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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo compreender a maternidade tardia vivenciada por 

mulheres na contemporaneidade com idades acima dos 40 anos. São analisados aqui o seu 

tempo biológico, os significados atribuídos a esta experiência e suas implicações em uma 

perspectiva sistêmica. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, com delineamento de estudo de 

caso. Duas mulheres na faixa etária dos 40 a 45 anos, com nível superior completo e que 

atuam no mercado de trabalho participaram do estudo. Foram utilizados três instrumentos 

para a produção dos dados: linha do tempo, Genograma e entrevista focada na maternidade 

como instrumentos de investigação. Busquei compreender o que existe em comum ou 

específico entre essas mulheres que se encontram no limite do tempo biológico para atingir o 

objetivo da maternidade. Os resultados da pesquisa foram interpretados segundo a visão 

sistêmica, em que observador e observado participam no processo. Segundo essa abordagem, 

qualquer observador inclui a si mesmo na observação que faz. Foram levantadas as categorias 

temáticas: Influência da Família de Origem (Modelo intergeracional), modelo de pai e mãe, 

crenças nas tradições da família e posição da mulher, importância dada à condição de vida 

para engravidar, tempo cronológico, idade cronológica versus maturidade, lucro obtido pela 

maternidade, rede frente à maternidade, carreira, apoio financeiro, aborto, papel de mãe, 

necessidades antagônicas e recasamento. Nas considerações finais encontramos questões 

importantes como a necessidade das mulheres estarem atentas aos seus desejos e valores para 

fazerem escolhas e criarem estratégia de busca de seus objetivos de acordo com suas 

prioridades e tempo biológico, compreendendo os dilemas da mulher na atualidade.  

 

 

Palavras-chave: Maternidade tardia, tempo biológico, carreira, mulher. 
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LIMA, Marina Simas de.  Women and late motherhood: why now? Master’s degree – clinical 

psychologyabstract. São Paulo: PUC/SP, 2012. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to understand late motherhood experienced by 

contemporary women aged over 40 years, its biological time, its meanings and its 

implications from a systemic perspective.  The methodology chosen was the qualitative 

research with case study design. The two participants were 40 to 45 year-old working women 

with college degree.  The instruments used were, among others: timeline, genogram and 

interview focused on maternity as a means to deepen the investigation. The study was based 

on the material produced to try to understand what is common or specific among these women 

on the threshold of their biological time to reach the goal of maternity. The research results 

were interpreted in light of the systemic view, in which both the observer and the observed 

take part in the process. According to this approach, any observer includes himself/herself in 

the observation he or she makes. The following thematic categories emerged:  influence of the 

family of origin, parental and maternal models, beliefs in the family’s traditions and the 

woman’s position, importance given to living conditions to get pregnant, chronological time, 

chronological age versus maturity, profit obtained through maternity, network obtained 

through maternity, career, financial support, abortion, mother’s role, paradoxical needs, 

remarriage and role balance. In the last considerations, important issues are found such as the 

women’s need to be aware of their own wishes and values in order to make their choice by 

creating strategies in search of their goals, according to their priorities and biological time, 

and better understanding the dilemmas of today’s women.  

 

Keywords: Late motherhood, biological time, carrer, women. 
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INTRODUÇÃO 

 

Existem muitos estudos recentes sobre as mulheres na pós-modernidade, abordando a 

liberação feminina, escolha dos parceiros, sexualidade, casamentos de dupla carreira, relação 

amor e dinheiro, possibilidade de conciliar maternidade e trabalho, a divisão de tarefas 

domésticas, entre outros. Este estudo tem o objetivo de analisar o tempo biológico e suas 

implicações nos relacionamentos, com foco nas mulheres e na maternidade. Meu olhar recai 

sobre a mulher em idade de 40 anos ou mais que precisa de informação para decidir se irá 

engravidar ou não em idade mais avançada. 

A escolha do tema surgiu em função de minha observação clínica de clientes em fase 

de tomada de decisão sobre ter ou não filhos, em função da idade avançada. Também em 

função de minha experiência pessoal, sendo uma mulher socializada em meio familiar que 

estimula a independência e autonomia feminina. Daí meu próprio conflito entre o propósito de 

ter carreira profissional e o de me tornar mãe. Observo que diversas mulheres vivem esse 

“conflito maternidade versus carreira profissional”, muitas deixando a maternidade em 

segundo plano.  

Nas famílias contemporâneas, o desejo de ter filhos continua sendo comum e 

recorrente. No entanto, “[...] a maternidade não é mais o único modo de afirmação da mulher 

[...]”. (Faria, 2001, p.192) Apesar disso, o contexto ideológico, social e cultural no qual a 

mulher está inserida, ainda a pressiona para a vivência da maternidade. Algumas mulheres 

realmente sempre se identificaram com a maternidade e desejaram “ser mães”, enquanto, para 

outras outras, a ideia da maternidade provoca hesitação.  

Não podemos usar o desejo ou a capacidade para a maternidade para definir uma 

mulher como “normal”, utilizando como critério seu desejo e sua capacidade para a 

maternidade, pois isso só nos conduzirá a equívocos. Canavarro (2001, p. 23) observa que 

“[...] a normalidade, para cada indivíduo, coincide com aquilo que o faz sentir-se melhor, 

usufruindo com qualidade os diversos momentos do ciclo de vida, dentro de determinados 

limites morais e éticos [...]”. Nesse caso, a normalidade não reflete necessariamente uma 

norma estatística, ou uma construção social, mas sim o diálogo entre o pessoal e o social.   

Em contrapartida, o conceito de convencionalidade implica em uma tentativa de 

conformação à norma social. Quando ela não acontece, as pessoas podem sentir-se fora do 

padrão e, no caso das mulheres, pode advir uma sensação de não enquadramento às regras, 

trazendo como consequência sintomas depressivos ou de ansiedade. 
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Na cultura brasileira, ainda na atualidade “[...] ser casado e ter filhos é 

convencional[...]”. (Idem, p.23) No entanto, proponho que a maternidade seja tomada no 

sentido daquela normalidade dialogada entre o indivíduo e a sociedade. Nesse caso, ela pode 

ser aprendida e valorizada de diversos modos.  

Deslocar a maternidade para o plano do “natural e instintivo” exclui dela a noção de 

“[...] um processo de tomada de decisão, que implica em desenvolvimento pessoal e 

autoconhecimento [...]” (Idem) tanto da mulher como do casal, mas pode se tornar um 

subterfúgio para a convencionalidade, principalmente para as mulheres que não sentem a 

maternidade como um apelo ou significado especial. 

Brazelton e Cramer (1992 apud Faria, 2001, p.192) procuram identificar alguns 

aspectos mais importantes no desejo de ter um filho, elencando fatores como: identificação, 

necessidades narcisistas, tentativa de recriar vínculos passados, desejo de onipotência, desejo 

de fusão, realização de ideais e oportunidades perdidas. Perel (2007, p.142) traz o foco para o 

presente afirmando que “[...] hoje, os filhos dão sentido às nossas vidas [...]”. Faria (2001, 

p.192) complementa, informando que a mulher, ao ter um filho, confirma fertilidade e 

capacidade reprodutiva; ao homem, confere potência e poder de engravidar uma mulher. Mais 

ainda,  

[...] ter um filho pode significar perpetuar-se para transmitir ao outro o seu 
destino e deixar o transitório para o imortal, constituindo a imortalidade 
simbólica. Quem não tem filho não pode enganar a morte, deixando sobre a 
terra parte de si como receptáculo e portador de suas capacidades [...] Morre-
se menos, tendo filhos. (Idem, p.190-192) 

 

Outro aspecto que não posso deixar de salientar é a diferença entre querer ter um filho 

e poder ter um filho, aspecto que envolve o plano biológico no jogo entre fertilidade e 

infertilidade. Entre 

[...] o desejar ter um filho e poder ter um filho há todo um jogo de forças 
psíquicas e físicas, de maturações, e defeitos orgânicos, de pulsões e 
interdições, e o fantasma mais profundo não será exatamente o desejo de ter 
um filho, mas o desejo de possuir o poder de fazer um filho. (Idem, p.193).  

 

Encontro mulheres que querem ter filhos como querem ter carros, casas, currículo 

profissional. Essa seria apenas mais uma meta a alcançar. A gravidez acontece simplesmente 

porque é o momento de ter filhos, é a idade convencional, ou por pressão do marido ou do 

meio familiar. Todavia, “[...] existem aquelas que desejam, antes de tudo e depois de tudo, 

ser mães [...]”. (Leal, 2001, p.67) E há, ainda, as que não querem ter filhos.  
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Não querer ter filhos não significa nenhum tipo de patologia, defeito, ou falta de 

sensibilidade por parte da mulher. Canavarro (2001, p.35) menciona três perfis de mulheres: 

“[...] Aquelas para quem ser mãe faz parte do seu projeto de vida; aquelas que não desejam 

ser mães, e mulheres para quem ser mãe é o único aspecto importante, em seu projeto de vida 

[...]”. Cada um desses perfis não é nem funcional, nem disfuncional. Eles são desenhados em 

função das interações das múltiplas dimensões que interagem na trajetória de vida de cada 

mulher. Perel ressalta que 

 

[...] Ter filho é uma revolução psicológica que muda a nossa relação com 
quase tudo e todos: a noção de identidade, as relações com parceiros, 
vizinhos, amigos, pais e parentes e nossos corpos, nossas finanças e vida 
profissional também se transformam. As prioridades mudam e os papéis são 
redefinidos, o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade sofre um 
remanejamento colossal. (2007, p.136) 

 

A mesma autora enfatiza que “[...] ter filho é uma das nossas grandes aspirações. 

Reproduzimo-nos biologicamente e criamos uma forma para não morrer; criamos um lugar 

no ciclo vital e escrevemos no curso da história[...]”. (Idem, p. 159) No entanto, as mulheres 

estão adiando a maternidade, e estão se casando mais tarde. (Cf. Werneck, 2010) A proporção 

de mães com idade de 30 a 39 anos chegou a 24,8% em 2009. Há dez anos, o grupo 

representava 21,1%. Também houve aumento da entrada à maternidade entre mulheres com 

mais de 40 anos (de 1,9% para 2,3%). O número de mulheres que engravidaram com 40 anos 

ou mais aumentou 27% em dez anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

Se as mulheres contemporâneas vivenciam esse sentimento – sentem-se pressionadas a 

ter filhos ou têm desejo de ter filhos –, por que razão elas adiam a maternidade?  

O objetivo geral desta pesquisa foi estudar a maternidade entre mulheres acima dos 40 

anos, seus significados e suas implicações em confronto com o tempo biológico e a carreira 

profissional. Meu estudo buscou contribuir para ampliar a compreensão da prática clínica com 

mulheres em situação de maternidade tardia. Trabalharemos informações sobre os mais 

diversos aspectos envolvidos na maternidade tardia: orgânicos (físicos), psicológicos, sociais, 

econômicos e culturais. O objetivo específico foi compreender a maternidade na 

contemporaneidade e contribuir com a prática clínica do psicólogo no atendimento a mulheres 

que lutam pela maternidade tardia ou buscam elaborar o luto pela perda do tempo hábil para 

ter um filho biológico, embora ainda tenham a opção da adoção. 
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  Com este estudo, pretendemos contribuir com as mulheres que almejam viver a 

maternidade, para que consigam experimentar a alegria de ter o filho desejado; com aquelas 

que realmente tentaram ter filhos, mas não conseguiram, para que tenham força para 

redesenhar projetos significantes de vida; e, com aquelas que não querem ter filhos, para que 

possam se sentir bem e felizes com sua escolha. Entendemos que o presente estudo também 

possa ser útil a estudantes, psicólogos, profissionais de saúde (médicos, enfermeiros), 

assistentes sociais e às mulheres com idade igual ou maior que 40 anos, grávidas ou não.  

Considerou-se a história única e singular de cada mulher, com seus valores, seus 

modelos, suas redes familiares e sociais, sua trajetória de vida e também observamos as 

situações em que, muitas vezes, algo imprevisível ocorre, surgindo a necessidade de 

reconstruir o significado de seus projetos e redimensioná-los. 

Participaram deste estudo duas mulheres: uma em união estável e grávida, e a outra em 

recasamento, com dois filhos da primeira união do esposo e um filho do casamento atual. 

Busquei compreender o significado da maternidade para cada uma delas, e de sua decisão de 

ter filhos tardiamente; da interferência da família extensa e nuclear; da vivência pessoal dos 

ciclos de vida. 

O presente trabalho aborda os seguintes assuntos: no capítulo 1, considerei várias 

possibilidades da maternidade, como ser mãe sozinha, não ter filhos, por considerar que não 

existe um único modelo de viver o feminino. No item 1.2, abordei questões relacionadas à 

diferença de gênero frente ao trabalho, enfocando aspectos da mulher que tem uma vida 

profissional. Nos itens 1.3 e 1.4, abordei a mulher no casamento e no recasamento. No item 

1.5, tratei dos diversos arranjos possíveis nos relacionamentos afetivos das mulheres.  

No capítulo 2, abordei as mulheres e o ciclo vital. No item 2.1, maternidade e gravidez 

no contexto da família de origem; no item 2.2, tornar-se mãe por meio da gravidez natural, 

reprodução assistida ou adoção. Nos demais itens do capítulo 2, abordei as mulheres em 

diferentes etapas da vida – 35, 40, 45 e 50 anos – e como elas estão posicionadas social, física 

e emocionalmente nas questões vinculadas ao tempo biológico e seus desdobramentos.  

No capítulo 3, refleti sobre a maternidade nos tempos atuais.  

O capítulo 4 foi dedicado à apresentação da metodologia utilizada, e no capítulo 5, 

apresentei os resultados.  

Este trabalho foi realizado sob o olhar da teoria sistêmica, pelos parâmetros da pós-

modernidade. Lembro que a cibernética de segunda ordem inclui o observador e o observado 

no sistema, e, na clínica, o terapeuta coparticipa do sistema terapêutico. Também a pesquisa 
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qualitativa é concebida em relação, e busca abrir novos significados por meio do diálogo entre 

os sujeitos envolvidos na investigação.  

Quanto à literatura de suporte para a análise, utilizei artigos nacionais e internacionais, 

e procurei dar ênfase a teses, dissertações, livros com publicação recente, buscando também 

nela a contemporaneidade. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.  MULHERES NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Na contemporaneidade, muitas mulheres vivem um conflito entre ser mãe, por um 

lado, e ser profissionais bem sucedidas, tendo uma carreira sólida, por outro. Para aumentar a 

complexidade dessa tensão, existe ainda o imperativo do tempo biológico, que consiste no 

ciclo de vida reprodutiva da mulher, ou seja, o período hábil para gerar um filho. Este nem 

sempre coincide com outras demandas experimentadas pelas mulheres, como ter encontrado 

um parceiro; ou, tendo um parceiro, haver um desencontro do casal em relação ao desejo de 

ter um filho; ou, até mesmo, no momento de ter um filho haver uma nova configuração da 

carreira profissional, como uma nova qualificação por meio de cursos como MBA, 

especializações, pós-graduação stricto sensu, que “precisam ser realizados” para conseguir 

um upgrade na carreira ou mesmo garantir a sobrevivência.  

O progresso na carreira profissional da mulher e a realização das atividades práticas de 

ser mãe e profissional trazem a necessidade de mudanças e de busca de caminhos alternativos 

(como em minha experiência pessoal), além de requerer alguns cuidados: ter uma babá de 

confiança para acompanhar o filho, enquanto permanece no trabalho; contar com ampla rede 

social, de preferência constituída por dois grupos de mulheres – aquelas que vivem no mesmo 

ritmo e podem dividir os cuidados e atividades como levar e buscar da escola, levar ao clube 

para praticar esporte, participar de reuniões escolares e ensaios de apresentações do final de 

ano; contar com mulheres que não trabalham e podem substituí-la em algumas ocasiões. Essas 

redes são importantes, principalmente porque muitas avós dessa geração de mulheres estão 

dando curso à sua própria vida profissional, ou têm seus próprios compromissos.  

Nas grandes cidades principalmente, a dificuldade de transporte coletivo e o trânsito 

tendem a dificultar o acesso à rede familiar durante a semana. Isso, adicionado à imensa 

atividade de cada um dos filhos, torna a experiência da maternidade uma verdadeira maratona 

diária extremamente estressante. Existe uma necessidade de adaptação e divisão de tarefas na 

família, e das atividades entre marido e esposa. Os maridos estão cada vez mais presentes e 

atuantes. Tornam-se cuidadores mais do que a própria esposa e mãe, em alguns momentos. 

Daí novas questões sociais para a contemporaneidade: a posição da mulher na família e na 

sociedade, a ressignificação do mito da maternidade e a vivência da mulher no trabalho.  
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Penso nas mulheres contemporâneas como aquelas que têm uma imagem 

multifacetada; que experimentam e valorizam diferentes papéis relacionais, sociais, 

intelectuais, além do papel feminino e materno. Muitas delas têm habilidade e competência 

nesses diversos papéis. Devido exatamente a essas diversas possibilidades, em diversas 

direções, são criados conflitos, pois a mulher pode muito mais do que já pôde no passado 

recente. Ela pode estudar, trabalhar, ter poder e se manter financeiramente. A maternidade 

deixa de ser o único papel ou o único modo de a mulher se sentir importante, especial, ou 

valorizada socialmente, embora, do ponto de vista social, a maternidade ainda ocupe um lugar 

especial e até privilegiado que somente a mulher pode desfrutar.  

Mesmo sendo remuneradas em padrão inferior ao dos homens, as mulheres querem 

trabalhar, ter seu próprio dinheiro e ter a liberdade de ir e vir, além de consumir o que bem 

entender. 

As mulheres contemporâneas ocupam um lugar e um espaço muito mais autônomo; 

conquistaram um novo lugar na família e na sociedade, o que permitiu ter escalas diferentes 

de valores de importância frente à maternidade.  Atualmente, as mulheres têm condição de ser 

independentes, de se realizar profissionalmente. Ter um filho é apenas mais uma opção e 

possibilidade. Em um passado não muito distante, não ter filhos era considerado um defeito 

ou falha grave, e a esterilidade não era apenas uma doença, mas uma verdadeira catástrofe. 

Procriar significava responder de maneira adequada ao seu papel social, e era considerado 

uma segurança para a velhice.  

