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“Pais de todo mundo, zumbi-
vos.” Assim, o pai blogueiro Re-
nato Kaufmann, de 36 anos, con-
clama seus pares no Diário Grávi-
do, que criou em 2008 quando
soube que a filha Lucia, de 2,5
anos, estava a caminho. “A notí-
cia da gravidez chegou de surpre-
sa. Fiquei uns três dias em pâni-
co e, como gosto de escrever, de-
cidi pôr isso para fora”, conta.

A visão masculina sobre o pro-
cesso de nascimento e criação,
diz ele, é a razão da popularidade
da página, visitada por cerca de 6
mil internautas todos os meses.
O blog também virou livro.

Além do prazer de escrever
crônicas, diz Kaufmann, o que o
motiva é a possibilidade de cons-
truir a história da filha de forma

bem-humorada, em trechos co-
mo “ela acordou às 3 horas da
manhã. Chamou ‘mamãe’. Nada.
Quem sabe se a gente ignorar ela
dorme de novo, cedo pra burro.
‘Papaaaai’. Nada. Aí ela manda
uma assim: ‘PAPAI ENA-
TOOOOO!’ Pronto. Me ganhou,
não resisti e fui lá ficar com ela.”

Ele mantém contato com ou-
tros pais blogueiros, mas o objeti-
vo não é trocar dicas. “Em mo-
mentos difíceis, como o desfral-
de ou na hora de enfrentar uma
mãe irada por causa dos hormô-
nios, é um alívio saber que tem
outros passando por isso.”

Só o melhor. Um dos “cyberpar-

ceiros” de Kaufmann é o mineiro
Aggeo Simões, de 43 anos, locu-
tor publicitário e criador do blog
Manual do Pai Solteiro. Ele divi-
de os cuidados com a filha Ava,
de 6 anos, com a ex-mulher. “Ela
passa uma parte da semana com
a mãe e outra comigo”, conta.

As primeiras crônicas foram
escritas fora da internet, à moda
antiga, para retratar a vida de um

aprendiz de pai longe da mãe.
“Depois, decidi publicar os tex-
tos. Aí muda a forma de escrever,
pelo retorno que os leitores dão
quase instantaneamente.”

Em um dos textos mais recen-
tes, Simões reflete sobre os moti-
vos pelos quais os pais não de-
vem se separar do filhos. Na pri-
meira infância, diz ele, quanto
mais se convive com a criança,
mais ela incorpora os elementos
que você acha legal em você mes-
mo. “Seja seu gosto musical, seu
caráter, sua seriedade no traba-
lho, seus valores humanitários,
sua paixão por esportes, por via-
gens, seja o que for. Quem não
quer passar o que tem de melhor
para os filhos?”, pergunta o pai
blogueiro. / K.T.

Babá, creche e cesária
estimulam brigas virtuais

Para autor do blog Diário
Grávido, visão masculina
sobre a criação de um
bebê é razão da
popularidade da página

● A mobilização de um grupo de
mães internautas está ajudando a
trazer de volta ao Brasil a bloguei-
ra Rosana Oshiro, que mora em
Nagano, no Japão, desde 2008.
Embora sua cidade não tenha
sido muito afetada pelo terremo-
to, ela conta que decidiu voltar
por causa do risco de contamina-
ção radioativa. “Tenho filhos pe-
quenos e não desejo que eles so-
fram com problemas de saúde
imediatos ou futuros.”

Mas Rosana não tinha como
comprar passagens para ela, o
marido e os cinco filhos. O grupo
de mulheres organizou, então,
uma campanha para arrecadar
dinheiro. No início, Rosana estava
cética. Teriam de conseguir R$
15mil para uma pessoa que elas
nunca viram pessoalmente.

Mas, cerca de 15 dias depois,
as passagens estavam compra-
das e a data de embarque, agen-
dada. “Também conseguiram
doações de roupas, moveis e ele-
trodomésticos para nossa casa
no Brasil. Chorei muito quando
recebi a notícia. Tanta solidarieda-
de e apoio é algo que não tem
preço.” / K.T.

