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LEIA TAMBÉM:
Aceitem: tem gente que simplesmente não tem vontade de casar
(http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,aceitem-tem-gente-que-simplesmente-nao-tem-vontade-de-
casar,10000072199)

Entenda por que ter filhos é ruim para o seu casamento (http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,porque-ter-
filhos-e-ruim-para-seu-casamento,10000052972)

A incrível geração de mulheres que foi criada para ser tudo o que um homem NÃO quer (http://vida-
estilo.estadao.com.br/blogs/ruth-manus/a-incrivel-geracao-de-mulheres-que-foi-criada-para-ser-tudo-o-que-um-homem-
nao-quer/)

Mulheres que não querem ser mães ainda são julgadas por suas

escolhas

ANITA EFRAIM - ESPECIAL PARA O ESTADO DE S. PAULO

'O mundo ainda critica muito a mulher que decide não ter filho', diz psicóloga

Maria Eugênia Ferezin, 23 anos, e Francine Altheman, 38 anos, são duas mulheres que têm a mesma certeza: elas não querem ser mães.
Apesar de viverem momentos diferentes de duas vidas, nenhuma delas sente esse tal "instinto materno" e é muito difícil que mudem de
ideia. 

Mais de uma vez, elas já foram taxadas de egoístas e frias por pessoas próximas ao expressarem essa falta de vontade. A psicóloga Joana
Singer explica que ainda há muito preconceito. "O mundo ainda critica muito a mulher que decide não ter filho", opina. 

Para a psicóloga, a falta de vontade de algumas mulheres em serem mães sempre existiu, a diferença é que hoje elas ocupam diferentes
espaços na sociedade e se emanciparam dessa obrigação. "Elas se permitem respeitar essa falta de vontade, sem que elas se abalem ou se
sintam menos mulheres por causa disso", diz Joana. 

Mesmo nova e solteira, a estudante Maria Eugênia já sabe que ser mãe não é um desejo para ela. Desde os 18 anos, quando saiu do
interior de São Paulo para vir para a capital, ela percebeu que queria fazer outras coisas na vida. "Vivendo aqui, me dei conta de que
poderia me deparar com muitas oportunidades. E não queria perder nenhuma delas!", diz a estudante. 

A professora Francine vive um momento diferente da vida. Com 38 anos e casada há quatro anos, ela e o marido já entraram em acordo:
eles querem aproveitar a vida, curtir, viajar. Ter filhos não está nos planos e eles estão bem com isso. 

"Quando eu era mais nova, eu pensava que teria filhos, que esse seria o rumo natural das coisas. Mas isso não era forte dentro de mim.
Parecia natural que as coisas acontecessem dessa forma: namorar, casar, ter filhos. Conforme o tempo foi passando, essa ideia ficou
distante, porque outras prioridades apareceram na minha vida", diz a professora. 

O ponto crucial, em que ela concluiu que realmente não queria ser mãe, foi quando um tio foi morar com a namorada e ela, com 30 anos,
não parava de falar que seu tempo para ter um bebê estava acabando. "Ela me dizia sempre que eu deveria agilizar logo minha situação,
arrumar um companheiro, para ter filho logo, porque o tempo estava passando para mim também", relembra. Foi neste momento em
que ocorreu a ela que ela não queria viver em função de seu relógio biológico. 

"Lógico que ela era muito paranoica com a questão da idade. É possível ser mãe com mais idade. Mas aquilo acendeu algo em mim. Eu
não queria ser daquele jeito. Eu não tinha tanto desejo assim pela maternidade. E eu relaxei completamente em relação a isso a partir
daí", afirma. 

Joana Singer explica que, para algumas mulheres, não ter filhos é uma consequência da vida que levam. "Uma coisa que vejo que está
acontecendo, e isso sim é uma tendência, é que as mulheres estão demorando mais para quererem ter filhos, porque elas querem
estudar, viver várias experiências antes de entrar em uma relação mais duradoura. Aí, elas acabam conhecendo outros papéis e eles
ficam na frente do 'ser mãe.'" 