Na pós-modernidade, o significado de ter filho foi alterado, pois passou a ser visto 

também como um investimento econômico. Faria (2001, p.193) ressalta que “[...] Antes do 

aparecimento da família moderna, ter um filho era indispensável para a sobrevivência: era 

um capital, no sentido econômico, e passou a ser um capital afetivo e narcísico [...].” Antes, 

criar filhos era considerado “a tarefa”, a “missão da vida”. Os próprios homens adultos eram 

mais respeitados quando tinham família. Atualmente, os critérios não são exclusivamente 

esses, e todas essas mudanças repercutiram no casamento e na família; sobretudo na decisão 

de ter filhos ou não. 

O relógio biológico pressiona as mulheres a fazerem escolhas. Badinter (2011, p.32) 

menciona que “[...] tem a impressão [de] que a exigência da idade, somada ao medo de 

perder a possibilidade de serem mães, são dois aspectos fortes para determinar a gravidez 

nas mulheres, mais do que o irresistível desejo de ter filhos [...]”. Concordo com essa autora, 

pois vejo nos atendimentos em consultório que, quando as mulheres chegam aos 40 anos, 

existe uma busca pelo convencimento interno de que a gravidez é a melhor saída, como se 
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prevalecesse aquela máxima: “Eu só posso me arrepender do que vivi, não do que deixei de 

viver!” 

Geralmente, os casais buscam a hora certa para ter filhos, o momento com mais 

condições materiais e profissionais. Fazem isso sem levar em conta a imprevisibilidade que 

faz parte da vida, ou seja, que a qualquer momento podem surgir mudanças para o casal no 

campo afetivo, na vida profissional, ou mesmo algum problema de saúde.  

É bastante característico de nossa época as mulheres poderem fazer diferentes escolhas 

de acordo com o desejo e sonho de ser mãe. Por exemplo, a idade “certa” de ser mãe. Há 

mulheres que sonham em se dedicar a uma família numerosa e optam pela vida doméstica; há 

mulheres que desejam marido, filhos e profissão; tem aquelas que não querem nem 

casamento, nem filhos e nem profissão; tem as que não conseguem engravidar e querem 

muito ter um filho; aquelas que engravidam e não querem o filho, e as que querem um filho 

de qualquer jeito. Polity (2008, p.111) observa sobre as expectativas das mulheres:  

 
Acredito que não seja fácil para as mulheres do século XXI, que vivem no 
mundo ocidental, responder às necessidades biológicas, sociais e 
profissionais, pois hoje muito se espera. Vejo que fica complicado para as 
mulheres lidar com tanta exigência em diversos campos, mas a articulação 
do desejo da maternidade versus a busca da realização profissional é que traz 
muito conflito. 
 

Quanto à opção de ser mãe sozinha, que chamarei de maternidade singular, essa é 

uma alternativa possível e, para conseguir esse objetivo, as mulheres lançam mão da 

inseminação ou reprodução artificial – via banco de sêmen –, quando não existe a participação 

masculina; ou ainda, buscam um relacionamento afetivo e sexual insatisfatório, apenas com a 

finalidade de ter um filho. Neste caso, há também a possibilidade da adoção.  

Atualmente, não é incomum uma mulher solteira e com carreira profissional 

estruturada adotar uma criança. No entanto, a escolha de ser mãe sozinha é ainda pouco 

frequente, e contar com uma rede de apoio é de extrema importância para essas mulheres. 

Além disso, observo que, apesar de algumas mulheres terem muito poder e alto grau de 

decisão nas corporações, elas ficam receosas quando a questão é ter filhos, principalmente na 

ausência de um companheiro. Portanto, podem estar se configurando duas tendências de 

maternidade: a convencional, em que as mulheres ainda optam por manter relacionamentos 

insatisfatórios, apenas para ter filhos, e a da maternidade singular. No caso do formato de 

maternidade singular, surge a configuração da família monoparental, de um único educador, 

não sendo a estrutura familiar formada pela junção de novos elementos. Implica na 

conjugalidade desfeita ou nunca existente. Há também essa tendência. É cada vez maior o 
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número de progenitores, mãe ou pai, que coabitam sós com seus filhos, em consequência do 

crescimento das separações, divórcios, viuvez ou progenitora solteira. Existe, então, uma 

tendência de crianças não viverem com seus pais biológicos juntos, mas com apenas um 

deles, habitualmente a mãe. As crianças também podem ser colocadas em situação de 

recasamento do genitor com quem co-habita, o que traz outra ordem de complexidade para a 

maternidade. 

Umas das principais dificuldades em ser mãe sozinha é a solidão de “ter e criar os 

filhos sozinha”. As próprias mulheres consideram esse evento de suas vidas um projeto muito 

solitário, pois não existe o compartilhar dos bons e maus momentos. Elas mencionam também 

a dificuldade na gestão do cotidiano, sem possibilidade de dividir as tarefas educativas, 

regulação das autonomias e do próprio processo de autonomização, e as expectativas sociais 

que apontam  para uma “falta” ou “deficiência”.  

Outra possibilidade de escolha das mulheres é a opção de não ter filhos. Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Síntese de Indicadores Sociais de 

2010, há mais casais sem filhos atualmente. Eram 13,3% dos arranjos familiares em 1999, e 

passaram a 17% em 2009, com crescimento de 28%. Hewlett (2008, p.84) aponta para os 

Estados Unidos da América (EUA): 

 

[...] 33% das mulheres de alta realização não têm filhos na idade de 40 anos, 
e [esse número] aumenta para 42% quando o foco são as corporações norte-
americanas. Entre as mulheres ultra realizadas, o coeficiente da falta de 
filhos aumenta para 49%; somente 25% dos homens bem sucedidos não têm 
filhos na idade de 40 anos. 
 

Hewlett continua: mulheres que não tiveram filhos “[...] procuram algo que tenha um 

significado profundo e pessoal [...]” (2008, p.68) em suas vidas. É importante que as 

mulheres descubram algo que tenha um significado pessoal tão importante quanto ter filhos. 

Elas precisam ficar atentas, para não viver exclusivamente um único papel (de ser 

profissionais). Caso contrário, poderão ter sérios problemas na fase da aposentadoria, em 

especial se não tiverem construído uma rede social, um bom relacionamento afetivo, se não 

tiverem descoberto hobbies e outras fontes de prazer. Badinter considera, ainda, que “[...] 

algumas mulheres podem não desejar ter filhos por medo de não conseguirem ser boas mães 

[...]”.(2011, p.122) 

Não discutirei as questões relacionadas ao não querer ter filhos, em função de centrar 

no tema maternidade tardia. Apenas mencionarei que colocar-se na contramão das 

expectativas sociais causa sentimentos conflitantes, pois traz a sensação de falta mesmo 
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àquelas mulheres que escolheram não ter filhos e se consideravam satisfeitas com a decisão e 

opção. 

Existem, ainda, casais que não têm filhos, não por opção, mas por viverem o drama de 

não conseguir ter o filho sonhado, apesar dos inúmeros avanços da medicina. Geralmente, os 

casais sem filhos sentem-se apreensivos e com medo da solidão quando vivenciam a morte 

dos pais, porque sentem falta de ter alguém por quem ser cuidado na velhice. De certa forma, 

isso deve ser pensado nos termos do que Hewlett menciona a propósito de buscar algo com 

significado profundo e pessoal na ausência de filhos.  

 Filho único é outra realidade bastante frequente na contemporaneidade. A questão 

que se coloca, nesse caso é: ter menino ou menina? “[...] o dever de um filho é considerado 

uma obrigação sagrada”. (Brisset apud Ockrent e Treiner, 2011, p.52)  

Em algumas culturas, ainda atualmente, o nascimento de um menino é recebido com 

muita comemoração, enquanto que o nascimento de uma menina é, muitas vezes, objeto de 

silêncio, pois a transmissão do nome é exclusivamente realizada pelo filhos homens, ou 

porque processos de socialização pregam a submissão das mulheres ao marido e à família 

dele, principalmente quando o casamento é arranjado, no caso de sistema patriarcal e famílias 

patrilineares. 

Figueira (1987) destaca mudanças no modelo patriarcal, devido às transformações na 

economia de mercado, maior escolaridade das mulheres e oportunidades de ensino, inovação 

no campo da reprodução assistida, atuação crítica do movimento feminista e a cultura 

globalizada que refletem também em um novo modelo e novas possibilidades de maternidade.  

 Outro aspecto das mudanças nas configurações familiares é que a família extensa 

cedeu lugar à família nuclear. No passado, a família extensa era símbolo de potência e 

prosperidade, principalmente na zona rural, pois, quanto mais filhos os camponeses tinham, 

mais felizes e produtivos eram. Na época da família extensa, não deixar descendentes era 

considerado uma das piores coisas que poderia acontecer a um casal. A partir do fenômeno do 

êxodo rural, da urbanização e do abandono da agricultura como única maneira de 

sobrevivência, as famílias tornaram-se menores, ou seja, com menos filhos.  

A estrutura e composição das famílias também foram modificadas; para o casal 

patriarcal, as funções eram claramente divididas: o trabalho era missão masculina, e cuidados 

com a prole, feminina. Atualmente, existe um novo conceito de distribuição de papéis. A 

mulher cuida dos filhos, trabalha e tem autonomia. Os papéis não são separados com tanta 

clareza, e marido e mulher compartilham cuidados domésticos e profissionais. (Cf. Rosas, 

2009) 
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O trabalho, o desenvolvimento profissional, a necessidade econômica, o divórcio, a 

passagem paulatina da família extensa para a família nuclear são algumas das causas para a 

redistribuição das funções dos adultos nas famílias. Chamamos essa fase de mudanças na 

definição de funções de era genderless, ou seja, sem gênero.  

No século XXI, existe uma multiplicidade e diversidade de arranjos familiares, que 

surgem das transformações das relações pessoais afetivas e sexuais: enfraquecimento da 

hierarquia nas relações de gênero e entre gerações, surgimento de formas horizontais ou 

simétricas de interação. (Cf. Rocha-Coutinho, 2009) No Brasil, a mudança da família 

hierárquica, organizada em torno do poder patriarcal, para uma organização mais igualitária e 

democrática é recente. A busca por relações mais igualitárias nas relações familiares e na 

organização das relações de poder; pelo questionamento da dominação masculina; pelo 

declínio do poder paterno, e pela revisão de papéis tradicionalmente atribuídos ao masculino e 

ao feminino são consequência das mulheres entrarem no mercado de trabalho e conquistarem 

novas posições sociais e econômicas, além do aumento do poder de negociação. As mulheres 

se tornaram coprovedoras, e tendem a negociar uma divisão mais igualitária das tarefas 

domésticas e dos cuidados com os filhos. (Cf. Araujo, 2009) 

Nos últimos dez anos, as mulheres brasileiras contam com maior participação dos 

maridos na educação dos filhos. No entanto, ainda não sabem ao certo o que esperar, pois 

resquícios da relação não horizontalizada trazem a necessidade de um constante diálogo e 

entendimento. Talvez, nas próximas décadas, as mulheres terão um avanço na redefinição de 

papéis. Abdo (2011) enxerga que as mulheres estão cada vez mais parceiras dos homens, 

buscando um espaço e uma composição que agregue novos elementos, sem a necessidade de 

competir. 

No caso da maternidade, as mulheres muitas vezes abrem mão dessa experiência, em 

função de ter um conceito muito idealizado do que é ser uma boa mãe. Não se sentem seguras, 

capazes e competentes. Para Bolbwy, “mãe boa” é aquela que consegue uma vinculação 

segura e consistente na relação com o filho. Relvas e Lourenço (2001, p. 113) ampliam essa 

noção, mostrando a importância de a mãe interpretar os sinais do bebê e responder de forma 

satisfatória; saber lidar com os fatores relacionais, tanto nas relações mais próximas como no 

relacionamento conjugal (isso servirá como modelo e parâmetro para a criança), e ter a 

capacidade de integrar de forma coerente experiências negativas e positivas.  

Canavarro (2001, p.27) menciona que “[...] o único limite para ser considerada uma 

boa mãe parece ser a capacidade pessoal dessa mãe em sacrificar suas próprias 

necessidades, (privacidade, espaço, tempo e coisas materiais) em prol dos filhos”. Fucs 
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(1998, p.112) complementa, afirmando que “[...] ser fêmea é ser mãe, mãe que sofre e se 

sacrifica pelos filhos”. Essa associação faz parte do mito da maternidade: a mãe que se 

sacrifica pelo filho. Na matriz judaico-cristã, o modelo aparece, por exemplo, no Velho 

Testamento, no Livro dos Reis, quando Salomão testa a capacidade de renúncia de duas 

mulheres ao ordenar que o filho disputado por ambas seja partido ao meio; no Novo 

Testamento, o modelo é a Virgem Maria. A contemporaneidade ressignifica também a matriz 

religiosa e começa a dissociar a maternidade do sacrifício. Badinter (2011, p.21) considera 

como  

 
[...] ponto ideal, aquele em que as mulheres mantenham a equidistância entre 
seus próprios desejos e de seus filhos, e que a mãe consiga não ficar tão 
próxima a ponto de prejudicar o desenvolvimento da criança e nem tão 
distante que pareça ausente[...].  
 

Essa autora menciona que a ideia de a mulher ser obrigatoriamente boa mãe e, em 

paralelo, desenvolver uma sólida carreira é combatida, pois tanto a família quanto o trabalho 

exigem tempo, energia e investimento emocional. A mulher ainda canaliza boa parte de sua 

força para o eixo familiar, por motivo pessoal ou pressão externa, e, muitas vezes, prioriza a 

família em detrimento de sua carreira mesmo quando obtém prestígio e poder. Desfocar da 

maternidade em nome da vida profissional é sempre uma escolha delicada. Então, para 

algumas mulheres ser boa ou má mãe pode estar ligado a dizer sim ou não à própria 

maternidade!  No caminho oposto, há mulheres que se limitam a ser mãe.  

Em seu artigo “Ser mãe é tudo que pode uma mulher!”, Macedo (2003, p.89) 

questiona se “[...] O destino materno é reinar dentro de casa, saber sofrer em silêncio e 

dedicar sua vida aos seus, pois essa é a função que a natureza lhe deu, portanto sua única 

chance de ser feliz”. Considero que precisamos ser mães boas o suficiente para nós, mulheres, 

de acordo com o significado que damos para a maternidade e para a relação que temos com 

carreira, vida econômica, vida afetiva, sonhos, projetos individuais, do casal e familiar, 

lembrando do eterno enquanto dure. A maternidade pode ser vivida na atualidade, mais como 

uma vocação do que como mais uma obrigação. 
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1.1. Mulheres e tempo biológico 

 

O mundo é muito antigo e os seres humanos são recentes; os acontecimentos 
importantes em nossas vidas pessoais são medidos em anos ou em períodos 
menores, em décadas. Nossas genealogias familiares são medidas em séculos 
e a história registrada em milênios. (Zimbardo e Boyd, 2009, p.35) 

 

Sendo a questão do tempo muita ampla e complexa, ao falarmos de tempo neste 

trabalho, estaremos falando especificamente do tempo biológico. O “conceito de tempo” vem 

sofrendo transformações, desde a Bíblia até o desenvolvimento da ciência, principalmente 

depois do “boom da informática”. A noção atual de tempo é totalmente diferente do que há 50 

anos. Drucker (1993) descreve que, a cada uma ou duas centenas de anos, ocorre uma 

transformação aguda que afeta a sociedade, o que torna extremamente complicado um neto 

conseguir entender como seus avós viviam.  

Geralmente, queixamo-nos da falta de tempo, da velocidade dos acontecimentos, da 

falta de controle, devido à dificuldade em organizar nossas prioridades, e da nossa agenda 

sem “tempo livre”, que nos escraviza. Nós temos 24 horas por dia e procuramos administrar e 

aproveitar o tempo da melhor forma possível, trabalhando, estudando, viajando, divertindo-

nos, relacionando-nos. Zimbardo e Boyd (2009) estudaram a Psicologia do tempo e 

entenderam que o tempo é considerado o recurso mais precioso do homem. Eles pesquisaram 

o uso correto do tempo, e a forma de atribuir valores ao tempo. Concluíram que as pessoas se 

sentiam mais satisfeitas quando investiam seu tempo em experiências como as férias ou 

quando estabeleciam relações sociais significativas, do que quando investiam em bens 

materiais.  

Na mitologia grega, Cronos e Kairós eram os deuses do tempo; um deus só não seria 

suficiente para explicar a relação do homem com o tempo, devido à tensão subjacente a essa 

relação. O homem criou mecanismos para medir o tempo, como a observação dos 

movimentos do Sol e da Lua; padronizou o ano, as estações do ano, os dias, as horas, minutos 

e segundos.  

Cronos, “Deus do tempo medido (quantitativo), representado como um deus malvado, 

que come seus filhos, simbolizando o que o tempo faz conosco, parece que nos devora”. 

(Mussak, 2010) Daí as expressões cronograma, cronologia e cronômetro. O tempo 

cronológico é linear e sequencial em nossas vidas. “[...] Nós vivemos dentro do tempo, mas o 

tempo também vive dentro de nós, assim como vive dentro de todos os seres humanos [...]” 

(Zimbardo e Boyd, 2009, p. 189) 
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Kairós é deus do tempo qualitativo (tempo adequado ou tempo qualidade); representa 

o “[...] deus do tempo vivenciado, é a forma como aproveitamos a vida, a partir das escolhas 

que fazemos”. (Mussak, 2010) Na prática, temos que lidar com e administrar ambos os deuses 

e, quando o assunto é tempo, mulher e maternidade, precisamos saber o que queremos e nos 

organizar para alcançar o objetivo almejado.  

Estabelecer uma relação de paz com o tempo é um ato de sabedoria que depende de 

nossas escolhas e decisões; lembrando que as escolhas são pessoais, acompanham os valores 

de cada um, e estão relacionadas à maturidade, aspecto subjetivo que acompanha essa 

transformação no tempo. A humanidade acreditou que controlaria o tempo ao medi-lo. Isso 

não aconteceu ainda. Ao invés disso, conseguiu apenas ter a noção da velocidade do tempo na 

consciência humana, o que ajudou a organizar sua existência.  

A consciência nos permite despender o tempo de acordo com três visões: da física, da 

metafísica e da ética. Do ponto de vista físico, o tempo pode ser medido: nós medimos o 

tempo, usando o relógio. Esse instrumento apenas nos avisa que o tempo passa e nós 

decidimos o que faremos com esta informação. No campo da metafísica, o tempo pode ser 

sentido, o tempo é um sentimento. Portanto, tem duração variável, contrariando os relógios. 

