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Estudos da maternidade

• Qualidade das práticas maternas e efeitos na criança;

• Maternidade como conjunto de práticas, interações e relações 
sociais, influenciadas por contextos sociais e modelos culturais 
de família e género (Arendel, 2006).

• Adesão das mães a modelos culturais de maternidade: 
essencialismo biológico (Gaunt, 2006) e maternidade ou 
parentalidade intensiva (Hays, 1996; Liss et al., 2013)

• Resistência das mães às normas e ideais da maternidade 
intensiva (Horwitz, 2003).

Introdução



Essencialismo biológico: mulheres e homens têm competências  

‘naturalmente’ diferentes para cuidarem de filhos e filhas (Gaunt, 

2006).

Maternidade intensiva: modelo de maternagem que dita o

investimento de enormes quantidades de tempo, amor, energia e

recursos materiais nos cuidados e educação das crianças (Hays,

1996).

Conceitos



Investigar os significados, as práticas e as experiências atribuídas 
pelas mulheres às transições para o primeiro e segundo filhos/as e 
como estas se relacionam com as normas e ideais da maternidade 
intensiva em termos de lógicas de adesão e de resistência. 

Objetivos



Baseada em 34 entrevistas: duas coortes de mulheres (anos 70 e anos 80) que 
vivem na Área metropolitana de Lisboa e nas Beiras.

Análise de conteúdo temática e categorial dos discursos com MAXQDA 20.

Respostas a três questões:

• O que significou para si ser mãe pela primeira vez? 

• Ser mãe mudou alguma coisa de forma positiva ou de forma negativa na 
sua vida? E o que é que foi mais compensador e o que é que foi mais 
difícil?

• E a chegada de mais um filho mudou alguma coisa na vossa vida, na sua 
forma de ser mãe ou não houve grandes diferenças? 

Metodologia



Isso é um bocado complicado de explicar, isso só se sente, eu acho. 
Ser mãe é fantástico, (…) é qualquer coisa do outro mundo. É aquele 
ser muito pequenino que nós estamos à espera e que depois criamos 
uns laços que não têm fim. (Beatriz, BB-70, 9º ano, 2 filhos, com 15 e 
22 anos)

A transição para 
o primeiro filho

O amor 
incondicional



Realização de um sonho

Propósito para a vida

Continuidade de si

Ser mãe, acho que é um preenchimento, e é uma forma de
amar que nós só descobrimos depois de concretizar esse
sonho, para nós é um sonho. Claro que muda algumas
coisas na nossa vida, nas nossas rotinas, mas é muito bom.
É um preenchimento muito, muito grande. (Matilde, BB-80,
9º ano, 2 filhos, com 9 e 15 anos)

Olhe, o que significou para mim foi que eu nunca mais ia
estar sozinha. Eu acho que é inexplicável, quem é mãe eu
acho que percebe, é um amor incondicional (…) é um
pedaço de nós que vai continuar o nosso caminho. Acho
que é a partir do (filho) que tudo vale a pena. Que vale a
pena construir para ele ficar, para ele continuar a
construir. (Tereza, AML-80, 12º ano, 2 filhos, com 5 e 12
anos)



Mudanças 

Receios e preocupações

Ficar para segundo plano

Para mim não havia função de mãe, de repente aquilo não era uma
função, aquilo era o que eu era. (AML-80, ensino superior, 2 filhos,
com 5 e 10 anos).

Significou mais receios, mais responsabilidades, um amor
incondicional. Ser mãe é fantástico, apesar de dar muito trabalho,
muitas preocupações. Mas também, são essas preocupações que nos
dão forças, muitas vezes, para aguentar os dias menos bons. (Renata,
BB-70, ensino superior, 2 filhos, com 12 e 17 anos)

Foi sentir uma responsabilidade, acima de tudo, ter na mão uma
grande responsabilidade e que aquilo vai ser para sempre e, a partir
daí, tudo é diferente. Sentir que temos de dar amor e carinho, as
coisas que precisam, não é? Essencialmente vestir, dar atenção, todas
essas coisas, portanto, nós ficamos para segundo plano. Mas isso é
bom. (Catarina, AML-70, 12º ano, 4 filhos, com 3,14, 17 e 27 anos)



Balanços

Ganhar 
responsabilidade, 
perder liberdade

Ganhei tudo, não é? É um afeto incomparável, um amor incomparável. Não há
nada melhor do que ela. O que é que eu perdi? Perdi o meu umbigo, o tempo
que tinha para mim deixou de existir. (Eva, RBA-70, 12º ano, com uma filha
de 8 anos)

Eu sinto que ganhamos sempre. Porque é um filho, é algo que nós desejamos e
é algo que é a nossa continuidade, que é alguém de quem nós gostamos e a
quem passamos a dedicar-nos por completo. A única coisa que eu considero
que perdi foi, se calhar, um bocadinho de liberdade, no sentido de fazer o que
eu quero. (Inês, AML-80, ensino superior, 2 filhos, com 3 e 9 anos)

A minha carreira de artista acabou. Foi completamente sacrificada.
Enquanto professora continuei sempre com o mesmo horário… Ah tive de
abdicar dos cargos, sim, por causa de não poder sair tarde da escola. (…)
Não, não se perde, nunca se perde. (…) Ter filhos, é claro que sim, porque é
muito mais gratificante do que uma carreira, sem dúvida, muito mais.
(Mónica, AML-70, ensino superior, 2 filhos, com 5 e 16 anos)