Preconceito e pressão. Tanto Maria Eugênia quanto Francine sentem que já foram julgadas ao expressarem que não querem ser mães. A
estudante relata que já foi taxa de fria algumas vezes. 

"Sempre que expresso esse desejo, ou melhor, a falta de desejo de ser mãe, as pessoas ficam, no mínimo, surpresas. Fico parecendo fria,
sem sentimentos e egoísta aos olhos delas. Isso tudo porque existe um conceito de que maternidade é algo instintivo na mulher e isso se
torna um compromisso pra gente", diz Maria Eugênia. 

Com Francine o mesmo acontece: "É muito comum as pessoas acharem que você é egoísta, ou que não gosta de criança, ou mesmo que
você é 'má' só porque não quer ter filhos. Essa impressão é um pouco velada, mas eu percebo que existe esse tipo de comentário ou
reação quando falo que não quero ter filhos. E eu não sou nada disso. Eu curto criança, gosto de conversar com crianças, tenho uma
sobrinha fofíssima que eu adoro, mas eu não tenho perfil para ser mãe. É simples assim."

Ambas têm a sorte de não serem pressionadas por suas famílias. Francine se sente um pouco mal por ser filha única e não poder dar um
neto à sua mãe. Mesmo assim, ela diz que sempre foi compreendida. 

Já a mãe de Maria Eugênia não tem o sonho de ser avó, o que ditou a criação da estudante. "Tive uma criação um pouco diferente nesse
sentido, porque sempre fui incentivada pelos meus pais a investir na minha carreira, garantir minha segurança financeira e a minha
independência antes de qualquer coisa. Acho até que isso contribuiu muito para eu não ter esse desejo de ser mãe e sonhar com outro
tipo de vida para mim", opina. 

Apesar de reconhecerem a pressão da sociedade como um todo, as duas se sentem tranquilas. A Joana explica que mulheres que sempre
tiveram convicção de que não querem ser mães não se deixam afetar por essas "imposições". "Aquelas [mulheres] que tem isso muito
claro desde sempre ficam mais imunes a esse tipo de crítica", a psicóloga ainda acrescenta que as mulheres que sofrem mais são as que
oscilam entre a vontade de ter ou não filhos.

Relacionamentos.  Francine teve a sorte de encontrar um companheiro que não quer ser pai, mas esse é um assunto delicado para
muitos casais. 

De acordo com Joana, a discordância entre ter um bebê ou não é uma das maiores causas de estresse que desencadeia a separação. "O
'querer ter filhos' é tão forte e tão importante quanto aquela pessoa que não quer ter filhos, os dois são sentimentos que têm a ver com o
resto da vida", opina a psicóloga. "É uma expectativa que, se não estiver bem alinhada entre o casal, os dois podem se sentir muito
enganados", completa. 

Maria Eugênia teme que essa cobrança surja em um relacionamento futuro. "Sinto que ainda delegam para a mulher o dever de construir
uma família, mas não é isso que eu sonho para mim. A cabeça das mulheres mudou e as nossas ambições também, mas de pessoas mais
velhas e dos homens, não", fala a estudante. 

Ser mulher. Por muito tempo, a sociedade colocava "mulher" e "mãe" como sinônimos. No caso de mulheres que não sonham com a
maternidade, o que é ser mulher, então? Na opinião de Francine, "ser mulher é ter liberdade para fazer suas escolhas e viver feliz com
elas". 