Exemplificando: dois minutos de broca no dentista são mais longos do que 16 minutos 

escutando o “Bolero” de Ravel, ao lado da pessoa amada. De acordo com a ética, o tempo 

deve ser vivido. O tempo é um recurso escasso que não pode ser reposto, e sua qualidade 

dependerá do que fizermos com ele. Queiramos ou não, nós gastamos o tempo em cada 

instante de nossas vidas. Somos os relógios nos quais o tempo se revela. Isso fica bastante 

evidente no caso da maternidade, pois algumas mulheres que se consideram jovens de cabeça, 

ficam com a ilusão de que o corpo permanecerá também jovem e, quando se dão conta, o 

tempo já passou. 

Para Covey (1994, p.2), “[...] existe uma lacuna entre a bússola e o relógio [...]”, ou 

seja, entre o que é realmente importante para nós e a forma como usamos o tempo, pois, 

geralmente, as pessoas costumam se arrepender mais por terem deixado de fazer algo, 

independente do resultado das suas ações. O relógio representa compromissos, reuniões, 

horários, metas e atividades: “[...] o que nós fazemos com o tempo e como o gerenciamos 

[...]”. (Idem) A bússola representa a visão, valores, princípios, missão, consciência, direção, 

ou seja, “[...] o que achamos importante e como conduzimos a vida [...]”. Covey sugere que 

um conflito se estabelece quando existe uma lacuna entre o relógio e a bússola, “[...] quando 

o que fazemos não está em nossa lista de prioridades [...]” (Idem); Covey menciona “[...] que 
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é uma verdadeira arte colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar, em nossa vida 

[...]”. (Idem) 

Nós sofremos pressões entre o que gostaríamos de fazer, o que temos que fazer e as 

diversas responsabilidades que assumimos. Estamos todo o tempo tomando decisões sobre 

como usar nosso tempo, seja relacionado com o aqui e agora, seja com objetivos e metas de 

longo prazo. O que o(a) impede de aplicar melhor seu tempo? O que é melhor para você? 

Covey (1994, p.2) coloca que a chave para ter qualidade de vida está na bússola, que “[...] é 

resultado das escolhas que fazemos todos os dias e como gerenciamos o nosso tempo. Como 

administramos o tempo em relação aos nossos projetos de vida? [...]”. 

Zimbardo e Boyd (2009, p.189) estudaram o funcionamento dos relógios biológicos da 

natureza como a migração dos animais, mudanças de estação, fases da lua, além dos processos 

em nosso corpo (relógios biológicos humanos) que nos fazem marcar a passagem do tempo, 

como a batida do coração, os ciclos menstruais. Essas são maneiras de perceber a passagem 

do tempo de forma inata e que estão inseridas e internalizadas no corpo e na mente. No 

entanto, esse relógio interno é complexo, menos preciso e deve ser ajustado com mais 

frequência, quando comparado a um relógio de pulso de corda.  

Um dos maiores dilemas das mulheres contemporâneas é conciliar uma carreira de 

sucesso com o relógio biológico. Será que elas estão realmente atentas a isso? Pois, de fato, o 

tempo biológico interfere diretamente no tempo cronológico, na capacidade de elas se 

tornarem mães biológicas. Quer dizer, as mulheres têm um “período de validade” para gerar 

filhos, pois nascem com uma quantidade restrita de óvulos, os quais vão amadurecendo 

mensalmente, a partir da puberdade. As mulheres apresentam maior fertilidade na juventude, 

entre 20 e 25 anos, mas a grande maioria delas não planeja ser mãe nesse estágio da vida. 

Após os 40 anos, elas podem apresentar maior dificuldade em engravidar de maneira natural, 

por meio de relação sexual, em função da quantidade e da qualidade de seus óvulos. Isso leva 

a refletir sobre o fato de que, atualmente, o tempo ideal biológico não coincide com o tempo 

ideal emocional das mulheres. “[...] A idade da mulher é considerada como o principal fator 

de risco, e a tendência de postergar a maternidade talvez seja o principal risco para 

infertilidade [...].” (Cavalcante e Cavagna, 2009, p.5) Conforme mencionei, o relógio 

biológico gera angústia e muita ansiedade para as mulheres, e Maldonado (2010, p.227) 

aponta que o “[...] relógio biológico define e determina o prazo para ser mãe, ou apenas 

mostra que a possibilidade já se esgotou.”  

Diferentemente das mulheres, os homens não têm “limitação biológica” nem temporal 

que interfira no nascimento dos filhos. Eles não precisam enfrentar esse problema, pois a 
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produção do esperma não acaba, embora estudos recentes tratem de uma diferença na 

qualidade do esperma com o passar do tempo. (Cf. Teich, 2007).  

Além do tempo biológico, devemos considerar a redução da taxa de fertilidade 

feminina e os riscos que acompanham a maternidade tardia. A infertilidade está sendo 

atribuída, principalmente, à educação prolongada e participação das mulheres no mercado de 

trabalho, levando-as a priorizar o sucesso e a realização profissional em detrimento da 

maternidade. Também pode estar relacionada ao uso de métodos contraceptivos de maneira 

desequilibrada, para adiar a entrada à maternidade.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), um casal é considerado infértil 

após 12 meses de relação sexuais desprotegidas. A própria definição está relacionada ao 

tempo. Se, em seis meses, a mulher com 40 anos ou mais, que tem relação sexual sem 

preservativo nos dias férteis, não conseguir engravidar, é recomendado recorrer a um centro 

de reprodução assistida. 

Também é considerado que, quanto mais idade tem a mulher, mais frequente é o 

resultado positivo para alguns tipos de anomalias genéticas no feto. (Cf. Goetzl e Hardford, 

2006) Disso decorre a importância de acompanhamento e monitoramento para detectar ou 

descartar essas possibilidades durante gravidez. De maneira geral, um dos maiores medos dos 

pais, durante a gravidez, é que o filho tenha algum defeito físico ou mental. Outro medo 

recorrente é o risco de aborto espontâneo. Em uma mulher de 40 anos ou mais, esses medos se 

exacerbam. Segundo Covey (1994, p.18), nossa vida é governada pelo ritmo do relógio, e 

parece que, ao chegar bem perto do final do tempo biológico, desencadeia um “súbito 

despertar”. São poucas as mulheres que percebem o quanto a urgência interfere em suas 

escolhas, ocasionando estresse, desgaste, sufocamento. Entretanto, essa situação pode ser 

também estimulante. 

A sensação de emergência tornou-se símbolo de status em nossa cultura. As mudanças 

do tempo cronológico são mais pautadas por Cronos do que por Kairos. Praticamente não se 

vivencia mais a diferença entre o dia e a noite, entre descansar e trabalhar, porque as pessoas 

estão plugadas 24 horas, dia e noite, em tempo real. O espaço físico esvaneceu-se nas redes 

virtuais, profissionais ou sociais. Tudo se tornou muito mais relativo. Não existem mais as 

sequências da natureza e nem o pré-estabelecido. Parece que, sem a escravidão do trabalho, 

não somos nada, embora essa sensação funcione de diferentes formas para cada pessoa. 

(Idem, p.26 e 29) 

As novas tecnologias nos fizeram acreditar que teríamos mais tempo livre para nos 

dedicarmos ao nosso aprimoramento, não só como profissionais, mas como seres humanos. 
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No entanto, o trabalho virtual acontece a todo momento, nos finais de semana e sem 

interrupção. As empresas “obrigam” seus executivos a usar celulares, iphones, laptops, que os 

mantêm conectados a qualquer hora do dia e da noite. O que “[...] houve foi uma apropriação 

brutal do tempo dos indivíduos pelo capitalismo contemporâneo. Nunca se trabalhou tanto 

como hoje [...]”. (Novaes, 2011) 

Os avanços nos meios de comunicação e transporte, principalmente, favorecem essa 

nova configuração do tempo, o que dificulta o pensamento em termos de tempo cronológico. 

A expectativa de vida foi ampliada devido a avanços na área de saúde e saneamento; o 

conceito de velhice mudou, mas há o risco da perda da autonomia, e da qualidade de vida. No 

caso da maternidade, não houve mudança no conceito. Ainda se considera que deve haver um 

tempo hábil para engravidar (sem risco ou com risco reduzido). Esse tempo considerado 

atualmente inflexível influencia no desejo de ser mãe, de quando ser mãe, ou de não ser mãe. 

Numa sociedade ocidental voltada para o imediato (consumo imediato, prazer imediato, 

realização imediata), um casal considerado normal é obrigado a cumprir determinadas tarefas 

em um determinado período de tempo. A sociedade espera que, após um ou dois anos de 

casados, esse novo par tenha filhos. O casal que não quer ou não consegue realizar essa tarefa 

tem que lidar com a pressão, ou com o sofrimento, o insucesso e a frustração, que aumentam 

com o passar do tempo. Ser mãe deixou de ser a essência do papel feminino, e passou a ser 

uma opção dentre várias outras. 

 Hewlett (2008, p.135) relata que tomar conta de um lar e de uma família consome 

muito tempo, e que 40% das mulheres de alta realização profissional sentem que os maridos 

criam ainda mais trabalho para elas do que as ajudam; 43% das mulheres mais velhas e 37% 

das mulheres mais jovens consideram seus maridos uma sobrecarga; elas mencionam que o 

relacionamento requer investimento e demanda de tempo, sendo que, atualmente, o tempo é 

visto como um problema para os casais. Muito se tem falado dos homens assumirem mais 

responsabilidades domésticas, mas a mudança efetiva ainda está em curso. O trabalho com 

crianças consome 24 horas por dia e acarreta cansaço físico e mental. O nascimento de um 

filho pode resultar em tensão e depressão, em função das dificuldades e da mudança repentina 

no estilo de vida de uma mulher. Viver está relacionado ao passado, ao presente e ao futuro, e 

depende da consciência, maturidade e escolha de cada um. 

O presente é a única coisa real, pois o passado não existe mais e o futuro ainda está 

por vir. Entretanto, os tempos são interligados e interdependentes. Vivemos o presente, mas 

estamos conectados ao passado que nos orienta, e ao futuro que nos motiva. O passado é 

chamado de memória e o futuro de sonho, desejo, esperança. Pensamos sempre: “E se... 



28 
 

pudéssemos voltar no tempo? E se soubéssemos já o que vai acontecer?...” Estamos sempre 

atrasados, esperando. Achamos que tudo passa rápido demais ou, quando estamos ansiosos, 

devagar demais. Fazemos de tudo para tornar nossa vida ágil, e ainda estamos atrás de mais 

tempo.  Conseguir fazer as pazes com o tempo é uma verdadeira sabedoria, porém “[...] a 

sabedoria não se transmite, pois é a maneira de ver e administrar as coisas”. 

Covey (1994) escreve sobre como definir prioridades em um mundo sem tempo. No 

caso dele, a prioridade foi fazer uma visita a sua filha, quando ela teve o terceiro filho. Em 

função do tempo, ele a encontrou frustrada, pois, desde o nascimento do bebê, ela não tinha 

mais tempo para nada. O autor comentou que a filha é brilhante, mas teve que abrir mão de 

seus projetos e das tarefas domésticas, só para cuidar do bebê. Ficou claro que a frustração 

dela era decorrente da alta expectativa em relação a suas tarefas. Sendo assim, teve de se 

preparar para continuar com a vida desequilibrada por mais um período, enquanto a 

prioridade era o papel de mãe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1:  Modelo de Covey  
FONTE:  COVEY LEADERSHIP CENTER, INC 1994, p.31 

 

Quando o assunto é a maternidade: 

(1)  No primeiro quadrante, URGÊNCIA X IMPORTÂNCIA, estão as 

mulheres entre os 40 e 55 anos que sonham e querem muito ter um filho, ou seja, 
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a maternidade deve ser vista enquanto prioridade máxima. Elas já devem ter 

adiado a maternidade por vários motivos ou por falta de um planejamento, mas, 

nesses casos, existe a urgência, pois a meta é conseguir que a gravidez aconteça.  

Segundo Cambiaghi (2012) desde a década de 1990, o relógio biológico 

ganhou mais tempo, a idade considerada máxima para uma gravidez assistida 

passou de 40 para 55 anos, embora os casos de sucesso nessa faixa limite sejam 

raríssimos; 

(2)  No segundo quadrante, NÃO URGENTE X IMPORTANTE, estão as 

mulheres que sabem que querem ter um filho, estão passando dos 35 e chegando 

aos 40 anos; 

(3)  No terceiro quadrante, URGENTE X NÃO-IMPORTANTE, estão as 

mulheres que congelam seus óvulos para serem usados mais tarde. Podem 

priorizar a carreira, buscar um parceiro, pois têm a garantia e controlam suas 

escolhas;  

(4)  No quarto quadrante, NÃO URGENTEX NÃO-IMPORTANTE, estão 

as mulheres que tomaram a decisão de não ter filho. A questão do tempo deixa de 

ser urgente e deixa de ser prioridade. Por exemplo, a mulher de mais de 40 anos 

que já tomou a decisão de não ter filhos biológicos.  

Sabemos que a vida não pode acontecer em quadrantes tão organizados, precisos e 

lógicos. Existe um continuum entre os quadrantes e as categorias, que possuem grau e gênero. 

Também uma parte significativa dos problemas de saúde que enfrentamos está relacionada ao 

nosso estilo de vida, pois, atualmente, perdeu-se o hábito de curtir a lentidão. Estamos 

movidos pela pressa e o pragmatismo (Cf. Augusto, 2011). De qualquer modo, a atitude em 

relação ao tempo é individual e social (aprendida). Com a descoberta da velocidade da luz, 

Einstein nos fez abandonar a ideia de tempo absoluto e único. Relacionamo-nos com o tempo 

de maneira, muitas vezes, inconsciente e subjetiva. “A relação com o tempo está baseada em 

nossos valores, decisões, opções e noções de culpa.” 

(http://vidasimples.abril.com.br/edicoes/088/pensando_bem/conteudo_523899.shtml).  

Em entrevistas com grandes personalidades, percebemos que todos, sem exceção, 

gostariam de ter mais tempo, sedo este destacado como o bem mais valioso. “[...] Não há 

nada que qualquer um de nós possa fazer nessa vida para acrescentar um momento a mais no 

tempo, e nada permitirá que possamos reaver o tempo mal empregado. Quando o tempo 

passa, se vai para sempre [...]”. (Zimbardo e Boyd, 2009, p.16) Nós usamos o tempo de uma 

maneira automática, de acordo com as nossas prioridades do dia, da semana, do mês e do ano, 
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e registramos acontecimentos marcantes, como nascimento, aniversário, morte em função do 

tempo. (Idem, p.15) Após acontecimentos que nos remetem a grande impacto emocional – 

falecimento de ente querido, experiência que nos deixa perto da morte, tragédia em larga 

escala – sentimos a noção e o poder do tempo. Após essas vivências, reavaliamos e 

ressignificamos o uso do tempo em nossa vida. “[...] Apesar das diversas instâncias em que 

atribuímos valores ao tempo enquanto commodity, mais valiosa é a de admirar quão pouco 

nós pensamos sobre como gastá-lo [...]”. (Idem, p.17) 

Gastamos nosso dinheiro de forma mais planejada e sensata do que nosso tempo, 

talvez em função da impossibilidade de economizar o tempo. Ele passa, quer escolhamos ou 

não como queremos gastá-lo. Porém, quando tomamos consciência que o tempo é escasso e 

finito, possivelmente descobrimos outra maneira de lidar com ele. (Cf. Idem, p.27) 

O tempo é um recurso preciso, quando tratamos da maternidade em mulheres acima de 

40 anos, e, a partir da nossa atitude em relação ao tempo, teremos maior possibilidade de 

alcançar o objetivo de ter um filho biológico. A percepção do tempo varia em diferentes 

sociedades. Quando se identifica a forma como se lida com o tempo, passa-se a ter maior 

consciência e possivelmente mais condição de fazer escolhas.  Novaes (2011) cita um texto 

inédito de Foucault que estuda como tempo é controlado pela Igreja, pelo capitalismo e pelos 

presídios. O formato é não deixar tempo vago para o indivíduo, disciplinando-o para não 

haver desordens e nem queda da produtividade. 

Essa desapropriação do tempo, exacerbada pelo capitalismo, já preocupava pensadores 

no passado. A estratégia de administração do tempo alheio não deixa de ser uma forma de 

dominação. Zimbardo e Boyd (2009) ressaltam que parece bastante tentador classificar as 

pessoas como estranhas, erradas, loucas, por ter atitudes diferentes em relação ao tempo, e 

que não deve ser confundido um consenso tradicional (noção de normalidade) como verdade 

fundamental. Zimbardo e Boyd ressaltam que, no cerne do tempo, há enigmas que ainda não 

foram desvendados completamente. Quanto à maternidade, principalmente após os 40 anos de 

idade, existem muitas variáveis em jogo e circunstâncias possíveis, o que torna bastante 

complexo prever o futuro. Entretanto, acredito na viabilidade de conciliar tempo de trabalho e 

tempo de maternidade; trabalhando menos e aproveitando melhor o tempo, as mulheres 

poderão desfrutar de uma vida menos monótona e estressante, e se tornarão mais alegres e 

felizes. O fato é que estamos postergando a maternidade em função da carreira, do avanço da 

medicina; pela ocupação e rotina desvinculada da percepção do tempo, e na busca de um 

companheiro.  
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1.2. Mulheres, trabalho e gênero 

 

Na contemporaneidade, as condições de trabalho das mulheres é bem diferente das 

condições dos homens, na maioria dos países. As mulheres ainda recebem salários menores 

que os homens, desempenhando a mesma atividade ou exercendo o mesmo cargo em uma 

empresa. O salário feminino sempre teve um gap em relação ao masculino. No Brasil, as 

mulheres ganham salários 27,7% inferiores aos dos homens e a diferença entre os 

rendimentos é maior entre os trabalhadores de maior escolaridade, segundo dados do IBGE. A 

média salarial da mulher brasileira representa 72,3% da média do salário que o homem 

recebe, sem contar que essa mulher cumpre dupla jornada de trabalho. Em outros países, essa 

diferença é semelhante. Na França, as mulheres ganham 81% dos salários do homem; na 

Austrália, 88%, e no Reino Unido, 75%. Entre idades de 40 a 44anos, as mulheres ganham 

meros 71% do salário dos homens (http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,salario-

medio-da-mulher-e-277-inferior-ao-do-homem,8102,0.htm). 

