
o Facebook registrou em 2014 participação de 65,95% entre as redes sociais no Brasil, sendo
seguido por Linkedin (11,84%), Twitter (11,37%), Tumblr (7,90%), Ask (5,08%), Orkut –
que encerrou operação em setembro de 2014 (4,85%), Badoo (3,15%) e Yahoo Profile
(2,75%) (Figura 7). Em relação ao tempo gasto pelos usuários em redes sociais a
predominância do Facebook é ainda maior, alcançando participação de 97,8% do total.

Figura 7 – Participação das redes sociais no Brasil

Fonte: Traduzido ComScore, 2014

Os grupos online, ao serem criados, bem como as páginas pessoais e fan pages do
Facebook, são categorizados, para organização interna do seu conteúdo e elaboração de
estatísticas. Normalmente, os grupos que se assemelham ao grupo objeto deste estudo são
categorizados como Educação ou Saúde. De acordo com as estatísticas de alcance dessas duas
categorias, registradas pelo Facebook (ComScore, 2014), as categorias Educação e Saúde
figuram, respectivamente, como a quarta e a décima segunda categoria que apresentam os
maiores alcances. Educação aparece com 57,2% de alcance no Brasil e 35,2% no mundo;
Saúde com 31,71% de alcance no Brasil e 29% no mundo (Figura 8).
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Figura 8 – Alcance por categoria

Fonte: Traduzido de ComScore, 2014

Estudo divulgado pela eMarketer (2013) – empresa especializada em pesquisas –
registrou o desempenho do Facebook no Brasil e no mundo (separando as informações por
continente) desde 2011, e traçou projeções futuras até 2017. Nas tabelas a seguir são
apresentados os resultados e projeções do crescimento do número percentual de usuários, do
número total de usuários e da porcentagem dos usuários de internet que utilizam o Facebook,
destacando as informações relativas ao desempenho do Facebook no Brasil. É previsto que
em 2015 ocorra um incremento de cerca de 9,8% no número de usuários que acessam o
Facebook ao menos uma vez por mês no Brasil (Tabela 1). Outro cálculo relevante é que em
2015 é estimado que 78,6% dos brasileiros que acessam a internet terão um perfil no
Facebook, totalizando 89,4 milhões de usuários (Tabelas 2 e 3).

Tabela 1 – Crescimento do número percentual (%) de usuários do Facebook no mundo, por região e no Brasil,
2011-2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
América do Norte
12,6%
6,9%
3,6%
3,0%
2,7%
2,4%
2,1%
América Latina
81,0%
35,7%
29,5%
16,6%
13,5%
9,4%
7,7%
- Brasil
296,9% 65,2%
48,5%
17,9%
9,8%
8,8%
6,9%
Ásia-Pacífico
69,6%
47,7%
34,4%
24,4%
21,0%
17,0%
14,6%
Europa Central e Oriental
37,4%
28,4%
23,9%
16,4%
12,3%
10,6%
9,6%
Europa Ocidental
27,4%
17,6%
8,9%
6,4%
4,7%
3,9%
3,2%
Oriente Médio e África
84,7%
47,2%
31,8%
21,1%
19,8%
15,7%
13,1%
Mundo
45,1%
29,8%
22,7%
16,0%
14,1%
11,5%
10,0%
Nota: Usuários de internet que acessam suas contas de Facebook através de qualquer dispositivo pelo menos
uma vez por mês
Fonte: Adaptado de eMarketer, abril de 2013
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Tabela 2 – Porcentagem dos usuários de internet que utilizam o Facebook
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
América do Norte
57,2%
59,4%
60,1%
60,4%
60,7%
61,0%
62,0%
América Latina
48,2%
57,3%
65,7%
69,7%
73,5%
75,7%
77,9%
- Brasil
35,6%
52,0%
69,6%
75,6%
78,6%
81,2%
84,3%
Ásia-Pacífico
16,1%
20,9%
25,2%
28,7%
32,5%
35,9%
39,0%
Europa Central e Oriental
33,7%
39,4%
45,0%
48,9%
52,1%
55,0%
58,0%
Europa Ocidental
44,5%
50,9%
54,0%
56,2%
57,8%
59,2%
60,4%
Oriente Médio e África
46,9%
57,6%
64,4%
68,5%
73,9%
78,4%
82,6%
Mundo
32,7%
38,2%
42,6%
45,8%
49,1%
52,0%
54,7%
Nota: Usuários de internet que acessam suas contas de Facebook através de qualquer dispositivo pelo menos
uma vez por mês
Fonte: Adaptado de eMarketer, 2013
Tabela 3 – Número total de usuários do Facebook (em milhões) no mundo, por região e no Brasil, 2011-2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
América do Norte
147,5
157,7
163,4
168,2
172,7
176,8
180,5
América Latina
111,9
151,9
196,8
229,5
260,5
285,0
307,1
- Brasil
28,1
46,5
69,0
81,4
89,4
97,3
103,9
Ásia-Pacífico
153,7
227,0
305,1
379,6
459,2
537,4
616,0
Europa Central e Oriental
66,0
84,8
105,1
122,3
137,3
151,9
166,4
Europa Ocidental
119,5
140,5
153,0
162,8
170,4
177,0
182,7
Oriente Médio e África
86,6
127,4
167,9
203,3
243,6
281,9
318,9
Mundo
685,2
889,3
1.091,3 1.265,8 1.443,7 1.609,9 1.771,6
Nota: Usuários de internet que acessam suas contas de Facebook através de qualquer dispositivo pelo menos
uma vez por mês
Fonte: Adaptado de eMarketer, abril de 2013

Como visto, o Facebook tem um papel relevante e crescente nas relações sociais da
população que acessa a internet, tanto aqui quanto no mundo. Apresentando números que o
credenciam como principal intermediário das interações sociais através de redes sociais, na
atualidade, e principal endereço de hospedagem para os mais diversos grupos, dedicados à
diferentes atividades/temas, inclusive aos grupos de suporte online.

2.3. Contexto atual do suporte online na parentalidade

Atualmente, a internet oferece uma diversidade de tipos de apoio direcionados aos
pais. É possível, através dela, que eles desenvolvam novas habilidades, acessem informações,
troquem experiências entre si, encorajando uns aos outros, ou mesmo solicitando conselhos
profissionais. O interesse por websites e outras fontes de consulta especializadas em
parentalidade cresce continuamente e a tendência é que continue crescendo. De acordo com
Plantin e Daneback (2009), a maior parte dos usuários de suporte online são mães de primeira
viagem, na faixa etária de 30 a 35 anos e classe econômica média. Além dos pais, também os
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profissionais da área estão cada vez mais explorando esse tipo de serviço, seja como uma
ferramenta de desenvolvimento profissional ou mesmo de trabalho.
Hoje, alguns profissionais já utilizam a internet como parte de seu trabalho,
oferecendo serviços por diferentes nomes, como, por exemplo, intervenção mediada pelo
computador, terapia baseada na Web, e-saúde, aconselhamento online ou terapia cibernética 1.
Vários autores sugerem que a internet pode ser uma ferramenta para o fornecimento de um
apoio acessível e benéfico para os pais. Entretanto, esse é um assunto relativamente novo e
que deve ser estudado para trazer resultados mais esclarecedores, pois o suporte online ainda
pode ser visto como algo não tão sério, em relação aos suportes parentais tradicionais (Plantin
& Daneback, 2009; Nieuwboer, Fukkink, & Hermanns, 2013).
A comunicação online se dá por diversos meios: em chats, chats confidenciais, lista de
e-mail, grupos e fóruns de discussão e páginas informativas, entre outros. O suporte online
pode envolver duas pessoas ou promover discussões entre várias pessoas. Em chats ou através
de e-mails essa troca se estabelece de um para um. Em grupos e fóruns de discussão, listas de
e-mail e páginas informativas a troca se dá de muitos para muitos. A comunicação também
pode se estabelecer na troca de experiências entre os pais contando com o suporte de um
especialista da área, que hoje inclui uma ampla diversidade de profissionais atuando
(psicólogos, pediatras, enfermeiros, entre outros).
Em geral, os programas de suporte parental online, desenvolvidos por profissionais,
visam à diminuição do estresse familiar, o fortalecimento do apoio aos pais, à melhora na auto
eficácia e na competência parental. Não se sabe se existem treinamentos específicos para
atuar profissionalmente com este tipo de serviço através da internet, e as pesquisas empíricas
ainda não apresentam resultados que demonstrem a eficácia desse tipo de suporte.
O suporte online tende a ser buscado em fases especificas do desenvolvimento que
demandam atenção especial dos pais (por exemplo, na formação da parentalidade quando
nasce o primeiro filho ou quando ele ingressa na adolescência) ou em circunstâncias adversas
(dificuldade financeira, divórcio, isolamento social, pais solteiros, doenças e deficiência, entre
outros) (Nieuwboer et al., 2013).
Antes da disponibilidade de outras fontes de informação, os familiares e os médicos
eram os primeiros a serem consultados em caso de dúvidas dos pais. Agora a internet é uma
das primeiras fontes de informações consultadas. Além de possuir um conteúdo extenso, é de
fácil acesso, baixo custo e está disponível a qualquer hora que os pais demandem. A maioria
1

Tradução livre feita pela autora para computer mediated interventions, web based therapy, e-health, online
counseling, or cybertherapy, respectivamente.
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dos pais busca a informação na internet através de mecanismos de busca (por exemplo,
Google), ou em websites recomendados por amigos ou revistas para pais. A busca por temas
relacionados à saúde das crianças é frequentemente a primeira razão para que os pais
comecem a busca na internet, seja como um meio de obter uma informação, de forma rápida,
para uma dúvida corriqueira seja para um tema mais complexo (Plantin & Daneback, 2009).
Em uma revisão sistemática com 75 artigos publicados sobre suporte parental de pares
e profissionais na internet (Nieuwboer et al., 2013), foi possível constatar que, desde que a
internet se tornou disponível para a população em geral, por volta de 1995, os principais tipos
de comunicação online encontrados foram: páginas informativas (61,3%), que foram
dominantes nos estudos, seguidos por grupos de discussão e fóruns (36%), consultas por email entre profissionais e pais (32%), lista de e-mails (13,3%), chat com pares (13,3%) e
apenas um estudo com chat confidencial mediado por profissional (1,3%).
Segundo a revisão, uma diversidade de profissionais (psicólogos clínicos,
especialistas em desenvolvimento, conselheiros genéticos, profissionais de saúde, parteiras,
enfermeiros, coaches de pais, pediatras, médicos, psicólogos, pesquisadores, assistentes
sociais, professores ou terapeutas) estava frequentemente envolvida nos programas de
suporte online para os pais. Em 25% dos estudos analisados foram encontrados programas
exclusivamente orientados por pais ou que combinavam pais com ajuda profissional. Em
48% deles, o público alvo que buscava os serviços eram pais de primeira viagem ou ainda
grávidos. Em 54,3% a saúde das crianças foi um motivo fundamental para a concepção de
serviços online para pais (54,3%).
Vivendo no contexto de mobilidade socioeconômica, avanços tecnológicos e
globalização, a comunicação alcança áreas geográficas ilimitadas e, com isso, os pais estão
expostos, por vezes, a mensagens conflituosas sobre criação de filhos. No Oriente, por
exemplo, ideias inspiradas pelas práticas africanas e asiáticas de cama compartilhada,
cuidados baseados no contato corporal e disponibilidade para cuidados mais próximos após o
primeiro ano de vida têm levado alguns especialistas a defender ideias similares, entre pais
europeus e norte americanos, apesar das divergências socioculturais existentes, oferecendo
aos pais, portanto, uma variedade de opções sobre criação de filhos (Kagitçibasi, 2007).
A multiplicidade de práticas de cuidados e criação de filhos pode levar as mães a
debater sobre qual a decisão mais acertada para criar seus filhos: adotar estratégias
tradicionais ou adaptar estratégias alternativas, mesmo que oriundas de outras culturas (Porter
& Ispa, 2013). Na Europa, por exemplo, a vida moderna, em relação à maior dinâmica nas
opções de trabalho ofertadas para os pais, fora das fronteiras geográficas familiares, tende a
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diminuir as conexões presenciais entre os familiares e amigos. Isso talvez explique por que o
uso da internet vem aumentando entre mães, para obter conselhos e suporte na criação dos
seus filhos. A internet, diferente do suporte presencial, está sempre disponível, oferece
informações atualizadas e com rapidez. Muitas mães usam a internet para procurar outras
mães que estão vivenciando o mesmo momento do ciclo vital, portanto, enfrentando a mesma
problemática do estabelecimento da maternidade. A internet disponibiliza um espaço onde
essas mães podem expor as suas frustrações e serem empáticas, fomentando a troca de
opiniões sobre o tema (Plantin & Daneback, 2009).
Estudos no Canadá, Suécia, Japão e EUA demonstram que muitos pais usam a internet
diariamente como busca de informação e suporte (Porter & Ispa, 2013). No caso dos EUA,
85% buscam informação sobre saúde e 63% buscam grupos de suporte online (Rainie &
Horrigan 2005). No Brasil, Carvalho (2014) estuda o empoderamento materno através de
grupo de suporte online no Facebook, e Porter e Ispa (2013) confirma que através da rede
mundial de computadores é possível melhorar o senso de empoderamento no papel parental
materno.
Porter e Ispa (2013) fizeram um estudo analisando o conteúdo das mensagens online
de pais e mães sobre a criação de filhos e reportaram que, apesar do aumento do interesse dos
pesquisadores sobre o uso deste recurso, este parece ser um estudo ainda inicial sobre o tema,
que aponta levar a ricas informações sobre o dia-a-dia dos pais na atualidade. As mensagens
foram coletadas a partir de postagens de pais enviadas para duas revistas dirigidas a pais nos
EUA (Parents e American Baby). Foram selecionadas as postagens referentes a preocupações
dos pais com crianças de até dois anos e se a idade da criança não estava clara a mensagem
era excluída. A categorização foi feita de acordo com os principais temas tratados em livros
de orientação a pais: alimentação/amamentação (42,5%), sono (24,2%), educação (19,2%),
desenvolvimento infantil (15,8%), treinamento do toalete (11,7%) e relação mãe-filho (5,8%).
Os dados do estudo foram coletados de modo anônimo, através de 120 mensagens, a
maioria das pessoas se identificava como “mãe” ou com o primeiro nome feminino, indicando
que as mães utilizam mais do que os pais esse tipo de suporte. A idade média da amostra foi
de 26,8 anos e 57% dos participantes tinham apenas um filho. As postagens revelam que a
preocupação dos pais (mães, em sua maioria) é certificar-se de que os conselhos recebidos
pelos pediatras estão corretos, bem como identificar se seu filho está com um
desenvolvimento normal. Dessa forma, percebe-se ansiedade e estresse em relação,
principalmente, aos temas de alimentação e sono, bem como uma necessidade urgente por

44

receber informações e conselhos. Sendo assim, a busca é por uma conciliação entre diversas
opiniões para chegar a uma decisão em relação às práticas de cuidado com seus filhos.
Nieuwboer et al. (2013) apontam que os recursos online podem adquirir uma posição
firme no domínio dos programas de intervenção dos pais em um futuro próximo. Os autores
discutem em uma revisão sistemática sobre suporte online que as intervenções parentais
online ainda devem ser mais bem avaliadas para fundamentar as alegações sobre sua
eficiência e eficácia nos programas de apoio e, com isso, aumentar as evidências em relação
aos resultados, de modo que não haja mais dúvidas sobre o tema. Segundo os autores, com a
rápida evolução das tecnologias da internet, fornecer serviços online parece uma realidade e
não um projeto de intervenção futura.
Os autores avaliam alguns exemplos criativos de programas de capacitação parental
online, após 15 anos de avaliação científica neste domínio relativamente novo. Os resultados
dos estudos analisados apontam altas taxas de satisfação com o suporte online e sugerem que
ainda há muito a ser adquirido através da exploração do potencial da internet para fornecer
aos pais o melhor suporte possível, bem como explorar abordagens mais completas nos
programas de intervenção e na formação profissional para o uso do suporte para os pais. Os
estudos demonstraram que a primeira geração de recursos online mudou a parentalidade e o
suporte aos pais para um grande grupo de pais e profissionais (Nieuwboer et al., 2013).
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3.

DEFINIÇÃO DE PROBLEMA E PROPOSTA DE ESTUDO EMPÍRICO

3.1. Justificativa

Diante das bases filogenéticas da maternidade, das condições históricas e culturais
contemporâneas e do papel do suporte social na construção da maternidade, configurou-se
uma questão a ser abordada neste estudo.
Em contextos urbanos de grandes cidades, as famílias estendidas são menos frequentes
e as mulheres veem-se com menos possibilidades de apoio de familiares e mais isoladas. O
uso de redes sociais, tipo Facebook, em contraste, vem aumentando exponencialmente. O
percentual de mulheres brasileiras que utilizam a internet, entre 30 a 39 anos – faixa etária na
qual se enquadram as maiores taxas de natalidade - supera os 50%. Hipotetizou-se que as
redes sociais na internet podem complementar o apoio demandado pelas mães.
Em busca de evidências nesse sentido, foi feito um levantamento da literatura que não
evidenciou estudos brasileiros na área da psicologia sobre essa temática: Facebook como
suporte online para mães. Carvalho (2014) desenvolveu um trabalho na UNICAMP,
utilizando as redes sociais como forma de apoio ao aleitamento materno, sendo este, portanto,
o estudo que mais se aproxima da área estudada. Na América Latina, os estudos encontrados
abordavam, em sua maioria, o uso de redes sociais no apoio a populações de doentes crônicos
e seus familiares. Já em língua portuguesa, foram encontrados cerca de 30 estudos (a partir de
busca nos periódicos CAPES) que, de um modo geral, voltavam-se para as áreas do marketing
e educacional. A maior parte dos estudos sobre suporte online na parentalidade envolve
autores e participantes europeus e norte-americanos. Nota-se, no entanto, que há um aumento,
ao longo do tempo, do interesse acadêmico sobre este tema no mundo.
Embora os resultados encontrados apontem que o suporte online mostra-se promissor,
ainda não existem estudos conclusivos sobre a eficiência e a eficácia do suporte online para a
parentalidade, indicando que novos estudos, com populações diversas, precisam ser feitos.
Sobretudo diante de um cenário no qual a internet vem modificando a forma como os pais
vêm buscando informações, antes através da família ou da sua rede de amigos, e hoje através
da internet, de buscas por informações em websites ou troca de informações entre os pais em
grupos de suporte online, apontando a relevância do recurso.
Para testar a hipótese formulada, considera-se relevante uma investigação sobre
suporte online com mulheres brasileiras em idade reprodutiva que utilizam a internet, tanto
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pelo perfil da amostra, quanto pela escassez de estudos na área. Com essa finalidade, foram
aplicados dois estudos: Estudo 1) Análise retrospectiva de postagens coletadas no grupo de
suporte online Gestante/Mãe-Bebê no Facebook, durante o período de 18 de julho de 2011
(data de início das atividades do grupo) a 17 de fevereiro de 2014, com o objetivo de
compreender o discurso materno na etapa de construção da maternidade. Estudo 2)
Investigação da percepção sobre rede de apoio, de forma geral, e sobre a percepção de apoio e
forma de apoio obtidos através da utilização do grupo de suporte online, através da aplicação
de instrumentos online para as mulheres do grupo investigado, coletando, entre outras
informações, dados sociodemográficos, que identificaram mais detalhadamente o perfil das
participantes.

3.2. Objetivos

3.2.1. Geral

Investigar o papel do grupo de suporte online no Facebook (https://www.facebook.
com/groups/gestante.maebebe/) na construção e exercício da maternidade contemporânea.

3.2.2. Específicos

3.2.2.1. Estudo 1

•

Objetivo 1 - Identificar os principais temas de interesse das mães participantes do
grupo de suporte online, a partir da análise retrospectiva do conteúdo de suas
postagens, no período de 18 de julho de 2011 a 17 de fevereiro de 2014.

•

Objetivo 2 - Analisar o discurso das mães sobre a construção da maternidade, a
partir das postagens.
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3.2.2.2. Estudo 2 (online)

•

Objetivo 1 - Analisar o tipo de participação das mães no grupo (postando
dúvidas/perguntas, postando/compartilhando informações, comentando, lendo,
indicando outras mães).

•

Objetivo 2 - Analisar os principais temas de interesse das mães do grupo de
suporte online.

•

Objetivo 3 – Analisar a percepção subjetiva do grupo de suporte online como rede
de apoio.

•

Objetivo 4 - Analisar as diferenças entre a percepção do apoio social no grupo de
suporte online nas dimensões de apoio material, afetivo, emocional, informacional
e de interação social positiva.

•

Objetivo 5 - Analisar as diferenças entre a percepção do apoio social (presencial)
nas dimensões de apoio material, afetivo, emocional, informacional e de interação
social positiva.

•

Objetivo 6 - Analisar as diferenças entre a percepção do apoio social (presencial)
e no grupo de suporte online nas dimensões de apoio material, afetivo, emocional,
informacional e de interação social positiva.

•

Objetivo 7 - Analisar a relação entre a percepção do apoio social no grupo de
suporte online nas dimensões de apoio material, afetivo, emocional, informacional
e de interação social positiva com variáveis sociodemográficas das mães (idade,
escolaridade, entre outros).
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4. MÉTODO

4.1. Participantes e contexto dos estudos 1 e 2

Para esta tese foram feitos dois estudos (1 e 2) que foram baseados no grupo de
suporte online no Facebook denominado Grupo Gestante/Mãe-Bebê (https://www.facebook.
com/groups/gestante.maebebe/). O grupo iniciou suas atividades no dia 18 de julho de 2011, é
moderado pela pesquisadora e tem, como objetivo, acolher mulheres, gestantes ou mães, com
suas dúvidas e questionamentos sobre maternidade, crescimento e desenvolvimento infantil,
entre outros temas relacionados. O grupo não foi criado com o intuito de servir de base de
dados para esta pesquisa, no entanto, sendo a maternidade o tema central de estudo da
pesquisadora e os grupos de suporte online pouco estudados, na área da psicologia, tornou-se
alvo natural de investigação, certo de que forneceria contribuições relevantes, tanto no quesito
maternidade quanto de suporte online à parentalidade. Na página do grupo, há a seguinte
descrição:
“O grupo gestante mãe-bebê pretende ser um grupo de apoio virtual e de troca de
informações para gestantes e mães. De um modo geral, as mulheres que chegam aqui
fazem/fizeram algum curso ou grupo para gestantes e mães com Aline Melo de
Aguiar, psicóloga. Ou alguém do próprio grupo a indicou. Não há assunto relacionado
à maternidade e crianças que não possa ser tratado neste espaço. Mas há uma regra
básica para as postagens: quando você for dar uma dica para outra mãe, certifique-se
de que a informação tem embasamento científico. Assim evitamos disseminar
informações erradas e fortalecemos a confiança no grupo. Sendo assim, procure citar
as fontes de onde você tirou a informação. No mais, seja sempre cordial em suas
postagens. Afinal de contas, neste grupo, só temos mulheres passando pelo mesmo
momento do ciclo vital: a maternidade e, consequentemente, podemos nos entender,
mesmo que não tenhamos exatamente a mesma opinião. Seja bem-vinda! Aline Melo
de Aguiar”

O Estudo 1 consistiu na análise de conteúdo das postagens de mães que participam do
grupo de suporte online desde o seu início (18 de julho de 2011) até o dia 17 de fevereiro de
2014. O objetivo foi identificar os principais temas de interesse e o discurso materno sobre a
construção da maternidade. Este mesmo grupo serviu de base para o Estudo 2, que investigou
aspectos do funcionamento do grupo de suporte online e do suporte à maternidade, bem como
o perfil das usuárias do mesmo. A coleta de dados foi realizada online, no período de 12 de
novembro de 2013 a 28 de fevereiro de 2014. O período foi definido visando manter a mesma
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época para os Estudos 1 e 2. Na data de início da coleta, o grupo contava com 646 membros,
dos quais 149 preencheram integralmente o questionário online.
Quase a totalidade das participantes desse estudo é formada por brasileiras (98%),
sendo que 83,9% moram na cidade do Rio de Janeiro, 91,3% no estado do Rio de Janeiro e
98,7% no Brasil. Elas apresentam idade média de 31,86 anos (mínima = 17, máxima = 41, DP
= 4,22) e 71,1% delas classificam-se de cor “branca”.
O nível de escolaridade encontrado é elevado, 88,6% da amostra possui nível superior
completo, contando 56,4% com pós-graduação. Em comparação aos dados nacionais, apenas
12% da população acima de 25 anos possui nível superior completo (IBGE, 2013). A
atividade remunerada também apresenta alto percentual, 86,6% (Tabela 4) das mulheres
exercem uma atividade profissional, que resulta em renda familiar acima de 10 salários
mínimos, para 48% do grupo (Figura 9). Em relação à situação conjugal, 95,3% das
participantes moram com um companheiro.

Tabela 4 – Ocupação remunerada
1. Sim. Serviço público
2. Sim. Empresa privada
3. Sim. Autônomo/empresário
4. Não
Total

Frequência
50
44
35
20
149

Figura 9 – Renda familiar

Percentual
33,6
29,5
23,5
13,4
100,0

Percentual acumulado
33,6
63,1
86,6
100,0
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No momento da inclusão no grupo, 73,2% das participantes encontrava-se grávida. Em
sua composição geral, 71,1% das mulheres têm apenas um filho, enquanto 21,5% estão
grávidas do primeiro bebê. O grupo atrai mais mães de crianças até 12 meses – que totalizam
50% das participantes –, corroborando com estudos sobre suporte parental online que indicam
que mães de primeira viagem e grávidas são o principal público deste tipo de suporte
(Nieuwboer et al., 2013; Porter & Ispa, 2013). Apenas uma participante teve gestação
gemelar, portanto, 99,3% tiveram gestação de feto único.

Figura 10 – Idade dos filhos

O estudo coletou, também, algumas informações sobre gestação, parto e amamentação
para melhor compreender o perfil das usuárias do grupo de suporte online. Em relação à
gestação (atual ou de filhos já nascidos), 75,2% das participantes planejaram a gravidez e
96% desejaram o bebê – compreendendo mesmo mulheres que não tinham planejado
engravidar naquele momento.
Entre as participantes que já tinham seus filhos, 94,7% tiveram seu último parto
hospitalar na rede privada. Dessas, 85,9% fizeram uma cesariana – 61,1% tiveram o bebê por
meio de cesariana sem entrar em trabalho de parto e 24,8% de cesariana após entrar em
trabalho de parto. Entretanto, 61,9% desejava que o parto fosse por via vaginal e 10,6%
queriam cesárea após entrar em trabalho de parto. 52,2% das mulheres que fizeram cesariana
relataram que houve algum problema de saúde que justificasse a intervenção cirúrgica. A
média de tempo de gestação foi de 38,52 semanas (DP=1,86), tendo sido apenas 8,8% dos
nascimentos de prematuros, com menos de 36 semanas de gestação.
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No Brasil, o processo de nascimento e parto apresenta índices de intervenções
tecnológicas extremamente altos (Leal, 2007; Leal & Gama, 2014). Tendo a cesariana
apresentado um índice que ultrapassa os 50% (Leal, 2012),atingindo 84% na rede privada
(Domingues et al., 2014). Nesse aspecto específico, da via de parto, o presente estudo
corrobora com dados que apontam na mesma direção dos resultados nacionais.
Em relação à amamentação, 97,3% das mães amamentaram o bebê ao seio, sendo que
47,8% manteve o aleitamento materno exclusivo ao seio por seis meses, como recomendado
pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2001) e pelo Ministério da Saúde brasileiro
(Brasil, 2005). Já o tempo médio de horas que a mãe passa com o bebê, em um dia comum da
semana, é de 13,64 horas (DP=7,529), sendo o mínimo de 2 horas e o máximo de 24 horas.
Entre as participantes gestantes, 86,1% pretendem ter o bebê na rede hospitalar
privada, 61,1% deseja parto vaginal e 94,4% deseja amamentar ao seio. O tempo médio de
horas que a mãe planeja passar com o bebê em um dia comum da semana é de 8,47 horas
(DP=5,659).
Para identificar a rede de apoio materno, perguntou-se com quem a mãe ou gestante
poderiam contar para dividir os cuidados com os filhos. Mais de uma opção poderia ser
marcada concomitantemente. As opções eram: pai, babá, empregada/doméstica/diarista,
creche, avó materna, avó paterna, cuido sozinha e outros.
Entre as mães (N=113), 82,3% relataram contar com o apoio do pai, 38% com o apoio
das avós (34 só materna, seis materna/paterna e 3 só paterna), 30,1% com o apoio de
creches/escolas (32 creche e dois escola), 23% com o apoio de babás/empregadas
domésticas/diaristas (nove só babá, quatro babá/empregada doméstica/diarista e 15 só
empregada doméstica/diarista), 6,2% com outros e somente 3,5% dizem cuidar sozinhas dos
filhos. Sobre outras colaborações, apenas três mães relataram contar com o apoio do avô
(maternos), uma com o apoio do bisavô (materno) e o restante com tios. Sobre a composição
do apoio recebido, as principais composições foram: pai (28,3%); pai e avó (15,9%); pai e
creche (9,7%); pai, babá e creche (7,1%), pai e babá (6,2%); pai, babá e avó (4,4%); e avó
(3,5%), entre outras de menor expressão.
Já entre as gestantes (N=36), 94,4% delas esperam contar com o apoio do pai para a
divisão dos cuidados com os filhos, 61,1% com a avó (16 só materna, 5 materna/paterna e
uma só paterna), 58,3% com a creche, 16,6% com babás/empregadas domésticas/diaristas
(duas só babá e quatro babá/empregada doméstica/diarista), 13,9% com outros e nenhuma
pretende cuidar do filho sozinha. Entre os outros, são citados um avô materno, uma bisavó
materna, uma madrinha, irmãos tios e amigos. Sobre a composição do apoio esperado, os
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resultados foram: pai, creche e avó (25%); pai e creche (22,2%); pai e avó (19,4%); pai
(13,9%), pai, babá e avó (8,3%); entre outras de menor expressão. Avó não figura como
opção, isoladamente.
Para finalizar, 87,3% das mulheres disseram participar de outros grupos no Facebook,
o que demostra a familiaridade que as participantes deste estudo têm com o universo online, o
Facebook e a ferramenta grupos.
Como visto, estamos diante de uma amostra bastante específica, homogênea e que não
tem a pretensão de representar a população nacional de mulheres em idade reprodutiva que
utiliza grupos de suporte online.

4.2. Estudo 1

Estudo longitudinal (30 meses), retrospectivo, correspondente ao período de 18 de
julho de 2011 a 17 de fevereiro de 2014.

