
As categorias morais da “presença” numa pesquisa online com mães brasileiras no 

Brasil, França, Portugal e Suécia 

Apresentação  no  III  Seminário  Internacional  sobre  Imigração  Brasileira  na 

Europa do Grupo de Estudos sobre Brasileiros no Reino Unido do Instituto de 

Educação da Universidade de Londres

Londres, 5 de abril de 2014.

Carolina Pombo de Barros

PhD Student in École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS Paris) and 

Universidade de Évora (UE Portugal)

Nesta  apresentação,  pretendo  discutir  as  primeiras  categorias  de  análise  que  tem 

aparecido numa pesquisa de campo com mães brasileiras residindo no Brasil, na França, 

em Portugal  e  na  Suécia.  Ela  se  divide  em duas  partes:  primeiramente,  falarei  dos 

objetivos e da metodologia da pesquisa, em seguida abordarei as duas retóricas morais 

sobre  maternidade  que  aparecem  nos  discursos  das  participantes,  discutindo  as 

categorias da “presença social” que atravessam essas retóricas. 

A pesquisa tem o objetivo geral de analisar o processo de transição para a maternidade 

de  mães  brasileiras  em diferentes  contextos  culturais,  políticos  e  sociais,  mas  está 

limitada  a  um grupo  de  mulheres  socialmente  privilegiadas  que  tiveram filhos  nos 

últimos cinco anos. O objetivo mais específico da pesquisa se refere a compreender as 

relações  entre  dispositivos  coletivos  de  cuidado  para  gestantes,  mães  e  crianças 

pequenas e a produção de subjetividades maternas,  tomando como foco a dimensão 

ética. Nesta apresentação, me limitarei a uma análise preliminar, sem me aprofundar na 

relação entre as subjetividades e dispositivos de cuidado.

O processo de seleção das participantes começou com anúncios em sites, blogs e grupos 

virtuais  temáticos.  As  primeiras  participantes  se  voluntariaram diretamente  e  outras 

foram sendo indicadas, como é feito no método “bola de neve”, configurando uma rede 

de  narrativas  que  ainda  não  se  saturou  e,  portanto,  continua  a  ser  empreendida. 

Atualmente, a amostra consta de 7 mães que vivem no Brasil, 6 na França, 5 na Suécia e 

3 em Portugal (sendo uma dessas, mãe adotiva). Todas as migrantes estão residindo na 



Europa de 2 a 10 anos. Pretendo ainda contactar e entrevistar pelo menos mais uma mãe 

na Suécia e mais três em Portugal. 

O método de seleção das participantes permitiu a identificação de um perfil de mulheres 

brasileiras que estão se comunicando pela Internet acerca da temática da maternidade 

e/ou da imigração. Os percursos de cada uma das participantes quanto à entrada na rede 

e  à  evolução  do uso  que  fazem dela  tem em comum a  maternidade  e  a  imigração 

(quando  essa  ocorreu)  como pontos  de  mudança  significativa.  Em alguns  casos,  os 

projetos de imigração estão diretamente ligados ao projeto de ter filhos, de interromper 

ou continuar com a carreira profissional e de usar a Internet como meio de comunicação 

com a família de origem e com outras mães.

No  grupo  pesquisado,  7  mães  tem  pós-graduação  até  o  nível  do  mestrado,  4  tem 

doutorado (sendo que 2 são professoras  universitárias),  9  tem graduação e  1 tem o 

Ensino Médio. Dentre elas, cinco mulheres estão fazendo algum curso de nível superior 

para mudar um pouco ou radicalmente a área de atuação profissional. No que tange ao 

status econômico, apesar de identificarem-se como parte da classe média ou alta em seu 

país de residência, apenas 7 dessas mulheres trabalham fora de casa com uma renda 

equivalente a seu nível de formação educacional. Duas trabalham em casa, em esquema 

flexível  e  com baixa  remuneração.  Quatro  afirmam ter  outro  tipo  de  renda própria, 

como  pensões  alimentícias  e  aluguéis  de  imóveis.  Três  recebem  um  benefício  do 

governo, sendo que dessas, 2 estão desfrutando de licenças parentais remuneradas e 1 

está desempregada, recebendo um benefício de valor equivalente a seu último salário. 

Essa característica geral de alto nível educacional e baixa empregabilidade também está 

registrada no relatório “Imigrantes brasileiras pelo mundo” do GEB em 2013 (Evans, 

Tonhati & Souza, 2013), pesquisa realizada também a partir da selação de voluntárias 

na Internet.

Durante a  divulgação da pesquisa para encontrar  voluntárias,  enfatizei  a  procura de 

arranjos familiares diversos, mas a maioria das que se ofereceram a participar vive em 

casal e são heterossexuais. Uma delas é homossexual e vive com a companheira, duas 

não vivem em casal sendo que uma delas mora com os avós maternos da criança. Todas 

moram com seus filhos de forma legal no país atual. Em relação à autodeterminação 

racial, apenas uma das entrevistadas se identifica como negra, mas cinco se identificam 

como não-brancas, usando palavras como “morena”, “parda”, “latina”, “mediterrânea”. 