Desde o pós-guerra e, mais acentuadamente, a partir dos anos 1970, o mundo viveu 

um processo de feminilização do mercado de trabalho; aumentou o número de mulheres que 

buscam emprego para sustentar suas famílias e para complementar a renda familiar, devido à 

redução do valor real dos salários masculinos, aumento nos níveis de escolaridade femininos e 

a crescente demanda pela força de trabalho feminina em diferentes setores econômicos. As 

mulheres não só se tornaram mais preparadas como mais necessitadas de participar 

ativamente no setor econômico.  

No Brasil, ainda segundo dados do IBGE (2012), a mulher representa quase 45% do 

universo profissional, sendo que 25% delas sustentam suas famílias. Consequentemente, essa 

falta de equiparação salarial entre os gêneros gera desigualdade na distribuição de renda e 

limita muitas vezes, a condição familiar, visto que esses 25% de mulheres que sustentam suas 

famílias poderiam dispor de mais recursos. Esse formato econômico favorece o aumento da 

proporção de excluídos e marginalizados que vivem em situação de extrema pobreza, sem 

acesso aos recursos que deveriam ser disponibilizados pelo Município e Estado, tanto na área 

da saúde como da educação, e sem a perspectiva de romper com esse ciclo de pobreza. Como 

mencionei acima, a discrepância salarial é maior onde existem trabalhadores com nível 

superior. Em 2009, mesmo as mulheres tendo indicadores de escolaridade superiores aos do 
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sexo masculino,1 recebiam apenas 60% do ganho masculino. Segundo Paulina (2011), as 

diferenciações das responsabilidades hierárquicas e das relações permanecem. Apesar dos 

diplomas e da competência, mantêm-se as desigualdades na trajetória e na carreira.  

Um aspecto interessante a observar refere-se a como as mulheres investem sua renda 

familiar. Elas investem 90% da remuneração nos filhos, em estudo, ou na ampliação da casa. 

Tudo isso mostra que as mulheres estão investindo formalmente em suas famílias e em suas 

carreiras, embora continuem ganhando um salário inferior ao dos homens, pela mesma 

atividade. No entanto, pode estar acontecendo uma tendência de mudança nesse quadro, pois 

atualmente as mulheres estão ocupando cargos nunca ocupados antes - cargos de grande 

responsabilidade e poder. Assim, para as mulheres contemporâneas, principalmente as 

pertencentes a camadas sociais médias e altas, as questões mais complexas, problemáticas e 

conflituosas sobre a maternidade emergem particularmente do tema carreira ou profissão. 

Embora as mulheres tenham acesso às mais variadas carreiras profissionais, parece que elas 

ainda não sabem escolher uma profissão que facilite conciliar com a maternidade, ou, até 

mesmo; demonstram dificuldade em  não deixar que a profissão ocupe uma dimensão central 

em sua vida. A esse respeito, Cortella (2011) nos faz refletir: “[...] a carreira deve ser voltada 

para a vida e não a vida voltada para a carreira [...].” Goldenberg (2012)2 ressalta que a 

mulher “em outros países, investe um período só na carreira, outro no casamento, e outro na 

função de mãe. No Brasil, ninguém quer subtrair nada e ninguém enxerga como problema o 

acúmulo de desejos, o que resulta em um grande conflito”. Hewlett (2008) entrevistou 

mulheres de 50 anos na virada do milênio. A autora focou nas realizações da geração pós-

feminismo que se tornou poderosa em determinados campos de atividades anteriormente 

somente dominados por homens. Fato notável, nenhuma dessas mulheres entrevistadas teve 

filhos, e elas contavam, de forma recorrente, que os filhos não vieram em função da carreira 

muito exigente; que passaram por constrangimentos durante a carreira; tiveram dificuldade de 

relacionamento com os homens, falta de um parceiro. Muitas se culpavam por esses episódios 

de suas vidas e diziam que não era uma escolha para elas não ter filhos. A autora especifica as 

prevalências dos episódios mencionados: “[...] 19%, questões de infertilidade; 13%, falta de 

um parceiro (pois não queriam ter filhos sozinhas), e 13%, seus maridos não queriam ter 

                                                 
1 A parcela de mulheres no mercado de trabalho com nível superior era de 19,6% superior a 14,2% de homens e 
sendo que 61,2% das mulheres tinham ensino médio completo contra 53,2% dos homens; as mulheres ocupam 
57% das vagas universitárias e a maioria dos cursos de pós-graduação (IBGE). Para Azeredo (2010), "a mulher 
tem mais escolaridade do que o homem por uma questão cultural, pois o homem sai mais cedo de casa para 
trabalhar e a mulher tem a chance de estudar mais". 
2 Palestra realizada em maio de 2012 no Fórum das Mulheres para a Revista Claudia. 
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filhos”. (Hewlett, 2008, p.97 ) Tais episódios são mencionados entre as mulheres que 

possuem alta realização pessoal e profissional. 

Friedlander (apud Hewlett, 2008, p.14) chamou a falta de filhos de uma “[...] não 

escolha arrepiante [...]”, querendo dizer que, entre os 30 e 40 anos dessas mulheres, os 

constrangimentos da carreira e dificuldade de relacionamento gradualmente estreitaram a 

possibilidade de ter filhos. Algumas das entrevistadas relataram depressão, outras buscaram 

um tipo diferente de vida.  

 
Mais de ¼ das mulheres bem sucedidas entre 41 e 55 anos gostariam de ter 
filhos e essa porcentagem cresce para 31%, para as mulheres ultra 
realizadas; as mulheres altamente realizadas depois dos 39 anos são 
extremamente improváveis que tenham filhos. Entre as mulheres de alta 
realização, somente 1% teve filho, depois de 39 anos. (Hewlett, 2008, p. 85) 
 

Enfim, “[...] todas elas gostariam de ter encontrado uma maneira de ter filhos, pois 

não ter filhos não foi uma escolha ou uma decisão tomada de forma consciente; parece que a 

alegria e o desafio da carreira facilitou no desvio e na decisão de serem mães”. No entanto, 

“[...] o senso de perda para essas mulheres era palpável. Eu podia vê-lo em suas faces, ouvi-

lo em suas vozes e senti-lo em suas palavras”. (Idem, p.15) A autora relatou que não esperava 

que essas mulheres tivessem desistido “[...] de uma das maiores alegrias da vida, que é ter 

filhos”. (Idem, p.15) E continua: “[...] as mulheres bem sucedidas precisam de duas coisas 

que não estão prontamente disponíveis: empregos com redução de horário e carreira que 

possa ser interrompida. Existe a estrada principal, mas é preciso ter um atalho”. (Idem) A 

autora menciona que trabalha com suas alunas para não terem medo de largar a carreira meio 

construída, pois uma nova oportunidade de emprego pode aparecer: “[...] somos inteligentes, 

educadas e a vida é longa. O clone masculino, competitivo não funciona”, posiciona a autora. 

(Idem, p.15 e 52) 

Palmieri (2000 apud Hewlett, 2008, p.18) diretora administrativa da Korn Ferry 

Internacional, assim como Paglia (2008, p.62) reforçam a necessidade de a mulher fazer 

escolhas e aprender a ser estratégica na vida pessoal, perguntando a si mesma o que ela 

precisaria para ser feliz aos 45 anos de idade.  Relata que a pergunta deve ser feita cedo o 

bastante para que as jovens consigam o que verdadeiramente almejam, como acontece na 

escolha da carreira profissional.  

Uma pesquisa realizada em 2011 pela consultoria de recursos humanos Right 

Management (Cornachione, 2011) mostrou que 48% dos brasileiros entrevistados se 

mostraram insatisfeitos com o trabalho e se consideram infelizes com que fazem. Porém, essa 
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insatisfação se manifestou de forma mais aguda entre as mulheres, pois 59% delas afirmaram 

que não estavam felizes em seu trabalho. Esse estudo mencionou que a insatisfação das 

mulheres repercute na área da saúde mental, por meio de sintomas como depressão e 

ansiedade, quadros de saúde importantes no país. A insatisfação pode ocorrer como resultado 

de as mulheres estudarem mais e ganharem menos na vida corporativa, ou em função da dupla 

jornada de trabalho. 

Estudo realizado no Brasil pelo Ibmec (2008) avaliou as desigualdades no trabalho 

dentro e fora de casa entre homens e mulheres. A mulher trabalhava em casa no mínimo o 

dobro do que o homem. A porcentagem de mulheres que cumpria jornada de trabalho de 40 

horas semanais era menor do que 56,2%, sendo que apenas 8% dos homens tinham jornada de 

trabalho de 40 horas por semana ou mais. Entretanto, quanto maior a participação da renda da 

mulher na família, menos tempo ela dedica ao trabalho doméstico, quando tem empregada; o 

que mostra que cuidar dos afazeres domésticos não é só uma questão cultural e social, existe 

principalmente o aspecto econômico. 

Focando a maternidade, trabalho e gênero, observo que as mulheres se tornam menos 

valorizadas no mercado de trabalho, quando têm filhos. Um filho causa perda salarial de 6%, 

enquanto dois filhos perda salarial de 13% e, de acordo com Buding e England (2008 apud 

Hewlett, p.112), economistas chegaram à conclusão de que a perda é de 7% por filho. As 

semanas são extremamente corridas, existe a falta de apoio familiar, principalmente nos 

grandes centros urbanos, o que torna a combinação carreira/família verdadeiramente 

desanimadora. 

A maternidade pode interromper e limitar a carreira da mulher, reduzindo o ganho. 

Observo gerentes e diretores descontentes com mulheres que voltam ao trabalho e passam a 

sair pontualmente no horário, pois precisam pegar o bebê no berçário ou escolinha. Isso é 

interpretado por eles como falta de comprometimento com o emprego e falta de foco no 

trabalho. 

Um fenômeno que vem ocorrendo, tanto no Brasil como nos EUA, e ainda pouco 

estudado, é a volta das mulheres para o lar. São mulheres que abandonam suas carreiras bem 

sucedidas para se tornarem mães em tempo integral. O fenômeno é conhecido como opting 

out, pois implica em uma escolha. A pergunta é: será que as mulheres que realmente tiveram 

sucesso e têm paixão pelo que fazem estão realmente escolhendo abandonar suas carreiras e 

retornar a seus lares? 

Stone (2007) realizou um estudo com mulheres norte-americanas que desistiram de 

carreiras bem sucedidas como médicas, advogadas, cientistas para se dedicarem de forma 
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integral ao lar e aos filhos. Buscou perceber os papéis desempenhados pelos maridos, filhos e 

colegas no processo de tomada de decisão, bem como esforços para construir uma nova 

identidade, a nova vida, em função da volta ao lar. Os resultados desse estudo mostraram que 

o retorno ao lar aconteceu em decorrência das dificuldades encontradas para conciliar as 

demandas de uma carreira profissional de alto nível com os intensos cuidados nas tarefas 

domésticas, principalmente na educação e criação dos filhos, pois, nos EUA, as mães só 

contam com a participação do companheiro, o que a leva a fazer essa escolha. (Cf. Rocha-

Coutinho, 2009) As mulheres norte-americanas têm mais dificuldade em conciliar dois papéis 

desgastantes: a carreira bem sucedida e a maternidade, sendo que priorizam a 

responsabilidade com os filhos e, depois, a importância da carreira.  

No Brasil, diferentemente, as mães contam, além dos empregados, com os familiares – 

mais especificamente com as mães –, no cuidado da casa e dos filhos. A volta ao lar pode ser 

decorrência das dificuldades encontradas para conciliar a família e a carreira, apesar da maior 

facilidade, quando comparado aos EUA. (Cf. Idem) Para Stone (2007), esse fenômeno pode 

representar um novo tipo de família no Brasil. 

Segundo Rocha-Coutinho (2009), as mulheres de classe média alta são educadas para 

competir e crescer profissionalmente; a buscar sucesso tanto na escola como no mercado de 

trabalho, e ter sua independência financeira. Em contrapartida, ainda são treinadas para ser os 

sustentáculos da família, enquanto esposa e mãe. Elas escutam que o lugar essencial da 

mulher é em casa, ou seja, ideias antagônicas: individualidade, sucesso, realização pessoal e 

profissional, igualdade entre os sexos; em paralelo, o domínio público pertence ao homem, o 

provimento das necessidades financeiras da família também é atribuição do homem. As 

mulheres aprendem a manter separada a esfera de realização profissional e a esfera doméstica; 

essa separação da casa e do trabalho pode ser uma estratégia para lidar com expectativas 

conflitantes. Entretanto, a forma de solucionar esse problema é geralmente individualizada, e 

gira em torno de buscar formas de corresponder às expectativas dos dois mundos: o doméstico 

e o público. O fato de os cargos diretivos das empresas serem convencionalmente masculinos 

define o universo feminino como doméstico. Essa é uma construção histórica e social que 

vem sofrendo alguma alteração, tendo como consequência situações de adiamento da 

maternidade entre as mulheres ou a escolha pela não maternidade. Ainda assim, o discurso 

apresentado é: “Mãe é mãe, e é ela quem melhor cuida do filho”.  

Nesse contexto, identifico a maternidade com a feminilidade. Talvez isso possa obrigar 

uma mãe a cuidar da prole, e não a optar em cuidar dela. A maternidade e a responsabilidade 
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com a família tendem a ser priorizadas em detrimento da carreira profissional, ainda que seja 

atribuída importância a ela. (Cf. Idem) 

Atualmente, mulheres combinam trabalho e cuidado com os filhos, buscando possíveis 

soluções: horários flexíveis, mudança de emprego, redução de investimento na carreira para 

atender às demandas dos filhos e do trabalho. Isso reproduz a clássica divisão do trabalho 

frente ao gênero e as representações sociais sobre os lugares reservados aos homens e às 

mulheres na família e na sociedade. 

Estudo comparativo entre mães (empregadas e desempregadas) mostrou que as 

mulheres eram mais felizes quanto tinham carreira e família. (Cf. Idem) As mães empregadas 

tinham mais satisfação, alta autoestima, e menos depressão, pois a atividade profissional 

fornecia recursos mentais, financeiros, autoconfiança, e amizade entre adultos. Foi 

considerado um desgaste abandonar a carreira, lembrando ainda que o trabalho traz 

independência e poder. Outro ponto destacado foi que as mães trabalhavam melhor em 

empregos de meio período ou de horas reduzidas. Para conseguirem ter felicidade no 

emprego, precisavam maximizar o bem-estar maternal. O fato é que elas sentiam-se mais 

felizes quando tinham tempo para o lazer, e tempo para desfrutar com os filhos. Depois do 

nascimento do bebê, a volta ao trabalho era considerada um dos momentos mais difíceis para 

as mulheres. 

Embora as vivências possam ser sentidas de diferentes formas, voltar é uma obrigação 

e uma necessidade e não uma escolha para algumas mães. Entretanto, algumas mulheres estão 

felizes com o retorno, após a licença maternidade. Às vezes, o nascimento do filho pode trazer 

revisão de valores e prioridades pessoais, assim como da vida profissional. A mulher que se 

concentrava só no trabalho, agora precisa administrar quem cuida do filho em casa.  

Rocha-Coutinho (2009) mostrou que, no retorno após a licença maternidade, tanto as 

mulheres de camadas médias que trabalhavam fora de casa sem grande investimento na 

carreira, como as grandes executivas com imenso investimento na carreira, oscilavam na hora 

de retornar ao trabalho. Tanto para as executivas como para as mulheres que tinham um 

emprego menos valorizado, “[...] a maternidade foi vista como a essência da condição 

humana (ser mulher = ser mãe) e a mãe considerada indispensável para o bom e saudável 

desenvolvimento de seus filhos”. (Rocha-Coutinho, 2009, p.231) Porém, os ajustes na pós-

maternidade dependem do emprego de cada uma, da função exercida, do gostar do que faz, do 

quanto o parceiro colabora financeiramente, da rede de apoio existente.  (Idem, p.17) 

Outro ponto a ser destacado, no aspecto da mudança social, é que cada vez menos as 

avós estão disponíveis para cuidar dos netos, por vários motivos. Elas trabalham fora, não 
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vivem geograficamente perto dos filhos ou simplesmente não têm paciência. Mais um fator é 

o apoio do marido. Quanto mais suporte ele oferece, mais sensível é a conduta da esposa em 

relação aos filhos. (Cf. Rosas, 2009) É um desafio para o casal voltar para casa após um dia 

inteiro de trabalho, ter disponibilidade para dar espaço e tempo para brincar e cuidar dos 

filhos, e, ainda, dar conta dos afazeres domésticos. Cortella (2011, p.7) “[...] percebe um 

elevado nível de angústia nas pessoas, por causa do desequilíbrio que costumam estabelecer 

na vida e na carreira”. O autor não gosta da separação entre vida pessoal e vida profissional, 

uma vez que o trabalho faz parte da vida pessoal. “[...] não sou um profissional e uma pessoa; 

sou uma pessoa cuja vida tem várias dimensões, sendo, que uma delas é o profissional, a 

minha carreira, que é uma dimensão importante do cotidiano”. (Idem)  

As mulheres que conseguem conciliar os papéis de mãe e profissional em função da 

maternidade, começam a ser reconhecidas como uma escola excelente para gerentes, pois 

conseguem: equilibrar diferentes exigências, estabelecer ritmo, organizar, ensinar, orientar, 

supervisionar, gerenciar conflitos e informações, e há vários cargos que exigem essas 

aptidões. (Cf. Helgesen apud Rosas, 2009, p.37) Além disso, a maternidade obriga as 

mulheres com filhos a impor limites para buscar o filho, amamentar, ir à consulta médica. Em 

alguns momentos, elas parecem ser as únicas pessoas a ter vida fora do trabalho.  