Pais corujas também
contam suas histórias
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Discordâncias geram
reclamações de ‘bullying
online’ e perfis que
ironizam as que se
consideram ‘perfeitas’

Nem só de paz, amor e solidarie-
dade vive a “blogosfera mater-
na”. Como em toda comunida-
de, conflitos entre correntes di-
vergentes são comuns. As polê-
micas geralmente envolvem te-
mas como amamentação prolon-
gada, ter ou não babá, colocar ou
não a criança na creche, optar pe-
lo parto normal ou pela cesárea.

“Babá é uma coisa que sempre
dá problema. Você diz que tem
uma e já vira uma mãe horroro-
sa”, conta Camila Colla, que che-
gou a postar em seu blog um tex-
to denunciando o “bullying ma-
terno” e o monte de regras que
tentam ditar o jeito certo de se
criar os filhos.

O anonimato e o distancia-
mento, diz a psicóloga Vera Iaco-
nelli, estimulam as pessoas a fa-
lar coisas que não falariam ao vi-
vo. “As vezes esquecem que
quem está do outro lado é uma

mulher também fragilizada. Al-
gumas opiniões postadas em
blogs tomam proporção de ver-
dades. Mas são só opiniões.”

A rivalidade é retratada de for-
ma bem-humorada em dois per-
fis falsos criados no Twitter.

Um deles é o @dorianamae,
que ironiza as mulheres que se
consideram mães mais que per-
feitas e escreve comentários co-
mo “vou te dar unfollow agora,
pois não aceito mulheres que fa-
zem cesariana... É contra os
meus princípios” ou “se as pes-
soas comessem comida saudá-
vel, farinha de trigo orgânica e
frutas secas, não ficariam tão
d o e n t e s . . . M a s v ã o p r o
McDonald's. Grunf!”.

Outro perfil falso, que brinca
com aquelas mulheres não mui-
to vocacionadas para a materni-
dade, é o @maedemerda. Entre
as pérolas postadas está “vou
mandar uns e-mails para umas
amigas para pedir dica de babá,
para cuidar da baby enquanto eu
twitto e faço artesanato!” Tem
ainda: “mãe de merda que deixa
o filho uma semana com os avós
só pra poder ‘ter mais privacida-
de’ com o marido”. / K.T.

Mobilização online
traz família de
volta do Japão

Mães blogueiras criam rede, trocam
dicas e debatem maternidade na internet

● Leia outros pais em:
Pai é quem cria (paiequemcria.
wordpress.com); Pai de Gêmeos
(etudoaoquadrado.blogspot.
com); Nerd Pai (nerdpai.blogspot.
com); e Família Palmito (familia-
palmito.blogspot.com).

THELMA OLIVEIRA
PEDIATRA
“Essa mídia favorece as
confidências. Elas (as mães
blogueiras) escrevem como
antigamente se enviava garrafas
ao mar. E as outras respondem
com suas próprias experiências.”

Leia o Estadão no Ipad.
Saiba como em:
estadão.com.br/celular/ipad

Bom humor. O blogueiro Renato Kaufmann, com a filha Lucia

Karina Toledo

No início, era um projeto pes-
soal. Um espaço para registrar
momentos memoráveis do pri-
meiro bebê e exibi-los orgulhosa-
mente a amigos e parentes dis-
tantes. Aos poucos, descobri-
ram que não falavam sozinhas.
Estavam dialogando com cente-
nas de mulheres. Trocando expe-
riências, partilhando angústias,
refletindo sobre a maternidade.

Essa é a história de muitas inte-
grantes da chamada “blogosfera
materna”, uma rede de mães que
encontrou nos blogs, no Twitter
e nas redes sociais um espaço pa-
ra a boa e velha conversa de co-
madres. Dúvidas e dicas sobre co-
mo tirar a fralda ou a chupeta ou
sobre como fazer o filho comer
ou dormir melhor são recorren-
tes nesse universo.

“Quando você se torna mãe,
fica monotemática. Para não pa-
recer chata, canalizei para o blog

minha vontade de falar sobre o
assunto”, diz a arquiteta Thais
Rosa, de 33 anos, mãe de Caio, de
3, e autora do Aprendiz de Mãe.
Ela se sentiu perdida quando te-
ve de lidar com a fase de birras e
chiliques do filho. Desabafou no
blog e a ajuda foi imediata.