A escolha dos países foi determinada pelas diferenças importantes em seus sistemas de 

políticas  familiares  e  consequentemente  em suas  ofertas  de  serviços  para  gestantes, 

mães e crianças pequenas. Essas diferenças já foram largamente discutidas por autores 

que estudam o desenvolvimento dos sistemas de proteção social europeus (Michel & 

Mahon, 2002; Paquy, 2004; Thévenon, 2008) e por tipologias de serviços para crianças, 

como a criada pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OECD, 2012). O Brasil resta como país muito pouco estudado no que se refere à esse 

campo  de  políticas  sociais.  Mas,  sabemos  que  os  poucos  programas  que  tem sido 

voltados para as famílias, gestantes, bebês e para a educação infantil estão focados na 

redução da pobreza e na redução dos riscos dela para a saúde e o desenvolvimento 

humano. Não há, nesse país, um campo consolidado de “políticas familiares”. 

No que concerne aos perfis de migração, sabe-se que há uma diferença importante entre 

os  países.  Enquanto  em  Portugal  as  brasileiras  representam  o  maior  grupo  de 

nacionalidade  estrangeira  (SEF,  2012),  na  França,  elas  estão  no  maior  grupo  de 

nacionalidades  americanas,  mas  são  menos  numerosas  do  que  estrangeiras  de 

nacionalidade africana e europeia (INED, 2008). A Suécia, apesar de ser um dos países 

europeus com maior taxa de residentes estrangeiros, não possui dados relevantes sobre o 

fluxo migratório brasileiro, portanto, o consideramos minoritário (DSED, 2014).

A pesquisa é qualitativa, a partir de uma perspectiva psicossociológica, alimentando-se 

portanto de conceitos sociológicos, psicológicos, e etnográficos. O uso da internet está 

baseado numa concepção de etnografia em redes, pela qual este uso é a considerado 

mais um meio de investigação, a fim de se compreender o conjunto de relações que 

afetam as práticas online e offline ligadas à problemática da pesquisa (Díaz de Rada, 

2010).  Portanto,  depois  de  feita  a  seleção,  e  de  aplicar  um questionário  online  de 

questões socio-econômicas, fiz entrevistas individuais com o método “história de vida”, 

com ferramentas de videoconferência da Internet. A etapa seguinte foi da gravação de 

diários pessoais por sete dias corridos. Das 21 mães entrevistadas, 16 já participaram 

dessa etapa: 12 gravaram seus diários junto comigo, 4 preferiram gravar sozinhas e me 

enviaram por ferramentas de compartilhamento de arquivos online. Durante a pesquisa 

de campo, que se iniciou efetivamente em novembro de 2013 e continua em curso, as 

participantes tem feito diversos contatos comigo para além dos diários e entrevistas, 

pelo  uso  de  e-mails,  chats  do  Facebook  e  do  Gmail.  Eu,  por  minha  vez,  tenho 

incorporado em meu campo os escritos dessas mulheres em blogs e grupos virtuais, que 



complementam os dados das interações diretas que desenvolvemos. Assim, tenho me 

conduzido também pelo método da “observação participante”.

Héas & Poutain (2014) discutem alguns usos e recomendações para pesquisadores em 

etnografias com a Internet, e sugerem que o antropólogo se “disfarce no campo”, com 

perfis  fictícios.  Entretanto,  eu  optei  por  usar  meu perfil  original  no Facebook e  no 

Google para interagir com as participantes por dois motivos: para manter a confiança 

delas em mim, favorecendo assim uma abertura maior para falar de seus sentimentos no 

cotidiano, e para permitir que sejam co-produtoras da pesquisa, como Patricia Paperman 

sugere em seu ensaio Care et Sentiments (2013), no qual defende uma epistemologia 

feminista  que  não force  o enquadramento  das  narrativas  das  cuidadoras  em escalas 

padronizadas de valores éticos e morais. A partir dessa perspectiva, a ética do cuidado é 

construída  pelas  narrativas  das  cuidadoras  e  assim  pode  ter  seu  aspecto  político 

visibilizado.  

A  dimensão  ética  é  especialmente  interessante  para  se  analisar  as  subjetividades 

maternas,  porque como Deleuze & Guatari  (1992) defendem, a  ética e  a  moral  são 

também movimentos de produção de subjetividades, que dão mais ou menos espaço 

para a recriação de valores e práticas. No que concerne a maternidade, tanto na sua 

carga ontológica (a que a associa diretamente à reprodução da espécie humana) quanto 

em seu caráter pragmático (associado ao trabalho de cuidado), sabemos, hoje, que ela 

pode ter variadas formas de expressão, ao longo de períodos históricos e entre grupos 

sociais  diferentes  (Knibiehler,  2001;  Lynch,  2003;  Kawash,  2011).  Porém,  a 

maternidade  tem sido  constantemente  idealizada  como função  biológica,  psíquica  e 

social  das  mulheres,  e  mesmo  com  as  transformações  produzidas  pelo  movimento 

feminista,  ela  continua a  ser encarada de forma bastante  essencialista  em diferentes 

grupos e sociedades ocidentais (Cresson, 1991; Garcia, 2011; Wall & Amâncio, 2007; 

Faya-Robles, 2013; Pombo, 2013). Wall & Amâncio (2007) observaram, por exemplo, 

numa  pesquisa  representativa  da  população  portuguesa,  que  as  atitudes  relativas  à 

filiação  e  aos  trabalhos  domésticos  não  acompanham  as  mudanças  relativas  ao 

casamento e ao trabalho feminino remunerado influenciadas pelo movimento feminista. 