Alguns aspectos relacionados a essa questão foram citados por vários autores (Hewlett, 

2008; Rocha-Coutinho, 2009; Relvas, 2001; Badinter, 2011; Schyman apud Ockrent e 

Treiner, 2011), como apoio social e no trabalho,  lembrando que, nos países desenvolvidos, 

esses aspectos estão entre os mais presentes: 

• Número de creches para as mães que trabalham fora. No Brasil, são poucas as 

empresas amigas da família, que investem em creches e berçários. As que oferecem 

esse serviço, contam com diversos projetos pedagógicos e amplos horários de 

atendimento para bebês a partir de três meses. Os pais geralmente acompanham por 

vídeo o cuidado com seus filhos;  

• Ter uma pessoa de confiança que se encarregue de cuidar bem do bebê. Essa é a 

forma encontrada pela maioria das mães brasileiras de classe média, jeito 

encontrado para equilibrar a necessidade de trabalhar, a segurança emocional e o 

bem-estar do bebê. No entanto, o atual custo da babá vem se tornando alto para 

grande parte das famílias; 

• Busca de uma licença-maternidade mais longa e maior participação dos maridos. 

No Brasil, as mulheres têm 120 dias de licença-maternidade remunerada (as que 

contribuem com a Previdência Social). Unir as férias, com a licença maternidade 
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facilita para a mãe ficar mais em casa com o bebê. Em alguns casos, pode ocorrer 

uma interrupção da carreira, após essa licença. Relvas (2001, p.113) aponta que a 

licença-maternidade de três meses ou mais é gratificante pela maior disponibilidade 

de estar com o bebê, além da maior possibilidade de recuperação física. Hewlett 

(2008, p.138) reafirma a importância e o efeito positivo da licença-maternidade 

remunerada para as mulheres na ocasião do nascimento, pois possibilita que ela 

mantenha uma história de emprego contínuo e a provisão de um trabalho protegido. 

No entanto, a licença pode ser dolorosa pela separação dos colegas, amigos e pode 

ser um processo bastante solitário. Na Suécia existe um esforço para conciliar 

maternidade e carreira, procurando-se criar condições de igualdade entre homens e 

mulheres. O país conta com as licenças mais generosas, com flexibilidade de tempo 

de trabalho para os pais com crianças de menos de oito anos; com licenças para 

cuidar dos filhos doentes até os três anos; com vagas em creches (Cf. Badinter, 

2011, p.137), e com licenças parentais, mais vantajosas. Os pais contam com 13 

meses de licença pagos em 80% de seus retrospectivos salários, o que pode explicar 

o fato de eles desejarem permanecer com seus filhos após o nascimento. (Cf. 

Schyman, 2011, p.647) O modelo sueco está na vanguarda das políticas familiares 

europeias, assim como o alemão, onde existe licença para pai ou mãe de um ou dois 

anos;  

• Salário Maternidade; 

• Licença-paternidade. Atualmente, no Brasil, ela se resume a uma semana, embora 

haja proposta de ampliação para seis meses, e, como sugestão, um banco de horas 

que poderia ser retirado durante a vida do filho até que completasse 18 anos;  

• Licença adicional, não remunerada provavelmente. Corresponderia a um intervalo 

na carreira. Algumas mulheres gostariam de um intervalo oficial, que poderia 

consistir de três anos de licença não remunerada. Existem companhias que 

oferecem essa possibilidade, fornecem benefícios e a garantia do retorno ao 

trabalho. Entretanto, o cônjuge precisa estar empregado;  

• No emprego, manter um canal de comunicação aberto e franco com a equipe e com 

a chefia, buscando apoio dos superiores, na tentativa da redução da carga horária 

trabalhada ou na busca de horários de trabalho mais flexível. Que tipos de apoio a 

sua empresa pode oferecer? Horários flexíveis? Ou trabalhar quatro dias por 

semana? Quais são os benefícios oferecidos pela sua empresa? 

• Horários mais flexíveis na empresa ou no setor privado; 
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• Facilidade de voltar ao emprego depois de longas licenças maternidades; 

• Trabalhar em casa: há empresas que permitem ao funcionário trabalhar em casa, em 

parte do expediente diário ou em alguns dias por semana (possibilidade de trabalho 

remoto);  

• Solicitação de redução de viagens; 

• Possibilidade de teleconferência; 

• Listagem separada de empregos de meio período ou de horário flexível que sejam 

publicados separadamente em jornais, publicações de negócios ou websites; 

• Criação de carreiras de meio período como empregos de alto nível que permitiriam 

a redução das horas e da carga trabalhada em base contínua;  

• Planos de aposentadoria reestruturados, para eliminar a penalização em função de 

interrupções ocasionadas pela maternidade, durante a vida profissional; 

• Deduções ou subsídios para programas de retorno ao trabalho que capacitem os 

profissionais a recuperar sua performance anterior à volta ao trabalho; 

Outro aspecto que devemos observar é com relação ao fato da mãe dormir muito 

pouco para cuidar de seu bebê. A privação do sono pode ser perigosa, tanto para o bebê como 

para sua mãe. A maternidade pode deixar a mulher deprimida, quando ela perde a 

possibilidade e a capacidade de dormir. Na pesquisa realizada por Rocha-Coutinho (2009, 

p.230), as mulheres fizeram ajustes em suas vidas profissionais, após a maternidade; 

reduziram a carga horária e as viagens, evitaram trazer trabalho para casa, não optaram por 

um emprego melhor. Algumas delas tiveram atitudes consideradas “mais radicais” por elas 

mesmas, como parar de trabalhar, pois, para elas, abandonar totalmente o emprego não era 

considerado uma solução fácil, mesmo que a condição financeira permitisse, em função do 

status e da possibilidade de não ser apenas mãe. As “menos radicais” montaram seu próprio 

negócio, com horário flexível, ou buscaram ser autônomas. Outras montaram um escritório 

em casa ou próximo, com a finalidade de viver plenamente a maternidade. (Cf. Rocha-

Coutinho, 2009) 

Em termos de equilíbrio entre trabalho e família, as empresárias têm melhores 

possibilidades que as empregadas, pois podem evitar as longas semanas de trabalho e criar 

uma vida mais equilibrada. O principal problema é o número de horas que se espera que a 

mulher trabalhe. Quanto mais bem sucedida a mulher, mais longa é sua semana de trabalho. 

Uma norte-americana entrevistada por Hewlett (2008, p.246) disse que trabalha 60 horas por 

semana, 50 semanas por ano, o que deixa muito pouco tempo para outra coisa. Disse que a 

cultura das longas horas tem se tornado tão opressiva que os paliativos não aliviam nas 
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empresas. Nesse estudo, 94% das mulheres relataram sobrecarga de trabalho e, destas, 89% 

sentiam cansaço frequentemente. O cansaço é uma queixa bastante comum e o período entre 

os 30 e 40 anos de idade é considerado mais difícil na vida da mulher para conciliar afazeres, 

carreira e educação dos filhos. 

Os sociólogos Jacobs e Gerson (1998 apud Hewlett 2008, p.252) apontam que a 

porcentagem de mulheres trabalhando 50 horas por semana ou mais é mais alta nos EUA do 

que em qualquer outro lugar do mundo. No Brasil, 35,5% das mulheres trabalhavam até 30 

horas por semana, contra 27,2% que trabalhavam até 40 horas por semana, e, acima de 50 

horas por semana, estavam 10,6% das mulheres e 23,4% dos homens, em 2001. 

(http://getinternet.ipea.gov.br/ipeacaixa/monografias%20estudantes/tema%201/010_monograf

ia.pdf)  

Em 1938, foi institucionalizada a semana de 40 horas de trabalho e requerido o 

pagamento de hora extra para qualquer hora adicional trabalhada. Porém, no dia a dia o que 

acontece em geral é que os empregadores usam as horas extras trabalhadas como base para 

promoção e futura compensação. (Cf. Hewlett, 2008) Hewlett menciona que existe uma 

diferença entre empresas europeias e norte-americanas quanto à carga horária trabalhada. Nas 

companhias europeias, as profissionais que trabalham com horários reduzidos são 

aproveitadas em projetos de alta performance, e não se sentem marginalizadas. 

Diferentemente, as mulheres que trabalham meio período nos EUA, ficam estigmatizadas, 

mesmo atingindo resultados esperados.  

Atualmente, as melhores políticas de apoio à maternidade são oferecidas na Europa: 

18 meses remunerados de licença-maternidade; excelentes pré-escolas, com horários de 

funcionamento que entrosam facilmente com o dia de trabalho, e a possibilidade de mães e 

pais trabalharem 6 horas por dia até que a criança tenha oito anos de idade, pois existem os 

programas e as políticas governamentais destinados a suavizar a carga das mães que 

trabalham. Entretanto, nem todos esses esforços garantem um real aumento da taxa de 

natalidade em países que possuem as melhores políticas de apoio à maternidade. 

Exemplificando, as mulheres suecas são as mais beneficiadas há mais de 20 anos, e têm 

menos filhos que as mulheres norte-americanas.  

Um estudo norte-americano realizado em mil grandes companhias descobriu que 

algumas estão elaborando pacotes de política para o trabalho e para a vida das mulheres, 

sendo que as doze melhores companhias eleitas para a mulher trabalhar levavam a sério a 
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questão da otimização do tempo: 87% delas ofereciam assistência de cuidado infantil e 77% 

horários flexíveis de acordo com Hewlett (2008, p.256-257). 

Badinter (2011, p.30) ressalta que, apesar de todos os esforços autorizados para 

permitir e garantir às mães de conciliar melhor vida profissional e familiar, “[...] a maioria 

européia (sic) não ultrapassa o limite fatídico de 2,1 filhos [...]”, o que é preocupante. Deve-

se levar em conta que há queda da taxa de natalidade “[...] na Europa, EUA, Canadá e 

Austrália, mas em países como Nova Zelândia e Japão nota-se um aumento desta taxa”. 

(Badinter, 2011, p.30) 

O Brasil já tem taxa de natalidade igual à dos países desenvolvidos. As mulheres 

brasileiras têm, em média, 1,8 filhos, gerando como consequência envelhecimento da 

população e peso direto no financiamento da aposentadoria. (Chade, 2011) 

Na economia atual, o mercado não pode se dar ao luxo de perder profissionais 

qualificadas quando elas viram mães; um quarto dos talentos femininos altamente 

qualificados é forçado a sair do emprego quando tem filhos. Em 2000, 22% das mulheres 

norte-americanas com MBA não estavam no mercado de trabalho, o que é uma perda 

extraordinária de talento, segundo Hewlett (2008). Essa pesquisa norte-americana nos mostra 

que ainda tem muito ajuste a ser feito, pois o capital humano é que faz a diferença e gera 

vantagem competitiva para as empresas. No entanto, poucas empresas estão cientes do custo 

de perder empregados talentosos. O fato é que já não existem candidatos capacitados para o 

volume de vagas existentes no mercado de trabalho, e aquelas que possuem maior capital 

intelectual acabam tendo maiores oportunidades. 

Quanto às questões práticas, a legislação brasileira garante às grávidas alguns direitos 

trabalhistas, como a estabilidade de emprego, enquanto estiver grávida, e até cinco meses 

após a gravidez. A mãe não pode ser dispensada do trabalho por  “justa causa”. (Murkoff, 

2004, p.174) Quando nasce o bebê, essa mulher terá direito a licença-maternidade de 120 

dias, sem prejuízo do emprego e nem de salário (o salário maternidade é pago para as 

mulheres que contribuem com Previdência Social). Também, a mulher grávida, ou após a 

licença maternidade, pode solicitar transferência de função, caso necessite e, futuramente, 

pode retornar à atividade antiga, caso queira. A mulher pode se ausentar por dois períodos de 

30 minutos para amamentar o seu bebê, até ele completar seis meses: é a chamada licença-

amamentação. Quanto aos trâmites burocráticos, a grávida deve apresentar um atestado 

médico no trabalho e solicitar um afastamento, que pode ocorrer 28 dias antes do parto.  
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No Brasil, ainda a maioria das empresas não permite que as mães tirem licença quando 

estão com filhos pequenos, apesar de esse direito constar no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA, 2002).  

Hewlett (2008, p. 263-265) sugere um pacote de políticas de trabalho/vida, pontuando 

como iniciativas do setor privado: (1) dar a qualquer pai que trabalha um banco de horas que 

poderão ser retiradas ao longo da vida até que o(a) filho(a) complete 18 anos de idade; (2) 

criar empregos de alto nível que permitam horas reduzidas e redução da carga de trabalho em 

base contínua; (3) desenvolver estradas e atalhos para alcançar o equilíbrio entre trabalho e 

vida, que possam até significar interromper trajetórias convencionais da carreira. A autora   

(p. 266-267) também sugere iniciativas governamentais: (1) permitir licença médica e familiar 

aos trabalhadores e transformá-la em licença remunerada (12 semanas de licença protegida 

para cuidar de um novo filho ou de um pai idoso); (2) conceder incentivos fiscais às 

companhias que ofereçam a dádiva do tempo a seus empregados (como empregos de horas 

reduzidas, empregos partilhados, licença-paternidade/maternidade remunerada, 

teleconferência, semana de trabalho comprimida); (3) promover uma nova legislação para 

eliminar os incentivos das semanas de longas horas. Todas essas políticas refletem as 

necessidades e desejos das profissionais que querem opções de trabalho/vida que lhes conceda 

a dádiva do tempo. Esse pacote permite ao indivíduo mudar a fronteira entre trabalho e 

família, buscando um equilíbrio em longo prazo.  

Entretanto, a resistência é dura contra políticas que apoiam as mulheres e mães 

trabalhadoras. Como já mencionei, a Suécia é considerada um dos países mais respeitadores 

dos direitos das mulheres. O Parlamento conta com 47% de mulheres, as suecas têm uma das 

taxas de emprego mais elevadas da Europa e cerca de 80% delas exercem uma atividade 

remunerada em tempo integral ou parcial. Oitenta por cento das mulheres na Europa 

conjugam atividade profissional e vida familiar, e constituem a metade do mundo do trabalho, 

paridade quantitativa, porém não igualitária em termos de determinados setores e salários. 

Hakim (apud Badinter, 2011) demonstra que a política familiar sueca não é tão propícia como 

se faz crer, pois mostra como é favorável à natalidade, mas infinitamente menos à carreira das 

mulheres frente às estatísticas salariais, pois existe um teto abaixo do qual 80% das mulheres 

são pagas e acima do qual 80% dos homens. A explicação: 75% das mulheres suecas 

trabalham em empresas públicas e em postos menos qualificados, enquanto os homens 

trabalham no setor privado, mais difícil e exigente. Quanto mais o Estado ampliou a generosa 

licença-maternidade, menos as empresas privadas se inclinaram a contratar mulheres. Elas 
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compõem apenas 10% dos quadros dirigentes. Além disso, em 2000, as mulheres suecas 

recebiam salário 20% menor do que os homens. 

Até o atual momento, nenhuma política familiar se revelou verdadeiramente eficaz no 

que concerne à igualdade entre os homens e as mulheres. As futuras gerações ficarão 

chocadas com nossa falta de consciência de que o maior problema político é a desigualdade 

entre os sexos (Cf. Ockrent, 2011), ainda que a lei e sua incorporação social, como ocorreu na 

França e nos países escandinavos, tenham melhorado a condição da mulher naqueles países. 

As mulheres precisam parar de se desculpar por querer filhos e carreira. Quando a mulher tem 

um filho, ela não está cedendo a um hobby, mas assumindo responsabilidades que têm um 

significado social admirável na nossa cultura. Ter filhos e carreira é importante tanto para as 

mulheres como para a nação. Por isso, deveriam encontrar apoio, pois a divisão de trabalho 

entre os cônjuges é ainda muito desigual. 

Covey (1994, p.9) coloca que “[...] pensamos na felicidade enquanto conquistas 

financeiras ou profissionais, para depois constatarmos que o sucesso não traz a satisfação 

esperada ou desejada”. Ainda menciona que “[...] têm aquelas que não sabem quais são as 

suas prioridades e vão de uma atividade para outra de forma mecânica; e têm aquelas que 

são mais acomodadas e apresentam medo decorrente das mudanças, o que pode dificultar a 

busca de viver a maternidade”. (Idem, p.100) Em função da alta competitividade, na 

perspectiva da empresa, a pessoa sempre está devendo, independente da razão. Existe sempre 

a sensação de que há uma dívida a ser paga. A mulher deve competência, equilíbrio, horas, 

foco... (Cf. Cortella e Mandelli, 2011) Isso porque passa parte da vida estudando para ter uma 

carreira e, depois, continua investindo para mantê-la. Quando pode aproveitar, a energia vital 

acaba. Mandelli ainda destaca que, na perspectiva da empresa, você é seu fiel depositário. 

Não terceirize sua biografia. Na perspectiva da empresa, enquanto negócio, ela vai exigir o 

máximo de qualquer indivíduo. A gerações mais jovens, no entanto, apresentam a tendência 

de estabelecer um tipo de vínculo mas fraco em relação às empresas.  

Maternidade e gênero. As mulheres estão ganhando cada dia maior destaque e 

competência nas mais diversas áreas de atuação. Ocupam, inclusive, o cargo de Presidente da 

Republica, como no Brasil e na Argentina. Evidentemente, os papéis de gênero estão se 

transformando. É cada vez maior a presença das mulheres na atividade política, empresarial, 

social. No entanto, as mulheres ainda precisam assumir mais cargos de chefia.  

O grupo HSBC adotou um modelo no Brasil para as mulheres com alto potencial e 

desempenho, resultando em aumento de 111% de mulheres ocupando cargos de gerência. (Cf. 
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Paulina, 2011) Algumas empresas estão aderindo a um programa que estabelece um comitê 

para elaborar um plano de igualdade entre raça e gênero.  

A Organização das Nações Unidas (ONU) lançou um guia com o Programa de 

empoderamento das mulheres, que propõe a presença de 30% de funcionárias nas mesas onde 

se tomam decisões. Segundo pesquisa do Instituto Ethos com o Ibope, nas melhores empresas 

para se trabalhar, em 2011, há necessidade de serem melhor desenvolvidas as condições de 

igualdade. Cerca de 55% dos executivos pesquisados consideraram inadequado o percentil de 

mulheres em cargos de liderança e chefia; 49% diziam que isso acontecia por falta de 

comando e experiência.  

No aspecto individual, a mulher precisa aprender a negociar melhor seu salário, e não 

ter medo de ser rejeitada ou perder a oportunidade. Segundo Paglia (2008, p.62), as mulheres 

norte-americanas devem refletir como gostariam de levar a vida aos 20, 30 e 40 anos de idade, 

pois são levadas a construir carreira como se fossem homens. As mulheres assumiram posição 

de poder no trabalho, obtiveram prazer. No entanto, a geração pós-feminismo teceu o impacto 

da ausência de filhos. 

