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Mãe há só uma,
blogues nem por isso
Internet O tempo da blogosfera passou? Não, no que toca à maternidade
Carina Fonseca
cultura@jn.pt

v Os blogues em geral já tiveram mais importância no mundo da Internet, mas aqueles que se dedicam à maternidade continuam a ter êxito e a multiplicar-se, num fenómeno global. A observação é de Paulo Peixoto, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra que se debruça sobre a importância das redes sociais
na vida quotidiana.
Na visão de Paulo Peixoto, o uso de blogues e redes sociais alusivos à maternidade
reflete duas realidades: a importância da Internet na vida das pessoas; e “uma permanência da pressão social sobre as mulheres”
para serem “boas mães”. Não surgem blogues de pais homens, pois para eles “não
existe a mesma pressão”.
O sociólogo crê ainda que aqueles blogues
“reforçam os sentimentos de ligação àquilo
que existe para lá desse mundo fechado e
absorvente que é a relação mãe-filho”. Criam
“sentimentos de apoio social fundamentais
para garantir o bem-estar das mães”.
“Ser mãe e pai hoje é muito difícil, porque
há muita pressão para sermos perfeitos”,
conta ao JN Marta Andrade Dias, que tem
dois rapazes e um blogue. Em “My baby blue
blog”, longe de querer pintar a vida em tons
rosa, analisa questões que podem ir desde a
morte de alguém próximo até às famílias à
distância. Acredita que as pessoas se identificam com a sua visão realista, sem filtros de encantar. Um “post” chegou a ter
mil partilhas, em dois dias, no Facebook.

Já Mariana Seara Cardoso, mãe de dois pares de gémeos e autora do blogue “Aos pares”, com cerca de 18 mil visualizações diárias, quer “ajudar outras
mães a descomplicar”, enquanto vai registando a
história dos filhos em jeito de diário. Recebe “todos os dias milhares de
mensagens”, muitas a pedir dicas.
Magda Gomes Dias
foge à regra com “Mum’s
the boss”. Raramente
partilha algo acerca das
suas duas crianças,
preferindo escrever sobre educação e parentalidade positiva. É a
essa área
que se dedica agora a 100%. E
não duvida: “Foi possível graças ao blogue”. v

Mariana Seara Cardoso,
mãe de dois pares
de gémeos, criou
“Aos pares”

O blogue é sobre educação e
parentalidade positiva. Partilho tudo o que sei para termos dias mais felizes, em família, com os nossos filhos.
Magda Gomes Dias
Autora do blogue “Mum’s the boss”

Tento não transparecer uma
vida cor-de-rosa, porque às
vezes há momentos muito
difíceis. Acho que as pessoas
se identificam com o que se
passa cá em casa.
Marta Andrade Dias
Autora de “My baby blue blog”