Entendimentos e 
práticas 
alternativas

Não desceu sobre mim aquela ideia romântica dos blogues e dos livros cor-de-rosa
que assim que a mãe dá à luz é invadida por um amor... não, não desceu isso sobre
mim, as coisas não funcionaram assim. A minha relação com a bebé foi crescendo
do dia-a-dia. Foi uma experiência que muda a vida, mudou-me a mim, mudou o
casal, mas, sim, foi uma experiência boa (…) Mas é uma coisa muito pouco cor-de-
rosa, as pessoas tendem a florear as coisas. A verdade é que muda muito, e eu amo
as minhas filhas incondicionalmente, mas tenho saudades de não as ter, de ter os
meus ritmos, de ter a minha liberdade. (Sofia, BB-80,12º ano, dois filhos, com 2 e
5 anos)

É assim, há coisas que nós não deixámos de fazer por nós. Por exemplo,
gostamos imenso de viajar. Nós gostamos de estar com amigos, nós
continuamos a estar com amigos. (…) Não, nós nunca abdicámos de nada,
claro que ali nos primeiros meses das crianças, também não convém ir a todo
o lado. Mas nunca abdicámos, nunca deixamos de fazer nada por termos
filhos. Levamo-los sempre para todo o lado (…). Pronto, ela tira-nos algum
tempo. Mas lá está, também temos de fazer opções ou a casa ou nós. Nós
somos mais felizes assim do que se calhar se a casa tiver toda arrumadinha, e
não houver alegria em casa e ela não brincar. (Paula, BB-80, 2 filhos, com 12
e 17 anos)



A transição para o 
segundo filho

Já estávamos 
habituados

Eu acho que a maternidade é vivida de forma diferente, entre o primeiro e o segundo
filho. A minha avó dizia que o primeiro filho é de vidro, o segundo é de borracha e o
terceiro é de ferro. As nossas preocupações, os nossos cuidados são diferentes, já
passámos pela experiência e acho que no primeiro há muito mais preocupações e
qualquer situaçãozinha é logo...O segundo não, já temos alguma experiência, já
conseguimos lidar com algumas situações mais facilmente. (Matilde, BB-80, 9º ano, 2
filhos de 9 e 15 anos)

É assim a segunda gravidez, o segundo filho, nós achamos que já estamos mais à
vontadinha, porque, lá está, temos a experiência do primeiro. Mas acaba sempre
por mudar, tanto em casa, o agregado familiar, como monetariamente. Claro que
vem mais uma criança, claro que muda sempre, mas essas coisas fazem todas parte
da vida e há que levar numa boa forma e não me arrependo nada de ter o segundo
filho. (Beatriz, BB-70, 2 filhos de 15 e 22 anos)



Sobrecarga e 
descentramento

Foi difícil, primeiro que tudo tinha a expectativa de como a primeira não deu 
trabalho nenhum a segunda também não daria. E eu que não sou nada otimista, não 
sei onde fui buscar esta ideia... (…) Quando de repente eu me vejo (…) em casa com 
uma criança de dois anos e meio e com uma criança de um mês, sozinha, depois de 
duas cesarianas no espaço de dois anos e meio, eu penso muita vez “bolas, se calhar, 
isto é demais”. (…) Lembro-me de ter a segunda filha, de ir pôr a primeira à escola, 
ter a outra enfiada no carrinho e tentar ir fazer as unhas e enquanto me faziam as 
unhas abanava o carrinho a ver se ela estava sossegada, e às vezes isso irrita, 
“caramba pá, deixa-me lá! Larguem-me um bocado e deixem-me ir à vida” esse é o 
meu sentimento, mas depois eu tenho de me calar. (…) Às vezes estou cansada, às 
vezes eu grito, às vezes eu choro... é demais. Para mim, é demais. (Sofia, BB-80, 12º 
ano, 2 filhos com 2 e 5 anos)

(…) Eu, mãe de dois filhos, sou muito mais parecida com a pessoa que eu era antes
de ter filhos, do que com a que era mãe de uma filha. Eu acho que o que aconteceu
foi que esta coisa de ter outro filho é quase uma coisa de perspetiva, de zoom, eu tive
uma filha e fiquei assim com o zoom in na [filha] e, depois, quando nasceu o [filho],
eu tive de fazer um movimento para ele entrar no meu campo e no meu espetro. E,
portanto, de repente, eu começo a ver mais coisas à volta. Foi uma experiência
completamente diferente. Eu própria percebi, quando ele nasceu, que eu conseguia
fazer mais coisas. Eu, da [filha], a experiência foi tão totalizante, tão
monopolizadora do meu tempo, do meu interesse, que eu julgava que isso me ia
acontecer outra vez. (Maria, AML-80, ensino superior, 2 filhos de 5 e 10 anos)



Notas Finais

Transição para o primeiro filho

Quadro de referência do amor incondicional.

Todas as mudanças impactantes são consideradas inerentes à maternidade e 
gratificantes. 

Só se perde liberdade.

Transição para o segundo filho: 

Confiança e conhecimentos adquiridos com o primeiro.

Normalização da experiência.

Lógicas de resistência

Crítica à ideia de revelação de um amor incondicional.

Questionamento da figura da mãe altruísta, com as suas necessidades 
subjugadas pela criança.

A maternidade não define a mulher.

Falar das dificuldades: sobrecarga parental.

Descentramento do primeiro filho e da maternidade.
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