Numa  análise  preliminar  dos  dados  da  minha  pesquisa  de  campo  com essas  mães 

brasileiras, já foi possível identificar duas retóricas morais que associam diretamente o 

cuidado de bebês e crianças pequenas à presença insubstituível da mãe. Essa presença 



materna está relacionada também a outras, como a presença dos pais, dos profissionais 

de  saúde,  e  de  outras  pessoas  e  instituições  que  cuidam das  crianças,  como babás, 

familiares e creches – tenho denominado esse conjunto de “presença social”, a partir da 

teoria de Marc Bessin (2012, 2013). Tenho encontrado três categorias de análise que são 

mais pertinentes em relação à presença social nessa pesquisa, a saber: a categoria do 

engajamento, a da solidão e a do gênero.  

A primeira retórica moral que abordarei é a que eu tenho chamado de “Boa mãe”. A 

“Boa mãe” é quase uma figura mítica que continua largamente propagada na Internet, 

na literatura convencional e em teorias do desenvolvimento infantil. Nas narrativas das 

mulheres  que  entrevistei,  essa  é  uma  moralidade  do  futuro,  que  aponta  para  o 

imperativo  de participar  da construção de um “mundo melhor”  a  partir  do  cuidado 

materno, como na fala de Aurora1, que é uma mãe blogueira morando na França: “Eu 

achava que as coisas poderiam ser práticas, assim, você tem um bebê, você ganha o  

bebê, você contrata uma babá, você coloca o bebê na babá e você volta a trabalhar e  

você vai dar mamadeira, enfim, só que daí eu cheguei aqui, virei é, mãe, né, e... dentro  

daquilo que eu entendi que seria o melhor era totalmente o contrário né? (…) eu sou  

feminista, mas eu sou mãe. Eu estou criando o cidadão do amanhã (...) eu doo o meu  

tempo  pra  ele.”  Essa  fala  exemplifica  o  modelo  da  “Boa  mãe”  como  sacrificial, 

contrário, portanto, à praticidade.

É  comum os  desabafos  na  Internet,  em fóruns  e  blogs  de  mães  brasileiras  sobre  a 

admitida impossibilidade de ser uma “Mãe perfeita”. Mesmo as narrativas que tentam 

combater essa retórica, acabam reforçando-a, já que tem a tendência de afirmar que os 

cuidados maternos estão sempre aquém do ideal. É com um olhar crítico ao modelo da 

perfeição, que Fabiana, uma das voluntárias da pesquisa que mora no Brasil, sozinha 

com o filho de 1 ano, dá o depoimento para uma matéria jornalística intitulada “Mães e 

filhos  perfeitos  do  Facebook”:  “meu  filho  é  amado  por  uma  humana,  que  tem  

limitações  e  fraquezas  e  que ainda assim fez  o  seu melhor  para  cuidar  dele” .  Ela 

admite  que é  muito difícil  desabafar  sobre o trabalho relacionado à maternidade na 

Internet, e quando o faz, recebe muitas críticas que segundo ela julgam o amor que sente 

pelo filho.

É difícil fugir da retórica da “Boa mãe”, pois ao mesmo tempo em que ela alimenta a 

busca de padrões para o cuidado das crianças, ela está num lugar inatingível (que me faz 



recordar  a  imagem do burro  correndo atrás  da  cenoura  pendurada  a  frente  por  seu 

proprietário).  Especialmente,  em  contextos  onde  não  há  recursos  públicos  para  o 

alcance desses padrões ideais de cuidado, ela produz ainda mais contradição, reforçando 

uma lógica meritocrática. Pois, demanda que as mulheres tenham condições financeiras 

de arcar com uma gravidez, um parto e os cuidados ideais para seus filhos, e ao mesmo 

tempo, demanda que seus corpos,  sentimentos e pensamentos estejam o tempo todo 

engajados na maternidade. É por causa desse modelo que Elsa me conta satisfeita que é 

uma mãe melhor para seu filho de um ano de idade nascido na França do que era para 

seu filho adolescente nascido no Brasil. Além de me contar de seu planejamento para 

trabalhar de forma regular por dois anos antes de engravidar, para ter direito ao congé 

parental (benefício do governo de cerca de 700 euros para mães de dois filhos que 

optem  por  cuidar  deles  integralmente  em  casa),  ela  atribui  essa  melhora  em  seu 

desempenho como mãe à sua presença física intensa:  “Mas é o cuidado que eu tenho  

com ele, é a atenção que eu dou a ele, é diferente do meu primeiro, porque eu morava  

com a minha mãe, então, minha mãe sempre cuidou, eu trabalhava ela cuidava, e eu  

nunca tinha tempo mesmo pra ficar com ele, pra ficar vendo o que ele fazia, é diferente.  