4.2.1. Ética em pesquisa

Foi postado um aviso no grupo de suporte online avisando às participantes sobre o
estudo e seus objetivos. Tal procedimento não é obrigatório, pois os dados são considerados
públicos 2. No entanto, pretendeu-se dar transparência e postura ética ao estudo, mesmo tendo
sido os relatos expostos voluntariamente pelas participantes. Além disso, quaisquer dados que
pudessem levar a identificação das participantes foram retirados. Nenhuma outra informação
foi coletada sobre as participantes, apenas suas postagens espontâneas (consideradas públicas)

2

“Informações públicas: Quando usamos a expressão "informações públicas" (que por vezes chamamos
de "Informações para todos"), nos referimos às informações que você opta por tornar pública, bem como as
informações que estão sempre disponíveis publicamente” (fonte:
https://www.facebook.com/full_data_use_policy, extraído em 05 de fevereiro de 2013)
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foram utilizadas 3. O projeto também foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa Psicológica da UERJ.
O grupo de suporte online não é totalmente aberto ao público em geral, para participar
dele é preciso ser indicada por alguma mulher que já faça parte ou ser incluída pela
moderadora, que adiciona pessoas que a procuram em cursos de gestante ou por ocasião da
maternidade, portanto, sendo um grupo formado apenas por mulheres. O grupo aberto é
aquele no qual qualquer pessoa pode entrar e participar, já o grupo em questão é considerado
secreto, ou seja, só tem membros adicionados por indicação 4. O motivo desta configuração é
meramente prático, uma vez que em grupos abertos muitas pessoas (não necessariamente
gestantes e mães) solicitavam participar apenas para vender serviços e/ou produtos, fugindo
ao objetivo inicial de acolher mulheres gestantes ou com crianças pequenas em suas dúvidas.
As postagens, no entanto, são livres e não passam por nenhum tipo de avaliação ou
censura prévia; Ou seja, as participantes podem escrever sobre o que desejarem, sem nenhum
impedimento, e as postagens são imediatamente inseridas no grupo de suporte online, estando
acessíveis a todas as demais participantes.

4.2.2. Coleta de dados

As postagens feitas pelas participantes no grupo de suporte online foram copiadas para
um arquivo de texto durante o período de 18 de julho de 2011 (data de início das atividades
do grupo) a 17 de fevereiro de 2014, totalizando 30 meses. As postagens foram organizadas
em duas colunas no arquivo de texto, uma contendo a postagem e, ao seu lado, outra contendo
os comentários. Posteriormente, os dados foram divididos em subgrupos mensais.

3

Cumprindo o “item 7: Proteção dos direitos de outras pessoas: Se for coletar informações de usuários, você
deverá: obter seu consentimento, deixar claro que é você (e não o Facebook) quem está coletando as
informações e publicar uma política de privacidade explicando quais informações serão coletadas e como elas
serão usadas.” (fonte: https://www.facebook.com/legal/terms, extraído em 05 de fevereiro de 2013).

4

Há três opções de privacidade para grupos: público, fechado e secreto. No público qualquer um pode
participar ou ser adicionado ou convidado por um membro; no fechado qualquer um pode pedir para participar
ou ser adicionado ou convidado por um membro; e no secreto a pessoa deve ser adicionada ou convidada por
um membro https://www.facebook.com/help/220336891328465, extraído em 06 de janeiro de 2015).
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4.2.3. Redução e análise de dados

Foi feita uma análise de conteúdo das postagens, de acordo com Bardin (2003),
utilizando a técnica do tipo temática e de frequência para que as categorias pudessem ser
elaboradas. Inicialmente, foi feita uma pré-análise, partindo de uma leitura flutuante.
Entenda-se por leitura flutuante um primeiro contato com o material coletado para conhecer
seu conteúdo e deixar-se invadir por impressões e orientações. Gradualmente, esta leitura
inicial, imprecisa, vai-se tornando mais definida, permitindo a criação de categorias a partir
dos temas que surgem (Bardin, 2003).
Sendo um estudo retrospectivo, teve-se contato com o material a ser analisado e
procedeu-se a etapa da leitura flutuante. Desse modo, inicialmente, núcleos temáticos foram
previamente levantados, tais como: desenvolvimento infantil; desenvolvimento da gestação;
parto; amamentação; pós-parto; cuidados ao bebê; relação com o companheiro, com a família,
com o trabalho; maiores dificuldades e facilidades com a maternidade; sexualidade;
sentimentos ambíguos, cansaço, pressão social com o papel materno; diversos papéis; pontos
positivos; o que mudou com a maternidade em sua vivência como mulher; participação em
cursos para gestantes (por que e se influenciou); e papel do grupo de suporte online como rede
de apoio.
Bardin (2003) define tema como uma “unidade de significação que se liberta
naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à
leitura” (p. 105). Fazer uma análise temática, portanto, “consiste em descobrir os núcleos de
sentido que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição, pode
significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido” (p. 105). Sendo assim, após a
leitura inicial, leituras mais aprofundadas foram feitas, bem como correlação com a literatura
científica, para que fossem estabelecidas as categorias temáticas finais.
A partir da leitura flutuante ficou evidente que os diversos temas poderiam ser
agrupados em duas grandes categorias: 1) psicológicas e 2) não psicológicas. Para os temas
psicológicos, a perspectiva teórica da constelação da maternidade, de Stern (1997) mostrou-se
relevante para a construção das categorias: 1) vida-crescimento, 2) relacionar-se primário, 3)
matriz de apoio e 4) reorganização da identidade. Para os conteúdos não psicológicos, optouse por uma categorização temática: 5) negócios/divulgação, 6) desenvolvimento gestacional e
parto, 7) pós-parto e 8) indicações/pedidos práticos. Após a tarefa de categorização foi
realizado um levantamento das frequências de cada categoria, entendendo-se que a
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importância da categoria está diretamente ligada à sua frequência, além de análises descritivas
pertinentes, como média e desvio padrão.
Neste estudo, não foram analisados os comentários relativos às postagens, pois o foco
era a forma como a mulher utiliza o grupo de suporte online no Facebook para
questionamentos próprios. Em casos onde havia dúvida da temática central, utilizou-se o
recurso de ler os comentários para identificar o que as outras mães entenderam como o ponto
central da postagem. Nestes casos, a categorização válida foi considerada aquela que teve um
maior número de comentários relacionados ao tema.
Em cada postagem foram identificados o tema central da mesma e a categoria
correspondente, pois, foi observado, que para cada postagem havia um tema central e mesmo
que uma mesma pessoa quisesse falar de assuntos diferentes, na grande maioria das vezes,
fazia cada um em uma postagem específica. O critério da categorização foi interpretativo, de
acordo com a descrição das categorias.

Exemplo: “Oi meninas! Tenho uma pergunta para as mamães de bebês mais velhos:
até quando vocês amamentam/amamentaram? J tem um ano, não estamos prontos para
o desmame, mas também não tenho ideia de quando será o momento certo. Como foi
a experiência de vcs? Obrigada e beijos!” (postagem 1, de 12/12/11).

Essa postagem foi incluída na categoria 2 (relacionar-se primário) por ser a questão
principal demandada pela mãe, apesar de ser nítido que fala também de desenvolvimento
(categoria 1 – vida crescimento) e rede de apoio (categoria 3 – matriz de apoio). No entanto,
o pedido de apoio está presente na maioria das postagens por ser a natureza do grupo de
suporte online.
Segue a descrição das categorias, de acordo com os aspectos psicológicos da
constelação da maternidade, bem como, das demais categorias estabelecidas:

4.2.4. Categorias psicológicas

Como discutido, Stern (1997) descreve quatro temas como sendo os principais no
discurso de uma mulher que está construindo seu papel materno. Cada tema envolve ideias,
desejos, medos, lembranças e/ou motivos que irão influenciar como a mãe interpreta uma
dada situação, a forma como se sente, suas relações interpessoais e como age e se comporta.

56

Cabe lembrar que o autor destaca que a constelação da maternidade não é universal, mas um
fenômeno psíquico observado em sociedades ocidentais, industrializadas, que ocorre com a
maioria das mulheres, principalmente no primeiro filho, mas não é obrigatória. Tal perfil
coincide com o das participantes deste estudo.
Esse processo psíquico tem relação com as condições socioculturais que influenciam a
forma como o papel materno será sentido, pensado e desempenhado pela mulher. No caso, o
contexto sociocultural ocidental atual, atribui um grande valor ao bebê e supõe que ele deve
ser sempre desejado (Kagitcibasi, 2007). Além disso, o papel materno é bastante valorizado
pelas pessoas, sendo a mulher, avaliada pelo exercício da maternidade. De um modo geral, a
mãe é vista como a principal responsável pelos cuidados com o bebê (mesmo que ela delegue
a tarefa) e espera-se que ela ame o bebê.
Ao pai e à rede de apoio próxima são esperados que proporcionem as condições
adequadas para que a mulher possa desempenhar o papel materno, principalmente no início
da vida do bebê. Desse modo, a maternidade está enredada em um contexto familiar e de
apoio e não é esperado que a mulher exerça o papel materno sozinha. De acordo com Stern
(1997), o próprio contexto da mulher, que deveria funcionar como apoiador, não
proporciona que o papel materno seja facilmente executado, podendo ser falho para
transmitir

a

experiência,

treinamento

ou

apoio

necessário

para

uma

vivência

emocionalmente tranquila no início da maternidade.
Conhecendo as categorias:

Categoria 1 – Vida-crescimento:
•

Essa categoria está relacionada ao questionamento materno em relação à sua
capacidade de manter a vida e o crescimento do bebê de modo adequado.
Diversos medos e ansiedades estão presentes neste momento e são relacionados à
sobrevivência da espécie. Seguindo esse critério, foram incluídas nessa categoria
as postagens que, de algum modo, se referem a questões vitais, físicas e/ou
biológicas, relacionadas ao crescimento e desenvolvimento, tais como: indicações
de pediatras e demais profissionais de saúde (dermatologista, neuropediatra etc.,
ou seja, que cuidam de crianças), vacinação, dúvidas de amamentação/desmame,
cólica, sono, alimentação, estimulação do bebê. Foram incluídas as postagens com
questões e/ou situações concretas sobre os aspectos citados.
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•

Também foram incluídas nessa categoria as postagens de fotos e vídeos que
mostram o desenvolvimento do bebê e o orgulho que a mãe demonstra em relação
ao crescimento e ao desenvolvimento adequados do seu bebê, ou seja, o quanto
ela está conseguindo exercer esta tarefa. Algumas mães participam de concursos
de fotos/vídeos com seus bebês e postam no grupo pedindo votos, que também
entraram nesta categoria.

Exemplo: “Qual o real perigo de um bebe saudável morrer, se engasgar, sufocar
durante a noite?? Eu não consigo dormir desde que a F nasceu ... ela dorme tão bem,
tá mamando muito, tá normal... mas eu deito e fica martelando na minha cabeça todas
as recomendações que eu já ouvi sobre morte súbita e aí eu não durmo fico olhando
pra ela vigiando... o moisés, eu já fiz meu marido trocar de colchão três vezes e
mesmo assim fico com medo de colocar ela e ir dormir... no carrinho também tenho
medo... o berço não dá dentro do meu quarto e também ficaria com medo... A pediatra
do hospital disse que é pra colocar o bebê de lado, na internet e em livros que li diz
que tem de ser de costas ... Afinal, bebês normais de pais não fumantes morrem fácil
assim?? Como vou saber se ela tá bem e eu posso dormir descansada?? Mais alguma
mãe aqui também se sentiu assim??” (postagem 41, de 24/11/11)

Categoria 2 – Relacionar-se primário:
•

Esta categoria está relacionada à capacidade da mãe de envolver-se
emocionalmente com o filho. Os medos envolvidos neste tema estão relacionados
aos sentimentos de não sentir-se capaz de amar o bebê e de ser amada por ele, de
reconhecer e acreditar que aquele é seu bebê e conseguir responder
adequadamente às necessidades do filho e, com isso, contribuir para o seu
desenvolvimento psíquico. Nessa categoria também se incluem os temores da mãe
de que algo possa acontecer ao bebê na ausência (por exemplo, deixar com um
cuidador ou na creche) ou quando está sendo cuidado por terceiros, mesmo em
sua presença.
Podem surgir sentimentos de culpa na mãe por sentir-se inadequada no
exercício da maternidade ou de estar deixando a desejar na sua capacidade de
amar e entender as necessidades do bebê ou, ainda, de ela não sentir-se “natural” e
espontânea na relação com o bebê. A tarefa do relacionar-se primário baseia-se no
que o contexto sociocultural define que é adequado e, portanto, pode ser
incongruente com o que a mãe pensa sobre isso. A distância entre o que o
ambiente espera e o que a mãe sente pode gerar tensões, medos e angústias. De
um modo geral, estas preocupações ocorrem no primeiro ano de vida do bebê,
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antes da fala e, portanto, no momento em que o bebê não pode informar com
palavras suas necessidades. Foram incluídas nesta categoria as postagens que
relatam questões emocionais/afetivas da relação mãe-bebê, ou seja, de
subjetividade da mãe.
•

Também foram incluídas nesta categoria as postagens relacionadas ao
estabelecimento de laços afetivos através da shantala (um tipo de massagem que a
mãe aplica no bebê) e da amamentação, a questões relacionadas ao processo de
desmame, bem como a inseguranças e temores que ocorrem quando a mãe precisa
deixar o bebê aos cuidados de terceiros (cuidador, creche), por exemplo, no
período da volta ao trabalho.

Exemplo: “Dor no coração! J está muito enjoadinho depois das duas vacinas de
ontem... Chorando um chorinho diferente e com uma febrinha chata!” (postagem 13,
de 13/01/12)

Categoria 3 – Matriz de apoio:
•

Esta categoria está relacionada às necessidades da mãe de criar, permitir, aceitar e
regular uma rede de apoio que a auxilie nos cuidados com o filho, sejam os físicos
ou os emocionais e, assim, poder desempenhar as duas primeiras tarefas (vidacrescimento e relacionar-se primário). Nesse caso, todas as postagens, de um
modo geral, poderiam ser entendidas como uma matriz de apoio, pois se referem a
pedidos de auxílio de alguma natureza. Entretanto, como nos interessa o discurso
materno em relação à forma como a mãe lida com esta temática, serão incluídas
nessa categoria as postagens referentes à:

o

Indicação de amigas, que estão vivendo o mesmo momento do ciclo vital,
para inclusão no grupo, trazendo mães de suas relações pessoais para o grupo
virtual a fim de compartilhar relações também através do grupo de suporte
online;

o

Indicações e orientações sobre creche e/ou, babá, quando o foco for utilizar
um terceiro como cuidador. Ou, ainda, de faxineira e/ou empregada
doméstica para os cuidados com a casa.

o

Pedidos de apoio psicológico para as mães se sentirem apoiadas, já que na
teoria de Stern (1997) a matriz de apoio inclui o apoio psicológico, sendo
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importante

para

as

mães

contarem

com

outras

figuras

maternas

comprometidas com o caráter instrutivo do papel materno como parte de sua
rede de apoio.
o

Promoção e/ou registro de encontros presenciais de mães (em cinemas,
parques, cursos/grupos presenciais, shopping etc.) que as próprias mães
organizam a partir de um interesse comum. Fotos dos encontros entram nesta
categoria.

o

Compartilhar vivências e sentimentos com outras mães para ouvir diferentes
opiniões. Esse ponto compreende as representações das mães sobre como as
pessoas de sua rede a veem como mãe.

o

Compartilhar situações vividas para encorajar outras mães que passam por
experiências similares. Aqui a mãe oferece apoio a outras mães e também se
certifica da adequação das suas próprias decisões.

o
•

Felicitações (Natal, Ano Novo, Dia das Mães etc.).

Foram excluídas desta categoria as postagens que envolviam questões
relacionadas à saúde física do bebê e seu crescimento e desenvolvimento, sendo,
nesse caso, as postagens incluídas na categoria vida-crescimento.

Exemplo: “Meninas, recebi convite para ir pra casa de praia de uns amigos neste fim
de semana. G esta com dois meses e meio. Sei q praia nem pensar, mas o casal disse
que a casa tem toda estrutura para crianças, inclusive com berço, num condomínio
com piscina. Fiquei um pouco insegura, Búzios venta muito...mas tô querendo muito
ir. O q vocês acham?” (postagem 1, de 17/11/11)

Categoria 4 – Reorganização da identidade:
•

Nessa categoria a mãe usa as postagens para demonstrar capacidade de
transformar sua auto identidade de filha , de esposa ou, ainda, de profissional para
mãe, ou seja, que a mãe é capaz de apoderar-se desse papel, e de investir
emocionalmente no filho. Consequentemente, o tempo, energia e atividades
investidas são direcionados à maternidade, como eixo reorganizador da vida
diária. Reflexões sobre a conciliação entre os diversos papéis sociais que a mulher
ocupa em nossa sociedade (mãe, esposa, profissional etc.) também estão nesta
categoria.
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•

Foram incluídas nessa categoria as postagens cujo teor referem-se à identificação
da mãe com sua mãe ou outros modelos de figuras maternais, sejam modelos
positivos ou negativos, que servem de orientação para a reorganização da sua auto
identidade.

Exemplo: “Boa tarde meninas, fui adicionada ao grupo pela F! Adoro falar sobre
nossos bebês! Bom encontrar um espaço assim aqui no face! Me chamo P e tenho uma
bebê de 2 anos chamada H. Ela é minha vida. Por ela abri mão de muitas coisas. Tento
ser a melhor mãe possível. Pesquiso, estudo sobre tudo que se refere a esse mundo
maravilhoso dos nossos filhos!!!!!!!! Espero participar ativamente do grupo! Muito
obrigada F! Nos unimos mais uma vez, mesmo que virtualmente pelo amor! Só filhos
mesmo para fazer coisas maravilhosas em nossas vidas! Bjs” (postagem 43, de
08/02/12)

Demais temas, não psicológicos:

Categoria 5 – Negócios / divulgação:
•

A categoria “negócios” refere-se às oportunidades que as mães buscam no grupo
virtual para divulgar seus serviços profissionais ou para trocar/vender/doar algo de
que não necessitam mais.

•

Divulgação de blogs e páginas pessoais das mães também estão nesta categoria,
independente do tema a que se destinam. Assim como entrevistas e matérias
jornalísticas de que as mães participaram.

•

Divulgação de eventos, cursos, matérias jornalísticas, pesquisas científicas, de um
modo geral, festejos culturais, blogs e sites. Esta categoria é para postagens de
cunho informativo, incluindo a divulgação de materiais diversos que as mães
julgam interessantes para partilhar com outras mães.

Exemplo: “Mamães, estamos fazendo uma promoção no blog XXX! Participem e
Ganhem Brindes) Boa Sorte!” (postagem 70, de 31/01/12)

Categoria 6 – Desenvolvimento gestacional e parto:
•

Postagens relativas a dúvidas e relatos do período gestacional e do parto, bem
como indicações de profissionais de saúde para questões específicas da gravidez e
parto (obstetra, endocrinologista, proctologista, dermatologista, cardiologista,
maternidade, laboratório etc.).
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Exemplo: “Pode uma placenta grau II voltar para o grau I? Estou com 40 semanas
(pela última menstruação) e minha placenta deveria estar grau III. No mês passado
estava grau II e no exame e hj deu grau I. É possível isso? Bjs” (postagem 19, de
09/02/12)

Categoria 7 – Pós-parto:
•

Postagens relativas às dúvidas e relatos sobre pós-parto (adaptação da mama para
amamentação, queda de cabelo, cicatriz da cesárea, volta do corpo e da
menstruação, contracepção etc.).

Exemplo: “Olá meninas! Tenho visto relatos de mamães q passaram por cesárea e
disseram q foi tudo ótimo. No entanto, tenho tido dificuldades em conversar com
mamães q fizeram parto normal... minha médica super defende e estou querendo
tentar, mas sinto falta de conversar com quem já passou por isso. Algum relato? Bjs”
(postagem 54, de 04/02/12)

Categoria 8 – Indicações / pedidos práticos:
•

Indicações e orientação para festa, batizado, chá de fralda, viagens, locais para ir
com crianças etc., sejam pedidos ou indicações prestadas livremente.

•

Indicações de produtos diversos (sutiã, faixa de sustentação, roupa de gestante,
ofurô, banheira, carrinho, bomba de extração de leite, armazenamento de células
do cordão umbilical etc.), sejam pedidos ou indicações prestadas livremente.

•

Indicações de profissionais diversos (ginecologista, ortopedista, marceneiro,
pedreiro etc.) que não estejam relacionados à saúde da criança. Por exemplo,
pediatras enquadram-se na categoria vida-crescimento.

Exemplo: “Ola mamães!!! novamente eu aqui pedindo ajuda........... por acaso uma de
vcs tem uma lista de enxoval do bebê e lista da mala da maternidade do bebê e da
mamãe que pudesse me enviar por email” (postagem 10, de 15/02/12)

Para avaliar a consistência da categorização, 10% das postagens de cada mês foram
enviadas para a avaliação de um segundo observador (Anexo 3). Os dados enviados foram
selecionados

através

de

um

sorteio

aleatório

através

do

sistema

eletrônico

www.sorteador.com.br. Foi utilizada, para o cálculo de concordância entre os observadores, a
medida estatística de confiabilidade Kappa de Cohen. Quando avaliada a concordância entre o
observador de referência e o segundo observador, considerando-se as 8 categorias, foi
identificada substancial concordância (kappa = 0,807), conforme Tabela 5.
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Tabela 5 – Tabela de concordância entre os observadores
Segundo observador (juiz)
Categoria
1
2
3
4
5
6
46
0
6
0
0
2
1
6
7
1
0
0
0
2
1
0
45
0
4
0
3
0
1
1
2
0
0
Observador
4
0
0
1
0
53
0
de referência
5
0
0
1
0
0
18
6
0
0
0
0
0
1
7
0
0
0
0
3
1
8
Total
53
8
55
2
60
22

Total
7
0
0
0
0
0
0
9
0
9

8
0
0
1
0
8
1
0
29
39

54
14
51
4
62
20
10
33
248

4.3. Estudo 2

4.3.1. Instrumentos (Anexo 2)

O Estudo 2 consiste em quatro questionários distintos, que foram preenchidos em um
mesmo momento pelas participantes da pesquisa. Dois deles têm por objetivo traçar o perfil
sociodemográfico da amostra e o levantamento da utilização/percepção do grupo de suporte
online Gestante/Mãe-bebê no Facebook por essas mães. Outros dois questionários dizem
respeito à escala de percepção de apoio social e à escala de percepção de apoio social
adaptada ao grupo de suporte online.

4.3.1.1. Perfil sociodemográfico

Levantamento de informações destinadas a traçar o perfil das participantes, incluindo:
idade, local de moradia, escolaridade, estado civil, renda familiar (baseada no salário mínimo
de R$ 678,00, vigente pelo decreto nº 7.872, de 26 de dezembro de 2012), quantidade de
filhos, planejamento da gestação, cuidados dispensados ao filho, entre outras.
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4.3.1.2. Utilização/percepção do grupo de suporte online Gestante/Mãe-bebê no Facebook

Questionário, composto por questões fechadas, com o objetivo de identificar como a
participante chegou ao grupo, em que momento da maternidade ela chegou (se gestando ou já
com o filho e, no caso, a idade do filho), seus interesses pessoais (ler depoimentos de outras
mães; tirar dúvidas, de um modo geral; fazer amizades com outras mães; entre outros) e como
costuma participar (postando, comentando, lendo, curtindo, indicando outras mães).
A elaboração do questionário levou em consideração a análise de conteúdo dos dados
coletados no Estudo 1, utilizando a escala likert para avaliação da percepção das participantes
a respeito do papel do grupo no exercício da maternidade e como rede de apoio.

4.3.1.3. Escala de percepção de apoio social

Para avaliar a percepção do apoio social, em geral, foi utilizada a versão traduzida e
adaptada para o português, por meio do estudo Pró-Saúde, da escala de apoio social produzida
para o Medical Outcomes Study (MOS) (Chor, Griep, Lopes & Faerstein., 2001). A escala de
apoio social utilizada foi considerada adequada em relação à sua confiabilidade e validade
(Griep et al., 2005). Ela possui 19 itens, contendo cinco dimensões do apoio social (Tabela 6):
(1) material; (2) afetivo; (3) emocional; (4) informacional; e (5) interação social positiva
(Griep et al., 2005).

Tabela 6 – Dimensões da escala de apoio social
Dimensão
Descrição
Material
Provisão de recursos práticos e ajuda material
Afetivo
Demonstrações físicas de amor e afeto
Interação social
Contar com pessoas com quem relaxar e divertir-se
positiva
Emocional
Habilidade da rede social em satisfazer as necessidades individuais em relação
a problemas emocionais, principalmente em momentos difíceis da vida que
requerem sigilo e/ou encorajamento
Informacional
Contar com pessoas que aconselhem, confortem e orientem

As questões da escala são iniciadas com a pergunta “com que frequência você conta
com alguém...”. Os itens das dimensões do apoio social são os seguintes:
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•

Apoio material:
...que o ajude se ficar de cama?
...para levá-lo ao médico?
...para ajudá-lo nas tarefas diárias, se ficar doente?
...para preparar suas refeições se você não puder prepará-las?

•

Apoio afetivo:
...que demonstre amor e afeto por você?
...que lhe dê um abraço?
...que você ame e faça você se sentir querido?

•

Apoio emocional:
...para ouvi-lo, quando você precisar falar?
...em quem confiar para falar de você ou sobre seus problemas?
...para compartilhar suas preocupações e medos mais íntimos?
...que compreenda seus problemas?

•

Apoio informacional:
...para dar bons conselhos em situações de crise?
...para dar informação que o ajude a compreender uma determinada situação?
...de quem você realmente quer conselhos?
...para dar sugestões de como lidar comum problema pessoal?

•

Apoio de interação social positiva:
...com quem fazer coisas agradáveis?
...com quem distrair a cabeça?
...com quem relaxar?
...para se divertir juntos?

Os escores são obtidos por meio da soma de pontos atribuídos às perguntas de cada
dimensão. A cada uma das respostas é atribuído um escore variando de 1 a 5: um ponto para a
alternativa nunca, dois pontos para raramente, três pontos para às vezes, quatro pontos para
quase sempre e cinco pontos para resposta sempre (Griep et al., 2005). Os escores são obtidos
pela soma dos pontos totalizados pelas perguntas de cada uma das dimensões e divididos pelo
escore máximo possível na mesma dimensão. A fim de padronizar os resultados das cinco
dimensões, pois são constituídas por diferentes números de questões, o resultado da razão
(total de pontos obtidos/pontuação máxima da dimensão) é multiplicado por 100.
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4.3.1.4. Escala de percepção de apoio social adaptada ao grupo de suporte online

A escala de percepção de apoio foi adaptada para este estudo de modo que as
participantes pudessem responder às mesmas questões anteriores, mas com foco no apoio
obtido por meio da sua participação no grupo de suporte online. A cada pergunta foi
inserida uma questão com o objetivo de identificar como o apoio recebido se dá a partir do
grupo virtual. Se por meio das postagens (feitas ou lidas pelas participantes), por pessoas
que conheceu no grupo ou, ainda, por ambas as formas. O objetivo é saber se o apoio
ocorreu apenas de modo virtual ou se ele extrapolou para o relacionamento presencial entre
as participantes.

Exemplo:
10. Se precisar, com que frequência conta com alguém para compartilhar suas
preocupações e medos mais íntimos?
( ) 1. Nunca ( ) 2. raramente ( ) 3. às vezes ( ) 4.quase sempre ( ) 5. Sempre
Esta ajuda refere-se a:
( ) postagens no grupo (feitas ou lidas por você) ( ) pessoas que conheceu por meio
do grupo ( ) ambos ( ) outros _____________________________

4.3.2. Ética em pesquisa

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Psicológica da
UERJ e as participantes receberam informações escritas sobre objetivos da pesquisa,
responsabilidade, método empregado e direito a recusar o consentimento. A inclusão na
amostra foi condicionada ao aceite ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
(Anexo 1). Para as análises, foram retirados quaisquer dados que pudessem identificar a
participante, mantendo a confidencialidade dos dados individuais.

4.3.3. Coleta de dados

Foi feito um convite no grupo de suporte online no Facebook para que as mulheres
participassem do estudo por meio do preenchimento voluntário dos questionários online.
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Tanto os questionários quanto o TCLE ficaram disponíveis em uma página eletrônica
(https://pt.surveymonkey.com/s/maternidade_e_facebook). A coleta online ocorreu no período
de 12 de novembro de 2013 a 28 de fevereiro de 2014. No início da coleta, o grupo contava
com 646 participantes e ao final com 711. A meta era de que 20% das participantes que
estavam no grupo no início da coleta aceitassem participar do estudo. Concordaram em
participar 182 mulheres que preencheram os questionários online, sendo que 149 delas
(80,98%) os responderam integralmente. Desta forma, a meta foi alcançada, com 23% das
participantes tendo preenchido totalmente os questionários online.

4.3.4. Redução e análise de dados

Para os resultados, foram descartados os questionários com preenchimento
incompleto. Os dados foram tratados descritivamente (frequências, médias, medidas de
variância) e analisados estatisticamente, por meio dos testes t, Anova e correlação, de acordo
com os objetivos propostos.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este trabalho tem o propósito de investigar o papel de um grupo de suporte online
no Facebook na construção e exercício da maternidade contemporânea. Nesta seção, são
apresentados e discutidos os resultados, que para melhor análise estão divididos em duas
partes, sendo: Estudo 1 e Estudo 2, orientados pelos objetivos gerais e específicos da
pesquisa.

5.1. Estudo 1

Os objetivos deste estudo são analisar o conteúdo das postagens feitas pelas
participantes do grupo de suporte online – identificando os seus principais temas de interesse,
no período de 30 meses (18 de julho de 2011 a 17 de fevereiro de 2014) – e analisar o
discurso das mães sobre a construção da maternidade.
Visava-se a que o grupo de suporte online, além de responder às questões das
participantes, pudesse desempenhar o papel de rede social de apoio, tornando-se um “espaço”
de acolhimento para mulheres vivenciando o mesmo momento do ciclo vital. Desta forma,
elas poderiam ter acesso a informações, trocar experiências pessoais, fazer amizades e
sentirem-se apoiadas, pois o momento da gestação bem como o do inicio da maternidade
despertam inúmeras dúvidas, inseguranças, medos, entre outros sentimentos. Aos poucos,
gestantes e mães de crianças pequenas foram aderindo ao grupo, que em fevereiro de 2014
contava com aproximadamente 700 mulheres.
Apesar de existirem ainda poucos trabalhos abordando o tema, a literatura nos mostra
que o suporte parental online está em franca expansão e que provavelmente crescerá ainda
mais nos próximos anos, sendo um suporte muito utilizado, principalmente, por pais de
primeira viagem e casais grávidos (Nieuwboer et al., 2013; Plantin & Daneback, 2009).
De julho de 2011 a fevereiro de 2014, o grupo registrou 2.510 postagens com diversos
questionamentos de mães. Os mesmos foram respondidos tanto pelas participantes quanto
pela pesquisadora, que é moderadora do grupo de suporte online no Facebook. As
participantes também promoveram encontros presenciais, que extrapolavam o espaço online.
Laços foram se formando e o grupo online foi acumulando um grande volume de informações
sobre construção da maternidade e desenvolvimento infantil, com o uso deste espaço online
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como suporte para troca de informações e apoio emocional. Como aponta Porter e Ispa
(2013), a internet pode melhorar o senso de empoderamento das mulheres no estabelecimento
de seu papel maternal.
Em 30 meses, com o grande volume de informações sobre construção da maternidade
e desenvolvimento infantil através de perguntas, dúvidas, questionamentos e expressão de
sentimentos, pode-se pensar que o grupo de suporte online mostra-se um campo de estudo
promissor sobre a construção da maternidade na contemporaneidade e essa provável e
inovadora fonte de suporte, corroborando com a literatura sobre suporte online à parentalidade
(Nieuwboer et al., 2013, Plantin & Danebac, 2009, Porter & Ispa, 2013). O Anexo 3 inclui
exemplos das postagens (10% do corpus de análise), organizados por categoria temática.
Todas as 2.510 postagens foram analisadas e classificadas em categorias que foram
subdivididas em dois grandes eixos temáticos: categorias psicológicas (baseadas na teoria da
constelação da maternidade de Stern, 1997) – categorias de 1 a 4 – e categorias não
psicológicas – categorias de 4 a 8. Observa-se que 1.129 postagens enquadram-se na
constelação da maternidade, correspondendo a 45% do total das postagens, e 1.381 referem-se
às demais categorias, não psicológicas (55%).
Na Figura 11 podemos ver o total de posts de cada uma das categorias:
Figura 11 – Distribuição das categorias

A distribuição da frequência das categorias ao longo dos meses (Figura 12) evidencia
que os temas de interesse mantêm certa proporcionalidade, com exceção da categoria 1 (vidacrescimento) que apresenta uma curva crescente. Já a distribuição da frequência de postagens
(Figura 13), de um modo geral, apresenta uma tendência ao aumento, ao longo dos 30 meses.
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Figura 12 – Distribuição da frequência das categorias

Figura 13 – Evolução da frequência de postagens

5.1.1. Categorias psicológicas

Das 1.129 postagens sobre a constelação da maternidade, predominaram questões
relacionadas à categoria 1) vida-crescimento, com 569 postagens (50%), e a categoria 3)
matriz de apoio, com 455 postagens (40%). A categoria 2) relacionar-se primário conta com
8% (87 postagens) e a categoria 4) reorganização da identidade com 4% (18 postagens)
(Figura 14). Desse modo, pode-se entender que, dentro do eixo temático das categorias
psicológicas, este grupo de suporte online tende a ser utilizado pelas mães em demandas sobre
questões vitais ao crescimento e desenvolvimento do bebê. Tal dado vai ao encontro dos
resultados obtidos por outros autores que evidenciam que a principal preocupação exposta
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pelos pais que buscam suporte online é a saúde do seu filho pequeno (Nieuwboer et al., 2013;
Plantin & Danebac, 2009; Porter & Ispa, 2013).