Já para a estudante, ser mulher é "ser uma pessoa competente, independente, uma profissional renomada... Não sinto que preciso
provar meu valor como mulher e como ser humano na maternidade. A vida é tão mais que isso!"
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Se o casal não estiver alinhado quanto as expectativas sobre filhos, esse tema pode gerar problemas Foto: Pixabay
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 (http://acesso.estadao.com.br/login/minhaconta/)O problema não está em ter filhos ou não... É necessário que a escolha seja responsável. Dizia Bertolt Brecht, que quando um artista sente a necessidade de explicar
sua arte ao público, um dos dois é burro... Mulheres e casais que optam pela não procriação, explicamse demais...

Curtir Responder

 (//acesso.estadao.com.br/login/minhaconta/)Parabéns às mulheres que se importam com suas vidas, carreira, privacidade e o principal, sua liberdade. Pois com filho(s) isso vai pro espaço.

E aquele blablabla pra se sentir mulher de verdade só com crias é uma besteira. Minha mulher é prova disso. 30 anos de uniao e pra nós, criança é uma graça mas no
colo dos outros.

Quem sente a necessidade em ser mãe, ótimo, seja feliz mas não discrimine quem não o quer. Questão muito pessoal. Já tem gente pacas no mundo
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 (//acesso.estadao.com.br/login/minhaconta/)Nosso planeta está superlotado de habitantes, não tem como colocar confortavelmente 15 passageiros em um fusquinha, mas os "espertos" humanos acham que isto
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 (//acesso.estadao.com.br/login/minhaconta/)Nosso planeta está superlotado de habitantes, não tem como colocar confortavelmente 15 passageiros em um fusquinha, mas os "espertos" humanos acham que isto
é possível. Mulheres que não querem ter filhos mereciam até ganhar um prêmio, pois ajudam a preservar o que ainda sobra no nosso planeta. Casais tem que ser
incentivados a ter poucos filhos, no máximo dois, senão teremos netos e bisnetos passando o inferno por falta de recursos e excesso de poluição e por
irresponsabilidade das "inteligentes" gerações que pensaram com a cabeça errada!.

1 Curtir Responder

 (//acesso.estadao.com.br/login/minhaconta/) Psicóloga não faz outra coisa na vida senão divulgar estereótipos e clichês. São campeãs neste quesito. Ninguém está nem um pouco preocupado se a
mulher A ou B quer ter filho ou não. 

Isto não interessa a ninguém. 

O que revolta profundamente a humanidade é a mulher que está com um filho no ventre e deseja assassinálo.

1 Curtir Responder
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ADAM LEVINE

'SOU PAI HÁ TRÊS SEMANAS. O QUE EU SEI? NÃO SEI DE NADA, MAS É PARTE DA BELEZA DISSO, PARA FALAR A
VERDADE. HÁ UM MONTE DE INSTINTOS, MUITAS COISAS QUE VÊM À TONA E SÃO LIGADAS. É UMA BELA
EXPERIÊNCIA.'
Cantor falou sobre paternidade no 'On Air With Ryan Seacrest'. (http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,sou-pai-ha-tres-semanas-
nao-sei-de-nada-diz-adam-levine,10000082186)
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REDES SOCIAIS
Fique por dentro das novidades do E+

(https://www.facebook.com/emaisestadao)(https://www.instagram.com/emaisestadao/)(https://twitter.com/Emais_Estadao)

1 Quiz: Os eliminados na primeira semana do BBB (http://emais.estadao.com.br/noticias/tv,quiz-relembre-os-eliminados-na-
primeira-semana-do-bbb,10000079269)

2 Conheça promessas inusitadas (e absurdas) de candidatos em 2016
(http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,conheca-promessas-inusitadas-e-absurdas-de-candidatos-em-
2016,10000077880)

3 Quiz: O quanto você sabe sobre 'Velho Chico'? (http://emais.estadao.com.br/noticias/tv,quiz-o-quanto-voce-sabe-sobre-velho-
chico,10000078361)

4 Quiz: As Empreguetes de 'Cheias de Charme' (http://emais.estadao.com.br/noticias/tv,quiz-as-empreguetes-cheias-de-
charme,10000076973)