Era muito nova, agora tenho mais tempo, mais maturidade pra cuidar dele (…) mas é  

assim: mamãe e papai  coruja,  atrás dele  sempre vendo o que ele  faz,  muito muito  

cuidado com ele. Até demais!” 

A presença intensa da mãe ao redor da criança e do projeto de gerar filhos é então o 

elemento primordial dessa moralidade. E ela se desdobra também num deslocamento de 

interesses,  o  que  coloca  a  mulher  diante  de  uma  solidão  que  é  relatada  tanto  nos 

momentos de cuidado com a criança quanto nas tentativas de socialização e de voltar ao 

trabalho profissional. A retórica da “Boa maternidade” convence de que a permanência 

da criança em sua própria casa é mais segura e “natural” do que nas creches. E recorrer 

às  alternativas  de cuidado mais  coletivas  acaba aparecendo como “a última opção”, 

depois que a mãe admite não conseguir cumprir toda a carga horária da maternidade 

intensamente presente. Geovana diz que tirou 8 meses de licença por causa da falta de 

vaga nas creches públicas francesas, mas que gostaria de ter tirado apenas “4 ou 5” 

porque o trabalho fazia falta para ela. Mesmo assim, voltar ao ambiente da empresa e 

deixar o filho na casa da outra família com quem dividia uma babá foram processos 

vividos com muito sofrimento:  “mas eu ficava inquieta porque era tudo muito novo,  

você não sabe muito como reagir com tudo isso, né? (…) Eu deixava ele chorando com  



a babá e ia chorando para o trabalho, mas no dia em que ele parou de chorar, eu  

chorei em dobro!”. Engenheira, trabalhando numa empresa com a maioria masculina, 

diz  que  a  volta  foi  um  “choque”:  “Você  chega  no  trabalho,  os  mesmos  babacas  

pensando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, nada mudou. Então, pra mim foi  

um choque. (…) Você aceita que as pessoas são assim mesmo, que as coisas não vão  

mudar, porque na verdade a mudança é mais na mãe, porque o meu chefe ali era pai,  

mas no fundo ele era chefe em primeiro lugar, né? E a gente ali era mãe e empregada e  

funcionária”. Essa fala exemplifica o papel da categoria de gêneros nessa presença em 

torno das crianças. Não espera-se que os homens estejam tão engajados numa presença 

física e emocional em relação aos filhos quanto as mulheres.

Com outra  mãe,  que mora  na Suécia,  também aparece  esse  sentimento ambivalente 

entre sua necessidade de apoio coletivo e o modelo da boa maternidade que implicaria 

numa dedicação temporal mais intensa. Depois de conversarmos sobre a falta de creches 

para crianças de menos de um ano na Suécia, e de ter me contado que desfrutou de um 

ano e meio de licença maternidade remunerada nesse país, Cristina concluiu “O que a  

Suécia me deu de melhor foi esse um ano e meio”, mesmo lamentando depois: “Eu não 

tive ninguém (…) tive que me virar sozinha como se eu soubesse cuidar de um bebê!”. 

Ela me contou também que teve uma experiência ruim com a primeira creche, depois de 

passada a licença, mas hoje está satisfeita em participar de uma cooperativa onde pais e 

profissionais da educação trabalham. Com toda essa dedicação intensa à maternidade, 

Cristina ainda não conseguiu se estabilizar profissionalmente, e logo que recebeu uma 

proposta  de  emprego  bem  remunerado  em  sua  área  de  formação,  durante  sua 

participação na pesquisa, teve que mudar-se novamente de país para acompanhar ao 

marido numa nova expatriação, relatando muita insatisfação. Ela disse:  “Ele é muito  

simpático,  sabe? Chega aqui, fala tudo de bom, de lindo que tem nesse trabalho e  

depois diz 'você decide' (…) pra variar estou colocando a Bia em primeiro lugar, o meu  

marido em segundo, e eu em último”.

Um outro aspecto do engajamento que tem aparecido com frequência é  a busca de 

informações  sobre  o  cuidado  dos  filhos,  incluindo  a  leitura  de  teorias  do 

desenvolvimento,  teorias  da  educação,  recomendações  pediátricas,  alimentação, 

amamentação, etc. O engajamento desdobra-se no tempo, não apenas quando a mulher 

está diante da criança, mas quando está buscando essas informações e antecipando-se às 

necessidades dos filhos. Marina, que mora na Suécia com seu marido e sua filha de 6 



meses, diz: “Quando eu poderia estar fazendo outra coisa, eu vou ler sobre assuntos da  

maternidade! (…) Quando eu tenho menos paciência, é quando tenho outro interesse.  