Figura 14 – Distribuição das categorias psicológicas

Porter e Ispa (2013) encontraram resultado similar em estudo sobre o conteúdo de
mensagens de mães em duas revistas online destinadas a pais nos EUA (Parents e American
Baby).

Os

autores

constataram que a maioria dos questionamentos foi sobre

alimentação/amamentação e sono, com apenas 5,8% de questões foram sobre relação mãefilho.
A preocupação das mães sobre sua capacidade de fazer com que o bebê sobreviva é
um dos aspectos mais presentes nas categorias psicológicas que falam da construção
psicológica da maternidade. Tal preocupação tem valor adaptativo. O comportamento de
cuidar dos filhos foi desenvolvido em resposta à total dependência com que o bebê humano
nasce e é fundamental para sua sobrevivência e a aptidão dos cuidadores. A necessidade de
apoio para a mulher dar conta de tantas demandas, com uma prole que nasce precisando de
muita atenção e cuidado faz parte desse cenário (Geary & Flinn, 2001; Silva & Brito, 2005).
A seguir, as categorias psicológicas serão discutidas por ordem de frequência, pois,
como aponta Bardin (2003), em uma análise de conteúdo a frequência demonstra a relevância
da categoria.
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5.1.1.1. Categoria vida e crescimento

Na categoria 1) vida-crescimento, perguntas e dúvidas sobre a saúde do bebê, sono,
alimentação/amamentação, cólica e se o bebê está se desenvolvendo normalmente evidenciam
o foco das mães recentes em reassegurar sua capacidade de manter a vida do bebê. Tais
questões despertam dúvidas, pelo fato de as mães nunca terem vivido essas situações ou
estarem tentando confirmar orientações de pediatras, familiares ou amigos sobre saúde e
cuidados básicos com o bebê. Como as mães também usam buscadores tipo Google para obter
informações, é comum que, em alguns casos, obtenham orientações contraditórias e, com isso,
levam as dúvidas para o grupo de suporte online querendo opiniões/informações que a
auxiliem a tomar uma direção mais acertada de como proceder com seu bebê.
Porter e Ispa (2013) reforçam que a preocupação materna com o crescimento e
desenvolvimento do bebê ocupa uma parte considerável das informações que buscam no
suporte online. Segundo Nieuwboer et al. (2013), mais da metade dos pais que buscam
suporte online estão interessados em assuntos relacionados à saúde das crianças. Os exemplos
1 e 2, apresentados a seguir, ilustram o medo de não conseguir manter a sobrevivência da
criança e a extensa busca por um reasseguramento de suas ações através de postagens no
grupo de suporte online. As postagens buscam confirmar orientações e informações recebidas
de pediatras, familiares, amigos e, também, obtidas através de buscas mais amplas na internet.

Exemplo 1: “Qual o real perigo de um bebe saudável morrer, se engasgar, sufocar
durante a noite?? Eu não consigo dormir desde que a F nasceu ... ela dorme tão bem,
tá mamando muito, tá normal... mas eu deito e fica martelando na minha cabeça todas
as recomendações que eu já ouvi sobre morte súbita e aí eu não durmo fico olhando
pra ela vigiando... o moisés, eu já fiz meu marido trocar de colchão três vezes e
mesmo assim fico com medo de colocar ela e ir dormir... no carrinho também tenho
medo... o berço não dá dentro do meu quarto e também ficaria com medo... A pediatra
do hospital disse que é pra colocar o bebe de lado, na internet e em livros que li diz
que tem de ser de costas ... Afinal, bebês normais de pais não fumantes morrem fácil
assim?? Como vou saber se ela tá bem e eu posso dormir descansada?? Mais alguma
mãe aqui também se sentiu assim??” (postagem 41, de 24/11/11)
Exemplo 2: “Moderadora e colegas mamães, os últimos dias foram muito difíceis. Na
quinta o L engasgou e sufocou, acho que foi refluxo. E eu não conseguir fazer
absolutamente nada, a não ser chamar meu marido. Ele ficou roxinho, molinho, pensei
que fosse perder meu filho. Graças a Deus meu marido conseguiu fazer com que ele
expelisse a secreção. Fiquei pensando: E se eu estivesse sozinha? Não saberia o que
fazer... Ontem fui a pediatra, e ela disse que ele não está ganhando peso. Nasceu com
3365, saiu do hospital com 3010, e ontem, com 18 dias, estava com 3450. Disse que é
pra eu levar novamente pra pesar segunda, e se não melhorar, vai entrar com o
complemento. Estou muito triste, me sentindo culpada, mesmo porque eu quase não
ingiro líquido, e ela disse que essa pode ser uma causa, que no caso do complemento
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temos a certeza da quantidade de leite ingerida pelo bb, diferente do peito, que só
podemos ver a força que ele faz pra sugar. Não queria dar complemento, me
programei e planejei para amamentar até os seis meses. Alguém tem alguma sugestão?
Obrigada! Bjo em todas!” (postagem 46, de 30/10/13)

O terceiro exemplo também ilustra a preocupação com a alimentação, tema que Porter
e Ispa (2013) detectam ser um dos mais prevalentes nas preocupações dos pais. A alimentação
é um item vital: se o bebê não ganha peso, temos um problema! E, principalmente as mães,
sentem-se responsáveis por este aspecto, seja por serem responsáveis na amamentação ou na
complementação alimentar. Como aponta Barbosa e Rocha-Coutinho (2007) a mulher ainda
se sente a principal responsável pelos cuidados com o bebê.

Exemplo 3: “Me tira uma dúvida... Meu bebê faz cinco meses sexta feira alimentação
dela é leite materno exclusivamente... ultimamente ela tem tido umas crises de
nevosinho, quer colocar tudo na boca e mamar toda hora, a noite fica chupando o
dedo... depois que mama ela acalma... esse mês ganhou apenas 550g está com um total
de 7,560g. Será que meu leite sozinho ainda está sustentando ou preciso
complementar com alguma coisa??” (postagem 136, de 19/04/12)

Outro ponto relevante, que diz respeito aos cuidados básicos relacionados à
sobrevivência do bebê, é em relação às práticas de cuidados. São muitas as formas existentes
ao redor do mundo indicando atitudes supostamente “certas” ou “erradas” de como cuidar de
um bebê. A globalização e a internet fazem com que as práticas de cuidado sejam
compartilhadas entre as culturas, tornando acessíveis aos pais uma quantidade muito grande e
diversa de formas de agir, que podem deixá-los confusos sobre quais seguir (Kagitçibasi,
2007). Porter e Ispa (2013) apontam para isso em seu estudo e o discurso coletado das mães,
em nosso estudo, evidencia o quanto a diversidade de informações e direções a seguir podem
confundir os pais. Os grupos de suporte online, por agruparem pessoas interessadas/
vivenciando uma mesma temática, podem ser, então, um espaço para conciliar essas
informações, ouvir opiniões e auxiliar na escolha das práticas de cuidados que julgarem mais
adequadas. Os exemplos 4 e 5 abordam esse aspecto.

Exemplo 4: “Ontem arrumei o cantinho do N, e ai apareceu a questão: os protetores
laterais podem sufocar o pequeno? Realmente prejudica tanto assim o recém nascido,
na net vi que atrapalha a circulação de ar, por cobrir as grades; por outro lado e se ele
se prender nelas? Enfim, meninas o que acham? É isso mesmo?” (postagem 57, de
20/12/12)
Exemplo 5: “Gente, pela primeira vez em 6 meses q meu filho nasceu, ele acordou
somente 1 vez de madrugada....ele costumava acordar umas 6 vezes...normalmente de
hora em hora...isso me assustou e quando acordei pra ver ele ...ele estava
pacificamente dormindo de bruços...já li q dormir assim é perigoso pois pode causar a

73

morte...é verdade isso ou ele pode dormir de bruços? Pq é ele quem busca essa
posição pra dormir...” (postagem 38, de 29/05/13).

5.1.1.2. Categoria matriz de apoio

Em relação à categoria 3) matriz de apoio, segunda mais frequente (40%), Stern
(1997) aponta que este tema relaciona-se às necessidades da mãe de criar, permitir, aceitar e
regular uma rede de apoio que possa auxiliar nos cuidados com o filho. O apoio social para
amparar as fragilidades emocionais típicas do ciclo gravídico-puerperal também é destacado
como de suma importância, inclusive para minimizar o risco de depressão pós-parto (Hung,
2004). Neste caso, todas as postagens, de um modo geral, poderiam ser entendidas como uma
solicitação de apoio, pois se referem a pedidos de auxilio de alguma natureza. Entretanto,
como nos interessa o discurso materno em relação à forma como a mãe lida com esta
temática, foram incluídas nesta categoria as postagens referentes à como a mulher busca ajuda
para compor sua própria matriz de apoio.
Postagens com indicação de outras mães para participar do grupo de suporte online
ou para encontros presenciais com outras mães (cinemas, parques, grupos, shopping etc.)
foram inseridas nesta temática (exemplos 6 e 7). Elas demonstram que a necessidade de
estar em uma rede de apoio pode ser buscada pelas mães tanto de modo online quanto
presencial. Diversos autores destacam que uma rede de apoio protetora, promove
sentimentos de bem-estar e, percebendo-se cercadas e apoiadas as mães podem dar conta
das tarefas de cuidados com o bebê e passar de uma forma mais tranquila pelo período
gravídico-puerperal (Stern, 1997; Tsunechiro & Bonadio, 1999; Rapaport & Piccinini,
2004), ou seja, se a rede de apoio não trouxer a sensação de conforto emocional, a mãe pode
sentir-se ainda mais fragilizada (exemplo 8).

Exemplo 6: “Oi meninas, moro em Laranjeiras, na redondeza da rua XXX, gostaria de
conhecer mães da área, para fazermos programas/passeios aqui na região, estou com
um bebe o D com 50 dias, um beijo.” (postagem 10, de 15/08/12)
Exemplo 7: “Que tal um cineminha? Cinematerna deve estar no Via Parque dia
27/10... Quem topa???” (postagem 15, de 11/10/11)
Exemplo 8: “Meninas, meu bebe tem 12 dias e sempre que chora minha mãe e meu
marido mandam eu coloca-lo para mamar, entretanto quando sinto que é sono resisto e
deixo chorar um pouquinho, coloco no meu colo e o faço dormir. Minha mãe fica uma
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fera e disse que estou estressando o menino por deixa-lo chorando. Estou muito
confusa e agora com medo continuar com a pratica de deixar chorando. Alguém pode
me orientar?” (postagem 29, de 21/11/13)

O contexto sociocultural molda a forma como a ajuda será buscada, bem como quais
as práticas de cuidado com os filhos são consideradas adequadas ou não (Kagitçibasi, 2007;
Porter & Ispa, 2013). No caso do exemplo 9, discute-se exatamente como conciliar os
cuidados com o bebê com as necessidades atuais da mãe de retornar ao trabalho e com o que
dita a legislação trabalhista brasileira vigente. Tal contexto sociocultural, como destaca Stern
(1997) não traz facilidade para o estabelecimento do papel materno.

Exemplo 9: “Minha bebê fará 4 meses e preciso voltar a trabalhar. Como sou
autônoma conversei com minha sócia e vou trabalhar parcial em dezembro, somente
2x por semana. E em Janeiro volto com tudo. Estou vendo creche e estou assustada
com os valores. Comecei a considerar uma pública, embora ainda não tenha ido até a
mesma, estou sabendo que só recebem bebês a partir de 6 meses de idade (que a
minha só fará no final de janeiro). Você sabia disso ? Considero isso muito louco por
que a maioria das pessoas só fica mesmo os 4 meses da licença, quando muito 5 meses
- quando juntam com férias. Alguma dica? Alguma mamãe passou por isso ? Como
resolveu ? bjs” (postagem 111, de 08/11/13)

No exemplo 10, pode-se ver que as mães incluem o grupo de suporte online na sua
rede de apoio social, pois, em datas comemorativas (Dia das Mães, Natal etc.), o grupo é
utilizado pelas mulheres para enviar mensagens de felicitações às outras. Esse comportamento
demonstra que o mundo globalizado e conectado à internet é uma realidade na parentalidade
atual (Porter & Ispa, 2013).

Exemplo 10: “Bem, hoje passo aqui para desejar um feliz Ano Novo a todas que
fazem parte desse grupo e agradecer imensamente cada conselho, dica e,
principalmente, as palavras de carinho. Sou viciada em vcs...RS!!” (postagem 44, de
31/12/13)

Na categoria matriz de apoio também estão enquadradas as indicações e orientações
sobre creche e/ou babá quando o foco é utilizar um terceiro como cuidador do bebê, ou de
empregadas domésticas e/ou faxineiras para ajudar nas tarefas de cuidados do lar (exemplo
11). Tais postagens mostram movimentos da mulher contemporânea para buscar auxilio fora
do seu núcleo familiar para cumprir seu papel materno.

Exemplo 11: “Meninas, descobri uma creche em Botafogo (XXX), que os valores são
mais em conta. Alguém conhece ou tem referências?” (postagem 66, de 1/02/12)

Como visto, a maior parte das mães que participam do grupo de suporte online tem um
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trabalho profissional e, com isso, necessitam de uma estrutura para manter os cuidados com as
crianças e com suas casas para poderem exercer, também, suas atividades profissionais. Como
destacam Barbosa e Rocha-Coutinho (2007), as mulheres de hoje tem necessidade de realizarse pessoal e profissionalmente, e o exercício da maternidade torna esse caminho ainda mais
árduo, pois não existe uma solução pronta para a conciliação de todas as tarefas e papéis
sociais que precisam desempenhar.
Outro aspecto importante desta categoria é a parte psicológica do apoio, ou seja, como
as mães utilizam o grupo de suporte online para pedir apoio psicológico e sentirem-se
apoiadas. Stern (1997) nos ressaltou a importância das mães, principalmente as de primeira
viagem, terem outras figuras maternas como parte de sua rede de apoio, bem como o caráter
instrutivo em relação ao papel materno (exemplos 12 e 13).

Exemplo 12: “Oi meninas, Bom dia !!! só me apresentando.. Meu nome é D e estou
grávida da F.. estamos na 21 semana! Estar esperando a F pra mim eclodiu um
turbilhão de emoções: medos, felicidade, amor sublime, inseguranças, sonhos,
expectativas, ansiedade e entrar num fórum, como o de vocês, vai ser imprescindível
para esse novo momento lindo que todas nós vivemos ou já passamos. Obrigada!!”
(postagem 14, de 23/06/14)
Exemplo 13: “Meninas, recebi convite para ir pra casa de praia de uns amigos neste
fim de semana. G esta com dois meses e meio. Sei q praia nem pensar, mas o casal,
disse que a casa tem toda estrutura para crianças, inclusive com berço, num
condomínio com piscina. Fiquei um pouco insegura, Búzios venta muito...mas tô
querendo muito ir. O q vocês acham?” (postagem 1, de 17/11/11)

Na nossa cultura, de um modo geral, o papel materno é bastante valorizado, espera-se
que a mãe ame o bebê e que o pai proporcione apoio e recursos para a mãe exercer o papel
materno. Entretanto, a família e a sociedade, de um modo geral, não proporcionam
experiência, treinamento e apoio adequados para que a mulher possa, facilmente, executar as
tarefas maternas (exemplo 14). Tais pontos aparecem bem evidenciados nas demandas das
mães por apoio nas postagens do grupo de suporte online. De acordo com a perspectiva
evolucionista, a parentalidade envolve investimento de energia para gestar e criar os filhos e
que manter relações sociais para apoiar no cuidado com os filhos é, então, um mecanismo de
proteção que se faz necessário (Seidl-de-Moura & Ribas, 2009)
Exemplo 14:“ to precisando muito da sua ajuda. Estou passando por uma situação
horrivel, estou sofrendo buling (nao sei se escreve assim) mas nao sei se é neurose
minha ou nao. Tem uma pessoa que esta me ajudando esse mes e combinei de ajudar
mais 2 meses mas nao sei se vou "sobreviver" apesar de muita gente (marido, mae e
sogra) achar que eu tenho que aguentar. Tudo que acontece ela me rebaixa, sempre me
compara a pseudo vida perfeita dela e sempre quer me ensinar a cuidar dos meus
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filhos. A ultima foi em relacao ao meu leite, ela perguntou se o meu leite chegava a
vazar, eu disse que nao, ja que H esvasia meus 2 peitos a cada mamada, ela virou para
mim e disse " cala-te boca" com um olhar de reprovacao e depois ficou falando sobre
a melhor forma de dar mais leite e que os filhos dela mamaram ate 6 meses e que eu
sou fraca... To pirando, nao sei o que fazer, preciso de ajuda, principalmente com a
limpeza da casa mas to com medo de isso me deixar mal. Help!” (postagem 88, de
31/08/13)

Essa categoria também é utilizada para que as mães compartilhem situações e
sentimentos e possam ouvir opiniões (exemplo 15). De acordo com Stern (1997), este ponto
compreende as representações das mães sobre como as pessoas de sua rede a veem como mãe,
ou seja, como podem reassegurar que seu papel materno está sendo adequado, tanto as
expectativas sociais, quanto pessoais.

Exemplo 15: “Queridas mamaes, Venho compartilhar meu desespero com voces rsrsrs
Minha filha tem 3 meses e já tá me dando um trabalho danado... só quer saber de
dormir no colo, faz muita manha para dormir (chora, grita, berra) e com muito custo,
balançando ela bastante e em pé, ela dorme...é desesperador! Meus braços doem, meu
corpo doi... tem me deixado bastante irritada isso! Ja deixei chorar no berço, no colo...
ta dificil! Isso tem me deixado muito deprimida, nao paro de chorar! So espero e rezo
todos dias para que isso passe logo, seja só uma fase... Enfim, depois do meu
desabafo, gostaria de ler opinioes e conselhos.... saber de voces se isso ja aconteceu
com algumas de voces! Obrigada a todas pela atençao!” (postagem 9, de 22/07/13)

O último ponto a ser destacado nessa categoria refere-se a postagens de mães que
compartilham situações vividas por elas para encorajar outras mães. Ou seja, uma mãe colocase como instrumento de apoio para outras mães. Como bem destaca a literatura sobre suporte
online à parentalidade, esse tipo de suporte pode ser empoderador da parentalidade quando
uma mãe busca exemplos de outras mães que estão passando pelo mesmo momento do ciclo
vital (Plantin & Daneback, 2009). O suporte online torna-se, portanto, uma forma encontrada
por essas mulheres para não sentirem-se sós em um momento de tantas demandas. Dois
exemplos (16 e 17) ilustram tal dinâmica:

Exemplo 16: “Hoje o C está com 1 mês e 14 dias. Ele nasceu com 3.040Kg e com
uma grande ferida na mão esquerda de tanto chupá-la ainda dentro da minha barriga.
Depois de nascido ele continuou chupando a mão ferida, mesmo depois de mamar, e
com isso a ferida não regredia. Foi quando eu cedi e opetei por liberar a chupeta. Foi
logo nos primeiros dias que uma das minhas primeiras convicções foi por água abaixo.
Ferida vs. Chupeta... a chupeta ganhou. Eu estava amamentando normalmente com
livre demanda até que na primeira visita ao Pediatra soube que o C tinha perdido
muito peso. A pediatra recomendou que eu amamentasse LD 5, com os dois seios e só
depois dos dois seios estarem vazios dar 30 ml de complemento no copinho e se
minha produção de leite tivesse aumentado ele recusaria o complemento por Segunda
convicção abalada. Minha vontade de manter a amamentação exclusiva podia afetar o
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desenvolvimento do meu bebê, então assim eu fiz, ou pelo menos quase assim. Como
dar o complemento no copinho era uma luta, passei a dar na mamadeira própria para
6
RN com bico especial. Com o passar dos dias ele passou a ficar cada vez menos
mamando no seio e ficava bastante irritado. Segui a recomendação das amigas e fui no
Instituto Fernandes Figueira. A enfermeira que me atendeu me deixou deprimida.
Falou que meu filho estava desmamando e a culpa era minha que dava chupeta e
mamadeira. Era pra tirar ambos! Disse também que talvez nem fosse necessário dar
complemento, que meu seio não era transparente pra eu ver se tinha pouco ou muito
leite e que eu deveria insistir em dar o peito sempre que ele chorasse que ele
esqueceria da chupeta. Quanto ao complemento, se necessário fosse, ela recomendou
o uso da sonda (relactação). Pois bem, eu quase enlouqueci com o corte xiita de
chupeta e da mamadeira ao mesmo tempo. Na verdade, a sonda funcionou bem então
a mamadeira em si não foi o problema, a chupeta é que foi fogo. Passei o dia todo com
ele se debatendo e chorando muito toda vez que eu dava peito quando ele já estava
saciado. Ele não dormiu o dia todo e ficou bastante irritado. No fim do dia, para minha
sanidade mental, devolvi a chupeta. Ele dormiu super relaxado em menos de 2
minutos. Na semana seguinte voltei ao IFF insegura e com vergonha por não ter
conseguido seguir a recomendação de tirar a chupeta. Fui atendida por uma pediatra
que fez toda a diferença pra mim. Primeiro ela viu que o C começou a recuperar o
peso e, ao saber que estava dando complemento, falou que era pra manter porque o
ganho foi bom mas dentro do esperado e o complemento que ajudou esse resultado.
Segunda coisa ela notou que eu tenho mamilo invertido e pediu pra analisar a
amamentação. Ela ficou muito surpresa com a boa “péga” do C e da minha força de
vontade de amamentar. Contei como foi difícil nas primeiras semanas, que até eu e o
C aprendermos a maneira certa feriu muito, sangrava demais, eu dava mama chorando
mas segurava a peteca e insistia. Ela ficou tão orgulhosa de mim que perguntou se
podia chamar algumas enfermeira pra me dar como exemplo, porque algumas delas
não acreditava ser possível amamentar com mamilo invertido. Nem preciso dizer que
aceitei e fiquei toda vaidosa! Entrei lá pronta pra ouvir duras críticas e veio só elogio!
Bom demais!!! Ela também me disse que tem crianças com necessidade de sucção
maior que outras e que parecia ser o caso do C, então até os 5-6 meses uma chupetinha
ortodontica não era um problema. Desde esse dia minha produção de leite aumentou
muito, mesmo com a chupeta! Ainda estou dando complemento, mas ele não está mais
sendo necessário em todas as mamadas. Em média estou dando umas 3x ao dia, a
tarde, a noite e na madrugada. O C nasceu de parto cesárea com 40 semanas, foi a
minha opção. No geral o C é uma criança esperta mas bastante calma. Praticamente só
chora forte quando está com a fralda muito cheia de xixi ou com fome e tem um choro
mais brando pra as outras coisas - não chorou nem nas vacinas. Ele tem os olhos
muito vívidos e acompanha o movimento da sua casa, olha pra quem o chama, já
estica os bracinhos pra brincar com o móbile e está começando a firmar o pescocinho.
Fora que é lindo, cheiroso e muito amado! Enfim, isso tudo é pra dizer que as pessoas
que criticam as decisões da mãe, desde o tipo de parto que optou, a necessidade do uso
de fórmula como complemento ao invés de amamentação exclusiva, o uso da chupeta,
uso de cinta, cama compartilhada, uso do método montessoriano ou qualquer outra
crítica podem estar prestando um deserviço ao invés de contribuindo com a mãe e com
o bebê. Apoio, suporte e instrução (de forma respeitosa) é tudo que precisamos nesse
momento de tantas descobertas. E sim, eu e C estamos com bastante sintonia, ambos
com saúde e se desenvolvendo muito bem – ele como bebê e eu como mãe – mesmo
que as nossas escolhas não tenham sido as que vocês fariam. Espero que vocês fiquem
felizes por nós estarmos bem e felizes!” (postagem 58, de 05/08/13).

O relato do exemplo 16 evidencia como pode ser benéfico ou prejudicial o apoio ao
processo de empoderamento da maternidade. Através do depoimento dessa mãe, que se
assemelha ao de muitas outras, percebe-se que o papel de mãe não se consolida
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instantaneamente quando uma mulher descobre-se grávida ou dá à luz. Trata-se de um
processo de transformações que vai ocorrendo no convívio diário com o seu filho, no
enfrentamento das situações demandadas.
Percebe-se que nessa a mulher conta/depende do outro – parentes, amigos, vizinhos,
pediatras, enfermeiros – para consolidar o seu próprio caminho para sentir-se confiante como
mãe e, sobretudo, merecedora do próprio filho. É contando com um suporte presencial e
online que as mulheres contemporâneas conseguem, através do compartilhamento de suas
vivências como mães e mulheres, e de trocas de experiências, informações e de apoio,
construírem-se mães. Em uma sociedade que cobra tanto do papel materno, elas precisam ser
acolhidas e apoiadas para que consigam, efetivamente, sentir: “Eu sou a mãe desta criança!!!!
E eu sou boa demais!!!!”.
Já o exemplo 17 evidencia a importância do suporte online no incentivo à busca de
uma rede de apoio presencial que ofereça soluções concretas para problemas concretos. Por
vezes, esse apoio demanda intervenções técnicas/profissionais, que podem ser encontradas em
bancos de leite – como relatado –, ou em outras instituições públicas e privadas de assistência.
Através do grupo, uma mãe pode auxiliar a outra a identificar suas demandas e a enfrentar
seus medos para que busque a ajuda necessária. O suporte online pode ser pensado, desse
modo, como uma forma de apoio relevante, nos dias de hoje, fornecendo informação e apoio
emocional para o exercício da maternidade.

Exemplo 17: “Acabei de passar por um "perrengue" danado com meu peito esquerdo e
gostaria de dividir a experiência com vocês até mesmo para justificar porque é que eu
sempre escrevo por aqui que se tem que procurar um banco de leite quando se tem
alguma dificuldade com a amamentação. Na última sexta feira de manhã, surgiu no
meu seio esquerdo uma placa quadrada muito dura. Como eu sempre fazia quando
meu peito aparecia muito duro, coloquei meu bebê para mamar neste peito. Ele
mamou um pouco e começou a chorar com o peito na boca. Parti então para a bomba.
Fiz a ordenha e nada; não saia uma gota de leite. Não pensei meia vez: liguei para o
Banco de Leite (BLH) do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e disse que
eu iria lá porque estava com o peito muito dolorido e cada vez mais duro. Chegando
lá, a enfermeira já fez logo o diagnóstico: eu estava com um ducto entupido e por isso
o A mamava um pouco e começava a chorar porque não saia mais leite. A enfermeira
fez massagem (dói muito porque é muito vigorosa), ordenhou o leite e eu coloquei o A
pra mamar. Aliviou um pouco, mas, o peito continuava duro. Voltei pra casa com o
peito super dolorido e com a orientação de continuar massageando, colocando o A pra
mamar primeiro no peito "doente" e ordenhar o máximo possível. No sábado, o peito
ainda estava duro e doendo. Voltei ao Banco de Leite para mais massagem e ordenha.
No domingo também. A cada dia, o peito estava melhor, porém, no domingo à tarde,
notei um pontinho branco no bico do meu peito. Na segunda de manhã, meu peito não
estava duro, mas, continuava MUITO dolorido, inclusive para amamentar. Voltei ao
Banco de Leite: o ducto continuava entupido e um pouco inflamado. Era pra continuar
colocando o A para mamar neste peito primeiro e ordenhar o máximo possível. Só que
depois de 4 dias dando preferência pra este peito, o coitado não aguentou e ficou todo
esfolado. Doía tanto para amamentar que eu nem respirava e a dor irradiava por todo o
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braço. Sofri até ter a brilhante ideia de colocar hoje uma concha para o peito não ter
contato com o sutiã. Foi a melhor coisa que eu fiz: a dor passou e eu voltei a
amamentar com prazer. Não sei porque isso tudo aconteceu: pode ter sido por eu ter
tido uma notícia muito triste na sexta feira de manhã (poucos minutos antes de meu
peito aparecer duro) ou pode ter sido porque meu filhote estava com o hábito, há uns
dois meses, de acordar de hora em hora ou de hora e meia em hora e meia ou de duas
em duas horas para mamar de madrugada; desde a última quinta feira, ele resolveu
dormir praticamente a noite toda: só acorda uma vez por volta de 2-3 horas da manhã.
O que eu sei é que eu simplesmente AMO amamentar e, graças ao pessoal do BLH do
HUAP, eu sigo nessa minha tarefa tão prazerosa” (postagem 51, de 31/10/13)

5.1.1.3. Categoria relacionar-se primário

Com 8% (87) das postagens, a categoria relacionar-se primário diz respeito à
capacidade da mãe de envolver-se emocionalmente com o filho e entender suas necessidades.
Em geral, os sentimentos são de medo e culpa e abordam a insegurança da mãe em sentir-se
capaz de amar e ser amada pelo filho e de atender às necessidades do bebê, contribuindo para
seu bom desenvolvimento. O exemplo 18 ilustra o discurso materno dentro desta temática.