Em termos de políticas públicas, no Brasil, já existe um Projeto de Lei (nº 6.653) que 

propõe medidas de igualdade entre os gêneros. (Cf. Paulina, 2011) Nos países 

subdesenvolvidos, a desigualdade das mulheres é patente na educação, acesso à saúde, 

mercado de trabalho e representação política. Porém, o desenvolvimento econômico não 

acontece sem a melhoria significativa da condição da mulher. (Cf. Duflo, 2011) A 

desigualdade entre os sexos diminui quando ocorre a redução da pobreza. Geralmente, 

existem mais desigualdades entre homens e mulheres em meios mais pobres. No entanto, os 

políticos precisam buscar condições de crescimento econômico e prosperidade, 

proporcionando a ambos os sexos possibilidades de prosperidade iguais.  

Essas são formas de combater as desigualdades, pois ainda existem lugares onde as 

mulheres são impedidas de estudar; só podem sair às ruas com o rosto coberto; só podem 

andar atrás do homem. Não podemos negar o enorme avanço em relação à participação 

feminina nas áreas econômicas, sociais e culturais. Essa participação não significa, de forma 

alguma, que a mulher tenha renunciado à família ou à maternidade. As mulheres são 

responsabilizadas pelo bem-estar da família, principalmente quanto ao trabalho doméstico. A 

contribuição dos homens está focada nos cuidados dos filhos, principalmente nas atividades 

de lazer nos finais de semana. (Cf. Souza, 2008) 

A má noticia é que a maternidade é ainda o principal fator de discriminação contra a 

mulher no trabalho, apesar de sua grande valorização em nossa sociedade. Na prática, a 
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possibilidade de engravidar, a gravidez e o cuidado com os filhos são os mais fortes motivos 

de discriminação contra as mulheres no mercado de trabalho. Elas deixam de ser admitidas ou 

promovidas por causa da possibilidade de gestação, o que, sem dúvida, representa uma grande 

perda de talentos para as empresas. Muitas empresas querem funcionários que possam se 

dedicar totalmente ao trabalho, daí preferirem os homens. No entanto, quanto a ter filhos, 

apenas a gravidez e a amamentação não pode ser compartilhada. O cuidado dos filhos e as 

tarefas domésticas são atribuídos às mulheres, mesmo quando são elas superatuantes no 

mercado de trabalho. São elas que saem mais cedo quando o filho adoece, precisam sair no 

horário para pegar a criança na creche, ou seja, o foco principal não é a atividade profissional.  

No contexto brasileiro, as mulheres são as primeiras a serem demitidas em situações de 

crise, e têm mais dificuldade para recolocação. Quando a mulher tem formação, ambição e 

aspiração, a organização e estrutura social não facilita sua vida. Ao contrário, cria empecilhos, 

pois não existe trabalho de meio período no Brasil. As mulheres encontram apenas 

subemprego com salários baixos e perspectiva também. Mais ainda, se concorrem com 

homens em condição de igualdade, eles levam o emprego, pois não têm licença-maternidade e 

todas as dificuldades ligadas ao evento de ser mãe e cuidar. (Instituto Ethos)3 

Existem diferenças culturais que precisam ser consideradas. No contexto brasileiro, os 

recursos são escassos e o incentivo à maternidade ainda bastante tímido. Talvez isso explique 

a nossa baixa taxa de natalidade, quase equiparada à dos países desenvolvidos, onde a lei é 

cumprida, e o incentivo acontece de forma mais efetiva. A questão que surge é: por que tantas 

mulheres realizadas acabam sem filhos, e por que tantas mulheres ainda abandonam a carreira 

quando têm um filho?    

 

 

1.3. Mulheres e Casamentos 

 

Uma reportagem da Revista Veja (2006) intitulada “As chances de casar” mostrou que 

nove entre dez brasileiras que passam dos 40 anos solteiras continuarão solteiras, e muitas 

mulheres erroneamente acreditam que só serão completas se tiverem um marido. Hewlett 

(2008, p.86) aponta que, nos EUA, entre “[...] as mulheres altamente realizadas depois dos 

35 anos é improvável que se casem”. A regra parece ser essa: quanto mais bem sucedida a 

mulher, menos provável que encontre um marido ou tenha um filho. Quarenta e nove por 

                                                 
3 Disponível em http://www.uniethos.org.br/_Uniethos/Documents/valoriz_mulher.pdf 
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cento das mulheres executivas norte-americanas que ganham mais de 100 mil dólares não têm 

filhos. Hewlett (2008, p.83) Entretanto, entre os homens acontece o contrário. Quanto mais 

bem sucedido, mais provável que se case e tenha filhos. As mulheres norte-americanas 

conviveram por 30 anos com a ideia de que casamento era bom para os homens e mau para as 

mulheres. Entretanto, em toda união conjugal existem dois casamentos, o dele e o dela, e o 

dele é muito melhor do que o dela. Para os maridos, o casamento traz saúde e felicidade, e, 

para esposas, depressão e infelicidade. (Cf. Hewlett, 2008, p.173) 

Outra pesquisa (Horwitz, Raskin, Howell-White, 1996 apud Hewlett, 2008, p.175) 

mostra que o casamento estimula o bem-estar em ambos os sexos, e que adultos jovens que se 

casam e permanecem casados têm mais altos níveis de bem-estar do que aqueles que 

permanecem solteiros. Entretanto, parece que poucos estão conscientes dos benefícios do 

casamento. Geralmente, os homens encontram mais dificuldade em lidar com mulheres mais 

credenciadas do que eles para se relacionar intimamente. (Cf. Strong, 2008, apud Hewlett 

p.181) McGoldrick (1989, p.200) observa que as mulheres estão se casando mais tarde e 

menos – 12% a menos que na geração anterior –, e ressalta que isso vem ocorrendo desde dos 

anos 1980. Coloca que 25% dessas mulheres resolvem não ter filhos em função das aspirações 

profissionais. Munhoz (2001), ressalta que os casamentos “[...] têm ocorrido cada vez mais 

tarde, fortalecendo a ideia de que as pessoas têm feito escolhas mais conscientes”. 

Segundo dados do Registro Civil divulgados pelo IBGE em 2007, os homens se casam 

pela primeira vez aos 29 anos, em média, e as mulheres aos 26 anos de idade. Também 

segundo essa fonte, o Brasil registrou, em 2007, 916.006 casamentos civis. Esse estudo revela 

que o número de casamentos vem crescendo de forma ininterrupta desde 2003. Em 

contrapartida, os casamentos são felizes enquanto duram, e estão durando menos. Os 

casamentos duram em média 11,5 anos no Brasil (Cf. Klinstowitz, 2006, p.8), e também se 

observa “[...] o casal vivenciando duas forças paradoxais: individualidade e conjugalidade”. 

Segundo outros dados recentes oferecidos pelo IBGE (2012), o número de universitárias 

livres, ou seja, sem parceiro, supera 54% a quantidade de homens nessa mesma situação. Nos 

grupos menos instruídos, a diferença não passa de 10%. (Cf. Kedouk, 2012, p.114) 

Justamente por essas mulheres terem menos opções de escolha de parceiros homens no 

mesmo extrato social, os estatísticos e especialistas apontam como uma possível solução casar 

“para baixo”. Casar “para baixo” significa casar com uma pessoa de uma classe social mais 

baixa ou uma formação inferior à da parceira. No entanto, a pressão social sobre a mulher faz 

com que ela almeje se casar com um parceiro que se encontre um degrau acima, 

estabelecendo conflitos desenhados por normas, valores e padrões diferentes da realidade 
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social e cultural vivenciada, e tornando ainda mais complexo o processo de escolha de 

parceiro.  

Observo que mulheres das classes médias apresentam maior dificuldade para se casar e 

ter filhos, em função da necessidade de construção dos alicerces financeiro, profissional e 

afetivo. Enxergo que a classe alta e a classe baixa, ambas com uma maior facilidade de 

transitar por ambientes homogêneos, seja pela facilidade de encontrarem condições prontas, 

seja pela falta e dificuldade, muitas vezes a história flui rapidamente. Parece que a questão do 

tempo é mais fácil e tranquila de administrar. Entretanto, esse processo precisaria ser estudado 

mais profundamente. Os homens encontram uma maior facilidade para se casar várias vezes, 

devido à questão de gênero, e conseguem se casar com mulheres mais jovens e ter filhos; 

inclusive, podem criar diversas gerações de filhos. Esses homens podem se posicionar de 

forma diferente, dependendo de cada época, e em diferentes papéis.  

Paglia (2008) reforça a diferença de gênero que existe para se relacionar frente às 

questões ligadas à idade cronológica e às questões biológicas, contextualizando essa situação 

por meio da série norte-americana “Sex in the City”. Mostra o dilema das mulheres de 

Manhattan, onde os homens mais velhos podem escolher mulheres a partir dos 20 anos de 

idade, enquanto as mulheres poderosas na faixa de 50 a 60 anos, no topo da carreira, não terão 

um caso e nem se casarão com um jovem de 20 anos. Uma alta executiva em um ambiente 

corporativo enfrenta limitação na vida afetiva. Somente aquelas que trabalham na mídia ou 

têm um estilo de vida bastante flexível encontram espaço para uma vivência desse tipo. O fato 

é que os casamentos tardios levam à maternidade tardia.  

As mulheres estão se casando mais tarde por razões sociais, culturais e, nesse contexto, 

muitas acabam não se casando. Somente 3% da geração pós-feminismo se casaram pela 

primeira vez depois dos 35 anos de idade, e somente 1% tiveram filho após os 39 anos. Outro 

dado, somente 60% das mulheres altamente realizadas estão casadas. O estar no topo é 

bastante solitário para as mulheres. Porém, as mulheres que nunca se casaram gostariam de 

estar casadas, de constituir família e ter filhos. O grande drama é que, quanto mais prorrogam 

o casamento, mais se candidatam a não se casar e, inadvertidamente, jogam fora a sua 

fertilidade. Fielding descreve em seus livros, como O Diário de Bridget Jones (2008), a 

história de uma solteira desesperada e a dificuldade de encontrar um parceiro em um mundo 

onde os homens preferem as mais jovens. 

Verdadeiramente, encontrar um companheiro tem se tornado uma grande questão em 

nossa cultura, e não estamos mencionando o homem ideal, pois “[...] ninguém casa com o 
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homem da vida e ninguém veio ao mundo para completar a laranja do outro”. (Cf. Abdo, 

2011, p.69) 

Modernização da sociedade, expansão do individualismo, longevidade e a forma como 

a cultura valoriza o amor e a sexualidade nos dias atuais foram alguns motivos que 

contribuíram para a crise no casamento contemporâneo. (Jablonski, 2005, 2007) 

Apesar de todas as mudanças em torno do casamento e do ciclo de vida familiar, o 

casamento representa uma experiência diferente para homens e mulheres. Os homens 

geralmente chegam ao casamento com medo de ser apanhados em uma armadilha, mas 

pesquisas mostram que se saem melhor, tanto física como psicologicamente. Precisamos 

lembrar que as mulheres contemporâneas, além de ter filhos, esperam encontrar felicidade, 

realização pessoal, cumplicidade e companheirismo no casamento. (Cf. Carneiro, 2001, 

p.136) Até a primeira metade do século XX, casar significava primordialmente ter filhos e 

constituir família. O não casar gerava medo de envelhecer sozinha, além do buraco não 

preenchido das tarefas “ditas masculinas” como conserto de carro, cálculo do imposto de 

renda entre outros. 

Para o adiamento do casamento, foram enumerados os seguintes motivos: a alta 

exigência em relação à escolha do parceiro, o medo de perder a liberdade e a individualidade, 

e a opção em definir primeiramente a carreira. Essas mulheres que adiaram o projeto de 

casamento por conta de um investimento na carreira buscam um destaque profissional e não 

apenas uma atividade e um salário. A pílula anticoncepcional, que permitiu separar prazer de 

reprodução, a longevidade da mulher, a adolescência tardia, em que os filhos ficam na casa 

dos pais com conforto e liberdade por mais tempo também são pontos que facilitam a 

prorrogação da entrada no casamento. 

Na fase de aquisição, primeira fase do ciclo de vida do casamento, o medo pode estar 

presente na separação da família de origem, na sensação de perda da individualidade, no 

próprio casamento, nas obrigações e responsabilidades advindas dele; e na possibilidade de 

falhar. A maior parte dos casamentos atuais ocorre pelo amor romântico e, quando um dos 

parceiros não está mais apaixonado, nem as necessidades econômicas, nem a desaprovação 

social têm força necessária para manter juntas pessoas que não querem mais viver seus sonhos 

românticos. 

Nos EUA, os índices de casamentos e divórcios mostram que 50% dos casamentos 

terminam em divórcio, sem contabilizar uma grande parcela de pessoas que sofrem em função 

de casamentos insatisfatórios e destrutivos, e não conseguem romper e buscar novas 

possibilidades. Os casamentos de dupla carreira surgiram em decorrência do novo contexto 
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histórico, social, cultural e das mudanças sociais. Eles aumentaram significativamente. Neles, 

as soluções de problemas acontecem em conjunto entre o marido e a esposa, mas o difícil é 

que não têm modelo (da geração imediata) para resolver as tarefas domésticas e parentais. 

Segundo Goldenberg (2012), as mulheres ainda estão sendo criadas com dois pesos e duas 

medidas, pois elas buscam independência na carreira e querem encontrar um “amor à moda 

antiga”, o que gera confusão e frustração. Será que é preciso escolher entre trabalho e amor, 

ou entre carreira e família? 

 

 

1.4. Recasamentos 

 

Com o aumento contínuo de divórcios a partir dos anos 1970, aparece o recasamento, 

tendo uma nova organização familiar como consequência. Durante os anos 1980 e 1990, 

aumentou consideravelmente o número de estudos no campo da psicologia e da psiquiatria 

sobre esse tema. Atualmente, sabe-se mais sobre as configurações familiares, sua dinâmica e 

desenvolvimento. 

Em 1989, um paradigma pós-moderno com foco na complexidade, trouxe essas 

configurações familiares para um campo de estudos pautado pela multidimensionalidade e 

multivariedade. A partir dos anos 1990, passaram a ser consideradas a complexidade, 

diferenciação estrutural e a pluralidade das configurações existentes nas famílias recompostas. 

(Cf. Lobo, 2005, p.105) A constituição Brasileira de 1988 considerou legítima a situação de 

famílias com novas configurações de casamento e recasamentos. 

“Estudos sobre recasamentos mostram como a família recasada tem características 

próprias e o quanto é importante não tomá-la como família nuclear recriada”. (Carneiro, 

1998; Carneiro, 2009; Bernstein, 2001; Travis, 2003 apud Carneiro, 2001) Essa nova família 

foi recebendo vários nomes: famílias reconstituídas, segundas famílias, famílias mosaicos, 

famílias de recasadas, famílias de padrasto etc. E isso não apenas no Brasil. Em 1987, na 

França, foi necessária a publicação de uma revista da área de ciências sociais para que 

houvesse consenso no meio científico em torno do nome famílias recompostas. Nos EUA, foi 

utilizada a terminologia stepfamily para designar o termo família recomposta, não só para a 

família em si, mas para os tipos de papéis que ela comporta. 

Furstenberg (1979 apud Lobo, 2005) identifica aspectos relacionados à investigação 

científica sobre recasamentos: (a) crescimento de trabalhos nessa área, sua qualidade e 

complexidade; (b) continuidade nas comparações com o modelo dominante da família 
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nuclear; (c) a maior parte dos trabalhos busca identificar aspectos negativos, referentes aos 

problemas internos das famílias em recasamentos. Os focos ficam nos problemas.  

 
[...] para sociólogos com teorias distintas, as famílias recompostas têm 
qualquer coisa de inquietante, até mesmo de ameaçador para a ordem social, 
porque perturbam a definição tradicional de família enquanto uma unidade 
social natural, fundada na parentalidade e reconhecida pelos laços de sangue. 
(Lobo, 2005, p.92) 

 
Ainda muitos cientistas sociais encaram o recasamento e as famílias recompostas como 

um problema social, e as compara à família nuclear do primeiro casamento, como se essa 

servisse de parâmetro para o julgamento dos outros tipos de famílias.  

A família recomposta pode ser desde um casal que traz um filho de uma união 

precedente de pelo menos um dos cônjuges, ou até mesmo aquela em que ambos os cônjuges 

já tiveram um ou mais casamentos, e trazem os filhos para o atual. O recasamento com filhos 

apresenta uma dinâmica mais complexa por sua própria estrutura. Geralmente, essas crianças 

vivem com a mãe, visitando a família do pai biológico nas férias ou durante finais de 

semanas, como acontece entre casais divorciados. Elas podem viver também com o pai e 

visitar a mãe, podendo essa se tornar uma tendência das famílias, vindo a tornar-se expressivo 

o número de pais que detém a guarda dos filhos, após a separação do casal. Uma terceira 

possibilidade é a guarda conjunta ou compartilhada, quando as crianças dividem seu tempo 

entre viver com o pai e com a mãe. 

As famílias envolvidas em recasamento têm problemas como todas as outras, só que 

um pouco mais complexos nas configurações.  

 
[...] Na família recasada, os limites dos subsistemas são mais permeáveis, a 
autoridade materna e paterna é dividida com outros membros da família, 
assim como os encargos financeiros. Há uma maior complexidade na 
constituição do casal e da família, que demanda flexibilidade e originalidade 
na interação que se estabelece entre seus membros. É importante não 
interpretar como disfuncionalidade a complexidade destas relações. 
(Carneiro e Ziviane, 2005, p.94) 
 

Quando analisam “[...] o processo de formação do casal, movimento de unir-se um ao 

outro [...]”, Cerveny e Berthoud (1997, p.40-41) consideram que, quando se trata de 

recasamento, existe um processo diferenciado daquele experimentado na primeira união. O 

processo de adaptação é geralmente facilitado em função da nova maturidade dos cônjuges, 

mas a autonomia construída pelos filhos pode ser um dificultador para a negociação de regras 

de convivência, padrões de rotinas estabelecidas para o casal (individualidade versus 

conjugalidade) e também pela adaptação aos filhos de casamento anteriores. A decisão pela 
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união nos recasamentos pode acontecer de uma forma muito mais pensada. Existe a busca do 

equilíbrio por meio de um novo casamento. Geralmente,  

 

[...] os que procuravam afeto no casamento anterior ficam mais pragmáticos 
na constituição de um segundo casamento. Aqueles que tinham um 
casamento mais utilitário, em contrapartida, buscarão vivenciar mais afeto, 
com maior cumplicidade e companheirismo. (Bernstein, 2001)  

 

Certamente, nos recasamentos, os indivíduos ficam mais atentos às dificuldades que 

enfrentaram na relação anterior e que gerou a separação, principalmente quando a dificuldade 

foi identificada no seu próprio comportamento. 