Mas ela precisa de mim!”. Marina também afirma estar em constante estado de alerta, 

inclusive quando a bebê está aos cuidados do pai, fazendo uma mediação da presença 

dele diante da filha, quando ela chora. Ele pretende tirar 5 meses de licença parental. 

Ao engajar-se na busca de informações, algumas dessas mães defrontam-se com blogs, 

sites e grupos virtuais ligados à movimentos mais ou menos organizados de mães de 

classe média e alta que trazem de países anglofônicos ideologias de cuidado parental 

como a Criação com Apego, o movimento de desescolarização, a humanização do parto, 

e amamentação prolongada, que de maneira geral, exigem mais da presença engajada 

das mulheres. As reações a esses movimentos variam entre as participantes da pesquisa. 

Algumas tendem a criticá-los frontalmente por culpabilizarem demais as mães, outras se 

engajaram e se veem como “ativistas”, e há ainda aquelas que se envolveram com esses 

grupos mas que atualmente fazem uma crítica forte a eles. 

Mas, algo em comum nas narrativas é o sentimento de solidão que a interação com esses 

grupos pode desencadear diretamente ou indiretamente. Antonia é uma mãe casada, que 

interrompeu  a  carreira  em Artes  Plásticas  para  ficar  mais  tempo  em casa  com seu 

primeiro filho, de um ano de idade, no Brasil. Ao longo da gravidez, ela conheceu o 

movimento de humanização do parto,  e  conta com satisfação de seus  esforços  para 

conseguir  fazer  um parto  domiciliar  com um médico  obstetra  particular.  Depois  do 

nascimento do filho, seu marido começou a escrever um blog para falar da Criação com 

Apego, e o casal inaugurou um grupo virtual que também tem encontros presenciais. 

Apesar do envolvimento com esse grupo, Antonia relata que não gosta de ir à pracinha 

perto  de  sua  casa  com  seu  bebê:  “Essas  interações  de  pracinha  me  deixam  tão  

sobressaltada.  É  que  são  crianças  de  idades  diferentes  e  pais  que  pensam  muito  

diferente (…) então você tem que gerenciar esses mini conflitos”. Por outro lado, ela 

reconhece que as saídas para a pracinha fazem bem a seu filho, e a “forçam” a ser mais 

sociável.  Ela  diz  que  essas  interações  “forçadas”  foram também um marco  de  sua 

transição para a maternidade. Mesmo preferindo ficar em casa, e interagindo mais com 

grupos nos quais encontra mais identificação ideológica, Antonia admite que se sente 

sozinha e extremamente cansada no dia a dia. No único diário no qual ela relatou um 

encontro  presencial  com o  grupo  da  Criação  com Apego  ela  diz:  “o  encontro  foi  

maravilhoso, porque foi o último do ano, foi sobre babywearing e, nossa, lotou! Mas foi  



muito cansativo. Na verdade, eu nem consegui participar direito por que eu fiquei às  

voltas com o Diogo, ele tá quase andando, então, fiquei às voltas com ele mesmo”. Seu 

marido, presente no encontro, não se ocupou da criança.  

Bianca, por outro lado, é uma mãe que vive com seus pais e sua filha, no Brasil, e que 

está num processo de mudança quanto a sua vida profissional e a alguns hábitos que 

desenvolveu com a filha de 3 anos idade. Ela leu muito sobre Criação com Apego, mas 

num de seus diários questiona-se sobre a vontade de ser economicamente independente 

e de não dormir mais junto com a filha, reclamando da falta de apoio para mudar a 

situação  atual  de  dependência,  afirma:  “eu  poderia  achar  apoio  na  Internet,  

comunidades de mães e blablabla, mas especificamente sobre a questão de trabalhar  

fora de casa bastante, ficar fora bastante tempo, ou colocar período integral, ou mesmo  

a cama compartilhada, eu nunca vi, de verdade... existem muitos métodos de como é  

que você aplica o Attachment Parenting mas não de como você sai dele, entendeu? (…)  

Que parece que a gente não pode mudar de ideia no meio, sabe?”.

A narrativa  da  Bianca  está  muito  ligada  a  segunda retórica  moral  que pressiona  as 

mulheres a serem presença insubstituível para os filhos, mas que, por outro lado, aponta 

para uma liberdade maior para as mulheres falarem sobre suas próprias necessidades. É 

a retórica do hábito, que não está diretamente relacionada a busca de um modelo, mas 

faz parte de uma temporalidade presente, relacionada ao acúmulo de experiências com o 

cuidado, no dia a dia, que configura em certos casos uma dependência mútua entre mães 

e crianças pequenas. Com a entrada na maternidade, as mulheres de classe média que 

vivem no Brasil deparam-se com a escassez de recursos coletivos. Os que se apresentam 

são de natureza privada e assim fazem coro com a retórica da meritocracia neoliberal. O 

bem estar da criança não é visto na esfera do direito, mas da capacidade da escolha 

cotidiana de seus pais, no que tange às coisas mais triviais, como alimentação, o tipo de 

fraldas,  os  brinquedos,  etc.  Portanto,  a  moralidade  dessa  presença  é  baseada  num 