Exemplo 18: “Por favor ME AJUDA! Minha bebê é literalmente um saco sem fundo...
Até tem dias que ela tá mais calma em relação as mamadas. Mas quando acho que ela
vai engrenar, num ritmo que,dará tempo de reposição dos seios, ela ataca de novo!
Primeiro, minha bebê de 1 mês e 26 dias, NÃO dorme, é agitada DEMAIS, e mama
sem intervalo regular, chega a mamar mais de 20min.... E "apagar" por 15min, só que
desperta num ritmo alucinante no mesmo ritmo que apaga. E com fome de como se
não tivesse comido a horas a fio... Quem dera se ela usasse meu seio de chupeta, pelo
menos eu saberia que mesmo vazio ela se acalmaria.... Temos aval do Pediatra pra dar
complemento nesses momentos como um help. Mas ela chega mamar 90ml mesmo
depois de mamar até esvaziar... Só que tem dias que são uns 4-5 doses de
complemento ao dia (na marra, pq por ela, jamais usaria o complemento como SOS).
Eu já parei em pronto socorro por pico hipertensivo, devido a minha vontade de estar
100% disponível pra ela, e não ser capaz disso. Hj entrei numa crise nervosa, ao me
deparar com ela sem dormir. Raríssimas vezes ela tem sono que atinja 2h ou mais
direto. E quando chega pode-se dizer que mais de 1 hora é se remexendo demais na
cama. Os reflexos de Moro dela são assustadores, ela acorda chorando. Ela dorme
virada pra um lado, e logo já deu giro de 90 a 270 graus... Hj entrei numa crise
nervosa, ao me deparar uma outra tarde dela dessa voracidade. O pediatra autorizou
complemento noturno logo na consulta de 10 dias. Na consulta de 1 mês, pedi algum
fitoterapico pra aumento do ritmo de renovação de leite. Ele passou contrariado, pq
disse que ela tava se desenvolvendo bem, então era pq meu leite tava dando conta.
(tomar plazil, e 2'formulas. Uma foi 3 doses, outra são glóbulos.) Expliquei que o
complemento tava sendo usado mais constantemente como suporte. E falei do meu
medo de eu poder estar entupindo ela de comida. Ele disse que quando ela tivesse
cheia, não tomaria de jeito algum.... Ela nasceu muito miúda,com 10 dias, ela tava
com percenti 10 de peso. Ele me passou uma dieta rica em gordura boa. Com 1 mês
ela já tinha recuperado tava com percenti 25 de peso. Eu preciso que ela se acalme e
disperse mamadas, pelo menos pra cada 2h pra eu e ela entremos num ritmo. Ela ficar
sem dormir tb não é bom pra ela!!! Preciso de um conselho, antigamente davam chá
de erva doce,hj tudo é proibido. E sou caxias quanto a seguir orientações médicas.
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Mas desta vez tô DESESPERADA!!! O que vc me indica fazer. A consulta de 2 meses
dela é só quinta que vem. Mas acho que até lá, acabo eu parando num hospital! Vou
tentar um encaixe nesta quinta!!!! Tô DESESPERADA, tendo de toda maneira me
acalmar pq sei que faz mal pra ela, mas num tô conseguindo! ME AJUDA!!!
Desculpa se a explicação estiver meio confusa, mas é que tô com ela no meu cólo na
cama, e ela num pára quieta,nem dormindo no cólo... Sei que isso é errado, mas tô
num desespero monstro”. (postagem 7, de 22/04/13)

Segundo Stern (1997), a tarefa do relacionar-se primário baseia-se no contexto
sociocultural que define o que é adequado ao papel materno, desse modo, nem sempre vai ao
encontro do que a mãe pensa, podendo gerar tensão e angústia no ambiente, por conta dessa
distância entre o que o ambiente espera e o que a mãe pensa (exemplo 19).

Exemplo 19: “Esses dias têm sido mais difíceis... a D tem um ano e meio, entende
tudo, mas não fala ainda - e é tão chorona... e eu tenho ficado muito tensa com isso...
nesses momentos percebo como bater, gritar, explodir com o bebê é tão fácil...
controlar o ímpeto é muito árduo, é um trabalho constante, uma luta contra a sua
própria neurose... tenho vencido, mas é realmente difícil!!!” (postagem 16, de
14/02/12)

Outra tensão recorrente relaciona-se ao medo da mãe de deixar o filho sob o
cuidado de terceiros e algo acontecer de errado em sua ausência (exemplo 20). Mas, ao
mesmo tempo, observa-se essa mesma tensão em relatos de mães que são responsáveis
pelos cuidados, pondo em dúvida a sua própria capacidade de conseguir atender às
necessidades do filho (exemplo 21).

Exemplo 20: “Oi meninas, tenho um filhote de 1 ano e meio q mama muito, porem
sexta viajo e só volto segunda e ele ficara com os avós. Estou apavorada e sofrendo
com essa ausência e sonho com várias coisas ruins do tipo: avião cai, acidente com
ele... isso é normal???? E ficarei o dia todo em congresso e to preocupada com o meu
peito. Alguem tem alguma dica???” (postagem 7, de 15/01/13)
Exemplo 21: “Mamães, minha bebê de 6 meses e 1/2 começou a comer papinha
salgada. Fiz conforme a pediatra mandou, tudo em forma de purê e separado para ela
sentir o saber de cada alimento. No início ela aceitou bem, agora não está comendo
direito e fica querendo leite materno o tempo todo quando eu ofereço. Fico na dúvida
se é porque eu que estou oferendo. Com a babá, ela come normalmente. Fico em
dúvida se insisto na papinha ou dou leite materno, afinal, ela apenas começou com a
papa salgada. Vocês tem alguma dica para me dar?” (postagem 85, de 13/06/14)

O exemplo 22 resume bem a tônica dessa categoria, demonstrando os medos
relacionados a deixar o bebê sob os cuidados de terceiros e, ao mesmo tempo, conciliar
tais sentimentos com as necessidades do bebê. Nesse exemplo, a mãe consegue colocar o
foco na necessidade do bebê, de ter um cuidador que seja carinhoso e, com isso, também
se acalmar um pouco. Esse tipo de postagem revela a dinâmica entre aspectos pessoais e
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culturais que a mulher vive nos dias de hoje. O grupo de suporte online atende à demanda
da mãe de ter um local para expor seus sentimentos e aliviar suas angústias e, dessa forma,
não se sentir tão solitária em sua vivência (Hung, 2004; Rapoport & Piccinini, 2004;
Tsunechiro & Bonadio, 1999).

Exemplo 22: “Minha filha está com 3 meses e meio, estou na metade da minha licença
maternidade e no dilema da babá... A primeira que entrevistei foi um desastre!
Aparência ruim, falava tudo errado (sei que ainda falta um pouquinho para a minha
bebê falar, mas quando isso acontecer, ela vai repetir tudo errado??) e disse que eu
não poderia assinar a carteira dela porque ela está recebendo seguro desemprego. A
segunda foi muito bem recomendada, muito educada, boa apresentação, não quis
assumir nada antes de testar três formas diferentes de chegar na minha casa e ter
certeza que chegaria no horário. A terceira é a filha da empregada de 20 anos da
minha mãe. Eu estava me armando toda para entrevistá-la, imaginando 1001 regras,
coisas que gosto e não gosto etc... Ela chegou, se apresentou muito bem, conversou
direitinho e me quebrou completamente sendo muito carinhosa com a minha filha,
brincando e fazendo-a sorrir! Então, eu entendi que o mais importante não era esse ou
aquele defeito que todas terão, mas sim o carinho e atenção com que nossos filhotes
são tratados. Resultado: aquela cena me embargou de tal forma, que comecei a chorar
e tudo que eu tinha idealizado para aquela conversa tinha ido por água abaixo! A cada
dia que passa a ficha vai caindo e vejo como é duro ter que deixar minha filha com a
outra pessoa...” (postagem 28, de 30/07/13)

5.1.1.4. Categoria reorganização da identidade

Finalmente, a categoria 4) reorganização da identidade, que representa apenas 2% (18)
do total das postagens referentes aos temas psicológicos da constelação da maternidade.
Apesar de ser um tema pouco abordado no grupo, hipotetiza-se que o motivo não seja a
ausência desse aspecto na construção da maternidade, mas, sim, que a busca do suporte online
não seja tão direcionado para este aspecto. Essa questão não foi investigada neste estudo.
Seria interessante que novos estudos pudessem se ater ao uso do suporte parental online e a
reorganização da identidade.
As postagens que foram incluídas nesta categoria são demonstrações da capacidade da
mulher de transformar sua autoidentidade de filha para mãe, ou de esposa para progenitora, ou
de profissional para mãe de família e, assim, sentir-se mãe e poder investir emocionalmente
no filho. A maternidade passa, então, a ser o eixo organizador da vida diária da mulher, que,
dessa forma, busca conciliar os diversos papéis sociais que precisa desempenhar na sociedade
com a maternidade (exemplos 23, 24 e 25).
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Exemplo 23: “Boa tarde meninas, fui adicionada ao grupo pela F! Adoro falar sobre
nossos bebês! Bom encontrar um espaço assim aqui no face! Me chamo P e tenho uma
bebê de 2 anos chamada H. Ela é minha vida. Por ela abri mão de muitas coisas. Tento
ser a melhor mãe possível. Pesquiso, estudo sobre tudo que se refere a esse mundo
maravilhoso dos nossos filhos!!!!!!!! Espero participar ativamente do grupo! Muito
obrigada F! Nos unimos mais uma vez, mesmo que virtualmente pelo amor! Só filhos
mesmo para fazer coisas maravilhosas em nossas vidas! Bjs” (postagem 43, de
08/02/12)
Exemplo 24: “Acredito que entre trabalhar integral e meio período, pelo que percebi, a
diferença "emocional" se dá mais no "bolso" rsrs... Com certeza com boa remuneração
(ou com menos contas a pagar!) e tempo para ficar com os pimpolhos seríamos mais
felizes!!!! Mas parar de trabalhar não acho legal não... na verdade acho péssimo (para
mim pelo menos, tá? Sempre trabalhei e não vejo apenas em casa... minha opção)...
quando somos mães nos anulamos muito, naturalmente. O trabalho é a forma de
suspirar outros ares, falar de outros assuntos (eu juro que tento rsrsrs) e ver outras
pessoas, fora a realização de se sentir capaz de produzir!!!!” (postagem 66, de
22/02/13)
Exemplo 25: “Parece que foi ontem que entrei no grupo e o meu baby estava perto de
nascer. Hoje o meu gatinho já está com 1 ano e 10 meses e já começo a pensar no
segundo baby para 2015. Como é gostoso ser mamãe. Que saudade do meu L
miudinho. As futuras mamães só tenho a orientar que curtam bastante cada momento
da gravidez e depois a chegada o bebê, pois passa rápido demais” (postagem 2, de
18/12/13)

Outro ponto, que Stern (1997) aponta como fazendo parte dessa temática, é a
identificação da mulher com sua mãe ou com outros modelos de figuras maternais, seja essa
identificação positiva ou negativa, pois ela serve de orientação para a reorganização de sua
identidade (exemplos 26 e 27).

Exemplo 26: “A MELHOR MÃE DO MUNDO É A MINHA!!!! E eu, aprendendo a
ser mãe, sempre que me faltam forças, penso: eu recebi, tenho que dar. E recebi, e
recebo, TANTO... Obrigada, mãe, pelo colo de sempre! Te amo”. (postagem 57, de
11/05/13)
Exemplo 27: “Hoje aconteceu uma coisa bacana que gostaria de compartilhar. Minha
sogra com quem a tempos venho tendo uma relação difícil hoje esteve aqui em casa e
foi super educada. Não reclamou de nada, fez as sugestões dela de forma sutil, mas
não grosseira, conversou comigo sem indiretas. Ufi, eu que chequei a receber email
em letras vermelhas garrafais, abrir a porta da minha casa pra ela e não ouvir um "boa
noite" e várias outras grosserias hoje tive a prova que a atitude mais eficaz que nós
podemos ter diante do que ouvimos dos outros sobre como devemos criar nossos
filhos é "rebater" com pura educação, ignorar sutilmente quando não adiantar explicar
e jamais usar da mesma moeda. Sempre lembro ao meu marido, após a mãe dele falar
mal de mim, que eu nunca faltei com educação, simplesmente tenho um modo de
pensar diferente e, de fato, isso contribuiu para eles conversassem diversas vezes e
hoje ela ter vindo à minha casa "desarmada" apenas para ver a netinha. Compartilho
com vocês pra juntas termos a deliciosa sensação de que foi difícil, e ainda será, mas é
confortante ver que cumpri meu papel de mãe, esposa e nora com assertividade.”
(postagem 101, de 08/01/14)
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5.1.2. Categorias não psicológicas

As categorias não psicológicas estão divididas em quatro temas e representam 55%
(1.381) do total das postagens. A categoria principal desse eixo é a 5) negócios/divulgação
(54% - 751 postagens), seguida da categoria 8) indicações/pedidos práticos (32% - 437
postagens). As duas últimas são referentes a 6) desenvolvimento gestacional e parto (9% 121 postagens) e 7) pós-parto (5% - 72 postagens). A Figura 15 ilustra a distribuição das
categorias.

Figura 15 – Categorias não psicológicas

Assim como nas categorias psicológicas, as categorias abaixo serão apresentadas pela
ordem de frequência.

5.1.2.1. Categoria negócios/divulgação

A categoria 5) negócios/divulgação revela que uma utilização importante do grupo de
suporte online é a divulgação de serviços profissionais ou troca/venda de produtos que não
são mais necessários. Outro uso que se destaca é a divulgação de blogs e páginas pessoais,
independente do tema a que se destinam (exemplos 28 e 29).
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Exemplo 28: “Mamães, estamos fazendo uma promoção no blog XXX! Participem e
Ganhem Brindes :) Boa Sorte!” (postagem 70, de 31/01/12)
Exemplo 29: “Meninas hoje arrumando minha farmacinha caseira achei duas cartelas
de ULTROGESTAN eu tomei muito durante a gravidez a validade é 2013 se alguém
tiver tomando eu quiser eu tô doando... lembro como era caro esse remedio...”
(postagem 11, de 12/11/12)

A divulgação de eventos, cursos, matérias jornalísticas, científicas etc. destacam a
utilização do grupo de suporte online como um instrumento informativo, no qual as
mulheres divulgam informações que julgam importantes de compartilhar com outras mães
(exemplos 30, 31 e 32).

Exemplo 30: “Blocos para crianças ou que crianças são bemvindas:
17 DE FEVEREIRO (Sex): Baile Infantil da Banda de Ipanema – Dentro da Praça
General Osório. Adultos só podem entrar acompanhados de crianças.
Ipanema. 15h
19 DE FEVEREIRO (Domingo de Carnaval): Carnaval no Campo de São Bento
(Niterói) – Com a Sinfônica Ambulante.
Campo de São Bento – pista de patinação. 19 h
20 DE FEVEREIRO (Segunda de Carnaval): Largo do Machadinho, Mas Não Largo
do Suquinho – Bloco infantil cujo repertório são cantigas de roda em ritmo de
marchinha executadas por uma banda de jovens.
Largo do Machado. 10h...” (postagem 14, de 14/02/12)
Exemplo 31: “Olás. Quando a F fez dois meses começou a ficar mais acordada e
queria ficar no colo o dia todo. Além de ficar exausta, achei que ela estava sendo
pouco estimulada pois eu conhecia poucas opções do que fazer para brincar com uma
criança que nem segura ainda. Daí comecei a olhar na internet e achei os móbiles
Montessori (e outras dicas sobre este método). Não sei se vcs conhecem mas a F
adorou os móbiles que fiz em casa mesmo, com material de papelaria e armarinho:
Munari Mobile, Octahedron Mobile, Gobbi mobile, e Dancers Mobile. A dica de usar
formas geométricas em preto e branco para bebês foi ótima para a Bia. Eu até já tinha
percebido que na cadeirinha ela só olhava o pinguim e quando deitada no nosso colo,
não tirava o olho da luminária, ambos preto e branco, mas o tanto que ela 'conversa'
com o móbile Munari... http://www.littleredfarm.com/2011/08/montessori-mobilesfor-babies.html Tem sites em portugues também mas este tem uma lista completa da
série de móbiles, com links para conhecê-los. Little Red Farm: Montessori mobiles for
babies: www.littleredfarm.com” (postagem 49, de 28/08/12)
Exemplo 32: “Assisti este programa sobre parto x cesárea e como sofri na pele (e no
útero) a pressão (ou opressão) pela cesárea achei interessante compartilhar o link. Só
achei que faltou aprofundar a discussão sobre a (falta de) ética obstétrica. Um
ortopedista não opera um joelho se apenas uma compressa resolve uma dor fisiológica
por esforço, por exemplo. E se o fizer, ninguém vai achar justificável por ele precisar
ser melhor remunerado. Ninguém culparia o sistema de saúde por remunerar melhor
por uma cirurgia. http://www.canal.fiocruz.br/video/index.php?v=parto-e-privatiza
cao-da-saude” (postagem 58, de 22/10/12)
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5.1.2.2. Categoria indicações/pedidos práticos

Na categoria 8) indicações/pedidos práticos estão as postagens com pedidos de
indicações e de orientação para festa, batizado, chá de fralda, viagens, locais para ir com
crianças etc., ou indicações dos mesmos prestadas livremente. Também entram nessa
categoria indicações de produtos diversos (sutiã, faixa de sustentação, roupa de gestante,
ofurô, banheira, carrinho, bomba de extração de leite, armazenamento de células do cordão
umbilical etc.), sejam pedidos ou indicações prestadas livremente. Bem como indicações de
profissionais diversos (ginecologista, ortopedista, marceneiro, pedreiro etc.) que não estejam
relacionados à saúde da criança. Por exemplo, pediatras enquadram-se na categoria vidacrescimento (exemplos 33 e 34).

Exemplo 33: “Ola mamães!!! novamente eu aqui pedindo ajuda........... por acaso uma
de vcs tem uma lista de enxoval do bebê e lista da mala da maternidade do bebê e da
mamãe que pudesse me enviar por email”. (postagem 10, de 15/02/12)
Exemplo 34: “Mamães que já viajaram com seus bebês... Com quantos dias ou meses
foi a primeira viagem?! Eu estou querendo ir para o interior de SP com a minha bebê
em março ou abril e serão 4 horas de viagem. Existe alguma recomendação para a
subida e descida da serra? Bjokas!!!” (postagem 53, de 06/02/12)

5.1.2.3. Categoria desenvolvimento gestacional e parto

As postagens relativas às dúvidas e relatos do período gestacional e parto enquadramse na categoria 6) desenvolvimento gestacional e parto. Indicações de profissionais de saúde
que assistem gestantes também entram nesta categoria (exemplos 35, 36, 37 e 38).

Exemplo 35: “Pode uma placenta grau II voltar para o grau I? Estou com 40 semanas
(pela última menstruação) e minha placenta deveria estar grau III. No mês passado
estava grau II e no exame e hj deu grau I. É possível isso? Bjs” (postagem 19, de
09/02/12)
Exemplo 36: “Oi pessoal, estou super angustiada com o resultado da minha us
transvaginal que fiz hoje, estou com 27 semanas... meu colo do útero está afunliado,
ou seja, se abrindo... Ainda está longo, 4,6cm (mesma medida de 3 semanas atrás,
quando não havia afunilamento) mas preciso ficar em repouso e torcer para não
evoluir para um parto muito prematuro. Não esperava por isso, afinal na minha
primeira gravidez isso não ocorreu. Estou com muito medo, meu GO passou inibina,
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progesterona e repouso mas não conversei com ele sobre o prognóstico pois falamos
ao telefone. Farei outra transvaginal em 15 dias., alguém passou por algo similar?”
(postagem 58, de 27/07/12)
Exemplo 37: “Oi meninas, ontem de noite ao deitar comecei a ter muitas contrações
que só melhoraram algumas horas depois de tomar XXX e YYYY por isso meu GO
pediu que ficasse quietinha e não fomos ao curso de gestantes hoje. Não tive isso na
primeira gravidez mas presumo que sejam contrações porque sinto a barriga endurecer
e uma dor parecida com cólicas que irradiam para a lombar. Passei o dia sem elas mas
isso é normal? Meu médico estava fora do Rio e falei com ele rapidamente, quando
falei que a dor passou com a medicação ele pareceu não dar muita bola... Quando
devo me preocupar em caso de dores assim?” (postagem 49, de 22/09/12)
Exemplo 38: “No curso de gestante foi abordado na palestra de parto e pos parto..a
respeito da taxa que e cobrada apartir de 6 hs do parto normal, conversei com minha
medica e ela me confirmou q tambem esta pedindo esta taxa para ela e os outros 4
membros da equipe dela...fiquei assustada.com o valor...ainda mais sabendo que nao
serei reembolsada....ate me desistimulou a ter o parto normal...eu quero muito mais ter
que pagar 5 mil se passar de 6 hs..como vou administrar isso na hora do parto..vou
tentando e quando tiver 5 hs peço cesaria...dificil o que vcs me aconcelham?”
(postagem 111, de 11/12/13)

5.1.2.4. Categoria pós-parto

A categoria 7) pós-parto refere-se às dúvidas e relatos sobre pós-parto. Postagens
sobre adaptação da mama para amamentação, queda de cabelo, cicatriz da cesárea, volta do
corpo, menstruação etc. enquadram-se nessa temática (exemplos 39, 40 e 41).

Exemplo 39: “Olá meninas! Tenho visto relatos de mamães q passaram por cesárea e
disseram q foi tudo ótimo. No entanto, tenho tido dificuldades em conversar com
mamães q fizeram parto normal...minha médica super defende e estou querendo
tentar, mas sinto falta de conversar com quem já passou por isso. Algum relato? Bjs”
(postagem 54, de 04/02/12)
Exemplo 40: “Olá meninas, M nasceu quarta, sono tá ótimo, intestino também, mas
meus seios estão em frangalhos, a minha médica me passou XXXXX, tb to alternando
com YYYY e passo um pouco do leite quando termina as mamadas, mas não ameniza,
estou sentindo mto dor na hora de amamentar. Alguém tem mais alguma dica para me
ajudar????” (postagem 47, de 04/06/12)
Exemplo 41: “Oi meninas!!! Meus seios nunca cicatrizaram enquanto amamentei
minha primeira filha, ficaram assados por meses a fio mesmo fazendo tudo que me
diziam (leite nos bicos, pomada, concha, etc.). Dessa vez estou fazendo banho de sol
ou de luz ... Mas estou em dúvida se uso ou não as conchas flexíveis para proteger ou
se uso protetor de seios ou se uso nada e deixo sujar o sutiã... Cada um diz uma coisa,
sei que os seios precisar "respirar" mas a gente não pode ficar de índia o dia todo, né?
O único "trauma" que tenho do pós-parto é a amamentação e apesar de estar bem mais
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escolada dessa vez estou com medo de não funcionar novamente...” (postagem 46, de
25/09/12)

5.2. Estudo 2

Os objetivos específicos do Estudo 2 foram: 1) levantar a forma como as mulheres
participam do grupo de suporte online; 2) baseados na categorização das postagens elaborada
no Estudo 1, identificar em que medida os temas mais interessam às gestantes/mães; 3)
investigar a percepção subjetiva das participantes em relação ao apoio recebido através do
grupo de suporte online; e, por último, 4) investigar, através da utilização de escalas de
percepção de apoio – escalas original e adaptada – como a mulher percebe seu apoio geral e
como ela percebe o apoio recebido através do grupo de suporte online. Com isso, buscou-se
identificar semelhanças e diferenças na percepção das mães entre os dois tipos de apoio. Um
último objetivo seria identificar a existência de alguma relação entre as dimensões da escala
de apoio online com algumas características sociodemográficas. Tendo observado que a
amostra de participantes é homogênea, não foram feitas análises relativas a esse objetivo. Os
demais resultados serão apresentados e discutidos nesta ordem.

5.2.1. Como as mulheres participam do grupo de suporte online

O grupo de suporte online que serviu de base para este estudo tem a especificidade de
ser um grupo secreto no Facebook. Com isso, o ingresso de novas participantes depende da
indicação de alguma participante do grupo ou do seu moderador. Neste caso, 65,8% das
participantes tomaram conhecimento sobre o grupo através do contato direto com a
pesquisadora, que é a moderadora do grupo, que providenciou a inclusão. As demais
participantes foram indicadas para inclusão no grupo por algum membro dele. De todas as
participantes, independente da via de entrada, 73,2% estava grávida à época que ingressou no
grupo de suporte online. Em sua composição geral, 71% tem apenas 1 filho e 51% tem
crianças de até 12 meses, corroborando com outros estudos que apontam o interesse das
gestantes por este tipo de suporte (Nieuwboer et al., 2013; Plantin & Daneback, 2009; Porter
& Ispa 2013).
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Como visto no Estudo 1 e em outros estudos (Nieuwboer et al., 2013; Plantin &
Daneback, 2009; Porter & Ispa, 2013), as mães utilizam o recurso do suporte online para tirar
dúvidas, principalmente sobre temas relacionados à saúde do bebê (categoria vida
crescimento). Um dos motivos é que a internet atualmente é uma ferramenta de fácil acesso,
baixo custo e que está disponível a qualquer hora que as mães demandem (Plantin &
Daneback, 2009), sendo, por vezes, mais acessível do que procurar diretamente um parente ou
amigo para sanar suas necessidades. A análise de conteúdo das postagens evidenciou, ainda,
que outro uso bastante comum do grupo é como veículo para divulgar conteúdos (categoria
negócios/divulgação). A literatura também aponta que as mães buscam identificar-se com
outras mulheres que estão vivendo o mesmo momento do ciclo vital através de relatos de
experiências, de modo que possa expor as suas frustrações e serem empáticas, fomentando a
troca de opiniões sobre o tema exposto (Plantin & Daneback, 2009).
No Estudo 2, buscou-se identificar em que medida a mãe se interessa por tirar dúvidas,
ler depoimentos de outras e fazer amizades. Os resultados apontam que a maioria (76,5%) tem
muito interesse por “tirar dúvidas de um modo geral”, 64,4% tem muito interesse por “ler o
depoimento de outras mães”, mas “fazer amizade com outras mães” não desperta muito o
interesse desta amostra (Tabela 7). Perguntadas se as mães costumam se encontrar
presencialmente com outras mães do grupo de suporte online, a maioria (87,2%) respondeu
que nunca ou raramente se encontram pessoalmente, caracterizando o grupo como
eminentemente virtual (online).

Tabela 7 – Distribuição de interesse por ler depoimento, tirar dúvidas e fazer amizade
1 - nenhum
2 - pouco
3 - mais
4 - razoável
5 - muito
interesse
f (%)
ou menos
f (%)
interesse
f (%)
f (%)
f (%)
Ler depoimento
–
4 (2,7)
17 (11,4)
32 (21,5)
96 (64,4)
de outras mães
Tirar dúvidas
1 (0,7)
4 (2,7)
11 (7,4)
19 (12,8)
114 (76,5)
de um modo geral
Fazer amizade
17 (11,4)
41 (27,5)
52 (34,9)
20 (13,4)
19 (12,8)
com outras mães

Total
f (%)
149 (100)
149 (100)
149 (100)

Apesar da maioria das mães apontarem que têm interesse em tirar dúvidas, apenas
30,2% dizem que sempre ou quase sempre postam suas próprias dúvidas no grupo de suporte
online. Em relação à compartilhar informações (dado relevante nos resultados do Estudo 1,
categorizado como negócios/divulgação), apenas 29,6% divulgam informações sempre ou
quase sempre e 32,9% informam que compartilham informações às vezes. A mesma tendência
foi registrada em relação à participação no grupo através de comentários em postagens de
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outras mães – 40,3% comentam quase sempre ou sempre e 37,6% comentam às vezes. Pelos
dados coletados, a forma como as mães mais participam do grupo de suporte online é lendo
postagens, já que 87,3% quase sempre ou sempre leem as postagens que são compartilhadas
no grupo. Já um pouco mais da metade (51,7%) dizem que participam do grupo sempre ou
quase sempre curtindo as postagens.
O último ponto investigado sobre o tipo de participação foi em relação à indicação de
outras mães para o grupo e 73,1% informou que nunca, raramente ou às vezes participam
deste modo. A Tabela 8 resumo os resultados.

Tabela 8 – Distribuição de interesse por postar, postar/compartilhar, comentar, ler, curtir e indicar
1 - nenhum
2 - pouco
3 - mais
4 - razoável
5 - muito
interesse
f (%)
ou menos
f (%)
interesse
f (%)
f (%)
f (%)
Postando dúvidas/
13 (8,7)
45 (30,2)
46 (30,9)
22 (14,8)
23 (15,4)
perguntas
Postando/
13 (8,7)
43 (28,9)
49 (32,9)
29 (19,5)
15 (10,1)
compartilhando
informações
Comentando
7 (4,7)
26 (17,4)
56 (37,6)
42 (28,2)
18 (12,1)
as postagens
Lendo
1 (0,7)
3 (2,0)
15 (10,1)
46 (30,9)
84 (56,4)
as postagens
Curtindo as
4 (2,7)
21 (14,1)
47 (31,5)
42 (28,2)
35 (23,5)
postagens
Indicando outras
30 (20,1)
37 (24,8)
42 (28,2)
19 (12,8)
21 (14,1)
mães para o grupo

Total
f (%)
149 (100)
149 (100)

149 (100)
149 (100)
149 (100)
149 (100)

5.2.2. Principais temas de interesse das mães do grupo de suporte online

Quatro questões do questionário (39 a 42) foram destinadas à investigação da
intensidade do interesse das mães nos temas identificados no Estudo 1, tanto dos incluídos nas
categorias psicológicas, quanto nas não psicológicas.
Inicialmente, buscamos identificar a intensidade do interesse das mães sobre os temas
psicológicos apontados por Stern (1997), através de frases descritivas sobre os quatro temas
da constelação da maternidade (Tabela 9). No Estudo 1 os resultados apontaram que a
categoria vida-crescimento (50%) era a mais frequente, em segundo a categoria matriz de
apoio (40%), seguidas por relacionar-se primário (8%) e reorganização da identidade (4%).
No Estudo 2, buscou-se identificar, em que medida de intensidade a frequência das categorias
psicológicas do Estudo 1 se apresentam para estas mesmas mães.
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Tabela 9 – Descrição categorias
Categoria
Frase descritiva
Vida-crescimento
Trocar ideias sobre minhas preocupações em ser capaz de cuidar do meu bebê: Saber
como poderei ser capaz e competente como mãe, prezar pela vida e melhor
crescimento e desenvolvimento do meu bebê
Relacionar-se
Entender como me relacionar com meu bebê: Saber como poderei ser capaz de amar
primário
o meu bebê, bem como de entender suas necessidades, de me enxergar como mãe do
meu filho e ser amada por ele
Matriz de apoio
Obter ajuda em como criar uma rede de apoio que me auxilie a cumprir as funções
maternas para que eu me sinta apoiada, acompanhada e valorizada como mãe
Reorganização
Entender a reorganização da minha autoidentidade e de como me sinto no papel
da identidade
materno

Corroborando com o Estudo 1, a categoria vida-crescimento aparece, com destaque,
alcançando o primeiro lugar na escala de intensidade de interesse das mães. 60,4% das mães
afirmam ter muito interesse nesse tema. Já o tema matriz de apoio não apresentou tanta força
no Estudo 2, quanto no Estudo 1. Na escala de intensidade de interesse ele aparece em quarto
lugar, com 37,6% das participantes manifestando interesse máximo. Relacionar-se primário
(52,3%) e reorganização da identidade (45,0%), por sua vez, aparecem no Estudo 2 na
segunda e terceira posição, respectivamente, registrando uma maior intensidade de interesse.
Os dois temas, parecem despertar mais interesse no imaginário das mães do que na frequência
com que colocam o assunto para serem discutidos no grupo de suporte online.
Os resultados reportados apontam uma interessante direção, indicando que talvez o
suporte online possa cumprir um papel importante em questões que possam ser resolvidas de
modo mais imediato, como para tirar uma dúvida sobre sono ou cólica, entre outras. No
entanto, ele não se apresentou como uma ferramenta utilizada para a exposição de
sentimentos mais intensos e subjetivos, enquadrados nas categorias relacionar-se primário e
reorganização da identidade. Uma hipótese sobre esses resultados é que no grupo de suporte
online estudado as postagens não são anônimas, o que poderia inibir tal exposição. Como
aponta Porter e Ispa (2013), o anonimato possibilitado pela internet seria uma das possíveis
vantagens do uso deste tipo de suporte em relação à exposição de sentimentos.
A Tabela 10 apresenta a distribuição do interesse das mães nos temas de Stern (1997)
em relação ao uso do grupo de suporte online.
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Tabela 10 – Distribuição de interesse nos temas da constelação da maternidade
1 - nenhum
2 - pouco
3 - mais
4 - razoável
interesse
f (%)
ou menos
f (%)
f (%)
f (%)
Vida crescimento
6 (4,0)
10 (6,7)
23 (15,4)
23 (15,4)
Relacionar-se
7 (4,7)
14 (9,4)
28 (18,8)
22 (14,8)
primário
Matriz de apoio
10 (6,7)
10 (6,7)
31 (20,8)
42 (28,2)
Reorganização
9 (6,0)
12 (8,1)
29 (19,5)
32 (21,5)
da identidade

5 - muito
interesse
f (%)
90 (60,4)
78 (52,3)

Total
f (%)
149 (100)
149 (100)

56 (37,6)
67 (45,0)

149 (100)
149 (100)

Comparando os resultados das principais categorias no Estudo 1 e no Estudo 2, os
assuntos de interesse relacionados aos cuidados com bebê estiveram muito presentes no
Estudo 1, principalmente nas categorias vida crescimento – em postagens relacionados à
nutrição/alimentação, amamentação/desmame, desenvolvimento infantil, indicação de
profissionais (pediatras etc.) – e “matriz de apoio” – com indicação de creche/babá/escola. No
Estudo 2, ficam evidentes tais interesses: 73,8% tem muito interesse em nutrição/alimentação,
70,5% tem muito interesse amamentação/desmame e 78,5% tem muito interesse em
desenvolvimento infantil. Indicação de profissionais (47,7%) e de creche/babá/escola (40,9%)
apresentaram os menores percentuais na opção muito interesse da escala (Tabela 11).