Como existe a tendência de a guarda dos filhos ficar com a mãe, a maioria das famílias 

recompostas constituem famílias de padrastos. Padrasto e madrasta são definidos como um 

adulto cujo(a) companheiro(a) tem pelo menos uma ou mais crianças da relação anterior. 

Enteado e enteada constituem indivíduos (criança ou adulto) cujo pai ou mãe, ou ambos, 

vivem/coabitam com um(a) parceiro(a) que não é pai biológico ou mãe biológica. 

As organizações familiares de recasamentos apresentam diversas configurações: 

consoante à história conjugal e afetiva de cada cônjuge; à razão pela qual houve a dissolução 

do casamento anterior (morte do cônjuge ou divórcio); ao número e idades das crianças, e à 

existência de crianças comuns da relação atual. Da mesma forma, todos os tipos de famílias 

recompostas partilham dinâmicas específicas e únicas, diferenciando-se das configurações 

familiares nucleares. Portanto, deve-se reconhecer a situação no tempo e no ciclo de vida 

familiar vivenciado por seus elementos antes da formação da família recomposta, para tentar 

compreender sua maneira de ser. Por exemplo, Walter (1967 apud Lobo, 2005) acredita que o 

recasamento pode ser melhor porque as pessoas amam melhor, pelo fato de terem mais 

experiência de vida. A pessoa aprende com a própria experiência. 

Segundo Bernard (apud Lobo, 2005, p.97) os fatores de diferenciação entre os 

recasamentos são:  

(a) estado civil anterior ao recasamento do cônjuge. Quanto ao estado civil, as 

possíveis combinações para o recasamento são: um homem divorciado e uma 

mulher solteira; um homem divorciado e uma mulher viúva; um homem 

divorciado e uma mulher divorciada; um homem solteiro e uma mulher 

divorciada; um homem viúvo e uma mulher solteira; um homem viúvo e uma 

mulher viúva, e um homem viúvo e uma mulher divorciada; 
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(b) presença ou ausência de crianças dos casamentos anteriores. Aquele que vem 

morar junto é considerado intruso, sendo a relação considerada invasora e 

invadida. 

Bernard (1956 apud Lobo, 2005) aponta algumas variações relevantes nessa 

configuração, que são: o tempo, a idade, o sexo e as atitudes das crianças, bem como o caráter 

simbólico de nomes, recordações e locais. O tempo tem um efeito importante nas relações 

afetivas e as crianças precisam elaborar e digerir com tranquilidade as mudanças, para lidar 

com uma nova situação. Tanto para os pequenos quanto para os mais velhos, a aceitação de 

um elemento novo na família não é fácil.  

Os adolescentes correspondem ao grupo etário que mais revela resistência à aceitação 

de um padrasto ou madrasta. O tempo de adaptação varia em média de três a cinco anos para 

o sentimento de coesão e de integração familiares, nas situações de recasamentos. O 

significado do casamento anterior para o recasado é um fator importante nesse processo. 

Nos novos casamentos, as responsabilidades de cuidar dos filhos dele ou dela devem 

estar distribuídas de uma forma que não exclua os pais biológicos. Os novos cônjuges devem 

ser cooperadores e os pais biológicos devem assumir os cuidados primários. Pai e mãe que 

tenham novas núpcias não perdem o direito de ter consigo seus filhos. Só poderão ser 

retirados por mandato judicial. 

O recasamento implica na desconstrução da instituição do casamento em si. Muitas 

vezes, devido à cultura ocidental incutir idealização das uniões, muitos casamentos não 

resistem. É sempre importante contextualizar esse tempo e esse espaço do recasamento, pois 

os envolvidos podem não estar preparados para lidar com o choque entre a idealização e as 

exigências do presente.  

A perspectiva pós-moderna abrange incertezas e dúvidas. Modelos e ideias antigos são 

implicitamente descartáveis ou radicalmente transformados, enquanto a forma e o significado 

do que está por vir continua a ser inquestionável. Stancey (1990 apud Bernstein, 2001, p.296) 

mostra que não existe um único padrão de família culturalmente dominante ao qual a maioria 

dos norte-americanos se enquadre e ao qual o restante aspire.  

O recasamento pode ser com ou sem formalização legal. Depende de fatos como a 

maneira pela qual o casamento anterior terminou em separação ou divórcio; se um ou ambos 

os parceiros foram casados anteriormente uma ou mais vezes, e se um ou ambos os parceiros 

trazem filhos de casamentos anteriores para integrar a nova família. 

A nova família formada por recasamentos mantêm relações com parentes e amigos dos 

parceiros anteriores. Isso representa desafios terapêuticos que levam os clínicos a questionar o 
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modelo de família nuclear e refletir sobre o ser um casal cujas redes de parentesco remetem a 

círculos concêntricos múltiplos. 

Nos EUA, literatura recente aponta que a estimativa de ocorrência de divórcio é de 

50% para os que se casam pela primeira vez, e de 60% para os que se casam pela segunda 

vez. (Gottman, 1974; Rasmussen e Ferraro, 1991) No Brasil, os últimos números divulgados 

pelo Anuário Estatístico Brasileiro editado pelo IBGE (1996), cujos dados dizem respeito ao 

ano de 1994, indicam aproximadamente um divórcio para cada quatro casamentos.4 

O número de casamentos legais cresceu no Brasil em todas as regiões brasileiras, entre 

os anos de 1998 e 2007. Em todo o país, passou de 6,1, em 1998, para 6,7, em 2007. Foram 

considerados os casamentos e a população com 15 anos ou mais de idade. O aumento do 

número de recasamentos está relacionado à melhoria do acesso aos serviços jurídicos e aos 

casamentos coletivos que facilitam tanto pelo aspecto financeiro como burocrático.5 

Mesmo considerando as diferenças entre países com maioria protestante e há mais 

tempo tolerantes em relação ao divórcio e recasamentos, e países católicos como o Brasil, 

recasar-se parece ter se tornado normal ou, pelo menos, não desonroso. Portanto, posso 

considerar uma tendência de crescimento do atendimento clínico de famílias ou pessoas 

recasadas, a monogamia em série tornando-se normal, usual, convivendo com outros arranjos 

como o modelo tradicional do casamento monogâmico acompanhado de eventuais ou 

permanentes parceiros sexuais fora do casamento, tanto para homens como para mulheres. Os 

casamentos repetem os juramentos matrimoniais acrescentados da ideia: ‘se não der certo, é 

sempre possível tentar novamente’. 

Um dos aspectos importantes a considerar a esse respeito é que a dissolução do 

casamento gera sofrimento para a maioria das pessoas, e é vista como um insucesso de um ou 

de ambos os parceiros. No entanto, tomar conhecimento de que outros tantos milhões de 

pessoas já deram passos semelhantes, reduz exponencialmente o medo do estigma do 

divórcio, bem como da possibilidade de um novo sofrimento. Nesse caso, cabe ao terapeuta 

buscar aproximar de seu(s) paciente(s) os conceitos de companheirismo, relação e afeto, para 

colaborar no encontro destes com um caminho menos doloroso e mais adequado para cada 

caso de conflito conjugal ou familiar. Não é obrigatório separar-se e recasar-se, mesmo que 

tenha ‘virado moda’. 

                                                 
4 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102 79721998000200014&lng=pt&nrm=iso&tl 
5 http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1334850-5598,00 
CRESCE+O+NUMERO+DE+CASAMENTOS+E+RECASAMENTOS+NO+ PAIS+DIZ+PESQUISA.html 
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É comum a literatura sobre recasamentos dar atenção especial a casais que têm filhos 

de relacionamentos anteriores, para os quais o recasamento implica em nova família. Porém, 

mesmo não tendo filhos, o recasamento pode ser muito diferente do primeiro casamento ou 

pode reproduzir, de fato, a situação anterior. Tudo vai depender da maturidade, da escolha do 

cônjuge e a maneira como se está lidando com o final do casamento anterior. O fato de ter 

mais idade, ser mais experiente e, portanto, possivelmente mais maduro, pode preparar a 

pessoa para um relacionamento de mais reciprocidade. Deve-se, no entanto, levar em conta a 

perda da ideia de “felizes para sempre”, posto que estar apaixonado se torna um estado 

transitório e não mais uma base duradoura sobre a qual haverá de se construir uma vida a 

dois, ou a três, quatro ou mais, quando da chegada dos filhos. Dessa forma, quando a pessoa 

saída de um casamento conquista certa estabilidade em relação à separação, tende a aprender 

com a experiência pessoal, optando por mudar radicalmente a forma de vida, a fim de tornar o 

recasamento mais satisfatório do que o anterior. Há mais experiência sobre divisão de espaço 

físico e emocional, diferenças e necessidades, desejos e preferências em relação ao modo de 

viver. Em contrapartida, quando não consegue reescrever sua história, é comum atribuir-se 

culpa ao antigo ou ao novo parceiro, e sofrer desapontamento. É comum, nesse caso, 

estabelecer comparações dos novos parceiros com os anteriores, sendo necessário trabalhar a 

ideia de que uma pessoa não é obrigada a preencher todas as necessidades interpessoais do 

outro na relação com o terapeuta, e estabelecer uma hierarquia das próprias necessidades na 

hora de escolher um novo parceiro. O que os terapeutas devem ter em mente é que as 

narrativas são contadas do presente para o passado e não são nem falsas, nem verdadeiras. 

Nas narrativas sobre os casamentos que acabam, o narrador é um dos participantes, as 

sequências de eventos são escolhidas geralmente para atestar a ‘inevitabilidade’ da separação. 

(Cf. Bernstein, 2001) 

 

 

1.5. Relacionamentos 

 

Atualmente, os relacionamentos entre os casais têm se mostrado efêmeros. Como 

consequência, surge um sentimento de descartável, e, ao mesmo tempo, a necessidade de 

segurança. A fragilidade do laço e o sentimento de insegurança inspiram um conflito: desejo 

de tornar o laço intenso e seguro e de deixá-lo desprendido. (Cf. Bauman, 2004) 

A construção da realidade compartilhada é necessária para que cada parceiro possa 

contribuir com crenças, valores, regras, jeito de se comunicar oriundos e aprendidos da sua 
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família de origem para o bem-estar da nova unidade constituída. Por meio de acordos e 

negociações constantes, principalmente na fase do ciclo vital de aquisição, o casal vai 

construindo a sua identidade conjugal. Giddens (1993) afirma que o compromisso e a história 

compartilhada proporcionam algum tipo de garantia ao parceiro de que a relação será mantida 

por um período indefinido. 

Amor confluente é a busca de um relacionamento especial. (Cf. Giddens, 1993) O 

amor confluente é uma forma de amor que estaria mais próxima do contexto contemporâneo. 

“Nele, a comunicação entre um e outro é aberta e direta, o amor é ativo e contingente e não 

se propõe ao ‘para sempre’, característico do amor romântico”. Nele se busca um 

relacionamento especial, diferentemente do amor romântico, que busca uma pessoa especial.6    

O amor confluente é aquele que se desenvolve em função da intimidade, e tem 

igualdade no dar e receber afeto. Não privilegia a autorrealização de apenas um dos 

envolvidos. (Cf. Giddens, 1993) É um amor mais ativo, sem a obrigatoriedade do para sempre 

e não necessariamente monogâmico. Como possível decorrência da emergência do amor 

confluente, aumenta o número de separações e divórcios. Os casais entram na relação com um 

objetivo de satisfação afetiva e sexual, e só continuam nela enquanto ambas as partes 

consideram que extraem satisfação suficiente para nela permanecerem individualmente. (Cf, 

Santos, 2004) 

O amor confluente está ganhando espaço pelo impacto e encaixe que representa na 

vida familiar e conjugal, enquanto os princípios de companheirismo, intimidade e amor estão 

sendo questionados como nunca antes. Da mesma forma, torna-se difícil pensar no “até que a 

morte nos separe”, em função do aumento da expectativa de vida.  

O amor confluente entra em choque com o amor romântico, que tem a visão do “para 

sempre” e do “único”. Tem uma vivência mais igualitária e desvinculada do poder. Cada um 

dos parceiros está disposto a se preocupar com as necessidades do outro e torna-se vulnerável 

ao outro. O amor romântico traz os conceitos de intimidade, reconhecimento da igualdade e 

respeito aos limites individuais, privacidade, interioridade, cordialidade, afeição, confiança, 

proximidade. A definição romântica do amor “até que a morte nos separe” está em desuso. 

(Bauman, 2003) O compromisso amoroso é consequência de uma série de outros valores, 

como o grau de satisfação com a relação atual, a noção econômica do investimento de tempo 

e dinheiro nela, propriedades em comum, a existência de filhos e “se este relacionamento não 

está fechando as portas para outras possibilidades” vistas como melhores.  

                                                 
6 http://www.revistapsicologia.com.br/materias/abordagens/const_espaco_Relacional.htm 
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Enquanto, os parceiros não encontram “a pessoa” tendem a esconder a espera, vivendo 

relacionamentos líquidos e fugazes. Para Bauman (2003), os relacionamentos estão seguindo 

a tendência da sociedade de consumo como “produto de uso imediato, prazer passageiro, 

satisfação instantânea”. O relacionar-se tornar cada vez mais ambíguo e se mostra cada vez 

mais limitador da liberdade e de possibilidades. 

Norgren (2002) pontua que, nas relações características do mundo contemporâneo, a 

disponibilidade para receber é muito maior do que a de dar, e cada um dos envolvidos na 

relação investem e focam mais no seu campo individual, refletindo suas prioridades ao definir 

sua vida pessoal, buscando equidade nas relações conjugais. “A relação só continua a existir 

enquanto ambas as partes consideram que extraem dela satisfação suficiente para cada um 

individualmente permanecer nela”. (Giddens,1993) 

 

 

1.6. Multiplicidade de arranjos conjugais e familiares coexistem no contexto social  

 

Até pouco tempo atrás, tudo que não fosse família nuclear era considerado errado, 

falso e perverso. Em contrapartida, atualmente percebemos que o amor eterno e único está 

fora de moda. A relação vivida no “aqui e agora” é intensa, impactante e de curta duração, 

porém nunca tratada como se fosse a última. Existem inúmeras formas de construir as 

relações amorosas. O casamento tradicional é uma das muitas possibilidades de escolha 

dentro da multiplicidade de relacionamentos possíveis que o mundo contemporâneo oferece. 

O “ficar” entra em cena como uma forma de relacionamento amoroso possível, sem vínculo 

ou compromisso. Reforça a satisfação pessoal, a individualidade, e atende a necessidade 

imediata de afeto, pode ou não incluir a relação sexual. O(a) parceiro(a), caso não 

corresponda às expectativas, tende a ser descartado(a). A pessoa treina viver transparência e 

integridade em suas ações, um movimento verdadeiro, em que o principal compromisso é 

consigo mesma, reafirmando sua individualidade. 

Atualmente, a experiência de “morar junto” (coabitação) antes do casamento é muito 

frequente, principalmente entre os jovens de classe média dos grandes centros urbanos, graças 

à maior aceitação social decorrente da liberação sexual. O “morar junto” pode funcionar como 

uma transição para o casamento. A pessoa pode “morar junto” com um ou mais parceiros no 

decorrer da vida, em diferentes momentos na vida. 

Na união estável, a conjugalidade é o principal conceito implícito na comunhão de 

vida exigida para que uma relação possa ser considerada em termos legais. Reconhece-se a 
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união estável entre homem e mulher, manifestada de modo público e duradouro com o 

objetivo de constituir família. Seu reconhecimento como entidade familiar é fenômeno 

jurídico novo decorrente das implicações da nova realidade social. Os conviventes precisam 

ser reconhecidos social e juridicamente enquanto casal e, no caso de separação, o patrimônio 

comum é dividido, cabendo 50% a cada parte. Outra nova modalidade de relacionamento 

amoroso é o “poliamor”, em que se acredita ser possível e aceitável amar múltiplas pessoas e 

manter múltiplos relacionamentos íntimos. Ele encontra uma maior ênfase no amor do que no 

sexo e um axioma básico é a honestidade. É uma vivência da não-monogamia. A relação 

online muito rapidamente constrói grande intimidade. Ela possibilita o surgimento de uma 

relação amorosa, às vezes apenas com contato virtual dos parceiros. Segundo Feres-Carneiro 

e Ziviani (2009), coexistem múltiplas possibilidades de conjugalidades, que se constroem e se 

reconstroem em ritmo acelerado e de forma circular, interconectada com a história do 

relacionamento, o tipo de laço estabelecido, o tipo de amor, fidelidade, sexualidade, 

intimidade, individualidade, família de origem, entre outros, diante de um arranjo social de 

coexistência. Diante de todos esses fatores e cenários, cada homem e cada mulher concebe o 

seu relacionamento de acordo com seus valores, significados, relacionamentos, e o co-

constrói, dentro do possível, no presente momento de suas vidas. Outros homens e outras 

mulheres se prendem a um ideal de relacionamento e não buscam construir nada. 

Dar conta dessa multiplicidade de arranjos conjugais e familiares em um contexto de 

casamentos, separações e recasamentos exige retomar algo que não pode ser perdido de vista 

e que está na origem da união entre duas pessoas, entre duas famílias, e que se efetiva na 

sociedade: o dar conta da vida na sua materialidade. Se as novas conjugalidades são possíveis 

porque a sociedade mudou, e com isso homens e mulheres puderam se relacionar com maior 

liberdade, autonomia e independência, também eles precisam e desejam que essa liberdade, 

autonomia e independência se mantenham, como condição para construir um novo 

relacionamento ou não, caso venha a se desfazer o arranjo do momento.  
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CAPITULO II 

 

2. MATERNIDADE E CICLO VITAL 

 

O ciclo vital é um conjunto de etapas ou fases definidas sob alguns critérios (como 

idade dos pais, dos filhos, tempo de união entre outros), pelos quais as famílias passam desde 

o início da sua constituição até a morte de um ou dos dois indivíduos. (Cerveny e Berthoud, 

1997) O ciclo vital se relaciona a movimento, amadurecimento, crescimento. A família é 

definida como um  

 
[...] conjunto de indivíduos que desenvolvem em si de forma sistemática e 
organizada interações particulares que lhe conferem individualidade grupal e 
autonomia. Sistema auto-organizado que evolui ao longo do tempo, 
perseguindo objetivos fundamentais como tarefas e funções na família, 
assim como a criação e reconhecimento de um sentimento de pertencimento, 
possibilidade de desenvolvimento e individuação de cada um dos seus 
membros. (Relvas e Lourenço, 2001, p.106) 
 

A família constrói sua realidade a partir da história compartilhada por seus membros, 

em que cada membro do sistema influencia os outros e é influenciado ao mesmo tempo. 