cotidiano de escolhas individualizadas que se associam aos hábitos desenvolvidos com 

o bebê. Se a mãe é a cuidadora principal, imbuída do poder de fazer essas escolhas, ela 

entra em confronto com a presença de outras pessoas e instituições ainda não habituadas 

ao que ela considera as necessidades do bebê. Se essas outras formas de presença não 

são porosas e flexíveis ao conhecimento e as escolhas das mães, estas tem a tendência 

de  se  sentir  inseguras  e  de  priorizar  a  permanência  da  criança  sob  seus  cuidados 

exclusivos.  Por  causa  desse  estranhamento  é  que  Bianca  diz  que  não  vai  acatar  a 



recomendação  do  pediatra  para  deixar  sua  filha  chorando  até  dormir:  “ainda  não 

consigo aceitar isso”.

Os hábitos nesse caso não são importantes apenas para as crianças, mas também para as 

mães, pois elas vão criando seus repertórios de movimentos corporais, antecipações e 

escolhas a respeito das necessidades que elas identificam em seus filhos. Em vários 

casos,  elas  temem que as  presenças  de outras  pessoas e  instituições  atrapalhem sua 

própria rotina e afetem o desenvolvimento da criança. Elas falam da baixa qualidade dos 

serviços,  mesmo  privados,  que  são  oferecidos,  a  partir  do  questionamento  sobre  a 

capacidade das pessoas engajadas no cuidado em dar a devida atenção a seus filhos. 

Luíza, que tem um casal de gêmeos de 4 anos numa creche na Suécia, conta de quando 

um deles se machucou e ela foi chamada com urgência na instituição. Ela ficou muito 

incomodada  com  o  fato  das  profissionais  não  terem  verificado  a  gravidade  do 

machucado antes  de ligarem para ela:  “E se eu  não estivesse em casa? (…) Aí  eu  

perguntei pra elas o que aconteceu e ninguém sabia me responder o que aconteceu,  

menina!”. Luíza já estava pensando na entrevista de emprego que tinha acabado de 

fazer, para trabalhar quatro dias por semana numa outra cidade. Ela vinha relatando seu 

dilema em aceitar o emprego (o primeiro em sua área de formação com remuneração 

integral no país) e ficar quatro dias por semana longe de casa, depois de quase quatro 

anos dedicados intensamente à maternidade. Ao contar o ocorrido na creche, passou a 

falar  de como seus  filhos  desenvolveram a  autonomia  rapidamente,  mencionando o 

desfralde, o bilinguismo, e outras “conquistas” de seu dia a dia com eles. Ela oscilava 

entre a insegurança com a instituição e a segurança com a autonomia dos filhos, para 

conseguir tomar uma decisão vantajosa para sua vida profissional. O fato de seu marido, 

sueco, ter diminuído a carga de trabalho para poder chegar mais cedo em casa todos os 

dias, foi crucial para que ela aceitasse o emprego posteriormente. Mesmo assim, ela se 

sente insegura porque ele não tem os mesmos hábitos de cuidado que ela.

Portanto, quando os recursos são ausentes, caros, inflexíveis aos tempos de cada criança 

e  da  mãe,  esta  pode  acabar  se  engajando  ainda  mais  na  moralidade  da  presença 

insubstituível. Antonia diz que seu marido sofre com a ausência, por ter que trabalhar o 

dia todo fora, e quando fica com o filho, acaba resistindo em colocá-lo para dormir “na 

hora certa”. Numa dessas situações, ela reclama que ele dormiu enquanto brincava com 

o  bebê,  e  ela  teve  que  colocá-lo  para  dormir  mais  tarde  do  que  está  acostumada. 

Carmem, que mora em Portugal com dois filhos e o marido atualmente desempregado, 



relata como este insiste em colocar a bebê de 6 meses para dormir sem mamar, em seu 

próprio berço,  mas isso ameaça o hábito estabelecido por ela,  e por isso esse é um 

motivo  de  conflito  do  casal.  Ainda  assim,  ela  está  ausentando-se  para  cursar  um 

mestrado, contando com a presença dele em casa, e diz “não sei o que vou fazer quando 

ele conseguir um trabalho!”. Ela só quer colocar a bebê na creche pública quando ela 

completar um ano de idade.

Ainda que em diversos momentos do dia a dia, as mães admitam que não estão “dando 

conta”,  que estão “sobrecarregadas”,  e  que não conseguem ser “mães perfeitas”,  na 

maioria dos casos, elas não tem referências para demandar outras presenças de cuidado, 

a não ser aquelas que estão na esfera privada, como a presença do parceiro, de parentes 

mais ou menos próximos e de empregadas domésticas. Essas presenças, contudo, não 

fazem parte do direito da criança em ter suas necessidades vitais supridas, nem fazem 

parte dos direitos da mulher em trabalhar remuneradamente e ter uma vida socialmente 

integrada. Essas presenças são geralmente secundárias, feitas como “ajuda”, “favor”. 