Tabela 11 – Distribuição dos principais assuntos de interesse sobre cuidados com bebê, em uma escala likert
1 - nenhum
2 - pouco
3 - mais
4 - razoável
5 - muito
Total
interesse
f (%)
ou menos
f (%)
interesse
f (%)
f (%)
f (%)
f (%)
Nutrição/
–
–
16 (10,7)
23 (15,4)
110 (73,8)
149 (100)
alimentação
Amamentação/
4 (2,7)
6 (4,0)
17 (11,4)
17 (11,4)
105 (70,5)
149 (100)
desmame
Desenvolvimento
–
1 (0,7)
4 (2,7)
27 (18,1)
117 (78,5)
149 (100)
infantil (fases, sono,
dentição etc.)
Indicação de
5 (3,4)
13 (8,7)
33 (22,1)
27 (18,1)
71 (47,7)
149 (100)
profissionais
(pediatras,
obstetras, dentistas
etc.)
Indicação de
10 (6,7)
23 (15,4)
23 (25,4)
32 (21,5)
61 (40,9)
149 (100)
creche/babá/escola

Apesar do elevado interesse registrado pelos temas, como visto, apenas 30,2% das
participantes do grupo afirmam postar as suas dúvidas. Ao cruzar essa informação do Estudo
2 com informações do Estudo 1, nos deparamos com uma questão: como explicar, por
exemplo, a alta frequência registrada pelos temas da categoria vida e crescimento no Estudo
1? Em resposta, supomos que o elevado número de postagens seja decorrente de múltiplas
postagens das mesmas participantes, compreendendo uma parcela menor do grupo – dado não
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levantado no Estudo 1. O fato das participantes não postarem as suas próprias dúvidas no
grupo, no entanto, não implica que essas participantes não podem suprir o seu interesse pelos
temas, uma vez que, mesmo não se expondo abertamente, elas participam através da leitura do
que é postado no grupo por outras mães. Fato corroborado pela elevada proporção de
participantes que afirmaram participar do grupo lendo as postagens (87,3%).
Na sequência, abordamos as questões das categorias não psicológicas. Optou-se por
investigar somente o interesse das mães em duas categorias do Estudo 1: negócios/divulgação
(54%) e desenvolvimento gestacional e parto (9%). A categoria pós-parto foi descartada por
apresentar baixa frequência (5%) das postagens das categorias não psicológicas e a categoria
indicações/pedidos práticos (32%), apesar de ser a segunda em quantidade de postagens no
Estudo 1, à época da elaboração do questionário para o Estudo 2, não foi considerada
relevante. Apenas com o fechamento dos dados do Estudo 1 pode-se constatar que talvez
devêssemos ter incluído alguma questão sobre indicações/pedidos práticos no Estudo 2, pela
alta frequência que apresentou.
Para a análise da categoria sobre desenvolvimento gestacional e parto, ela foi
desdobrada em dois subtemas: parto (relatos e informações) e desenvolvimento gestacional
(Tabela 12). 51% das mulheres responderam ter muito interesse em relatos e informações
sobre parto e 45,6% sobre desenvolvimento gestacional. Apesar de apenas 21% das mulheres
ainda estar grávida no momento do preenchimento do questionário, o interesse sobre esse
tema comprovou-se relevante para as participantes do grupo de suporte online.

Tabela 12 – Distribuição de interesse por parto e desenvolvimento gestacional
1 - nenhum
2 - pouco
3 - mais
4 - razoável
interesse
f (%)
ou menos
f (%)
f (%)
f (%)
Parto (relatos
6 (4,0)
10 (6,7)
24 (16,1)
33 (22,1)
e informações)
Desenvolvimento
7 (4,7)
14 (9,4)
31 (20,8)
29 (19,5)
gestacional

5 - muito
interesse
f (%)
76 (51)

Total
f (%)
149 (100)

68 (45,6)

149 (100)

Em relação à categoria negócios/divulgação, houve um desdobramento em três
subtemas: programação infantil (teatro, cinema, eventos em geral etc.), vender/comprar/trocar
produtos infantil ou para mães (berço, carrinho, bomba elétrica de amamentação etc.), que não
estejam mais em uso; e divulgação de trabalhos profissionais das mães. A programação
infantil apresentou maior interesse para as mães (40,9%) e os demais subtemas não
apresentaram interesse relevante (Tabela 13).
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Tabela 13 – Distribuição de interesse por programação, vender/comprar/trocar e divulgação
1 - nenhum
2 - pouco
3 - mais
4 - razoável
5 - muito
interesse
f (%)
ou menos
f (%)
interesse
f (%)
f (%)
f (%)
Programação
5 (3,4)
22 (14,8)
29 (19,5)
32 (21,5)
61 (40,9)
infantil
Vender/comprar/
23(15,4)
29 (19,5)
41 (27,5)
22 (14,8)
34 (22,8)
trocar produtos
Divulgação de
101 (67,8)
17 (11,4)
17 (11,4)
6 (4,0)
8 (5,4)
trabalhos
profissionais das
mães

Total
f (%)
149 (100)
149 (100)
149 (100)

De fato, o interesse das mães deste grupo está bastante voltado para as questões da
categoria vida crescimento, reforçando achados da literatura (Nieuwboer et al., 2013; Plantin
& Daneback, 2009; Porter & Ispa 2013) que indicam que o suporte parental online é buscado
com frequência, e no presente estudo, podemos dizer, com intensidade de interesse das
participantes do grupo de suporte online pelo tema. Sendo assim, podemos dizer que os temas
relacionados aos cuidados com o bebê pequeno são os mais relevantes também para este
grupo de mães.

5.2.3. Percepção subjetiva do grupo de suporte online como rede de apoio

Neste ponto, três aspectos foram levantados: se a participante percebe o grupo como
uma ajuda no exercício da sua maternidade; se o percebe como parte da sua rede de apoio; e
se ele atende às suas expectativas como rede de apoio.
Em relação ao grupo representar ajuda no exercício da sua maternidade, 71,1% das
participantes avaliam o grupo como de muita ou de fundamental ajuda. Para 24,8% a
avaliação é de que a ajuda é percebida como moderada e apenas 4% o consideram como de
pouca ou nenhuma ajuda. Este é um dado relevante, indicando que esta amostra de mulheres
reconhece subjetivamente que a ferramenta de suporte online representa uma ajuda importante
no período de construção e adaptação de seu papel materno, corroborando com resultados de
outros estudos de que mães de primeira viagem e gestantes utilizam a ferramenta de suporte
online (Nieuwboer et al., 2013; Plantin & Daneback, 2009; Porter & Ispa 2013).
Sobre a inclusão do grupo de suporte online como parte da sua rede de apoio, 71,1%
das participantes disseram perceber o grupo como de muita ou de fundamental ajuda na sua
rede de apoio. 23,5% disseram o perceber como de ajuda moderada e apenas 5,4% o
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apontaram como de pouca ou nenhuma ajuda. Para a grande maioria (74,5%), o grupo de
suporte online atende toda ou muito às suas expectativas como rede de apoio, 20,1% relatam
que o grupo atende moderadamente suas expectativas e apenas 5,3% disseram ter pouca ou
nenhuma expectativa atendida.
Como afirmava Porter e Ispa (2013) o estudo sobre o uso de ferramentas de suporte
online, apesar de encontrar-se ainda no início, aponta levar a ricas informações sobre o dia-adia dos pais na atualidade. Nesse sentido, este estudo vem a somar novos resultados aos
estudos pioneiros e, sobretudo, diante de uma assimilação tão relevante, por parte da
população, dessa ferramenta, somar esforços no sentido de demostrar a relevância do tema, da
ferramenta e a importância de sua investigação.

5.2.4. Escalas de apoio social e de apoio social adaptada ao grupo de suporte online

Até este ponto, o estudo apresentou dados qualitativos sobre o suporte online para as
gestantes e mães através do grupo do Facebook denominado Gestante/Mãe-Bebê. Tais
resultados apontaram que o grupo é percebido de forma subjetiva como apoio (Estudo 2) e
que os principais temas de interesse relacionam-se à questões sobre cuidados e saúde do
bebê (Estudos 1 e 2). Para compreender de modo mais objetivo como é a percepção das
participantes neste tipo de suporte online, optou-se pelo uso da escala de apoio social,
validada para uso em português (Griep et al., 2005). A escala foi utilizada em duas versões:
a original e uma adaptada para a realidade do suporte online. O objetivo foi identificar como
o suporte online é percebido e como esta percepção pode ser comparada com o suporte
presencial.
De um modo geral, a média dos escores da escala para o apoio social revelou-se
sempre maior do que os escores nas dimensões da escala de apoio social adaptada para o
suporte online e a diferença mostrou-se significativa em todas as dimensões (Tabela 14).
Desse modo, pode-se supor que o apoio social presencial é percebido por essas mães como
mais presente do que o suporte social online. Este parece se constituir como um complemento
ao suporte social das mães estudadas, principalmente nas dimensões informacional e
emocional. Como visto, a internet oferece um vasto campo para obtenção de informação e os
grupos de suporte online podem representar um importante veículo para sanar necessidades de
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informação, bem como para as necessidades de encorajamento, principalmente em momentos
difíceis, como é o estabelecimento da maternidade, aspecto relevante da dimensão emocional.

Tabela 14 – Escores das escalas de apoio social e apoio social online (média = M; desvio padrão = DP)
Dimensão
Apoio social online
Apoio social
t
(M / DP)
(M / DP)
Material
24,40 / 10,857
83,42 / 21,725
-29,34*
Afetivo
38,12 / 20,491
91,45 / 17,826
-24,39*
Emocional
53,46 / 24,728
86,81 / 19,183
-13,64*
Informacional
57,95 / 23,235
85,13 / 18,977
-12,12*
Interação social positiva
35,77 / 20,597
85,10 / 20,264
-20,59*
Nota: Escore mínimo = 20; escore máximo = 100; N = 149; *p<0,05

Nesta comparação, destaca-se a dimensão informacional que apresentou a menor
diferença (t(2,148) = -12,12, p<0,05) entre a escala de apoio social e a escala de apoio social
adaptada online sendo percebida pelas participantes como o ponto mais forte do suporte
online. A correlação entre as dimensões informacional das escalas também apresenta um
resultado importante, informando que são as únicas que apresentam uma correlação positiva
significativa, ou seja, pessoas que percebem receber apoio informacional de sua rede de apoio
relatam a mesma percepção em relação ao apoio online (Tabela 15). Esse ponto, relacionado
ao papel da informação no suporte online, já havia apresentado destaque no estudo e pôde ser
confirmado através dos escores da escala e da comparação das mesmas.

Tabela 15 – Correlação pareada entre as dimensões das escalas de apoio social e online
Correlação
Par 1
Material (online) e material
-,028
Par 2
Afetivo (online) e afetivo
,035
Par 3
Emocional (online) e emocional
,094
Par 4
Informacional (online) e informacional
,171
Par 5
Interação social positiva (online) e
-,024
interação social positiva
Nota: N = 149; *p<0,05

Sig.
0,737
0,675
0,257
0,037
0,775

Outra dimensão que merece destaque é a emocional, com a segunda menor diferença
entre as escalas (t(2,148) = -13,64, p <0,05), também corroborando com o resultado da
percepção subjetiva do suporte online, apesar de não apresentar uma correlação significativa
entre as escalas.
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5.2.4.1. Escala de apoio social

A comparação dos escores das dimensões da escala de apoio social através de test t
pareado (para amostras não independentes) indicou que a dimensão de apoio afetivo
apresentou diferença significativa em relação a todas as outras dimensões da escala (Tabela
16), sendo que a maior distância é a percebida entre o apoio material e o afetivo (t(2,148) = 6,86, p<0,05). A dimensão de apoio material está relacionada à provisão de recursos práticos
e ajuda material e a dimensão afetiva diz respeito às demonstrações físicas de amor e afeto.
Quando buscamos identificar no perfil das participantes com quem a mãe ou a gestante pode
contar para ajudar no cuidado com os filhos, o pai do bebê aparece com destaque nas
respostas. Para as que já são mães, 82,3% contam, de fato, com o pai e 94,4% das que
estavam gestantes esperam contar com ele para dividir os cuidados após o nascimento do
bebê. Nesta amostra, 86,4% exerce atividade remunerada, 48% tem renda familiar superior a
10 salários mínimos e 95,3% moram com o companheiro. Por serem mulheres bem
estabelecidas no mercado de trabalho, pode-se pensar que a diferença entre apoio material e
afetivo estaria relacionada às características da amostra, bem como à situação sociocultural
atual da mulher que é atuante no mercado de trabalho e que espera que o parceiro divida a
tarefa de criar o filho com ela. Sendo a relação entre o casal, uma relação que tem um caráter
afetivo na nossa cultura, bem como o valor que é dado atualmente a ter um filho, pode-se
entender o destaque da dimensão efetiva nesta amostra de mulheres.

Tabela 16 – Teste t pareado da escala de apoio social
Dimensão (pares)
Material - Afetivo
Material - Emocional
Material - Informacional
Material - Interação social positiva
Afetivo - Emocional
Afetivo - Informacional
Afetivo - Interação social positiva
Emocional - Informacional
Emocional - Interação social positiva
Informacional - Interação social positiva
Nota: N = 149; *p<0,05

t
-6,86*
-2,38*
-1,19
-1,14
4,31*
5,66*
5,55*
2,19*
1,47
0,03

Todas as dimensões da escala de apoio apresentam correlação significativa e positiva,
com valores que variaram de 0,64 (apoios material e informacional; e material e interação
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social positiva) e 0,88 (apoio informacional e emocional), apontando que perceber uma
dimensão de apoio, implica na percepção de outra.

5.2.4.2. Apoio social online

Em relação à escala de apoio social adaptada para a realidade do grupo de suporte
online, o apoio na dimensão informação é percebido como mais presente (M= 57,95,
DP=23,23) em relação às outras dimensões. Ao aplicar o test t de Student para amostras
pareadas, percebe-se que há diferença significativa entre quase todas as dimensões.
O par que apresenta a diferença mais alta entre as médias é entre as dimensões
informação e material (t(2,148) = 18,60, p<0,05). Não foi observada diferença significativa
entre a dimensões afetiva e a de interação social positiva. Tais resultados apoiam a ideia de
que o suporte online pode, de fato, ter maior representatividade como apoio em situações em
que a troca de informações é o principal aspecto. Este é um importante resultado para os
estudos que pretendem identificar como o suporte parental online pode ser efetivo (Tabela 17)
Tabela 17 – Teste t pareado da escala de apoio social online
Dimensão (pares)
Informação (online) - Emocional (online)
Informação (online) - Afetivo (online)
Informação (online) - Material (online)
Informação (online) - Interação social positiva (online)
Emocional (online) - Afetivo (online)
Emocional (online) - Interação social positiva (online)
Emocional (online) - Material (online)
Afetivo (online) - Interação social positiva (online)
Afetivo (online) - Material (online)
Interação social positiva (online) - Material (online)
Nota: N = 149; *p<0,05

t
3,91*
12,28*
18,61*
11,77*
9,68*
9,21*
15,31*
1,73
9,25*
7,78*

Todas as dimensões da escala de apoio online apresentam correlação significativa e
positiva com valores que variam de 0,34 (apoios informacional online e material online) e
0,83 (apoio informacional online e emocional online), apontando que perceber uma dimensão
de apoio, implica na percepção de outra.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como meta investigar o discurso materno acerca da
construção da maternidade contemporânea a partir da análise de conteúdo das postagens
feitas no grupo de suporte online Gestante/Mãe-Bebê no Facebook por um período de 30
meses, através do qual foram levantados e classificados os principais temas abordados.
Além disso, foi realizada uma investigação que contou com a participação de 149
mulheres integrantes do grupo de suporte online com os objetivos de traçar o perfil das
participantes do grupo e identificar como elas utilizam o grupo, seus principais
interesses e sua percepção sobre o grupo de suporte online em relação à sua própria rede
de apoio.
Na primeira parte do estudo, os resultados indicaram que o discurso materno está
dividido em dois grandes grupos de categorias: as categorias psicológicas e as não
psicológicas. Das categorias psicológicas, destacou-se o tema vida crescimento,
relacionado às questões sobre saúde e cuidados com o bebê. Das categorias não
psicológicas, o tema negócios/divulgação foi o mais frequente. Um dos principais
pontos a destacar no discurso materno foi que a teoria da constelação da maternidade de
Stern (1997) apresentou-se relevante para compreender a construção da maternidade nos
dias de hoje em uma sociedade contemporânea, escolarizada, industrializada,
globalizada e capitalista, corroborando com o autor no sentido de que este é um
momento crítico do ciclo vital, propício a estados psicológicos específicos e que precisa
ser olhado com atenção, pois envolve sentimentos diversos como culpa, medo, dúvidas e
reorganização psíquica.
De acordo com a segunda parte do estudo, a ferramenta de suporte online do Facebook
pôde ser considerada como parte da rede de apoio materno e as mães confirmaram o interesse
pelos temas relacionados à saúde e aos cuidados com o bebê. Como esperado, os resultados
do estudo revelaram que as mães percebem sua rede de apoio presencial mais forte do que a
rede de apoio online. Na escala de apoio social online, a dimensão informacional merece
destaque por apresentar o escore mais elevado. Outro ponto de destaque e de relevante
contribuição foi a indicação de que a dimensão emocional da escala de apoio social online
apontou diferença em relação às demais dimensões, mostrando-se como um importante
aspecto do papel do suporte social online.
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Apontada como um ponto forte do suporte online, a troca de informações parece ser
uma contribuição relevante para a maternidade contemporânea. Desse modo, pode-se pensar
que um dos papéis do suporte online é suprir as mães de informações, principalmente sobre
saúde e cuidados com o bebê. Além da troca de informações, as mulheres percebem que o
grupo de suporte online contribui em momentos difíceis da vida, de fragilidade emocional,
que necessitam de encorajamento e apoio, como é o caso da chegada de um bebê em uma
família, principalmente para as mães de primeira viagem. Este dado corrobora e reitera os
achados na literatura.
Este trabalho, apesar de indicar alguns pontos relevantes para os estudos sobre suporte
online à parentalidade, apresentou pontos que ainda precisam ser melhor investigados. Dentre
eles, a influência do perfil psicológico das gestantes/mães sobre estilos de apego e percepção
do suporte online. Hipotetiza-se que certas características pessoais das participantes poderiam
influenciar nas suas interações no grupo de suporte online, bem como na sua percepção do
suporte online. Será que mulheres mais ansiosas, por exemplo, percebem o grupo de modo
distinto de mães menos ansiosas? Ou afetam no quantitativo e no tipo de questões expostas
nos grupos de suporte online?
Outro ponto que também não foi investigado foi o total de mulheres que efetivamente
participavam do grupo postando suas questões. Essas informações nos ajudariam a
compreender as influências relativas às interações no grupo de suporte online, bem como a
percepção do suporte online. Além disso, não foram feitas análises dos comentários e curtidas
que as postagens no grupo de suporte online tiveram. Considera-se relevante, também,
pesquisar quais temas geraram uma maior participação das mulheres, quais repercutiram mais
ou repercutiram menos, bem como se as respostas que as mães oferecem às outras apresentam
um conteúdo correto, principalmente quando envolvem orientações sobre saúde e cuidados
com bebê, já que a ferramenta mostrou-se relevante para a troca de informações e este foi o
tema mais destacado.
A área de suporte parental online tende a crescer e novos estudos, mais
aprofundados, serão de grande importância para a compreensão do universo materno nos
dias atuais. Como pesquisadora e psicóloga, sinto-me honrada por acompanhar tantas
mulheres nesse momento tão importante do ciclo vital, que requer tantas transformações e
apoio. O grupo de suporte online mostrou-se uma importante ferramenta para compartilhar
informações entre mulheres que estão passando pelo mesmo momento do ciclo vital,
vivenciando similaridades e singularidades, pois esta é uma fase que só quem vivencia a
maternidade pode compreender em toda a sua essência. O suporte online tem se revelado
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um instrumento novo e relevante ao suporte à parentalidade, prestando-se a um serviço
que não poderia ser imaginado décadas atrás. Novos estudos poderão superar as limitações
deste trabalho e trazer novas e importantes evidências que contribuam para a compreensão
da parentalidade contemporânea.
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GLOSSÁRIO

Termo

Significado

Rede social online

É uma estrutura social composta por pessoas ou organizações,
conectadas por um ou vários tipos de relações, que compartilham
valores e objetivos comuns. As redes sociais online podem
operar em diferentes níveis, como, por exemplo, redes de
relacionamentos (Facebook, Twitter, Instagram, Google+,
MySpace,

Badoo),

redes

profissionais

(Linkedin),

redes

comunitárias (redes sociais em bairros ou cidades), redes
políticas, dentre outras.
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social)

Website

Website é uma palavra que resulta da justaposição das palavras
inglesas web (rede) e site (sítio, lugar). No contexto das
comunicações eletrônicas, website site possuem o mesmo
significado e são utilizadas para fazer referência a uma página ou
a um agrupamento de páginas relacionadas entre si, acessíveis na
internet através de um determinado endereço.
(http://www.significados.com.br/website/)

Blog

Os blogs são espaços virtuais disponibilizados para qualquer
pessoa escrever sobre o que desejar, funciona como um diário
pessoal e permite que assuntos em comum sejam compartilhados
na rede e lidos de modo livre.

Facebook

Rede social online na internet.

Postagem

Entende-se por postagem o conteúdo que é voluntariamente
inserido em uma página de rede social na internet
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Comentário

Resposta dada a uma postagem.

Grupo aberto,

Há três opções de privacidade para grupos: público, fechado e

fechado ou secreto

secreto. No público qualquer um pode participar ou ser
adicionado ou convidado por um membro; no fechado qualquer
um pode pedir para participar ou ser adicionado ou convidado
por um membro; e no secreto a pessoa deve ser adicionada ou
convidada por um membro.
(https://www.facebook.com/help/220336891328465,

extraído

em 06 de janeiro de 2015)

Moderador

Pessoa que cria e/ou administra um grupo temático no Facebook

Fan pages

Páginas pessoais online dentro do Facebook
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ANEXO 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
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ANEXO 2 – Instrumento
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ANEXO 3 – Postagens (10%) submetidas à avaliação do segundo observador

Periodização e sorteio das postagens:
Mês
Período
Nº de
Postagens
1
18/07/11 a
9
17/08/11
2
18/08/11 a
23
17/09/11
3
18/09/11 a
48
17/10/11
4
18/10/11 a
47
17/11/11
5
18/11/11 a
58
17/12/11
6
18/12/11 a
32
17/01/12
7
18/01/12 a
102
17/02/12
8
18/02/12 a
71
17/03/12
9
18/03/12 a
73
17/04/12
10
18/04/12 a
142
17/05/12
11
18/05/12 a
102
17/06/12
12
18/06/12 a
118
17/07/12
13
18/07/12 a
91
17/08/12
14
18/08/12 a
78
17/09/12
15
18/09/12 a
64
17/10/12
16
18/10/12 a
66
17/11/12
17
18/11/12 a
89
17/12/12
18
18/12/12 a
59
17/01/13
19
18/01/13 a
65
17/02/13
20
18/02/13 a
94
17/03/13
21
18/03/13 a
71
17/04/13
22
18/04/13 a
105
17/05/13
23
18/05/13 a
97
17/06/13
24
18/06/13 a
83
17/07/13
25
18/07/13 a
92
17/08/13
26
18/08/13 a
89

10%

Postagens sorteadas

1

5

2

4e3

5

29, 5, 35, 39 e 12

5

41, 28, 15, 31 e 5

6

43, 58, 44, 8, 26 e 42

3

16, 7 e 8

10

96, 54, 7, 92, 73, 16, 38, 102, 69 e 79

7

39, 17, 58, 36, 41, 26 e 71

7
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Postagens sorteadas e concordância entre observadores:
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Post.
Conteúdo original da postagem (sem comentários)
1
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2
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3

5

3

12

3

29

KS
Olá.... Este sábado creio que não poderei participar. Estou nova no
grupo, gostria de saber se os encontros acontecem sempre... Adoraria
participar!
18 de julho de 2011 às 22:51
PTC
Vendo Bomba Tira Leite Swing - Medela
mall.payvment.com
At the Shopping Mall on Facebook: USADA. PERFEITO ESTADO.
PARTE QUE ENCAIXA NO PEITO NOVA! Ganhe 50 sacos pump and
save + jogo de mamadeiras medela. Carcaterísitcas: A bomba tira leite
“Swing Medela 110V” é um extrator de leite e massageador do seio para
estimulação das glândulas mamárias. R...
17 de setembro de 2011 às 23:09
PTC
OLA GESTANTES E MAMAES, os itens que eu tenho para vender
agora estao em uma loja virtual. Vou colocar aos poucos mais.
Bjs
https://www.facebook.com/pages/ReUSE/258104897563295?sk=app_
135607783795
BRECHO VIRTUAL ReUSE Comprar usado ajuda o seu bolso e o
planeta! BRECHO DE COISAS MINHAS E DO MEU FILHO. Todos os
itens foram usados por mim ou pelo meu filho, por isso sei o estado de
cada um deles. Posso enviar fotos, videos, medidas e qualquer outra
informacao, basta solicitar. Estou aqui par...
17 de setembro de 2011 às 22:11
DC
Preciso comprar Kit de mamadeiras, esterelizador e bomba tira leite
manual e me indicaram da Avent, alguém sabe o lugar mais barato pra
comprar?
14 de outubro de 2011 às 18:34
DDR
como me sinto
...filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de
como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores
defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter
coragem.
Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque
é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo
corretamente e do medo de perder algo tão amado...
José Saramago
11 de outubro de 2011 às 20:28
RF
Tudo em você é mãe? Mãe e muito mais!
http://minhamaequedisse.com/2011/10/eu-sou-mae-e-muito-mais/
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3 de outubro de 2011 às 14:06
PTC
baba eletronica fisher price por 96,00 reais. foi usada apenas 2 vezes.
Babá Eletrônica Longa Distância Fisher Price
mall.payvment.com
At the Shopping Mall on Facebook: Indicado para crianças a partir do
nascimento. A Babá Eletrônica 900MHz Nova Geração tem receptor
portátil, com design compacto e prático. O transmissor é equipado com
uma luz noturna, perfeita para quartos de bebê. Com um longo alcance de
até 250 metros, con...
19 de setembro de 2011 às 18:46
IH
Dia 22/10 teremos oficina de cupcakes tema Halloween para pais e
filhos
Horário para crianças de 2 a 5 anos e seus pais, veja no site e já pode
comprar !!
http://www.gourmetmania.com.br/cuphallowset.html
Gourmet Mania
www.gourmetmania.com.br
Cupcake Halloween - Oficina pais e filhos Vamos botar a mão na
massa? Mas é de verdade e com muita diversão! Nessa aula seu filho pode
aprender a fazer cupcakes decorados,toda criança gosta e com muito
humor fantasmagórico. E você ainda pode participar. Um programa
diferen...
25 de setembro de 2011 às 17:49
LS
Pessoal, estou procurando creche na Barra, Recreio ou Jacarepaguá.
Alguém indica alguma?
13 de novembro de 2011 às 21:12
AA
Olá! Vi esse vídeo e reportagem do Mais Você e achei interessante
divulgar!
Bjs
http://maisvoce.globo.com/MaisVoce/0%2c%2cMUL167656110344%2c00.html
Mais Você fala sobre o aumento de cesarianas no Brasil
maisvoce.globo.com
Você sabia que o Brasil é o campeão mundial de cesarianas? O Mais
Você desta segunda-feira, 07 de novembro, falou sobre uma escolha que
divide todas as mulheres que decidem ter filhos: parto nor...
8 de novembro de 2011 às 17:50
AV
Acessórios do João que já estamos repassando. Perfeitos os dois.
Anexo Indisponível
Este anexo pode ter sido removido ou a pessoa que o compartilhou
pode não ter permissão para compartilhar com você.
31 de outubro de 2011 às 11:32
SS
Delicinha de mãe!

1 de outubro de 2011 às 14:39
APP adicionou JFB ao grupo.
20 de outubro de 2011 às 15:11
CB
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13 de dezembro de 2011 às 10:34
LSS
olá Meninas, tudo bem com vcs?
A AP me apresentou o grupo, fomos colegas no curso de gestantes da
Unimed, não pude ir a última reunião, pois o meu bebê M de 2 meses
estava doentinho e a médica não nos liberou pra sair de casa.
Amanhã ele completa 2 meses e terá que tomar vacinas deste período,
se não me engano sãs as seguintes: tetravalente, anti-polio, rotavírus e
pneumocócica. Estamos em dúvida se faremos parte das vacinas no posto
de saúde ou se procuramos uma clínica particular para parte delas. A
médica insistiu na clinica particular, mas estamos achando ela meio
tendenciosa. Todos os nossos amigos fizeram as vacinas de seus bebês no
posto de saúde, até por acharem mais seguro (armazenamento e validade),
sem contar a economia não é? Queria muito saber a opinião de vcs sobre
isso... Outra dúvida é se fizeram medicação (tilenol) antes e depois dessas
vacinas pra evitar que os seus bebês tivessem reação...
Aguardo ansiosa a opinião de vcs.
Beijão, LSS
7 de dezembro de 2011 às 12:16
PB
Um desabafo e gostaria da opinião de vcs... Estou com 29 semanas de
gestação e até agora tinha sido tudo tranquilo, só indo nas minhas
consultas mensais, trabalhando normalmente(tenho dois empregos e faço
todo trabalho da casa), sem nunca ter precisado ligar pra minha GO ou ir
até o consultório sem marcar. Quinta e sexta passadas, já não estava muito
bem, muito cansada e com muitas dores na coluna, não sou uma pessoa de
fazer corpo mole, chorei de cansada, mas mesmo assim trabalhei
normalmente. À noite, liguei no celular da médica pela primeira vez e ela
não atendeu nem retornou. Esperei segunda (ontem), minhas dores na
coluna pioraram, comecei a sentir o ciático e no meio da manhã já estava
mancando e sem força na perna direita. liguei pro consultório,falei com a
secretária, que me falou pra ir de encaixe. Cheguei lá as 11:30, me disse q
seria atendida como encaixe na parte da tarde a partir das 14:00, esperei, e
após 4 horas de espera, as 15:30, não estava aguentando mais (já tinha
falado com a secretária 3 vezes q estava com dor), pedi tirar meu nome da
lista de espera pq eu ia embora. Ah, qdo eu disse que estava com dor, a
secretária disse q eu tinha q ir pro hospital, mas eu expliquei que não era
nada com o bebê, e sim com minha coluna, queria orientações da minha
médica e minha intenção maior era pegar uma dispensa por uns 3 dias pra
descansar. Enfim, saí do consultório e continuei trabalhando até o fim do
dia e sem atendimento. Me senti abandonada, parece que fui buscar
atendimento no SUS, onde ninguém me conhece! Não quero mais essa
médica! Vcs acham que é exagero ou tenho razão????
22 de novembro de 2011 às 06:10
KB
K tem aprontado tanto.... e aí, no meio de uma, eu digo pra ele: "Vc
quer que a mamãe fique brava?" e ele me olha com um sorriso maroto
como quem diz: "sim"...
26 de novembro de 2011 às 23:25
RLSND
Meninas, um OFF... todas as roupas da Cia Láctea em promoção na
minha loja. Blusas de amamentação a 50,00!! Além de vestidos lindos e
macacão saruel super frescos para o verão. Todos com design para
grávidas também!