“Tem coisa que pediatra não
fala e outras mães sabem por ex-
periência”, diz a psicóloga Cami-
la Colla, de 30 anos, mãe de três
crianças e autora do blog Mamãe
Tá Ocupada, que tem em média
500 acesso diários.

A afinidade com algumas blo-
gueiras foi tanta, diz Camila, que
a amizade virtual se transfor-
mou em almoços semanais. Uma
de suas “cyberqueridas” é a jorna-
lista Roberta Lippi, que criou o
blog Projetinho de Vida quando
ficou grávida da filha Luisa, hoje
com 3 anos e 7 meses. A página
conta com uma média de 800
acessos por dia e já desperta a
atenção de empresas interessa-
das em divulgar produtos pa-
ra crianças. “Sinto que sou
monitorada. Uma vez fiz
um post sobre amamenta-
ção e recebi comentário até
do Ministério da Saúde.”

Rede própria. Engajada na
rede virtual desde a gravidez
do filho Vitor, hoje com 7
anos, Tatiana Passagem fez
disso sua profissão. Além de

alimentar seu blog pessoal, Entre
Fraldas e Livros, ela trabalha na
Rede Mulher e Mãe, uma espécie
de Facebook voltado apenas para
mulheres com filhos. Ali, elas tro-
cam receitas de papinhas, articu-
lam troca de roupas e artigos in-
fantis. “Muitas ficam com vergo-
nhadediscutir assuntoscomofis-
sura nos mamilos em outras re-
des sociais. Vai que o chefe está
seguindo”, brinca.

Tatiana se mudou com a famí-
lia de Brasília para São Paulo há
cerca de duas semanas. A ajuda
das blogueiras da zona norte foi
fundamental na hora de esco-

lher o novo lar e a escola das
crianças. “Já estou me sentindo
em casa.”

Análise. No caso da jornalista
Ceila Santos, de 36 anos, foi o
conflito entre maternidade e tra-
balho que motivou a criação do
Desabafo de Mãe, em 2006. Dois
anos depois, chegou a mapear
cerca de 630 blogs do gênero,
com as mais diferentes verten-
tes. Há as ativistas da amamenta-
ção e do parto natural, há quem
fale sobre comida para crianças
e outras fazem humor com as di-
ficuldades do dia a dia. “A mater-
nidade torna mais forte a busca
pelo autoconhecimento. Essa
troca de experiência é quase
uma terapia de grupo”, diz.

Para a psicóloga perinatal Ve-
ra Iaconelli, a principal virtude
da rede é permitir que as mães

saiam do isolamento em que vi-
vem na atualidade. “Como toda
a sociedade, as mães perderam
os espaços públicos. Mal conhe-
cem suas vizinhas”, analisa.

Some isso ao fato de que as fa-
mílias estão cada vez mais enxu-
tas e o resultado é que, hoje, as
mulheres só vão descobrir o que
é criar um bebê quando recebem
o seus nos braços. “Rola muita
dúvida, insegurança e culpa,
pois acham que deveriam saber
tudo por instinto. No mundo vir-
tual, descobrem que há muitas
outras na mesma situação.”

Mais do que informação, essas
mulheres estão em busca de aco-
lhimento, diz a pediatra Thelma
Oliveira, conhecida como dra.
Relva. Há seis anos, ela modera
uma comunidade no Orkut com
mais de 15 mil membros.

Esse intercâmbio de experiên-
cias, diz, permite às mães acatar
menos passivamente o que o pe-
diatra ou outra autoridade fala,
principalmente em relação aos
assuntos da esfera doméstica, co-
mo onde o filho deve dormir. “É
o fim da ditadura do jaleco.”

JB NETO / AE

Sociedade. Mais do que informação, mulheres buscam acolhimento, afirma pediatra que modera comunidade numa rede social;
na prática, com famílias cada vez menores, muitas mães só descobrem o que é criar um bebê quando recebem o seu nos braços

Em casa. A
blogueira
Camila
Colla com
os três
filhos:
Pedro (à
esq.),
Camila e
Joaquim

● Confidências
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