Flávia, mãe casada que mora no Brasil, e que trabalha fora de casa desde que a filha 

tinha  6  meses,  reclama  que  contar  com  outras  pessoas  da  família,  como  os  avós 

maternos, retira um pouco de sua autonomia como mãe. Como ela não pode efetuar 

todas as escolhas do dia a dia do cuidado, acaba consentindo em algumas decisões sobre 

a educação de sua filha com as quais não concorda. Bianca preferiria manter a filha de 3 

anos o dia inteiro na escola do que continuar contando meio período com a avó materna, 

pois  sente-se  alijada  em  seu  “protagonismo”  como  mãe.  Luíza,  mãe  adotiva,  em 

Portugal, arrepende-se de não ter tirado mais de um mês de licença durante a adaptação 

de sua filha de nove anos. Ela diz que  “o principal desafio é conseguir criar vínculo  

(…) Qualquer coisa ela interpreta como abandono (…) Para me testar, ela me trocava  

por qualquer pessoa!”.

A dimensão do gênero aparece, em algumas falas, como subjacente à capacidade de 

desenvolver  hábitos  de cuidado.  No caso  da retórica  do  hábito,  essa dimensão está 

relacionada ao reconhecimento da pouca presença dos homens no dia a dia do cuidado, 

no caso da retórica da “Boa mãe” não há tanto uma crítica sobre essa ausência, mas uma 

ideia essencialista da divisão dos papeis sexuais. Em raras situações, as entrevistadas de 

minha  pesquisa  demonstraram  plena  confiança  de  que  os  pais  conseguiriam  se 

presentificar  de forma satisfatória  no dia  a  dia  do cuidado das  crianças.  Em muitas 

ocasiões,  eles  aparecem  quando  elas  admitem  que  não  aguentam  mais  o  cansaço 



oriundo desse trabalho. Ou seja, a presença masculina é considerada como substituta 

necessária  à  ausência  feminina  quando esta  é  inevitável.  Mas,  ao  final  dos  diários, 

Monica, que é casada com um francês e tem um filho de 3 anos atualmente numa creche 

parental,  diz que ter  participado da pesquisa foi muito bom para que ela percebesse 

finalmente que seu marido participa bastante das tarefas com o filho. Assim como ela, 

Diana, também casada com um francês, divide quase igualmente as tarefas de cuidado 

da filha de 6 meses, e diz que isso acontece porque ele quer participar. As duas parecem 

ter criado rotinas de cuidado que incluem os pais, mas, ainda expressam sentimentos 

ambivalentes em relação a isso. Monica atribui as “crises” de comportamento do filho 

ao fato de ela ter ficado um pouco mais ausente de casa por causa do trabalho. Diana 

sente-se responsável por fazer mais tarefas domésticas do que o marido, porque ela está 

desempregada e, portanto, permanecendo mais tempo dentro de casa. Aline, por outro 

lado, não só incorpora sua companheira nas narrativas do cuidado com a filha de 3 anos 

como  menciona  nos  diários  os  cansaços,  o  sono,  e  algumas  iniciativas  dela, 

demonstrando uma empatia diferenciada entre as duas. Apesar de ela estar trabalhando 

em casa, e contribuindo menos financeiramente para a família, ela não parece se sentir 

mais responsável e capaz de cuidar da menina do que sua companheira. Essa diferença 

pode estar relacionada ao tipo de presença que se espera de gêneros diferentes.

A presença masculina é mais frequentemente valorizada em relações de cuidado que se 

referem  diretamente  às  mães,  quanto  ao  planejamento  da  maternidade,  ao 

acompanhamento da gravidez e a forma de parto. A presença masculina parece conferir 

certa segurança, certa garantia de continuidade, seja do projeto de formar uma família 

seja do pré-natal  e do nascimento da criança.  Elsa reclama de sua primeira  médica 

obstetra e conta que ficou aliviada ao ser atendida por um obstetra homem no parto, 

ainda  que  ele  fosse  desconhecido.  Da  médica  mulher,  ela  esperava  uma  atenção 

singularizada e contínua, do médico homem, ela esperava um saber técnico baseado na 

“força”  e  maior  racionalidade  que  ela  atribui  a  seu  gênero  –  algo  não  elaborado 

verbalmente, mas da dimensão do sentir:  “ah não sei, eu fiquei mais segura mesmo,  

quando eu vi que era um homem assim... mulher pra mim parece que é um pouco mais  

frágil”. Aurora faz uma crítica ao sistema obstétrico brasileiro, valorizando a atuação 

das parteiras francesas, mas com uma visão generificada das duas profissões: “eu vejo  

o que seria necessário é uma reestruturação, uma reformulação enorme no sistema, de  

modo que o médico ele saia desse pedestal, que ele deixe de ser a figura principal e que  



dê mais valor às enfermeiras, as que seriam sage femmes, as enfermeiras obstétricas,  

né?  (…) Uma pessoa que tenha condição de  fazer  o parto,  porque é  isso,  é...  é  a  

mudança... como dizer isso, é redirecionar os papéis, sabe, deixar o médico realmente  

só com a parte técnica, se tiver algum problema, e a sage femme, a enfermeira, com  

aquilo que ela é preparada pra fazer, né”. Os companheiros também parecem ter papel 

crucial na decisão sobre o tipo de parto. Antonia diz que foi muito difícil convencer o 

marido de que ela queria fazer parto domiciliar, Pamela, mãe de uma menina de 3 anos 

e grávida, casada com um brasileiro na Suécia, diz que não vai poder fazer o parto 

domiciliar porque que o marido não vai autorizar.