1

1

3

3

2

2

5

5

131

5

58

6

7

6

8

6

16

7

7

7

16

7

38

7

54

7

69

7

73

http://espacomamifera.com.br/loja/index.php?route=product%2Fcateg
ory&path=87_93
Roupas
espacomamifera.com.br
28 de novembro de 2011 às 16:18
AE
Olá meninas! Sou amiga da DDR, quem me convidou para este grupo.
Tenho acompanhado as conversas de vcs e tenho gostado bastante dos
assuntos e comentários. Mas percebo que a maioria mora na Barra ou
arredores, certo? Gostaria de saber se tem mães em Niterói, se há
encontros / eventos por aqui também. Tenho uma filha de 4 anos, ainda
estou trabalhando (estou com 31-32 semanas) e meu apto está em obras, o
que dificulta passeios pelo Rio por enquanto... bjs pra todas!
19 de novembro de 2011 às 11:57
PB adicionou RE ao grupo.
17 de janeiro de 2012 às 09:37
DM
Ei AMA, já marcou nosso encontro deste mês? Estou com saudades!
bj D
16 de janeiro de 2012 às 20:48
DC
Gente, meu lindão tem apenas 10 dias e já sofre com cólicas. O
pediatra receitou Flagass,mas não acho q esteja resolvendo. Alguma dica
de mães mais experientes para amenizar o sofrimento do meu
gostosinho::::
9 de janeiro de 2012 às 19:04
AAM
Mamães, amanheci com uma terrível dor de estômago e não estou
conseguindo falar com minha médica. Não consegui nem tomar café, pois
estou com medo que a dor piore. Alguém sabe de algum alimento que
pode ajudar a minimizar essa dor até eu conseguir falar com a minha
médica?
16 de fevereiro de 2012 às 09:39
VA
esses dias têm sido mais difíceis ... a L tem 1 ano e meio, entende tudo,
mas não fala ainda - e é tão chorona ... e eu tenho ficado muito tensa com
isso ... nesses momentos percebo como bater , gritar, explodir com o bebê
é tão fácil ... controlar o ímpeto é muito árduo, é um trabalho constante,
uma luta contra a sua própria neurose ... tenho vencido, mas é realmente
difícil !!!
14 de fevereiro de 2012 às 20:09
APA
Olá, minha filha Giovana nasceu dia 23 de jeneiro e estamos super
bem. Ela tomou a BCG com 9 dias e a enfermeira disse que precisava dar
reação com uma feridinha, mas até agora só há um carocinho escuro.
Sabem dizer se isso é normal e quantos dias ainda deve demorar para criar
a ferida?
5 de fevereiro de 2012 às 19:31
ALGDA
Olá meninas! Tenho visto relatos de mamães q passaram por cesárea e
disseram q foi tudo ótimo. No entanto, tenho tido dificuldades em
conversar com mamães q fizeram parto normal...minha médica super
defende e estou querendo tentar, mas sinto falta de conversar com quem já
passou por isso. Algum relato? Bjs
4 de fevereiro de 2012 às 05:32
MLTS adicionou TT ao grupo.
31 de janeiro de 2012 às 11:17
AAM
Olá mamães... Alguma de vocês já ouviu falar ou sabe de bebês que
golfam leite com rastros de sangue?! Será sangue que sai do peito da mãe
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quando está rachado?! Minha bebê golfou ontem e hoje o leite com uns
riscos de sangue e estou bastante preocupada se seria do meu seio.
28 de janeiro de 2012 às 09:17
MS
oiii meninas !!! Queria tirar uma dúvida.... estou com 27 semanas de
gestação e desde sabado, quando começou este calor insuportavel aqui do
Rio, meus pes começaram a inchar e desde então todos os dias estão
inchando...... não é um inchaço extremo mais fico preocupada por causa da
pressão, até agora não percebi nada diferente com relação a minha pressão,
mais gostaria de saber o que eu poderia fazer para amenizar o inchaço
daqui p frente e principalmente eivtar a pressão alta ........... bjusss
26 de janeiro de 2012 às 15:06
JL
To arrasada! To bem achando que o bebê aqui está com sapinho de
novo. Que saco! E dá-lhe Micostatin e Daktarin. O lábio dele está com
umas coisinhas brancas e meu peito começando a ficae irritado e dolorido!
Por hoje é isso!
18 de janeiro de 2012 às 12:11
CL
R nasceu, benção de Deus!
21 de janeiro de 2012 às 23:59
LFB
Oi meninas, estou no dilema com pediatra, alguem tem um bom
pediatra para me indicar? Estou preocupada com a L, levei em um
pediatra, mas não gostei do atendimento. bjs
18 de janeiro de 2012 às 11:22
PMY
Meninas, meu cabelo está caindo muito; alguém tem alguma dica?
13 de março de 2012 às 17:04
DDR
Primeira aula de natação do P. Ele adorou.

9 de março de 2012 às 18:32
AAM
Oi meninas... Minha bebê está com as bochechas cobertas de
brotoejas... Acho que é do contato com a minha pele durante a
amamentação; com esse calor ela está sofrendo mesmo!!!! A pediatra
recomendou Cutisanol gel mas não está adiantando nada; aliás acho que
está só piorando... Alguém sabe como tratar???
2 de março de 2012 às 17:28
APP
Por favor, preciso de uma empregada que more na Ilha do Governador.
Alguém tem alguma indicação? Estava querendo muito ficar só na faxina,
mas tive que cair na real e perceber que aqui em casa eu preciso mesmo é
de alguém todo dia...
2 de março de 2012 às 16:04
SV
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Fotos da Linha do tempo
De: Mulher e Mãe. A difícil e doce arte de ser.
2 de março de 2012 às 12:37
MH
AMA, J começa a se interessar por objetos, como vc costuma dizer....

23 de fevereiro de 2012 às 13:48
CT
AMA qual o nome daquele carregador de bebes que é feito de pano vc falou dele no curso, lembra? bjs
18 de fevereiro de 2012 às 19:10
DM estava com JR e outras 2 pessoas.

12 de abril de 2012 às 18:06
APR
Gentem, hoje é o Dia do Obstetra, se vcs como eu amaram a médica
(o) de vocês, enviem - nos mensagens parabenizando esses profissionais
que na minha opinião são verdadeiros "sacerdotes", inspirados por Deus
para nos ajudar a trazer ao mundo nossos tesouros. Bjos!
12 de abril de 2012 às 21:27
SK
Você gostaria de saber mais sobre a alimentação de seus filhos? Tem
dificuldades na hora de montar a lancheira escolar???
Lancheira Saudável é um projeto social que realiza encontros para pais
e familiares que fornecem informações sobre a alimentação das crianças.
Tudo isso é feito de maneira divertida, com direito a experimentar nosso
delicioso café recheado de alimentos saudáveis.
Nosso próximo evento acontecerá no dia 24/04. Não percam!!! Este é
gratuito e as Inscrições estão abertas!!!
https://www.facebook.com/pages/LancheiraSaud%C3%A1vel/371040366273440
Lancheira Saudável
Projeto Criado em 2011 visando trazer maior qualidade de vida às
crianças, além de prevenir doenças na infância e na vida adulta. São
frequentes os casos de crianças portadoras de diabetes, hipertensão, câncer,
entre outras. Além destas doenças, uma criança que não recebe os devidos
nutrientes, pode...
12 de abril de 2012 às 18:48
MH
ouvi dizer que não é recomendável usar andadores para bebês. isso é
fato? vale para os dois tipos (o de alça e o de pezinho)? abs.
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10 de abril de 2012 às 16:09
FM
Queridas,
Trabalho como psicóloga voluntária, uma vez por mês, em um centro
espírita (GEPAR) aqui em Niterói, dando curso para gestantes (chamado
OBRA DO BERÇO)de todas as idades. O grupo que estou dando curso
agora está muito grande e com algumas grávidas de gêmeos, ou seja, se já
eram necessitadas, estão precisando mais ainda! Venho aqui, pedir-lhes
que, se tiverem roupinhas de bebê ou artigo referente a bebês como,
banheira, berço, mosquiteiro, cômoda, carrinho, cadeirinha de carro, bebê
conforto, etc. e quiserem doar, podem falar comigo! Será muito bem
vindo! Muito obrigada! Um grande beijo! Se puderem, repassem!
10 de abril de 2012 às 23:34
SS
Alguém me indica pessoa para fazer faxina e passar roupa? Estou na
Urca e desesperada, pois com a mudança acumulou tudo... no momento
preciso passar roupa urgentíssimo.... se alguem tiver uma pessoa para
indicar, eu agradeço muuuuiiitttoooo!!!! beijinhos!!!
29 de março de 2012 às 13:49 próximo a Rio de Janeiro
LB
Oie! Alguém tem o telefone do médico obstetra RV??? (ou será R, ai
meu Deus!)
Bom, foi uma das sugestões que recebi aqui pela lista para parto
natural...
O telefone que tenho é XXX , mas ninguém atende nesse número.
É isso mesmo???
24 de março de 2012 às 19:09
VC
Meninas estou vendendo o moisés do meu bebê ... Ta novinho ela usou
até os quatro meses , vendo com o colchão e os dois conjuntos de proteção
um é rosa e outro azul com detalhes rosa, ele é de vime pintadinho de
branco. Alguém se interessa ??? Depois vou postar fotos dele aqui.
16 de maio de 2012 às 04:07
DDR
Gente, socorro. Meu filho está com 8 meses e tem dois dentinhos
embaixo. Começou a sair agora uma pontinha do dente de cima e ele
começou a ranger os dentes loucamente. Não sei o que fazer para ele parar,
nem a chupeta ele quer. Dá muito nervoso.
14 de maio de 2012 às 19:20
MS
ola mamaes......... preciso de ajuda sobre CÓLICA DO BEBE ...........o
que posso fazer p ajudar a aliviar essa dor que não passa..............
4 de maio de 2012 às 19:07
MS
Meninas ...... alem da colica que escrevi mais abaixo minha mama
esquerda empedrou de uma tal maneira que já faz uma semana que estou
na luta p tentar retirar o leite .......... por alguns momentos pensei em
desistir da amamentação....... recebi a visita da enfeemeira da unimed e
recarreguei minhas forças com as orientações dela........... eu queria so mais
uma ajuda...... fiz ontem pela primeira vez compressa de gelo no peito p
poder aliviar a dor e percebi q sem esforço o leite começou a sair sem eu
fazer ordenha........ queria saber com as colegas se alguem passou por essa
situação....... como resolveu e quantas vezes ao dia posso fazer essa
compressa de gelo e se devo intercalar com a compressa de agua
morna........nossa não desejo p ninguem ficar com a mama empedrada doi
demais....... ai já viu... filho com colica.... dor na mama.. dor nas costas...
sem dormir direito a dias...... colegas!!! estou pifando........ preciso de
ajuda mais uma vez ... obrigada .... esse espaço alem de tirar minhas
duvidas tem sido meu cantinho do desabafo rsrsrsrsrsr otimo domingo a
todas
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6 de maio de 2012 às 15:07
VKF
Alguém tem o livro Nana Neném que queira vende?
4 de maio de 2012 às 01:10
LS
Pessoal, volto a anunciar minha poltrona de amamentação branca
(perfeito estado, da Castelinho). Algumas pessoas haviam demonstrado
interesse.. Caso ainda tenham, por favor entrem em contato. Abç
28 de abril de 2012 às 16:55
CO
AMA tem algum curso de gestante q vc esteja palestrando? tipo o q
teve da U?
1 de maio de 2012 às 22:56
CO
AMA a vacina antitetanica pode tomar durante a gestação? Minha
médica nem tocou no assunto, mas tenho amiga gestante falando q tenho q
tomar, caso não esteja em dia.
1 de maio de 2012 às 01:17
DM
Ei AMA, add uma amiga VR, ela é mãe do pequeno P de 3 meses.
Depois aprova ela pra mim. bj D
30 de abril de 2012 às 13:41
JS
Olá mamães! Estou na 9 semana, e estou tendo alguns
probleminhas...Minha GO falou que só faz parto na Perinatal e sugeriu que
eu mudasse de plano agora, mas não achei uma boa ideia, pois meu plano
cobre a Casa de Saúde São José, e gostaria de ter um parto natural lá.
Preciso mudar de GO, alguém indica um Obstetra perto do Flamengo?
Aguardo! Obrigada, beijos
29 de abril de 2012 às 21:41
LS
Pessoal, vendo tapetinho de atividades da Tiny Love, em perfeito
estado.. A M curtiu bastante a partir dos 4 meses, mas agora perdeu a
função já que ela começou a engatinhar. Abç
5 de abril de 2012 às 23:27
MA
Queria tanto continuar amamentando, mas meu filho foi aos poucos
não querendo mais o peito e agora não quer mais... Com dez meses ele
começou a rejeitar e agora com um ano e três meses não aceita de forma
alguma. Fico triste com isso, até porque ainda tenho leite, e era um
momento tão especial para mim. :(
25 de abril de 2012 às 15:58
DM
Mamães, façam como a BRVB, mandem 1 foto dos seus bebês usando
1 produto da lojinha lilice usa e concorram a 1 sessão de fotos do CM!
http://liliceusa.blogspot.com.br/p/faca-sua-encomenda.html

Fotos da Linha do tempo
Mamães, façam como a BRVB, mandem 1 foto dos seus bebês
us...Ver mais
20 de abril de 2012 às 16:26
VC
AMA me tira uma dúvida ... Meu bebê faz cinco meses sexta feira
alimentação dela é LM exclusivamente ...ultimamente ela tem tido umas
crises de nevosinho, quer colocar tudo na boca e mamar toda hora , a noite
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fica chupando o dedo ... depois que mama ela acalma ... esse mês ganhou
apenas 550g está com um total de 7,560g Será que meu leite sozinho ainda
ta sustentando ela ou preciso complementar com alguma coisa ??
19 de abril de 2012 às 03:32
LB
Gente, vcs têm referência/ experiência de maternidade em
NITERÓI???
Hosp. Icaraí? Sta Martha? São Francisco?
15 de Junho de 2012 às 18:54
ALGDA
Alguém sabe dizer se os postos de saúde vacinam aos sábados?
15 de Junho de 2012 às 13:18
LQ
Dia 14, 14h. Terá Cinematerna no Arteplex da Praia de Botafogo.
Vamos?
Vai ser aquele filme da Branca de Neve e o Caçador.
9 de Junho de 2012 às 11:23
MH
programinhas no rio....
http://roteirinhocarioca.com.br/2012/06/rio20-para-criancas/
Rio+20 para crianças | Roteirinho Carioca
roteirinhocarioca.com.br
A conscientização social e ambiental deve começar na infância. Você
acredito nisso e faz questão de levar até crianças as melhores lições de
cidadania? Então consulte o nosso guia “Rio+20 para crianças” e fique por
dentro de uma série de eventos que acontecerão paralelamente ao encontro
global. É um...
15 de Junho de 2012 às 17:47
APR
Volta ao trabalho - 1° dia
Hoje foi o dia do meu retorno ao trabalho...lembrei muuuuito do nosso
encontro, cada comentário foi de grande ajuda nessa nova fase... AMA,
MH, JR, DM, AA, APP, muito obrigada! Conforme prometido, vou relatar
minha experiência: M é mesmo um presente de Deus, conversei com ela
ontem à noite e, mesmo com 6 meses acho que ela entendeu, ficou super
tranquila com o pai, comeu as frutinhas, brincou, dormiu, tudo normal, até
a chupeta que antes não pegava de jeito nenhum, agora está pegando na
hora do soninho, ficando mais calminha e ninando mais rápido. Ela
continua mamando no peito de manhã, na hora do meu almoço e à noite,
como já vinha fazendo desde que completou 6 meses e iniciou as frutas.
Acho que estou começando a ficar mesmo desnecessária... pontinha de
tristeza mais muuuuuuita alegria por saber que estamos superando mais
essa etapa do desenvolvimento dessa pessoinha maravilhosa e minha como
mãe, mulher e profissional. Bjks e boa sorte para todas nós!
12 de Junho de 2012
DJ
sou portadora de retocolite ulcerativa e estou grávida de 3 meses e
meio e enfrentando uma crise, pois meu fígado não para de doer e está
muito sensível...alguém passou por essa situação? e se passou o que fez
pra melhorar? por favor ajudem...a dor é bem intensa...
3 de Junho de 2012 às 18:41
PG
Bom dia meninas, alguém tem recomendação de um bom homeopata
pediátrico pela Barra?
31 de maio de 2012 às 09:57
KNCD
http://nutricionistainfantil.blogspot.com.br/2012/05/alimentacao-dagestante-e-preferencia.html
Nutrição Infantil: Alimentação da gestante e a preferência alimentar de
seu bebê
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nutricionistainfantil.blogspot.com
30 de maio de 2012 às 14:08
RE
Olá meninas alguem conhece o site elo7?quero compra faixa de papel
de parede para colocar no quarto do meu bebe nas lojas não estou achando
bjs.
27 de maio de 2012 às 13:08
KDS
Meninas meu D vai fazer dois mêses e estou pensando em voltar a
trabalhar e fazer a facu quando ele tiver 7 e coloca-lo na creche, mas eu
ouço tanta gente dizer ``Que covardia deixar um bebê tão novinho na
crehe`` Fico com receio tbm pq vejo tantas coisas na TV sobre isso, uma
amiga minha deixou o filho dela na creche para poder trabalhar e depois
disso ele sempre ficava doentinho e tal e ela teve que sair do trabalho para
ficar em casa com ele, gente eu ouço taaaaantas coisas. Meninas vocês
deixam os filhos de vocês em creches? Qual a idade que vocês acham ideal
para colocar na creche? Minha irmã esperou a filha dela começar a falar e
disse que é o ideal no meu caso, o que me dizem meninas?
26 de maio de 2012 às 02:32
LF
Obrigada por me convidar, F! AMEI este grupo!
17 de julho de 2012 às 19:46
RV
Em agosto meu marido estará de férias e estamos querendo viajar. V
estará com 3 meses, alguém indica algum hotel/pousada? Ou ainda é muito
cedo para viajar?
11 de julho de 2012 às 16:35
KDS
Meninas o cabelo de vocês cai muito?
Caramba não sei o que fazer, depois que o D nasceu, meus cabelos
caem tanto, quase todo lugar que eu olha tem cabelo!
O que eu faço meninas?
7 de julho de 2012 às 13:47
LP
Olá mamães, estou precisando de espaço aqui em casa e daí resolvi
vender algumas coisas que a minha G. não usa mais, então segue a relação:
http://www.lojadobebeabril.com.br/produto-8-101-0-5717-ARCOSUNNY-STROLL-TINY-LOVE.html (R$ 80,00 - semi-novo)
http://www.meninosemeninas.com.br/fisher-price-ginasio-florestaencantada.html (R$ 180,00 - ótimo estado)
TINY LOVE | ARCO SUNNY STROLL | BEBÊ STORE
www.lojadobebeabril.com.br
TINY LOVE | ARCO SUNNY STROLL | BEBÊ STORE
11 de julho de 2012 às 12:18
JFB
A, adicionei minha amiga MI!
Beijocas!
10 de julho de 2012 às 14:05
IH
Dicas da Tia IH , Chef da Gourmet Mania
http://blog.bolsademulher.com/decarona/2012/07/09/receita-emfamilia/
Receita em família « Petrobras de carona com elas
blog.bolsademulher.com
Cozinhar com os pequenos durante as férias é a maior diversão. “As
receitas que envolvem se sujar bastante rendem uma boa festa.
Preparações com ovos e farinha, como pizza, cupcakes e bolos, sempre são
as preferidas”, garante Ingrid Hoppe, chef do Gourmetmania, que, além de
festas e eventos, oferec...
9 de julho de 2012 às 21:09
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VC
Alguém foi na feira de bebê ?? Tá valendo a pena ??
7 de julho de 2012 às 22:45
VR
Mamaes, meu filho de 5 meses so dorme no peito. Essa semana
comecei a papinha a noite (18/18:30hs)e ele nao dorme de jeito nenhum.
No sabado dei a papinha, troquei a fralda, fiquei no quarto so com abajour,
peguei ele no colo pra ninar e ele chorou, chorou, chorou sem parar por 40
minutos, o pai tambem me ajudou, pegou ele para ninar (poderia ser o
cheiro do leite no meu colo) mas nada adiantou....e hoje foi a mesma coisa.
Ai eu nao aguentei o dei o peito e ele mamou 10 minutos e pegou no sono.
Volto a trabalhar no fim do mes e estou bem preocupada... alguem passou
por isso..Terei que deixar ele chorando ate parar? Que do...
1 de julho de 2012 às 22:18
JA
Oi pessoal!
Estou com uma dúvida: qual o melhor óleo para fazer massagem em
bebés?
3 de julho de 2012 às 21:37
PG
Feira Mega Gestante e Bebe
03 a 08 de julho - terça a domingo das 14 as 22hs
Quem se habilita a ir?
27 de Junho de 2012 às 11:35
SS
Meninas, estou na dúvida de qual cadeirinha de carro comprar... L.
ainda não fez 9 quilos e ainda não me sinto segura em colocá-lo de frente
para o movimento, mas o bebê conforto está pequeno e desconfortável
para ele. Vi uma cadeirinha da Burigotto, de 0 a 25 kg e uma da Infanti
(que amei) de 0 a 36 kg, mas o cinto de segurança do meu carro não deu,
acreditam???? deveria ser um tamanho padrão né??? Alguém tem alguma
dica de cadeirinha que possa fica tanto para frente / quanto para trás para
eu procurar e testar no meu carro? Obrigada e beijos!!!
22 de Junho de 2012 às 15:50
MDPE
Olá meninas! Alguém tem referencia/indicação da maternidade do
Hospital Quinta D'or? Obrigada!
18 de Junho de 2012 às 16:30
APR
Mamães me tirem uma dúvida, com quantos meses o pediatra de vocês
prescreveu suplementação de vitamina C? O da M falou que só com 1 ano
mas eu acho que já está mais do que na hora.
5 de agosto de 2012 às 01:32
NMT
Meninas, vim rapidinho aqui...to bem M ainda nao nasceu estou com
dilatacao e aguardando....
bjs
4 de agosto de 2012 às 17:11
MB
Meninas, a pediatra da minha bebê recomendou que agora com 7
meses ela passe a comer sobremesa depois do almoço e dentre as opções
colocou danoninho, potinho sobremesa da Nestlé, doce caseiro de abóbora
ou mamão ou fruta, mas eu confesso que, dessas opções, só simpatizei
com a fruta propriamente dita. Vocês tb receberam essa recomendação?
Ah, e na papinha de frutas da tarde, recomendou que seja acrescentada
1 colher de sobremesa de farinha láctea ou mucilon ou geléia de mocotó
ou 2 unidades de biscoito maisena. Sei lá, estou achando esses "adicionais"
um tanto "pesados" para um bebê de 7 meses. Como vocês fazem? Quem
puder, por gentileza, compartilha como está fazendo! Obrigada!
Beijos

8

8

2

1

8

8

3

3

8

8

6

6

1

1

6

6

1

1

139

13

42

13

54

13

73

13

77

13

89

13

90

14

15

14

16

14

28

31 de julho de 2012 às 18:22
KS
S.O.S.. Gente, meu marido sem me avisar nada (quase o
matei!!!!!!!!!!!) misturou colírio ao frasco se soro fisiológico. Meu filho
está gripado e fui fazer nebulização. Ao terminar, o Santo do meu marido
veio me perguntar se era o soro do banheiro. Disse que sim, aí, disse ele ter
feito a mistura. Meu filho está dormindo, mas estou MUITO preocupada
com a situação. Será que tem alguém aqui para me acalmar???? Bjjjj
4 de agosto de 2012 às 03:45
NB
Pessoal, convidei algumas de vocês para participar do Grupo Baby,
que é um grupo de mães aqui de Laranjeiras. Se mais alguém quiser
participar, fale comigo! Beijos
1 de agosto de 2012 às 14:02
MDPE
Oi AMA e meninas,
Alguém tem um bom pediatra pra indicar na zona Sul, dentro do plano
unimed delta, não estou gostando muito do pediatra de meu filho recém
nascido ? Obrigada, beijos.
22 de julho de 2012 às 20:52
JL
Meninas,
Estou desesperada com meu pequeno. Desde o final da semana
passada ele não está dormindo direito à noite. Começou a babar demais,
mas demais mesmo. Estou usando babador, mas mesmo assim ele fica
encharcado. Quando pegamos no colo, o nosso ombro chega a ficar todo
molhado. Minha mãe acabou de levá-lo ao PE, pois estou no trabalho, e ele
disse não ser nada aparente. Examinou e não tem nada. Apenas um
resfriadinho, e que as noites mau dormidas podem ser em função do
narizinho entupido. Mas e essa baba? Socorro! Alguém pode me dar uma
luz?
23 de julho de 2012 às 15:00
APR
Mamães, os bebês de vocês alteraram a rotina de sono depois da
introdução de alimentos? M que sempre dormiu a noite toda, passou a
acordar no mínimo duas vezes na madrugada pra mamar - às vezes perde
totalmente o sono e fica rindo e brincando sozinha na nossa cama. Ela
andou meio resfriadinha e achamos que pudesse ser isso, mas agora que
está melhor continua com esse hábito, seria fome? Dentinhos? O que
podemos fazer pra mudar isso? Preciso da opinião de vocês pois voltei a
trabalhar e tem sido muito cansativo acordar, dar mamar, brincar... ufa!
15 de julho de 2012 às 13:21
VC
AMA add uma amiga minha aqui no grupo o nome dela é J...
18 de julho de 2012 às 22:20
KNCD
Nutrição Infantil: Mais uma do D, nosso menino que não come!
nutricionistainfantil.blogspot.com
13 de setembro de 2012 às 19:02
JNN
Feira Troca de Brinquedos - bom dia! Seguem informações sobre a
Feira! Vale a pena ir! Entrem no grupo, pois além do convite e
informações da feira, há também matérias sobre a criança, o consumo de
brinquedos, dentre outros!
http://www.facebook.com/events/264531620316186/
Feira de Trocas de Brinquedos
6 de outubro de 2012 às 15:00
Quinta da Boa Vista
13 de setembro de 2012 às 10:30
LS
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Vendo poltrona de amamentação em perfeito estado. Preço: R$ 120
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16 de agosto de 2012 às 14:37
AAM
Mamães, quando - normalmente - vem a primeira menstruação depois
dos 6 meses de amamentação exclusiva em LD??? A minha está com 7
meses, já com os alimentos sólidos e ainda em LD: mama de madrugada,
de manhã quando acorda, depois do almoço, depois do banho e a noite
antes de dormir... Será que já posso esperar pela menstruação a qualquer
momento????
26 de agosto de 2012 às 22:54
LFB
Meninas, alguem me indica uma casa de festas na Tijuca, Vila Isabel
ou Maracana, para a festa de 1 ano da L? Obrigada
26 de agosto de 2012 às 20:50
LS
AMA, você tem alguma dica para me ajudar a fazer minha filha pegar
no sono sozinha? Ela já tem um aninho e na creche senta na cadeirinha e
dorme. Comigo, este momento tem sido uma verdadeira "tortura". Como
acostumei ela a pegar no sono no colo, não consigo fazer diferente. O
problema é que às vezes ela demora muito para dormir e fica chorando,
mudando de posição várias vezes e se debatendo.. Estou com tendinite e
esta situação está ficando difícil para mim. A pediatra dela orientou que eu
deixe ela sozinha no berço, mesmo que chore muito.. funcionou por dois
dias seguidos.. depois de muitooooo chorar ela foi vencida pelo cansaço e
dormiu.. O problema é da última vez que fiz isso ela chorou tanto que
vomitou e a partir daí eu não consegui mais adotar esta estratégia... Por
favor, me ajude... Bj
22 de agosto de 2012 às 23:44
JR
Mais um evento para a turma animada =)