5 Quiz: Personalidades e suas tatuagens (http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,quiz-personalidades-e-suas-
tatuagens,10000076427)

BLOGS +LIDAS

HORÓSCOPO

Áries (http://horoscopo.estadao.com.br/aries) Touro (http://horoscopo.estadao.com.br/touro) Gêmeos (http://horoscopo.estadao.com.br/gemeos)

Cancêr (http://horoscopo.estadao.com.br/cancer) Leão (http://horoscopo.estadao.com.br/leao) Virgem (http://horoscopo.estadao.com.br/virgem)

Libra (http://horoscopo.estadao.com.br/libra) Escorpião
(http://horoscopo.estadao.com.br/escorpiao)

Sagitário
(http://horoscopo.estadao.com.br/sagitario)

Capricórnio
(http://horoscopo.estadao.com.br/capricornio)

Aquário (http://horoscopo.estadao.com.br/aquario) Peixes (http://horoscopo.estadao.com.br/peixes)

TOP 5

http://acesso.estadao.com.br/login/minha-conta/
http://acesso.estadao.com.br/login/minha-conta/
http://acesso.estadao.com.br/login/minha-conta/
http://emais.estadao.com.br/
http://www.assinante.estadao.com.br/
http://m.estadao.com.br/fale-conosco/
http://www.estadao.com.br/termo-de-uso
http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,sou-pai-ha-tres-semanas-nao-sei-de-nada-diz-adam-levine,10000082186
http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,sou-pai-ha-tres-semanas-nao-sei-de-nada-diz-adam-levine,10000082186
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Femais.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fgente%2Csou-pai-ha-tres-semanas-nao-sei-de-nada-diz-adam-levine%2C10000082186
whatsapp://send?text=Via%20Estad%C3%A3o%3A%20%26%23039%3BSou+pai+h%26aacute%3B+tr%26ecirc%3Bs+semanas.+O+que+eu+sei%3F+N%26atilde%3Bo+sei+de+nada%2C+mas+%26eacute%3B+parte+da+beleza+disso%2C+para+falar+a+verdade.+H%26aacute%3B+um+monte+de+instintos%2C+muitas+coisas+que+v%26ecirc%3Bm+%26agrave%3B+tona+e+s%26atilde%3Bo+ligadas.+%26Eacute%3B+uma+bela+experi%26ecirc%3Bncia.%26%23039%3B%20-%20http%3A%2F%2Femais.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fgente%2Csou-pai-ha-tres-semanas-nao-sei-de-nada-diz-adam-levine%2C10000082186%3Ffrom%3Dwhatsapp
https://www.facebook.com/emaisestadao
https://www.instagram.com/emaisestadao/
https://twitter.com/Emais_Estadao
http://emais.estadao.com.br/noticias/tv,quiz-relembre-os-eliminados-na-primeira-semana-do-bbb,10000079269
http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,conheca-promessas-inusitadas-e-absurdas-de-candidatos-em-2016,10000077880
http://emais.estadao.com.br/noticias/tv,quiz-o-quanto-voce-sabe-sobre-velho-chico,10000078361
http://emais.estadao.com.br/noticias/tv,quiz-as-empreguetes-cheias-de-charme,10000076973
http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,quiz-personalidades-e-suas-tatuagens,10000076427
http://horoscopo.estadao.com.br/aries
http://horoscopo.estadao.com.br/touro
http://horoscopo.estadao.com.br/gemeos
http://horoscopo.estadao.com.br/cancer
http://horoscopo.estadao.com.br/leao
http://horoscopo.estadao.com.br/virgem
http://horoscopo.estadao.com.br/libra
http://horoscopo.estadao.com.br/escorpiao
http://horoscopo.estadao.com.br/sagitario
http://horoscopo.estadao.com.br/capricornio
http://horoscopo.estadao.com.br/aquario
http://horoscopo.estadao.com.br/peixes