Nos casos de mães que não são casadas, a ruptura com os pais parece ter comprometido 

o projeto de formar uma “família”, mas ao mesmo tempo intensificaram o engajamento 

com  a  maternidade.  Isso  porque  o  comprometimento  da  “família”  é  uma  ameaça 

imposta socialmente a partir do momento em que essas mães se depararam com o rótulo 

de “mães solteiras”. Contudo, nos casos pesquisados, a ruptura foi inicialmente sentida 

como problemática para o desenvolvimento da criança e posteriormente re-significada 

como  uma  perda  para  si,  por  conta  da  sobrecarga  do  tempo  de  dedicação  e  da 

responsabilidade financeira. 

Para concluir, considero que as dua retóricas morais analisadas dificultam a recriação de 

valores  e  práticas  de  maternidade  mais  adaptados  às  necessidades  de  emancipação 

profissional  das mulheres.  Há, contudo, uma ética do cuidado sendo promovida por 

essas mães – uma ética que se centra no bem estar das crianças e na construção de uma 

sociedade mais inclusiva às pessoas dependentes. Quando as mulheres se engajam em 

movimentos  ideológicos  de  cuidado  parental,  acabam também  promovendo  críticas 

importantes à falta ou escassez de serviços de cuidado adaptados às necessidades das 

crianças  pequenas  e  de  forma  mais  discreta  promovem  uma  crítica  ao  modelo 

econômico que dificulta a conciliação entre vida familiar e vida profissional. 

A retórica do hábito é menos idealista, e alimenta uma experiência paradoxal pela qual 

as mulheres engajam-se no cuidado materno mas se sentem mais livres para reclamar 

por mais presença social em torno das crianças pequenas. O paradoxo está em que esse 

engajamento faz com que elas se habituem profundamente à função de cuidado materno 

e temam a introdução de outras presenças. Salem (2007) relembra a definição de hábito 

por Merleau-Ponty com a seguinte explicação: 



“O  filósofo  ilustra  sua  discussão  sobre  hábito  e  esquema  corporal  

reportando-se ao modo particular com que um cego explora sua bengala:  

quando esta ‘se torna um instrumento familiar, o mundo dos objetos táteis  

recua e não mais começa na epiderme da mão, mas na extremidade da  

bengala (…) a bengala é um apêndice do corpo, uma extensão da síntese  

corporal’ [1999, p. 201]. Nesse sentido, o hábito aumenta a amplitude e o  

raio  das  ações,  permitindo  o  estreitamento  do  espaço  que  distancia  o  

indivíduo do mundo.” (p. 187)

Portanto, habituar-se a ser presença intensa em torno dos filhos e da maternidade de 

maneira geral é também uma estratégia de ampliar o conhecimento e o repertório de 

ações quanto ao cuidado de pessoas muito dependentes. Porém, esse ganho, geralmente, 

não repercute positivamente na carreira profissional e no bem estar social das mulheres 

brasileiras de classe média, não só porque a ética do cuidado é muito pouco valorizada 

socialmente, mas, também porque a dedicação temporal à esses hábitos impede uma 

dedicação igualitária à vida profissional e ao lazer pessoal em comparação ao gênero 

masculino.  A  potência  que  posso  destacar  neste  momento  da  pesquisa  é  a  da 

possibilidade  dessas  mulheres  aproximarem-se  de  empreendimentos  coletivos 

autônomos, como as creches parentais, e de criarem mais empatia com mães de classes 

menos  favorecidas  que  exercem majoritariamente  os  trabalhos  nas  creches  e  como 

babás particulares.

A retórica da “Boa mãe” nas sociedades norte-americana e canadense foi discutida por 

Molly Ladd-Taylor (2004), e a autora reconhece que o impacto desse discurso parece 

variar de acordo com a oferta de direitos sociais para mães e bebês. Ela sugere que os 

movimentos  sociais  em torno do tema se  voltem para  a  construção  de  sistemas  de 

proteção social  que apoiem o cuidado,  pois nos países onde esses sistemas não são 

inclusivos,  essa  retórica  tem  um  impacto  muito  mais  negativo  no  bem  estar  das 

mulheres. Nesses países, a falta de recursos coletivos parece reforçar a ideia da boa 

maternidade como sacrifício individual. Monica, mãe residente na França, que participa 

de uma creche parental e trabalha fora de casa desde que seu filho tinha 1 ano completo, 

admite: “Ficar sozinha muito tempo com o bebê leva as mulheres brasileiras à entrar  

na armadilha dos modelos de maternidade”. 



Nota: todos os nomes foram alterados para preservar a identidade das entrevistadas.
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