Fotos da Linha do tempo
ATENÇÃO MAMÃES DO RIO DE JANEIRO E REGIÃO:
Anotem na agenda para não perder ess...Ver mais
17 de agosto de 2012 às 14:33
PG
meninas olhem só
http://www.peixeurbano.com.br/rio-de-janeiro/ofertas/tiago-higa-riode-jdcruvb
Ingresso para Os Três Porquinhos no Teatro Fashion Mall
www.peixeurbano.com.br
Ingresso para Os Três Porquinhos no Teatro Fashion Mall
20 de agosto de 2012 às 19:13
VC
Grávidas , alguma de vcs vai guardar as células do cordão umbilical ??
É pq eu guardei as do meu bebê na Cellpreserve e eles me mandaram um
e-mail dizendo que se indicar uma amiga ganho desconto de até 100% na
minha anuidade ... Então se alguém for guardar e se for fazer com a
cellpreserve entra em contato comigo pra eu indicar e poder ganhar um
descontinho .... Afinal a anuidade deles é um dinhiero bom... bjsssss a
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todas e obrigada !!!
9 de outubro de 2012 às 18:15
RB
Meninas, alguma indicação de obstetra que atenda Sul América, na
Tijuca e adjacências. Quem puder indicar, agradeceria muito!
27 de setembro de 2012 às 13:08
VKF
Estou passando um problema com A, ela só fica quietinha se estiver
com pessoas perto dela e Eu tb tenho que estar, não pode me ver, não
consigo fazer nada, chora e só quer colo. Nem quer ficar no tapetinho
cheio de brinquedos. SOCORRO.rsr.Alguém tem alguma dica?
24 de setembro de 2012 às 18:36
FR
Oi meninas e AMA, ontem de noite ao deitar comecei a ter muitas
contrações que só melhoraram algumas horas depois de tomar Buscopan e
Dactil OB por isso meu GO pediu que ficasse quietinha e não fomos ao
curso de gestantes hoje. Não tive isso na primeira gravidez mas presumo
que sejam contrações porque sinto a barriga endurecer e uma dor parecida
com cólicas que irradiam para a lombar. Passei o dia sem elas mas isso é
normal? Meu médico estava fora do Rio e falei com ele rapidamente,
quando falei que a dor passou com a medicação ele pareceu não dar muita
bola... Quando devo me preocupar em caso de dores assim?
22 de setembro de 2012 às 21:37
DM
meninas, alguém já usou a nova funchicória? Fiz 1 post no blog
divulgando o novo medicamento e queria opiniões de quem já usou o
produto: http://liliceusa.blogspot.com.br/2012/08/funchobaby-novafunchicoria.html
Lilice Usa: Funchobaby, a nova funchicória
liliceusa.blogspot.com
19 de setembro de 2012 às 00:30
JR
Para as meninas animadas com pequenos nem tão pequenos assim:
http://www.pakids.com.br/
CORRIDA - PÃO DE AÇÚCAR KIDS
www.pakids.com.br
19 de setembro de 2012 às 13:46
MB
Mamães, alguém aqui já festa na KIDS CLUBE, na Tijuca? Estou
pensando em fechar o aniversário de 1 ano da minha filha lá! Tb gostei da
Mansão dos Sonhos! Eu tinha pensado em fazer no play, mas vou ter que
contratar tanta coisa, que desanimei! Se alguém puder dar alguma dica!
Beijos
13 de novembro de 2012 às 21:10
ALCC
Estou pesquisando sobre cadeirinhas, aí perguntei a vocês sobre a
Bumbo, mas agora achei a Cadeirinha Infantil Prince Lionheart bebePOD
Flex Plus, alguém pode me dar alguma informação, sobre o que usaram e o
como foi?
13 de novembro de 2012 às 16:01
PTN
Compartilhando... :)
http://vejario.abril.com.br/especial/parquinhos-criancas-rj714064.shtml
Parquinhos para crianças - DIVERSÃO
vejario.abril.com.br
Veja a lista dos melhores parquinhos ao ar livre e indoor da cidade,
conheça as atrações de cada um e tome nota para garantir a diversão da
molecada
3 de novembro de 2012 às 12:34
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Fotos da Linha do tempo
Pouco se fala sobre a relação entre a dentição e a introdução de
alimentos. Em geral há uma preocupação maior com o aporte nutricional; a
praticidade na alimentação, devido o pouco tempo disponível dos pais e
cuidadores; e no perigo de engasgues. Mas o desenvolvimento facial e
ósseo é de suma importância e vem sendo negligenciado, ao se oferecer
apenas alimentos pastos aos bebês. Enquanto o reflexo de sucção já nasce
com o indivíduo e é próprio da espécie, a mastigação é uma atividade
complexa, adquirida com o desenvolvimento infantil e de acordo com a
maior complexidade do alimento manipulado.
Estudos científicos afirmam que introdução na papa de pequenos
pedaços de legumes, deve ser feita antes do aparecimento dos primeiros
dentes. “Essa fase do desenvolvimento é muito importante, porque
alimentos variados criam novos reflexos e os alimentos mais ou menos
duros, principalmente, irão favorecer a diversidade de movimentos, através
de um esforço maior por parte da criança. Assim fica garantido o
desenvolvimento adequado das estruturas e sua movimentação harmoniosa
e funcional”.
http://www.cefac.br/library/teses/69e6750488e9e8fb3370b63caff17a0
4.pdf
30 de outubro de 2012 às 12:18
LAC
Bom dia meninas! Alguém indica um dermatologista infantil? Bjs
29 de outubro de 2012 às 12:08
JB
Meninas... alguém indica uma marca de Umidificador de Ar com um
bom custo benefício??
25 de outubro de 2012 às 22:44
APP
Meninas, estou querendo trocar meu filho de pediatra. Ele chora muito
durante a consulta e o pediatra não faz o mínimo esforço para agradar.
Tenho achado ele pouco atencioso. Por exemplo as vacinas para catapora e
hepatite A ele só falou quando eu perguntei e meu filho já estava com 1 a e
2 meses. Além disso, a sala de espera é super apertada! Queria alguém que
aceitasse Unimed e atendesse na Zona Sul, Tijuca ou Ilha. Bjs
24 de outubro de 2012 às 11:45
JDAL
Outra coisa, qual a fase da lua do parto? alguem ja contou assim?
funcionou?
14 de dezembro de 2012 às 21:09
FR
Preciso de um neuropediatra q atenda Unimed, procurei no arquivo do
grupo e não achei. ..
13 de dezembro de 2012 às 10:51
VR
Meninas, o J tem 1 ano e 3 meses e há uma semana não quer dormir no
berço dele...
É só coloca-lo no berço e ele acorda chorando, mas basta pegar no
colo e deitá-lo na nossa cama pra voltar a dormir...
Ele sempre dormiu no berço e nunca me deu trabalho pra dormir, não
sei o q está acontecendo...
Temos notado também que mesmo durante o dia ele não quer ficar
sozinho, basta sairmos de perto pra ele começar a chorar e ir atrás da gente
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pedindo colo ou simplesmente nos puxando pra ficar brincando com ele...
Será que é só manha!?
Alguém já passou por situação parecida?
bjs
7 de dezembro de 2012 às 22:31
BP
Boa Tarde Mamães! Meu bebe esta com 8 meses, e a cerca de 3
semanas não esta querendo comer direito, quando esta comigo nos finais
de semana, praticamente só quer mamar, já esta ate ficando magrinho, não
sei mais o que posso dar a ele para faze-lo comer, vcs tem alguma
indicação de comidinhas que já posso dar ele? Um abraço a todas!
7 de dezembro de 2012 às 13:40
NMT
vcs viram isso??????
http://tvg.globo.com/programas/mais-voce/Cobertura-Game-HipoglosAmendoas/noticia/2012/12/desmame-educador-orienta-mamaes-sobrequando-tirar-o-peito-dos-bebes.html
Desmame: educador orienta mamães sobre quando tirar o peito dos
bebês
tvg.globo.com
Processo deve ser feito quando o leite materno não serve mais para
alimentar
5 de dezembro de 2012 às 15:56
JR
http://bebe.abril.com.br/blogs/confessionario/2012/10/23/voce-esuper-mae-sempre/
Bebe.com.br - Você é super mãe sempre? « Confessionário
bebe.abril.com.br
A psicóloga gestaltista Cláudia Guglieri escreve sobre a importância
de aceitar que não é possível ser uma super mãe sempre e que, às vezes, é
preciso contar com a ajuda de outras pessoas. Cláudia é professora da
Escola de Mães, um curso sobre os quatro primeiros meses de vida do
bebê que é destinad...
27 de novembro de 2012 às 12:58
DP
Olá meninas! Gostaria de uma ajuda, por favor, em relação às vacinas
para as gestantes:
Estou com 26 semanas. Fiz o curso de gestante da Unimed em
setembro e nele foi informado da importância da vacinação da mãe,
principalmente da vacina DTPA (contra difiteria, tétano e coqueluche),
pois segundo a enfermeira palestrante, deveríamos "revalidar" todas as
vacinas a cada 10 anos. Ela alertou sobre a importância da vacina DTPA
pois estão ocorrendo vários casos de coqueluche nas emergências
pediátricas. Levei essa informação ao meu obstetra junto com meus
comprovantes de vacinação, e ele me disse que apenas era necessário a
vacina contra a Hepatite B e o reforço do tétano. Disse-me ainda que não
precisava se preocupar com a DTPA e que isso "era pra vender a vacina
das clínicas particulares".
Bem, me informei melhor (no site do ministério da saúde e em outros
sites especializados) e vi que não é assim, que é necessário esta DTPA. Vi
em minha caderneta de vacinação que recebi o esquema da vacina Tríplice
quando criança (não sei se essa Tríplice é a DTPA), mas isso tem quase 30
anos e apenas fiz o reforço em 2000. Estou preocupada e receosa pois
tentei fazer o que é certo, mas não consegui, e estou com medo agora de
prejudicar o bebê. Gostaria de saber se vcs tomaram essa vacina ou se
passaram por situação parecida. Obrigada!
25 de novembro de 2012 às 21:59
AAM
Incentive a inocência e a fantasia dos seus pequenos!!!
Ligação pro Papai Noel! Numa lista de mães, divulgaram o número
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(21) 2461-1000 É uma gravação, ele pergunta o nome e a idade, explica
rapidamente o q é o Natal e no final a criança deixa uma mensagem pra ele
rs.... Paga-se o valor de uma ligação local pra quem esta no Rio. São 3
minutos.
Eu liguei, e vale a pena pra quem acha que acreditar no Papai Noel é
tudo de bom!!!
20 de novembro de 2012 às 21:53
PTN
Mamães, alguem tem interesse em trocar ou comprar fraldas M (turma
da monica tripla ação)? Não cabem mais no meu filho e estou com o
armario cheio! :/
20 de novembro de 2012 às 16:46
JDA
Ontem dia 16 fiz revisao com o obstetra, tive um parto normal dia 06.
So que ele nao me deu toque, nem usou especulo, nem me apalpou o
abdome para ver a contração do utero. Apenas retirou a gaze que estava
desde o parto contendo o sangramento!!! :O E me pediu para continuar
com o antispetico spray na cicatriz, pois 1 ponto caiu antes e ficou um
pouquinho aberto. Na revisao do Parto Normal é assim mesmo? Bj
17 de janeiro às 15:24
PT
Oi meninas, tenho um filhote de 1 ano e meio q mama muito, porem
sexta viajo e so volto segunda e ele ficara com os avós. Estou apavorada e
sofrendo com essa ausencia e sonho com varias coisas ruins do tipo: avião
cai, acidente com ele... isso é normal???? E ficarei o dia todo em
congresso e to preocupada com o meu peito. Alguem tem alguma dica???
15 de janeiro às 18:51
NB
Ontem passei uma situação complicada aqui em casa. Meu filho está
com 1 ano e 7 meses e está na creche desde 1 ano e 1 mês, então já está
habituado a ficar sem a mamãe durante o dia. Só que teve um recesso de
15 dias e ele ficou direto comigo. Durante o mês de janeiro (só este mês)
estou trabalhando como professora online e preciso dar aulas 3 dias na
semana de 7 as 10 da noite. Na 2a feira ele ficou bem com o pai, que
brincou, deu banho, mamadeira e botou pra dormir. Só que ontem ele
chorou horrores. Não sei se estamos fazendo da maneira certa, mas quando
dá 7h eu dou um beijo nele, vou pro quarto, fecho a porta e fico dando
minhas aulas no computador até as 10. Ele costuma ir pra cama por volta
de 8:30. Será que eu devo simplesmente sumir as 7 e deixar ele por conta
do pai ou devo dar uma saidinha de vez em quando do quarto? Será que
isso piora as coisas? Ontem fiquei arrasada ouvindo ele chorar tanto... ele
até ficou meio enjoadinho na creche ontem, coisa que não costuma
acontecer. Certamente está sentido falta da mamãe, mas como devo
proceder?? HELP!
9 de janeiro às 13:07
MH
Por fim, tem duas calças jeasn femininas da T, uma pra 6 a 9 meses,
outra pra 1 ano. Não servem na J pq a cintura não é regulável e fica larga
(em suma, as calças caem.... hehehehe). Ideais pra bebezinhas nem tão
magrelas nem tão gordinhas. Aqui no Brasil encontrei vendendo pela
bagatela de R$100,00 a R$200,00. Vendo cada uma por R$ 50,00.
8 de janeiro às 15:52
AL
Eles estão querendo histórias de parto normal...
GLL
Futuras mamães, os preparativos para a terceira temporada do Boas
Vindas já estão começando!!!
Estamos procurando grávidas com 35 semanas em diante.
Alguém indica???
3 de janeiro às 21:25
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LAC
Olá mamães! Vocês conhecem algum cabeleireiro especializado em
cortar cabelo de bebes? Só conheço a Tesoura Magica no Via Parque,
queria um na zona Sul. Bjssssss
8 de setembro de 2012 às 10:07
VKF
Minha filha A tem 11meses, acordava várias vezes á noite e sempre
com o sono muito leve e agitado. Levei no homeopata que me sugeriu
deixa-lá chorando até adormecer novamente sozinha. Tenho feito isso, tem
dias que chora 40 minutos a noite, e aí cansa e dorme. Eu fico pra morrer
né? Mas tem dias que dorme a noite toda. O que faço, continuo nesse
ritmo? Tenho medo de trazer algum trauma futuro para minha filha. Me
ajude AMA.
14 de janeiro às 15:04
MK
Vocês vâo se identificar com algumas mensagens, com certeza. VA
você vai gostar.
http://www.facebook.com/photo.php?v=430025930379615

O que você gostaria de saber antes de seu filho nascer?
Cuidado... alto risco de emoção desenfreada para mães. Eu chorei
bastante, mas agora que me recuperei, aí vai!
Duração: 2:51
26 de janeiro às 19:02
PG
Agenda de Blocos de Carnaval KIDS
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200542311863037&set
=a.3295837037518.2161311.1315597298&type=1&theater

Fotos da Linha do tempo
Bloco de Carnaval Agenda atualizada KIDS
* 08/02/2013 10:00 Folia do Oangatua L... Ver mais
2 de fevereiro às 23:01
AL
pros mini-foliões... :)
Folia para crianças
queachado.com
O carnaval tá quase chegando e a gente sabe o quão é difícil é entreter
uma criança no Rio de Janeiro durante essa época. Calor, cidade cheia,
dificuldade de transitar pelas ruas normalmente…...
1 de fevereiro às 15:36
GR
Please, alguém me indica decoradora para festa de 1 ano? Vou fazer no
play e preciso de alguem pra decoração. bjs
24 de janeiro às 17:34
BS
alguém está vendendo cadeirinha de carro para bebê acima de 9kg da
burigoto???
24 de janeiro às 08:36
FM
Ola meninas boa tarde!
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Devido a minha alteração na glicose vou ter que fazer cesaria.
Gostaria de saber se alguem pode me indicar ginecologista que atenda
bradesco saude quero operar em laranjeiras só que quero uma obstetra
mais confiavel.
Pois vi que a minha não é referenciada no plano e sim a mãe dela.
Alguem pode me ajudar moro no catete e para mim com 8 meses zona
sul fica bom..
AMA vc me indica alguem?
Sexta às 12:57
MH
Gente, tô precisando de alguém urgente pra ficar com minha filha
entre amanhã e quarta-feira. Alguém conhece?
3 de março às 12:12
VKF
Como lidar com birra de bebê de 1 ano??? Estou muito insegura e
frustada. Não consigo fazer minha filha almoçar as vezes. Tem dias que
fica muito boazinha, dias fica muito birra. E quando saio de carrinho tb.
Tenho que acalmá-la com biscoitinhos. Alguém passando por isso?
10 de março às 23:06
AB
Olá! Minha sogra está nos EUA e eu queria pedir a ela pra trazer um
bom protetor solar pro meu filho, de preferência barato. Alguém tem
algum pra me indicar? Ele tá com 11 meses. Obrigada!
4 de março às 21:51
VC
Meninas alguem me indica gastro pediatrico ? O exame da A deu
alteracoes provavelmente ela tem passado mal por intolerancia alimentar ...
a pediatrta pediu que eu levasse no gasttro pra ter uma melhor orientacao
...
8 de março às 10:31
SRR
As minhas fotos... Adorei o curso A, parabens!!

7 de março às 12:33
IH
Ola meninas, preciso indicação de ginecologista mulher, atenda pela
unimed rio e preferencia na zona sul.
Não tenho dado sorte com as que busquei e a minha é de niteroi e não
tem unimed..quero alguém mais proximo.
obrigada
11 de dezembro de 2012 às 03:40
DM
Meninas, sábado tem CineMaterna em Botafogo. Vamos?! bj D
Neste sábado tem CineMaterna no Espaço Itáu de Cinema. A sessão é
as 11h e o filme é "O Lado bom da Vida". Eu vou estar lá quem mais vai?
bj D
21 de fevereiro às 21:17
VSS
Meninas boa noite!!! Meu filho vai completar 1 mês nesta semana e
estou com uma enorme dificuldade de fazer a limpeza da boca em especial
da língua do meu bebê. Alguém tem alguma dica pra me ajudar??? Após
as mamadas ele sempre adormece e sempre travo uma luta com ele pq ele
chora mto, o que faço? Fico com medo dele pegar o tal sapinho com o
acúmulo do leite no céu da boca e bochechas...
20 de janeiro às 19:41
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RT
Bom dia a todas! Gostaria da opinião de vocês quanto ao copo de
treinamento. Minha bebê está com 1 ano e 15 dias e já tentei fazer a
transição aos 8, 10 meses e agora após 1 ano. Resultado: ela não bebe água
de jeito nenhum! Ela suga e se engasga, ou então começa a cuspir água e
depois se recusa a beber novamente. Já tentei vários copos, com vários
bicos. Não sei se está nova demais para o copo com canudo, já que se
engasga com o de treinamento. Como foi a experiência de vocês? Existe
um prazo "limite" para fazer essa transição? Pensei em pedir para a creche
tentar dar o estímulo. O que acham? Obrigada!
25 de março às 11:33
VC
Meninas estava fazendo umas fotos para revelar e dar pra família na
páscoa . Não resisti quando vi a carinha dela nessa foto só passava isso na
minha cabeça ...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

26 de março às 16:37
BM
Meninas, preciso de indicação de Buffet e decoração de festa infantil
em Niterói!
29 de março às 00:06
MXS
Mamães... alguma de vocês tem indicação de buffet pra festa infantil??
Já to planejando a da minha pequena que vai fazer 2 anos em Outubro...
2 de abril às 16:02
LSG
Mamães estou juntando latinhas de leite Ninho, se tiverem paciencia
de guardar para euzinha aqui, vou adorar!!!!!!!!!! Obrigada!
9 de abril às 19:13
TS
Alguém sabe se a Amil tem um curso para gestantes semelhante ao da
Unimed "Gestação Saudável"? Tenho uma amiga grávida que tem plano
da Amil e gostaria de fazer um curso de gestantes....
10 de abril às 20:51
KN
Meninas, alguém me indica uma creche boa nas mediações de
Laranjeiras, Largo do Machado, Catete ou Flamengo? Na verdade, estou
com uma grande dúvida se tento conseguir uma babá ou coloco minha
filha na creche por meio período.
8 de abril às 11:01
MMR
AMA, por favor ME AJUDA!
Minha bebê é literalmente um saco sem fundo...
Até tem dias que ela tá mais calma em relação as mamadas.
Mas quando acho que ela vai engrenar, num ritmo que,dará tempo de
reposição dos seios, ela ataca de novo!
Primeiro, minha bebê de 1 mês e 26 dias, NÃO dorme, é agitada
DEMAIS, e mama sem intervalo regular, chega a mamar mais de 20min....
E "apagar" por 15min, só que desperta num ritmo alucinante no mesmo
ritmo que apaga. E com fome de como se não tivesse comido a horas a
fio...
Quem dera se ela usasse meu seio de chupeta, pelo menos eu saberia
que mesmo vazio ela se acalmaria...
Temos aval do Pediatra pra dar complemento nesses momentos como
um help. Mas ela chega mamar 90ml mesmo depois de mamar até
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esvaziar...
Só que tem dias que são uns 4-5 doses de complemento ao dia (na
marra, pq por ela, jamais usaria o complemento como SOS). Eu já parei
em pronto socorro por pico hipertensivo, devido a minha vontade de estar
100% disponível pra ela, e não ser capaz disso.
Hj entrei numa crise nervosa, ao me deparar com ela sem dormir.
Raríssimas vezes ela tem sono que atinja 2h ou mais direto. E quando
chega pode-se dizer que mais de 1 hora é se remexendo demais na cama.
Os reflexos de Moro dela são assustadores, ela acorda chorando. Ela
dorme virada pra um lado, e logo já deu giro de 90 a 270 graus...
Hj entrei numa crise nervosa, ao me deparar uma outra tarde dela dessa
voracidade.
O pediatra autorizou complemento noturno logo na consulta de 10
dias. Na consulta de 1 mês, pedi algum fitoterapico pra aumento do ritmo
de renovação de leite. Ele passou contrariado, pq disse que ela tava se
desenvolvendo bem, então era pq meu leite tava dando conta. (tomar
plazil, e 2'formulas. Uma foi 3 doses, outra são glóbulos.)
Expliquei que o complemento tava sendo usado mais constantemente
como suporte. E falei do meu medo de eu poder estar entupindo ela de
comida. Ele disse que quando ela tivesse cheia, não tomaria de jeito
algum....
Ela nasceu muito miúda,com 10 dias, ela tava com percenti 10 de peso.
Ele me passou uma dieta rica em gordura boa. Com 1 mês ela já tinha
recuperado tava com percenti 25 de peso.
Eu preciso que ela se acalme e disperse mamadas, pelo menos pra cada
2h pra eu e ela entremos num ritmo. Ela ficar sem dormir tb não é bom pra
ela!!!
Preciso de um conselho, antigamente davam chá de erva doce,hj tudo é
proibido. E sou caxias quanto a seguir orientações médicas.
Mas desta vez tô DESESPERADA!!! O que vc me indica fazer. A
consulta de 2 meses dela é só quinta que vem. Mas acho que até lá, acabo
eu parando num hospital! Vou tentar um encaixe nesta quinta!!!!
Tô DESESPERADA, tendo de toda maneira me acalmar pq sei que faz
mal pra ela, mas num tô conseguindo!
ME AJUDA!!!
Desculpa se a explicação estiver meio confusa, mas é que tô com ela
no meu cólo na cama, e ela num pára quieta,nem dormindo no cólo... Sei
que isso é errado, mas tô num desespero monstro.
22 de abril às 00:15
VV
Bom dia meninas!!! Gostaria de saber se alguém conhece alguma
costureira que saiba forrar um bebê conforto. Obrigada!
29 de abril às 09:11
CPQ
Pessoal, tenho um bb que tem muito refluxo e está com 3 meses e
meio. Ele golfa muuuito em muitas mamadas. Pensei que conforme ele
fosse crescendo, diminuiria, mas sinto que aumentou. Sempre que ele está
empolgado, se mexendo, golfa mais. Imagino que por isso o volume tenha
aumentado, já que qd era bebezinho se mexia pouco. Ele só toma label.
Gostaria de saber se alguém tem ou teve filho com refluxo, como foi,
quando parou e o que o pediatra passou.
29 de abril às 21:01
FR
Meninas, os bebês que já estão engatinhando se levantaram sozinhos
antes? A S fez 7 meses na segunda e começou a se sentar sozinha, tipo se
ela está deitada, se levanta e senta sozinha e está fazendo mais esforço pra
ficar em pé do que para engatinhar. Eu a coloco no tapete, com os
brinquedos a certa distância para que ela tente pegar engatinhando e tal
mas ela fica dando impulso pra levantar! Queria muito que ela
engatinhasse, não sei se tem alguma coisa a ver mas eu andei direto e sou
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meio pata choca até hoje, minha mais velha engatinhou e a acho muito
mais ágil que eu rsrsrsrs ... Não vou entrar numa de forçar nada, cada bebê
é de um jeito mas vocês tem alguma dica para incentivar Stellinha a
engatinhar? Não custa nada tentar...
1 de maio às 10:06
CG
Olá, mamães!! Boa noite!!
Parabéns pelo nosso dia!!

13 de maio às 00:20
CG adicionou fotos ao álbum Banheira!! Nova!!

13 de maio às 01:03
KS
dentição decídua - Pesquisa Google
www.google.com
14 de maio às 19:34
CL
Iniciei semana passada a introdução de suco de laranja e neutrofer no
meu filho com 6 meses. Agora estou percebendo uma região beem
vermelha no bumbum (assadura). Será q tem correlação?? bjs
15 de maio às 11:42
VKF
Alguém conhece dermatologista infantil que atenda Unimed na zona
sul?
14 de maio às 22:16
FM

16 de maio às 16:23
LR
Olá queridas mamães! Minha filhota vai fazer 1 aninho. Gostaria de
saber se alguma de vocês tem alguma referência para buffet infantil no rio.
Preciso da ajuda de vocês. Obrigada
15 de maio às 16:43
CG
Olá Mamães e Papais!
Segue abaixo o link do meu bazar, com "desapegos" novíssimos da
minha princesa e do meu sobrinho!! Tem muitas coisas legais para mamãe
e para o bebê!!
Espero que gostem!! Curtam a pagina, please!
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Beijos!
https://www.facebook.com/BazarDaSrtaCarolzinha
Bazar da Srta Carolzinha
Queridos, o Bazar da Srta Carolzinha vem trazer até vocês várias
roupas, sapatos e acessórios para bebês novos e semi novos!! Espero que
gostem, comprem e indiquem!!
20 de maio às 16:11
FR
Meninas e AMA, socorro! Ontem dei vacina da gripe e Pneumo na S e
ela amanheceu com essas placas... A princípio pensei que tinha sido
mordida de mosquito mas ele nunca reagiu assim a uma mordida de
mosquito, botei pomada antialérgica mas estou receosa de ser uma crise
alérgica e evoluir. O que acham? Não consegui falar com a pediatra...

16 de maio às 19:03
CG
Meninas, alguém me indica um bom pediatra na Tijuca que aceite
Sulamerica?
Bjs
28 de maio às 13:45
NB
Pessoal, uma amiga minha está indo para os EUA no dia 20/06 para
fazer o enxoval do bebê dela e está aceitando encomendas. Alguém quer
alguma coisa? Preços a combinar.
29 de maio às 21:22
DJDC
Gente, pela primeira vez em 6 meses q meu filho nasceu, ele acordou
somente 1 vez de madrugada....ele costumava acordar umas 6
vezes...normalmente de hora em hora...isso me assustou e quando acordei
pra ver ele ...ele estava pacificamente dormindo de bruços...já li q dormir
assim é perigoso pois pode causar a morte...é verdade isso ou ele pode
dormir de bruços? Pq é ele quem busca essa posição pra dormir...
29 de maio às 06:24
LC
Boa noite meninas! Estou me mudando para a Barra (Américas sentido
recreio) as pressas por conta do trabalho e estou perdidinha com a
quantidade de creches na Barra/Recreio! Vocês tem alguma sugestão?
Muito muito obrigada
5 de Junho às 00:48
DM
oi meninas, queria compartilhar com vcs: participei da feira do bb e
gestante de Vitória/ES, e saímos numa reportagem bem legal na TV
Tribuna/SBT:
http://www.youtube.com/watch?v=ncDqw6xcF4Q&feature=share
bacana, né?! bj D
Feira do bebê
www.youtube.com
Um tapete para bebês que cabe na bolsa, você carrega para qualquer
lugar e pode lavar na máquina. Uma chupeta que cai no chão e não suja?
Milagre? Nada disso...
12 de Junho às 15:11
NF
Meninas, uma amiga acabou de fazer sexagem fetal no laboratório A+
da Av. Almirante Barroso (centro), pasmem, 100% coberto pelo plano da
Bradesco!!!
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Eles recomendam aguardar até a 8a semana da gestação e pedem
pedido do obstetra.
Fica a dica para as mamães curiosas!
5 de Junho às 15:08
CG
Olá! Curtam a pagina do meu bazar!!
Tem muitas coisas legais com um precinho bom!!
https://www.facebook.com/BazarDaSrtaCarolzinha
Bazar da Srta Carolzinha
Queridos, o Bazar da Srta Carolzinha vem trazer até vocês várias
roupas, sapatos e acessórios para bebês novos e semi novos!! Espero que
gostem, comprem e indiquem!!
17 de Junho às 22:15
MB
Mamães, por favor, gostaria muito de ouvir a opinião de vocês numa
questão: minha filha, de 1 ano e 6 meses, entrou há 1 mês e meio na
escolinha. Até o momento, tenho tido um relacionamento ótimo com a
equipe da escola e estou bastante satisfeita, exceto por um detalhe: eles
pedem que sempre tenham 4 fraldas descartáveis na mochila e, salvo
raríssimas ocasiões, todo dia eu reponho 3 fraldas na mochila. Detalhe:
minha filha fica lá das 08:00 às 12:00 horas. Ou seja, eles usam 3 fraldas
num intervalo de 4 horas. Estou achando isso um tanto absurdo, é quase 1
fralda por hora, mas estou muito sem graça de questionar os "parâmetros"
deles para as trocas, até porque começamos há 1 mês e meio somente. Não
sei como tocar no assunto, mas isso está saindo muito caro no meu bolso.
Normalmente a minha filha faz cocô 1 vez ao longo da manhã, pode até
acontecer de ela fazer 2 vezes, mas não é comum. Além disso, eu sempre
mando ela com a fralda recém-trocada. Nesse 1 ano e 6 meses de vida dela
eu não lembro de já ter trocado 4 vezes (a 1ª acontece antes de eu levá-la)
a fralda num intervalo de 4 horas. O que eu faço, questiono ou não? Por
favor, me ajudem!
26 de junho às 00:10
DJDC
alguém aqui já ouviu falar em terror noturno????meu pediatra falou q
meu filho poderia ter isso, pois ele não dorme de jeito nenhum e o pouco q
consegue dormir, acorda fácil e quando acorda ele chora de soluçar até eu
pegar ele e consolar...e as noites estão assim direto...ele acorda de hora em
hora...to sem dormir, cheia de dor no corpo, pois ele já tem 7 meses e meio
e pesa 10 quilos e não sei o q fazer pra ele dormir...já nasceram dois
dentinhos embaixo, mas ele ainda continua colocando muito a mão na
boca pra morder e babando muito quando faz isso...me aprece q ele anda
meio irritado, pois de dia ele tb não quer mais ficar em lugar nenhum, só
no meu colo e quando eu trabalho é pior ainda, pois quando eu volto ele
quer ficar grudado em mim...como se tivesse medo de eu ficar longe de
novo...eu passo muito tempo com ele, pois só trabalho nas quintas de
manhã e na sexta o dia inteiro, mas o resto to sempre em casa com ele...me
ajudem por favor...não sei mais o q é dormir, pois quando ele dorme eu
demoro a dormir e quando to quase conseguindo ele já ta acordando de
novo...
29 de junho às 10:08
LFB
Alguém me indica um odontopediatra em Vila Isabel/ tijuca que aceita
sulamerica?
25 de junho às 09:39
NF
Mamães, alguma de vocês já passou por isso?
Tenho mamilos reversíveis (não são invertidos porque até antes de
engravidar em algumas raras situações eles já saiam). Um deles, quando
comecei a amamentar fez um belo bico, não muito grande, mas que meu
bebê já aprendeu a "usá-lo". O outro é bem menorzinho e só sai (quando
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sai) depois de uns 10-15 minutos mamando. Nesse peito o meu bebe tem
que de inicio abocanhar a auréola toda e só depois o bico aparecia. Só que
até o bico sair ele fica muito agitado, mama inquieto, parece até um pouco
confuso, perde a pega inúmeras vezes e termina apertando mais a boca.
Conclusão, pega errada, feriu. Mesmo com toda dor eu insisti mas quando
sangrou muito ele passou a rejeitar o raio do peito. Como ele está muito
ferido apelei pro bico de silicone, que não ajudou em nada, só piorou. Pra
não perder o estímulo ou ter complicações piores, estou tirando o leite com
a bombinha na mesma freqüência que ofereço o peito "bom" pro meu
bebê. Isso já tem 2 dias e estou preocupada de não achar uma solução e
ficar escrava da bombinha. Na Segunda-feira eu vou no IFF mas até lá se
vocês puderem dividir experiências vai acalmar um pouco o meu coração.
Beijinhos!
29 de junho às 16:46
VC
Meninas, estou vendendo minha Canon 7 D, tenho manual, cabos, 3
baterias, carregador, Battery Grip, lente 28-135mm, 2 compact flash 16
GB extreme, flash speedlite 580EX II, case para maquina , alça para
carregar maquina, lente protetora para sol.
R$ 5.500,00 por tudo, estou no Rio de Janeiro.
Ganhei do meu marido pra fotografar nosso bebê mas não tenho muita
noção de como usar a máquina, usei muito pouco e só dentro de casa.
3 de julho às 14:52
JDAS
Meninas, me apareceu uma duvida ontem qd fui cuidar das roupinhas
dela: aklas benditas faixinha de cabelo, que nem pedem um palmo,apertam
a cabeça do bebe como parece? penso em nao usar ate uns 2, 3 meses, o
que acham? e qt a furar a orelhinha, penso em fazer com uns 2,3 meses tb
e vcs como fizeram?
6 de julho às 13:21
APM
Atenção mamães, papais!!!
Fabricantes de cadeirinhas de bebê para carros anunciam recall
A justificativa para a devolução dos produtos é que há risco de o fecho
do cinto de segurança abrir se o carro bater; saiba mais.
12 de julho às 08:23
RT
Aviso importante!
Defeito leva fabricantes a convocar recall de cadeirinhas de bebê
g1.globo.com
O problema foi na fabricação em cintos e fivelas. As cadeirinhas que
podem apresentar esse defeito são da Chicco, da Galzerano, da Burigotto e
da...
14 de julho às 08:01
TVA
Ola mames, AMA. tudo bem? Preciso da ajuda de vcs. Minha bebe
semana q vem fara 4 meses e estou mais perto da volta ao trabalho q sera
com 6 meses. Mas tenho tido algumas dificuldades. Ela nao pegou chupeta
e detesta mamadeira. Mas entao como vai ser qnd eu voltar? Ja fiz algumas
tentativas sem sucesso. Faço uma mamadeira, tento dar qnd ela esta no
auge da fome, mas nada! Ela empurra a mamadeira, chora muito e nao
mama. Alem disso, fiz essa semana teste dando um dedinho de agua, pra
ver como seria, mas sem sucesso tb. Estou preocupada pq semana q vem o
pediatra vai começar com o suquinho, mas acho q ela nao vai querer, ate
por causa da mamadeira e mais preocupada ainda, pq como sera qnd eu
voltar?
Alguem passou por isso? Podem me ajudar? Rs tentei 3 tipos de
mamadeiras, uma da Mam, uma dessas de farmacias e uma da Lillo, tipo
xuquinha..
16 de julho às 12:25
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FN
Coisas estranhas acontecem qd uma mulher bota o peito pra fora!
http://www.mulherquecorrecomlobos.com.br/coisas-de-mae/de-peitoa-teta/#more-1671

De peito à teta
www.mulherquecorrecomlobos.com.br
Coisas estranhas acontecem quando se bota o peito pra fora pro seu
filho mamar em público. As reações das pessoas são diversas. No início, a
gente ainda tem muito marcado que o peito é um órgão sexual - usa sutiã
de amamentação, paninho sobre o ombro para escondê-lo, retira-se a um
lugar mais reserv...
24 de julho às 17:52
DR
meninas, muitos bebês com 'virose' por ai???
meu C tava gripadinho (pegou da mamãe) e na noite de sexta passada
começou a vomitar muito, passamos a madrugada e a manhã de sábado no
hospital..nebulização, raio X, exame de sangue, urina, soro na veia e o
diagnóstico foi esse!
23 de julho às 09:49
FN
Não podemos perder! Emocionante!
http://www.mulherquecorrecomlobos.com.br/gestacao/o-filme-orenascimento-do-parto-vem-ai-908/
O filme “O Renascimento do Parto” vem aí! 9/08
www.mulherquecorrecomlobos.com.br
Me arrepio, choro, sinto e me comovo. Mal posso esperar para assistir!
♥
26 de julho às 20:00
FN
Meu post como convidada do Para B
http://parabeatriz.com/guest-post-a-vadiagem-de-uma-mae-feminista/
Guest Post: A Vadiagem de uma mãe feminista
parabeatriz.com
Guest Post: A Vadiagem de uma mãe feminista - Parabeatriz
2 de agosto às 13:07
BB
Estamos na semana mundial de aleitamento materno. A L desmamou
naturalmente a menos de 1 mês. Uma coisa curiosa aconteceu, ela pediu
para mamar esta manhã. Falou bem enfática e eu lhe ofereci o peito. Ela
ficou fingindo que mamava, ria e me olhava. Quando eu disse, ah vc está
brincando de mamar, ela se empenhou em fingir melhor, mas não sugava
nada, só fazia o movimento. O pai chegou, ela pulou do meu colo e disse:
papai, mamei! Todos rimos...
5 de agosto às 13:01
NB
Estou com 26 semanas e há dois dias tenho tido sangramento nasal.
Quem já passou ou está passando por isso? Que dicas podem melhorar
esse sintoma chato?
5 de agosto às 15:17
DC
M, 1 semana de muita fofura com a irmã M.
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14 de agosto às 17:34
FM
Bom dia meninas, estou procurando pediatra para meu filho de 05
meses. Alguém me indica um que aceite Unimed?
14 de agosto às 10:42
CG
Olá! Mamães do grupo!
Estou divulgando a minha pagina aqui no face!
Tem coisinhas ótimas para meninos, meninas e mamães!
Curta a pagina e fique por dentro de tudo!
Obrigada! Bjs!
https://www.facebook.com/BazarDaSrtaCarolzinha
18 de agosto de 2013 às 12:43
SH
Olá pessoal! Sou mãe da B, de 5 meses, e gostaria de saber se alguém
sabe onde encontro cadeira bumbo p vender por um bom preço (pode ser
usada). Obrigada! Bjs.
16 de agosto de 2013 às 19:21
LAC
29 de agosto de 2013
Olá mamães! Meu filho está com 1 ano e 9 meses e sempre teve
dificuldade de dormir a noite inteira. Ele tinha o hábito de dormir no berço
e por volta das 4 horas ia para minha cama e dormia novamente. Por
motivos de mudança de cidade, nos últimos 2 meses ele tem dormido
comigo e com meu marido e agora não aceita mais dormir sozinho. Me
ajudem! O que devo fazer ?
DGF
29 de agosto de 2013
Mamães, eu não sei se é permitido, mas queria pedir a ajuda de vocês.
A mãe de uma amiga minha me ligou agora pouco , a empregada dela
teve uma neta ( a mãe tem 15 anos, não sabia que estava grávida - diz ela..nao fez pré natal, a criança não tem nada, e ainda por cima, nasceu de 7
meses, e não está no hospital pq não tem encubadora! ( absurdo, pois é).
Entrei na causa pela criança, e estou arrecadando TUDO, ( roupas,
toalha, fraldas de pano, fraldas descartáveis , lenços umidecidos, meias,
mantas, cueiros, carrinho usado, berço , tudo mesmo).
Gostaria de saber , se alguma mamãe se solidariza com a história,
queira e possa ajudar, de qualquer maneira, qualquer ajuda será muito bem
vinda.
Moro no Grajaú - Rio de Janeiro.
Obrigada meninas!
AQ
8 de setembro de 2013
Para aquelas que estão gestantes e ainda não tomaram a vacina dTpa
http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI33106310484,00.html
Ministério da Saúde vai oferecer vacina contra coqueluche para
gestantes
Medida vem ao encontro do alerta sobre o aumento do número de
casos da doença. A vacina está...
CRESCER
APP
11 de setembro de 2013
As coisas mais simples com meu filho de 2a 1m podem virar uma luta!
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Hoje fui fazer um exame de Raio-X do C e foi um escandalo!!! Não
desgrudava de mim por nada, uma choradeira. Fiz de tudo: falei que era só
uma foto, que não iria doer, tentei brincar de estatua...não tinha mãos o
suficiente para manter ele sem se mexer. Os radiologistas falaram que não
poderiam ajudar, pois já ficavam ali expostos o dia todo. Perguntei como
eles costumavam fazer com crianças, disseram que era incomum outras
crianças não cooperarem. Poxa, se eles nunca precisam ajudar ninguém
será que seria tão ruim fazer uma boa ação uma vez? Será que se tivessem
mais boa vontade não teriam perguntado na sala de espera lotada que eu
fiquei esperando por mais de uma hora se alguém não estava disposto a se
submeter a 1 segundo de radiação e ajudar uma mãe sozinha? Sei lá, sai de
lá muito chateada mesmo...
JFB
6 de setembro de 2013
Gente, onde vcs compram roupa de gravida? Fui na marisa, leader e
cea aqui na rua do ouvidor e nenhuma tem. Sera q so em loja especializada
e carassima?
FN
16 de setembro de 2013
Pra pensar
http://www.mulherquecorrecomlobos.com.br/coisas-de-mae/seu-bebeso-sai-quando-esta-pronto/
Seu bebê só sai quando está pronto
http://www.mulherquecorrecomlobos.com.br/coisas-de-mae/seu-bebeso-sai-quando-esta-pronto/
WWW.MULHERQUECORRECOMLOBOS.COM.BR
PG
20 de setembro de 2013
Alguem pode indicar uma empregada domestica?
Estou de mudança e preciso de uma empregada até no maximo final de
outubro, para me ajudar nas seleções, coisa que vão pro lixo, que vão doar,
e que vão na mudança, ajudar na limpeza da casa principalmente. Preciso
com urgencia!!!! É pra começar ontem. infelizmente irá ficar só +/- 01 mês
e meio.
FR
14 de setembro de 2013
Alguém conhece fotografo(a) que faça fotos internas e externas p/
indicar?
Grata
RV
23 de setembro de 2013
Vendo Desitin (454g). Moro no Rio. R$90.

CG
23 de setembro de 2013
Olá, mamães do grupo!
Boa tarde! Estou divulgando a minha pagina aqui no face!
Tem coisinhas ótimas para meninos, meninas e mamães com precinho!
Curtam a pagina e fiquem por dentro de tudo!
Obrigada! Bjs!
https://www.facebook.com/BazarDaSrtaCarolzinha
Bazar da Srta Carolzinha
Vestuário
JDAS
24 de setembro de 2013
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Gente eu sei que quantidade de fraldas é relativo e depende de varios
fatores, mas queria saber se preciso de mais. Penso que com o que tenho
da pra ter uma base e se for necessario adquirir mais são 108 RN, 298 P,
+/-450 M e entre 250 e 300 G, de marcas variadas principalmente a P:
Cremer, Personal, Turma da Monica e as demais, Monica, Pampers e
Pompom.A qtd esta boa e qt as marcas o que acham?
NB
2 de outubro de 2013
Meninas, vcs usaram ou estão usando alguma pomada para preparo das
mamas para amamentação? Minha GO nao recomendou nenhuma... Qual a
opinião de vcs?
AAM
12 de outubro de 2013
Mamães podem me ajudar a tirar uma dúvida? Eu dava sorvete de leite
materno para minha bebê quando os dentinhos começaram a apontar.
Aliviava muuuito!!!! Conversando com uma amiga, ela me perguntou se
ela pode dar pra filhinha dela de 3 meses. Eu comecei a dar pra minha com
6 meses. Será que pode ser prejudicial o sorvete tão gelado com 3 meses?
BB
13 de outubro de 2013
Gente, sobre beleza dos seios pós amamentação, gostaria de fazer um
relato.
Quando minha filha desmamou (1a9m) senti meu seio flácido,
murcho. Principalmente quando deitava, parecia que estava faltando algo,
a pele meio solta do conteúdo e um vazio. Fiquei preocupada mas como o
marido não falou nada, me calei e fiquei esperando para pensar no que
faria para ter meu seio de volta. Agora, três meses depois, posso dizer feliz
da vida que ele voltou ao normal. Só precisava de tempo para se ajustar, só
isso. Ficou mais de ano inchado de leite, e agora precisava de um tempo
para se recompor. Como barriga no pós parto, tudo volta, só precisamos ter
paciência. O lema da maternidade é PACIÊNCIA, com as crianças, com o
marido e consigo mesma. sesentindolinda!
FMLB
15 de outubro de 2013
meninas, alguém conhece um lugar legal pra cortar cabelo de bebê? de
preferência na tijuca ou redondezas...?
RG
15 de outubro de 2013
Boa noite mamães!
Minha bebê (R) está com 2 meses e meio. Atualmente dorme no
moisés do carrinho, mas penso (será que terei coragem rsrsrsrsrs????) em
coloca-la para dormir no seu quarto após os 4 meses.
Poderiam me dar suas experiências sobre isso ??? Coração aperta de
pensar, mas já já ela não caberá no moisés, porém fico pensando, como
monitorar o sono dela ?Hoje se ela tem um sono agitado, está ao meu lado,
já acordo, no outro quarto como farei ?
Alguém indica uma Babá Eletrônica "BBB" ??? rsrsrsrsrs (bom bonito
e barato)
Fico na dúvida por que várias pessoas reclamam de que os aparelhos
fazem ruídos
Help ! rsrsrsrs bjs
TJ
22 de outubro de 2013
Mamães, minha filha tem 1 ano e 8 meses e tem acordado de
madrugada, parece ser terror noturno, ela se debate, chora muito e parece
nem me reconhecer.. Tento pegar ela no colo e ela nao quer, se contorce
toda e rejeita ate o peito, que seria uma fonte de acalento. Ontem só depois
de meia hora ela se acalmou. Alguém já passou por isso e como acalmam
seus bebes nessas horas? Ontem fiquei tensa pq foi forte
DR
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23 de outubro de 2013
Oi meninas, estou com coceira no bico dos seios. Começou semana
passada no direito, percebi que ficou com a base do bico bem sensível e
levemente ferida, essa semana ta no esquerdo que parece com o mesmo
aspecto, mas não ta ferido. Meu bebe tem 10 meses, come papinha, frutas
e toma complemento de soja mas continua mamando no peito sempre que
quer! Algum ja passou por isso?
BB compartilhou a foto de Bebês eruditos, e tenho dito.
24 de outubro de 2013
A leitura é um hábito, um bom hábito. Tudo que seu filho encontrar no
mundo poderá ser mais amplamente compreendido quando associado ao
que ele já viu ou verá em livros. Ter livros de todos os tipos, não só os
infantis, acessíveis às crianças promove o gosto pela leitura. Permita que
seu filho possa manusear, explorar, degustar, ler à sua maneira todos os
livros que lhe despertarem o interesse. Levar à feiras de livros, livrarias,
bibliotecas amplia o universo referencial que seu filho terá da experiência
literária.
A leitura é um hábito, um bom hábito. Tudo que seu filho encontrar no
mundo poderá ser mais amplamente compreendido quando associado ao
que ele já viu ou verá em livros. Ter livros de todos os tipos, não só os
infantis, acessíveis às crianças promove o gosto pela leitura. Permita que
seu filho possa manusear, explorar, degustar, ler à sua maneira todos os
livros que lhe despertarem o interesse. Levar à feiras de livros, livrarias,
bibliotecas amplia o universo referencial que seu filho terá da experiência
literária.
JFB
27 de outubro de 2013
Meninas, colo? Rs
Meu ultimo exame de sangue deu uma alteração na curva glicemica
(glicemia em jejum normal). Medico recomendou 10 dias de dieta e repetir
o exame. Consegui resistir bem a todas as guloseimas lindas que minha
mãe providenciou para o chá da bebeia. Ou seja, negar doce e bolo e afins
ta sendo tranquilo. Mas e a fome monstro que assola com 32 semanas?
Como faz? Nenhum paozinho? Arroz, batata? To com fome!
NB
26 de outubro de 2013
Meninas, meu parto está marcado para a próxima sexta, 01/11. Tem
alguma mamãe que também está com a data do parto se aproximando?
Para quem já teve bebê, quais são as dicas para manter a calma?
NB
30 de outubro de 2013
Meninas, meu parto será dps de amanha. Hoje fiz uma
cardiotocografia resultado ok e uma ultra obstetrica, tb tudo ok. Porém,
meu ILA (indice do liquido amniotico esta no limite = 10) . Nao percebo a
perca de liquido, o medico disse que da tranquilamente ate sexta sem
riscos pro bebe. Alguem ja pssou ou esta passando pela mesma
situacao? #tensa
VCDF
2 de novembro de 2013
http://revistacrescer.globo.com/Diversao/Roteiro/noticia/2013/10/riode-janeiro-museu-internacional-de-arte-naif-cria-programacao-parabebes.html
RIO DE JANEIRO: Museu Internacional de Arte Naif cria
programação para bebês
Museu carioca é o primeiro no Brasil a oferecer atividades para bebês
CRESCER
BB compartilhou a foto de Bebês eruditos, e tenho dito.
4 de novembro de 2013
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Muitos bebês são notívagos, e vários são os relatos de pais buscando a
solução para a falta de sono do seu bebê. Segundo O Instituto de Medicina
e Sono, "é preciso lembrar que o sono (ou a falta de) varia de bebê para
bebê." Ou seja, ao invés de se entregar a uma rotina tensa de tentar fazer
seu pequeno dormir sem sucesso, faça algo que o ajude a gastar energia,
algo que demande sua atenção e sacie sua curiosidade pela vida. Faça um
programa cultural com ele. A família voltará feliz, provavelmente com o
bebê já dormindo ao colo.
http://www.institutodosono.com.br/ver_dica.asp?id=5
VC
5 de novembro de 2013
Meninas com que idade começaram a dar morango e frutas vermelhas
pros bebês ?? A antiga pediatra me disse que só podia depois dos dois anos
?? Procede??
APR
5 de novembro de 2013
Mamães estou querendo fazer um book de 2 anos da minha filhota,
alguém indica uma profissional neste ramo que seja boa e que cobre um
precinho camarada? Já queria marcar para este feriado então é urgente.
Brigadão! Bjks
CC
6 de novembro de 2013
Meninas, Bom dia!
Quando o parto é cesária, com quanto tempo podemos começar a fazer
academia e outros exercicios fisicos? e drenagem linfática tem problema,
com quanto tempo pode fazer? Alguém sabe?
AA
8 de novembro de 2013
Querida AMA e colegas mamães
Queria muito agradecer o carinho e solidariedade de todas! Levei o L
na revisão, e ele ganhou 240 gramas nos últimos dias, 34 g por dia, não
tendo a necessidade de inserir o complemento! Tô muito feliz! Dei uma
relaxada, confesso, mas vou continuar bebendo aquele monte de água,
apesar da náusea, fora os sucos, goiabadas e caldos de cana! Rs! Obrigada!
RG
8 de novembro de 2013
Minha bebê fará 4 meses e preciso voltar a trabalhar. Como sou
autônoma conversei com minha sócia e vou trabalhar parcial em
dezembro, somente 2x por semana. E em Janeiro volto com tudo. Estou
vendo creche e estou assustada com os valores. Comecei a considerar uma
pública, embora ainda não tenha ido até a mesma, estou sabendo que só
recebem bebês a partir de 6 meses de idade (que a minha só fará no final
de janeiro). Você sabia disso ? Considero isso muito louco por que a
maioria das pessoas só fica mesmo os 4 meses da licença, quando muito 5
meses - quando juntam com férias. Alguma dica? Alguma mamãe passou
por isso ? Como resolveu ?
NB
10 de novembro de 2013
Meninas, o que vcs sugerem que eu faça para melhorar o sono noturno
da minha bebê de 9 dias?Ela dorme bem durante o dia e no começo da
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noite, porem, dps de 0h ela nao prega o olho. Neste momento ja estou
exausta,meu esposo tb. Preciso da ajuda de vcs!!!
RDM
17 de novembro de 2013
O bebê de alguma de vocês teve reação à BCG? Dizem que não dá
reação, mas desde que começou a estourar meu filho está muito chatinho,
irritado com dificuldade de dormir profundamente... dorme 25, 30 min e
acorda. Fica exausto e hoje está com 38 de febre!
AA
18 de novembro de 2013
Olá, meninas! Alguém indica/conhece creche em Pilares/Del Castilho?
NB
18 de novembro de 2013
Alguem usou a pomada contractubex na cicatriz da cirúrgia? O que
achou? Como está a cicatriz fe vcs? A minha esta quase imperceptivel...
FN
21 de novembro de 2013
Post inspirado na oralidade de B. Ele enfia as coisas na boca e eu tiro.
É assim que funciona pra mim. É assim que funciona com você.
http://www.mulherquecorrecomlobos.com.br/coisas-de-mae/o-quenao-mata-engorda-ou-faz-ficar-rico/#more-2081
O que não mata, engorda ou faz ficar rico
Até 15 dias atrás, as únicas habilidades que B com suas mãos eram: Rodar CDs. Um ou dois ao mesmo tempo. - Puxar minhas blusas no
intuito de me coagir e conseguir uma "bicada" no peito. - Bagunçar a ração
das cachorras pela casa. - Virar o pote de água das cachorras. -…
WWW.MULHERQUECORRECOMLOBOS.COM.BR
DC
19 de novembro de 2013
FESTAS!
Meninas, alguem tem contato de personagens vivos?
MK
25 de novembro de 2013
A Colônia de Férias no Coração Eucarístico é aberta. R$360,00 de
16/12 a 10/1 ou R$ 220,00 uma semana. Com a equipe de ed. física que
meu filho adora. Ele vai participar! O espaço da escola é incrível. Lindas
mangueiras, coelhinho, tartarugas e local excelente para brincar e correr.
De 2 a 10 anos. Recomendo!
http://www.lhermitage.org.br/projetos.php?id=12&pag=colegiolhermitage-coracao-eucaristico
Fundação L'Hermitage
Somos uma escola que conta com a tradição de mais de 80 anos
dedicados à educação e que está em contato com práticas pedagógicas que
buscam a formação integral dos alunos.
LHERMITAGE.ORG.BR
MB
25 de novembro de 2013
Alguem indica empresa que coloca rede de proteçao em varanda?
RV
27 de novembro de 2013
Amigas mamães!!!
Ocorreu um acidente na casa de um colega do trabalho da minha
cunhada - TF - (o botijão de gás explodiu) e ele perdeu quase tudo com o
fogo, inclusive todas as coisas de seu filho de 07 meses.
É um menino de 7 meses e aproximadamente 9kg. Se tiverem algo
para doar para ele eu posso buscar. Ele precisa muito, pois no momento
não tem absolutamente nada.
Tenho umas coisas do V lá em casa pra dar e posso dar também um
carrinho que quase não uso, não tenho muita coisa, pois sempre que ele vai
"perdendo" as coisas eu vou dando para os mais necessitados.
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Mas sempre temos algo que podemos doar, não é mesmo?
AO
1 de dezembro de 2013
Querido grupo
Tenho uma senhora que consegui para trabalhar na minha casa e ela é
ótima. Mas esta cansada e quer sair. Minha casa é grande e preciso de uma
pessoa com saúde/disposição. Bem, estou procurando uma diarista para
trabalhar 2 vezes/semana na minha casa. 800,00/mês + passagem. Se
souberem de algo, lembrem-se de mim. Moro na Ilha. Muito obrigada. Um
bj A
HCB
3 de dezembro de 2013
Meninas, o parto da minha bebe vai passar daqui a pouco no Boas
Vindas. GNT, 21h.
GPRP
8 de dezembro de 2013
É verdade ou mentira "andador" é prejudicial ao desenvolvimento do
bebê. Me ajudem estou querendo comprar um.img mais to com medo.
RDM
10 de dezembro de 2013
Vocês tomam anti concepcional amamentando exclusivamente? Minha
médica diz que há muitos casos de gravidez durante amamentação, que
isso é lenda. O que vcs acham? Estou tomando o Cezarette. Será que faz
mal pro bebê? AMA, o que vc sabe sobre isso? Bjs
MM
8 de dezembro de 2013
Olá pessoal! Alguém tem interesse em comprar uma poltrona, para
amamentação, na cor branca? Tem apenas 6 meses de uso e está
praticamente nova.
PTC
15 de dezembro de 2013
AMA queria adicionar a RPC ao grupo. Tentei adicionar, mas não ta
funcionando, você pode fazer isso, por favor. Ela eh gestante de 4/5 meses,
mãe solteira, mora aqui na pipa e família está em Sampa. Acho que o
grupo pode ser uma boa ajuda em tirar dúvidas e ser bem-vinda ao já
mundo materno!
JDAS
16 de dezembro de 2013
Meninas, eu comecei a Cezarette quinta e não tinha mais nada do pósparto, aos poucos começou a vir e desde ontem estou com aquela borrinha
de fim de menstruação
Meu antigo GO, pois o obstetra atual esta de molho por saúde, disse q
não adianta trocar pois aconteceria o mesmo com qq outra, pois é o mesmo
hormônio,e que esse sangramento dura ate 1 semana, caso contrario, paro e
uso camisinha. Quem aqui já passou por isso? como foi? #ninguemmerece
CF
18 de dezembro de 2013
Parece que foi ontem que entrei no grupo e o meu baby estava perto de
nascer.
Hoje o meu gatinho já está com 1 ano e 10 meses e já começo a pensar
no segundo baby para 2015.
Como é gostoso ser mamãe.
Que saudade do meu L miudinho.
As futuras mamães só tenho a orientar que curtam bastante cada
momento da gravidez e depois a chegada o bebê, pois passa rápido demais.
RDM
19 de dezembro de 2013
Vale a pena ler! Ajuda, e muito, a entender as alterações nos padrões
de sono, de mamada e comportamento dos bebês em cada fase!
http://guiadobebe.uol.com.br/fases-de-crescimento-e-
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desenvolvimento-que-modificam-o-sono-do-bebe-e-da-crianca/
AA
20 de dezembro de 2013
Bom dia, meninas! Há 12 dias meu bebê de 2 meses está com diarréia.
Levei a dois pediatras, que disseram que não há como medicar nessa idade,
apenas tenho que ajudar com a dieta. Os possíveis diagnósticos foram
virose ou contaminação por alguma bactéria. Também levantaram a
possibilidade de eu ter comido algo que desencadeou isso.
Eu não estou com diarréia, comendo banana, maçã, tomando água de
coco, estou "presa" e ele não melhora.
O problema maior foi a perda abrupta de peso, quase 1 kg. Fiz exames
de sangue ontem, resultado só semana que vem. Tô dando soro pra ele não
desidratar.
Alguém pode ajudar?
— com AMA.
TSB
23 de dezembro de 2013
Minha filha está com 4 dias e a chata da minha sogra insiste que tenho
que usar travesseiro anatômico pra "acertar" o formato da cabeça do bebê.
Existe algum fundamento técnico pra isso?
RF
26 de dezembro de 2013
Meninas boa noite !!alguem aqui pode indicar lugares ou sites para
compra de fraldas de pano tipo ecologicaque ja foram usadas por alguma
de vcs ?! Obrigada!!
CF
28 de dezembro de 2013
Meninas ajuda na amamentação: quanto tempo devemos colocar o
bebê para arrotar? Devemos ficar de pé? E as gofadas são normais? Devem
ser evitadas? Como?
NM
1 de janeiro
Passando para desejar um Feliz Ano Novo!
JDAS
3 de janeiro
Meninas, AS esta ha quase 1 semana sem evacuar.Ontem fez um
pouco pq estimulei com supositorio. Hj ja dei suco de laranaj e estimulei,
ate agora nada. Estou no aguardo. Vcs sabem qt tempo eh normal ficar
assim? Nao e prisao de ventr pois o q elafez ontem tava normal, com cara
de papinha rsrsr. Vi q na virada do 2o mes acontece e depois normalaiza. E
isso mesmo? Ela faz 2 meses, dia 7.
RSL
4 de janeiro
Indicado por uma amiga minha nutricionista.
Anexo indisponível
Este anexo pode ter sido removido ou a pessoa que o compartilhou...
PCA
4 de janeiro
Meninas... Meu baby está com 3 meses...e mama LM e LA..., mais
LA.. E esses dias de muito calor reparei que ele tem feito coco com mais
frequencia... É normal? A consistencia esta a mesma...
AMR
19 de dezembro de 2013
Voltando ao assunto: a familia acha que cuida melhor do seu bebe do
que vc!!
J esta com 4 meses. Volto a trabalhar dia 23!! A pediatra acha que J é
mt nova para começar com papinhas, passou NAN1 e liberou suquinho de
laranja lima e mamão amassadinho. Começo o NAN agora na sexta.
Como o suquinho e o mamão são novidades, J come que é uma
beleza!! E a familia do meu marido assistindo a cena...falaram: nossa essa

1

1

3

3

8

8

1

1

3

3

1

1

5

8

1

1

3

3

162

30

84

30

94

30

99

30

101

menina ta passando fome!!!! .... realmente durantr o dia ela mama menos,
mas a pediatra disse que ela esta otima!... e com isso acorda mais vezes a
noite para mamar...ontem fomos passar o dia na casa da avó paterna, J
mamou no peito, tomou o suco e a tarde comeu o mamao...td no horario
em que eu faço na minha casa!... a familia ficou compexa dizendo que
juliana estava com fome...resumindo: o pai autorizou dar mucilom !!!
Onde a prima usou o leite elege de caixinha!!! Na casa da familia paterna a
mãe nao tem mta vez.... o que fazer? Parar de ir? Começar a jogar indiretas
bem diretas? .... hoje pela manha J evacuou beem diferente, teve que fazer
mta força, saiu um pouco de sangue e ta numa forma grossa tipo uma
massinha...devo me preocupar?!
LPS compartilhou a foto de Dra AE.
7 de janeiro
AA.
Uma dúvida: o que fazer quando um inseto pica?
Tudo pode começar com aquele zumbido característico passeando
pelos ouvidos. É o aviso de que os pernilongos chegaram e vão atacar.
Outros insetos são mais silenciosos e não dão nenhum aviso sonoro.
Simplesmente chegam e picam. Às vezes nem sentimos nada na hora...
mas depois... começa aquela coceira e percebemos uma ou mais
“bolinhas” vermelhas na pele. Quem tem alergia chega a ter lesões maiores
que incham e se espalham rapidamente.
Crianças especialmente, pois são mais sensíveis.
A coceira pode ser muito intensa e desconfortável. Só que o ato de
coçar demais provoca uma ferida na pele, que frequentemente se
contamina com bactérias. Aí a inflamação aumenta e a região fica
dolorosa. E assim, tudo que começou com uma picada de um inseto, vira
uma lesão maior infectada e com pus.
Para evitar esse processo o melhor a fazer é não coçar.
Difícil, não é mesmo? Por isso aqui vão algumas dicas para amenizar a
intensidade e os efeitos da coceira.
Faça uma compressa de camomila gelada. A camomila é relaxante e
cicatrizante. Prepare um chá de camomila e deixe na geladeira. Quando
estiver geladinho despeje em um pano macio e coloque em cima da picada.
Como o chá pode demorar para ficar pronto, coloque um pouco de gelo ou
qualquer objeto bem geladinho em cima da lesão. Serve até uma latinha de
refrigerante, por exemplo.
NUNCA se coce com as unhas, nem use outros objetos. Utilize um
pano macio ou a palma da mão, fazendo assim, a chance de machucar a
pele fica bem menor.
Procure um médico se as lesões se espalharem ou se infectarem. Há
medicações específicas, mas só com orientação.
Os insetos começam mas somos nós que podemos piorar tudo...
simplesmente coçando!
Pense nisso e saúde!
APP
9 de janeiro
Por favor, alguem indica um bom pediatra na barra ou recreio que
aceite plano (bradesco)?
LF
10 de janeiro
Amigas do grupo meu menino nasceu dia 9 as 20:09. Parto cesaria.
Com a obstetra JF. Nasceu mto rápido. Estou mto feliz.
TSR
8 de janeiro
Hoje aconteceu uma coisa bacana que gostaria de compartilhar.
Minha sogra com quem a tempos venho tendo uma relação difícil hoje
esteve aqui em casa e foi super educada. Não reclamou de nada, fez as
sugestões dela de forma sutil, mas não grosseira, conversou comigo sem
indiretas.
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Ufi, eu que chequei a receber email em letras vermelhas garrafais,
abrir a porta da minha casa pra ela e não ouvir um "boa noite" e várias
outras grosserias hoje tive a prova que a atitude mais eficaz que nós
podemos ter diante do que ouvimos dos outros sobre como devemos criar
nossos filhos é "rebater" com pura educação, ignorar sutilmente quando
não adiantar explicar e jamais usar da mesma moeda.
Sempre lembro ao meu marido, após a mãe dele falar mal de mim, que
eu nunca faltei com educação, simplesmente tenho um modo de pensar
diferente e, de fato, isso contribuiu para eles converssassem diversas vezes
e hoje ela ter vindo à minha casa "desarmada" apenas para ver a netinha.
Compartilho com vocês pra juntas termos a deliciosa sensação de que
foi difícil, e ainda será, mas é confortante ver que cumpri meu papel de
mãe, esposa e nora com assertividade.