Sendo assim, “[...] cada família constrói sua história e o processo de construção da realidade 

ao longo do ciclo vital”. (Cf. Cerveny, 1994, p.22) 

A família está inserida no contexto social, histórico, cultural e sofre influências. A 

importância primordial da gravidez e maternidade em termos familiares e de desenvolvimento 

está relacionada com a importância da continuidade transgeracional “[...] que articula 

passado, presente e futuro [...]” na família. (Relvas e Lourenço, 2001 p.117) Outro ponto a 

ser destacado é a transição da conjugalidade para a parentalidade, assinalando o processo 

evolutivo familiar. 

Cerveny (1994, p.25) propõe a seguinte caracterização do ciclo vital: (1) família na 

fase de aquisição, (2) família adolescente, (3) família na fase madura e (4) família na última 

fase. A primeira fase engloba o nascimento da família. Enfatizo a união do casal, o 

relacionamento conjugal com o foco da maternidade. A maioria das crianças nasce das 

relações íntimas entre um homem e uma mulher, ou seja, um casal heterossexual que vive por 

um tempo junto e tem uma estabilidade de convivência, por isso o relacionamento é definido 

como conjugal/marital. O projeto de maternidade – gravidez, nascimento, primeiros cuidados 

com o bebê – é vivenciada predominantemente no contexto de uma relação conjugal. “[...] 

Mais do que a união de duas pessoas, o casal une duas famílias que se inter-relacionam e 
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criam rede complexas de subsistemas [...]”. (Haley, 1986 apud Silva e Relvas, 2001, p.207) 

Deve-se considerar, em um casal, uma multiplicidade de aspectos, como os jogos de afetos, 

jogos de crenças, expectativas, cognições ou pressões que o habitam e o envolvem: amor e 

satisfação individual e na relação, qualidade da relação, facilidades e dificuldades, 

continuidade e mudanças ao longo do tempo, filhos, ajustes familiares e sociais, por tudo isto, 

falamos em complexidade. (Cf. Silva e Relvas, 2001, p.207) 

McGoldick e Carter (2001, p.209) mencionam que “[...] a formação do casal é um dos 

períodos mais difíceis e complexos dentro do ciclo evolutivo”. Perel (2007, p.144) comenta 

que, até hoje, “[...] existe uma associação estabelecida entre relacionamento conjugal e 

nascimento de um bebê e, como pano de fundo do casamento moderno, está a inédita 

centralidade da criança”. Os casais jogam a responsabilidade do sucesso do relacionamento 

no nascimento de filhos. O sentido da maternidade varia para cada casal, dependendo da 

relação estabelecida entre eles e do significado da maternidade para cada um dos envolvidos. 

Casar deveria acontecer em função da companhia, proximidade, afeto, e não para cumprir o 

desejo de ser mãe. Casar por querer ter um bebê resulta em tratar o parceiro como secundário 

e secundarizado. (Leal, 2001, p.67) Essa dinâmica acontece principalmente em mulheres que 

querem tanto engravidar que pagam qualquer preço para isso. O nascimento de uma criança 

pode ser fruto de um grande amor, de relações conflituosas, de desencontros e até mesmo de 

desentendimento. Primeiramente, “[...] a criança nasce nos pais, e depois nasce no campo 

obstétrico”. (Faria, 2001, p.92) O nascimento traz significado de materialização e projeção de 

um encontro de uma relação íntima. (Canavarro, 2001, p.32) 

 O investimento emocional e o tempo despendido na gravidez e na maternidade podem 

ser sentidos pelo marido/homem como uma falta de investimento prioritário na relação 

conjugal. Isto ocorre principalmente quando existe um padrão anterior estabelecido pelo casal, 

em que o homem é o centro do universo. Percebe-se, então, a necessidade de “[...] flexibilizar 

a aliança conjugal para formar a aliança parental [...]”. (Idem, p.42) Para os casais, “[...] a 

maternidade pode significar tanto a perda da organização conjugal como da exclusividade 

[...]”. (Idem, p.32) Após o nascimento do bebê, é preciso estabelecer uma nova dinâmica, em 

que o casal consiga encontrar um equilíbrio satisfatório para todos os envolvidos. O casal 

deve integrar o novo elemento à sua relação e redesenhar a relação no campo afetivo e sexual. 

Evidentemente, um casal que desenvolveu um forte laço de cumplicidade, afeto, capacidade 

de negociação e flexibilização (sem fusão) é um casal com maior probabilidade de viver um 

sistema parental competente sem deixar de ser um casal funcional. A gravidez e a 

maternidade assinalam uma crise evolutiva familiar, em que existe a transição da 



60 
 

conjugalidade para a parentalidade. Nesse período, “[...] fica muito fácil esquecer que antes 

de sermos pais, éramos amantes. Talvez haja algo específico na cultura norte-americana 

moderna que reforce o cansaço erótico das mães e dos pais”. (Perel, 2007, p.136) Outro 

aspecto conflitante é que  

 
[...] para o casal se conectar ao prazer e erotismo, a imprevisibilidade, 
espontaneidade e risco são importantes; ou seja, os pontos considerados 
fortes para manter o casal são conflitantes para a criação de filhos, pois a 
vida familiar exige mais rotina e planejamento. (Idem, p. 138). 

 
Alguns casais buscam ter filhos, visando segurar o relacionamento ou salvar o 

casamento. No entanto, pesquisas e a própria prática clínica contrapõem a ideia do bebê como 

instrumento ou prova de resistência do relacionamento conjugal. De acordo com Silva e 

Relvas (2002, p.209),  

 
[...] uma evidência é a diminuição da qualidade e satisfação conjugal nos 
anos correspondentes ao nascimento e crescimento dos filhos, que 
geralmente coincide com a primeira década do casamento e aumenta após a 
sua saída de casa, nos quinze anos seguintes.  
 

Os autores ressaltam algumas dificuldades encontradas no relacionamento conjugal: 

falta de privacidade, hiperinvestimento na relação pai-mãe e pouco investimento no casal 

(deixando de lado todo o sistema de troca complementar como vizinhos, colegas de trabalho, 

famílias de origem), ou um dos dois assume a postura parental de proteção e cuidados. Isso 

pode ocorrer na relação ou separação ou divórcio, quando um integrante passa a ser o 

elemento frágil e doente. Um elemento novo (filho) pode trazer a necessidade de redesenhar o 

funcionamento do casal, exigindo mudança e flexibilidade. É bastante complexo responder 

por que um casal tem filhos, pois existem várias motivações. Geralmente,  

 
[...] a decisão vem da necessidade de um preenchimento de um espaço vazio 
no interior do casal. Este vazio pode ser tão grande, que não ter filho pode 
ser equivalente, a não existência do casal, interferindo na dissolução da 
parceria, ou mesmo assumindo que o casal nunca existiu. 
A criança pode nascer em um contexto onde falta intimidade conjugal, 
podendo resultar em riscos de disfuncionalidade que ultrapassam o sistema 
conjugal, gerando as triangulações rígidas, coalizões transgeracionais, 
emaranhamento; isto se evidencia naquela criança que ocupa de forma 
recorrente, o espaço físico, da cama do casal. (Relvas e Lourenço, 2001, 
p.111) 

 

A maternidade como um projeto do casal implica em partilhar tarefas domésticas e 

cuidados com o bebê, além da tomada de decisão sobre aspectos importantes da vida que 
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implica em maior suporte emocional dual. Segundo Wolk (2011, p.16-18), é importante 

reservar um tempo para os cônjuges conversarem assuntos relevantes e, de preferência, antes 

do nascimento do filho, para a redefinição dos papéis quando nasce um filho. Entretanto, 

muitas mulheres adiam e procrastinam as conversas por acharem difícil, o que pode acarretar 

mais ansiedade e estresse com a chegada do bebê.  

Badinter (2012, p.25) refere que a vida conjugal “[...] sempre teve um custo social e 

cultural alto para as mulheres, tanto no que diz respeito à divisão de tarefas domésticas, 

educação dos filhos, quanto à evolução da carreira profissional e remuneração”. Por outro 

lado, existe uma mensagem social e oficial que, após o nascimento de um filho, o casal só 

pode ser perfeitamente feliz. Cansaço, dificuldades, tensões são negados ou nem 

identificados, pois não podem ser sentidos e muito menos falado. Segundo Kormann (2011, p. 

76-79), as mulheres vêm passando por uma inversão de papéis em função do campo 

profissional. Antes eram eles, homens, que encontravam motivos para adiar a maternidade, 

em função do custo de ter um filho, e porque, por serem homens, são férteis mesmo após uma 

idade avançada. Eles não tinham nenhuma pressa; crise ou insegurança. Já as mulheres 

chegam aos 30 anos com foco na carreira, liberdade e independência conquistada: 

 
[...] como resultado, eles querem e elas não querem ter filhos; e eles não 
veem à hora de ter filhos... e cuidar deles. Se quisermos ter filhos, [...] 
precisamos ampliar os espaços dentro de nós mesmos, para acolher o bebê, e 
aproveitar a oportunidade de poder gestar não só o filho, mas um novo ser 
dentro de nós. (Maldonado, 2010, p.33) 
 

A gravidez vai desde a concepção até o parto, período que equivale a 40 semanas. 

Canavarro (2001, p.19) ressalta que “[...] os nove meses de gravidez permitem que o projeto 

maternidade se constitua e consolide de forma progressiva, onde ensaios, ligação, ansiedade, 

fantasias e reflexões estão presentes”. Goetzl e Harford destacaram que  

 
A gravidez transcende o momento da concepção e a maternidade transcende 
o momento do parto. Ambos são processos dinâmicos, de construção e 
desenvolvimento que acontece na grande maioria das vezes, associados. 
Exceto, no caso, das mães adotivas, ou mães que utilizam o útero de aluguel, 
pois existem divergência do ponto de vista físico e psicológico.Na gravidez 
existe uma irreversibilidade tanto do trabalho de parto quanto do nascimento. 
Da mesma maneira, não é possível retroceder quanto à identidade, papel e 
função de mãe. (Goetzl e Harford, 2006, p.19, 36) 
 

As mudanças decorrentes da maternidade geram estresse. Por mais que a gravidez seja 

muito desejada, traz mudanças que são vistas como ganhos e perdas. Como toda situação de 

mudança também acarreta perdas e ganhos, as perdas fazem parte da vida. Para a mulher 
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conseguir integrar a sua identidade ao papel e à função (do significado) de ser mãe, é 

necessário um tempo. A mãe precisa desenvolver a habilidade necessária (cognitiva, 

emocional e comportamental) para desempenhar esse novo papel. Como observou Canavarro 

(2001, p.19), “[...] Nem sempre, ela tem integrado o repertório comportamental do que é ser 

mãe. Ela pode precisar criar ou se adaptar”. No entanto, “[...] O fato de a mulher ficar 

grávida não garante a posterior realização adaptativa das tarefas maternas”.  

 Sei que muitos aspectos da psique feminina são desvelados e ativados pela chegada 

dos filhos. Ela funciona como uma “[...] oportunidade de reformularmos idéias 

preconcebidas sobre a maternidade, quanto à criação e educação de filhos, formas de criar 

vínculos e de estabelecer relações e de comunicação entre adultos e crianças”. (Gutman, 

2010, p.11) 

 
Quando existe um projeto adaptativo de maternidade, ele permite a 
preparação para a mãe ensaiar cognitivamente papéis e tarefas maternas, 
também de ligar afetivamente à criança, iniciar o processo de reestruturação 
de relações para incluir o novo elemento, incorporar o elemento do filho na 
sua identidade e simultaneamente aprender a aceitá-lo como pessoa única 
com vida própria. (Leal, 2001) 
 

Diversos fatores como satisfação pessoal, equilíbrio emocional, desempenho de tarefas 

e cuidados, funcionamento familiar, recuperação do estilo de vida, podem nos dar indício de 

uma adaptação à maternidade. São fatores ligados à própria mulher, ao bebê e às 

características do meio em que se interrelacionam.  

Quanto aos aspectos ligados à mulher estão:  

 
[...] o decurso obstétrico, gravidez, o parto, paridade, idade, tipo de 
relacionamento vivenciado com figura materna, história psiquiátrica, 
antecedentes familiares, comportamento sócio emocional e acontecimentos 
da vida, nos anos pregressos, a gravidez. (Canavarro, 2001, p.45-46) 

 
Quando não existe uma adaptação frente à maternidade, é necessária uma intervenção 

psicológica, com o objetivo de buscar e ampliar as medidas preventivas. Esse processo 

consiste em incrementar fatores de proteção e anular ou reduzir fatores de risco. 

Ainda nessa fase de aquisição, penso sobre o nascimento dos filhos; também sobre o 

olhar da maternidade: O relacionamento entre mãe e filho é complexo e passa por mudanças 

no decorrer do tempo. “[...] A função materna é de contenção e de acolhimento igualmente 

interativa e produtora de estímulos que os filhos necessitam para se desenvolver”. (Bowlby, 

1979) Entretanto, essa função não necessariamente precisa ser exercida pela mãe biológica, 

ou por uma pessoa do sexo feminino, pois se trata de um desempenho aprendido socialmente 
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e na interação com a criança. Leal (2001, p.70 apud Badinter, 1998) ressaltou  que “[...] nada 

prova que exista uma maior competência das mulheres para cuidar das crianças”. Os 

comportamentos estabelecidos pelos pais ou seus substitutos constituem o sistema 

motivacional, que estabelece o padrão de manutenção, proximidade e apoio das figuras do 

apego. Essas figuras promovem e mantêm uma base segura em qualquer situação de ameaça 

ao indivíduo. A experiência com base segura construída ou não, com e através das figuras de 

apoio, indica a possibilidade ou impossibilidade de manter vínculos.  

Entre a mãe e o bebê existe uma enorme dependência física, que fica evidenciada na 

fase da amamentação. Inicialmente, a função materna é assegurar o bem-estar da criança, ao 

mesmo tempo em que descentraliza os cuidados de si própria em relação ao sono, 

alimentação, relacionamento interpessoal, profissão e interesses pessoais, por exemplo.  

O significado da relação mãe-bebê é bastante diferente para cada mulher: “[...] o ter 

que cuidar pode representar um grande desafio, uma dádiva” (Canavarro, 2001, p.22), ou 

uma obrigação, em função de o bebê ser totalmente dependente, o que aumenta muito a 

responsabilidade. Todavia, as mulheres, por viverem num contexto social que valoriza a 

maternidade, sentem-se confortáveis com a identificação na figura materna e por 

consequência, o desejo de ter e cuidar de um filho pode ser tão forte que traz a sensação de ser 

algo inato. 

Algumas mulheres enxergam a maternidade como uma continuidade familiar, conjugal 

e pessoal, o que as leva, erroneamente, a não respeitar o entorno. Elas tornam a relação mãe-

filho como “pessoas únicas”, estabelecendo relações emaranhadas, dependentes e pouco 

satisfatórias. Esse padrão de relacionamento não propicia aos filhos um espaço próprio, com 

autonomia e segurança. Estabelecer uma relação de diferenciação entre mãe e filho é 

necessário e, caso isso não aconteça, não se estabelecerá uma fronteira entre a mãe e o bebê. 

Chamamos de simbiose funcional quando esta diferenciação na relação mãe-bebê não existe. 

Em seus estudos, Bowlby (1969, 1982, p.303 apud Soares, 2001, p.77) identificou que 

“[...] os bebês têm preferência por uma determinada figura materna de vinculação para 

obterem conforto e segurança”, ou seja, existe uma hierarquia de figuras de vinculação. O 

autor destacou o tempo despendido pelo adulto na relação com o bebê, a qualidade dos 

cuidados, o investimento emocional e sua presença contínua na vida do bebê como fatores 

significativos para construir essa hierarquia. Ainda segundo, Bowlby (idem, p.426), as mães 

dotadas de maior responsividade tenderão a desenvolver comportamentos em seus bebês de 

um modo diferente daquelas mães que foram menos responsivas. A forma diferenciada de 
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responsividade influencia no modo como essas mães se comportam. Assim, são acionados 

processos circulares com efeitos de grande alcance. 

Ainda sobre a parentalidade, no século XXI, existe uma grande pressão para que as 

mulheres casadas tenham filhos. Aquelas que não conseguem ter, recebem atributos de 

fracassadas ou incompletas. Entretanto, a Síntese de Indicadores Sociais 2010, do IBGE, nos 

revela que a proporção de casais com filhos caiu de 55% para 47% em um período de dez 

anos. 

Segundo Kormann (2011, p.80), a média de filhos por mulher cai, conforme avança o 

desenvolvimento econômico do país, pois levam em consideração, a responsabilidade e o 

custo de criar cada filho, além de os filhos não serem mais considerados como obra 

necessária, como ocorria para as famílias que moravam no campo.  

“A maternidade e a paternidade são momentos importantíssimos no ciclo vital da 

família; esta mudança de fase possibilita à mulher e ao homem, a oportunidade de atingir 

novos níveis de integração e desenvolvimento pessoal”. (Maldonado, 2010, p. 14) Relvas e 

Lourenço (2001, p.116) confirmam: “[...] a qualidade conjugal declina até o período 

posterior ao nascimento do primeiro filho. Todos os casais passaram por um período de crise 

pessoal de seis meses, sendo que o declínio foi mais pronunciado em mulheres”. No entanto, 

os casais revelaram ter vivido uma rica experiência durante essa fase considerada difícil. 

Segundo Perel (2007, p.135) até o sexo muda “[...] quando os filhos entram em cena, pois 

três ameaçam dois; e muitos casais demarcam o fim da vida erótica com o nascimento do 

primeiro filho”.  

Com o nascimento do primeiro filho, homem e mulher têm que desenvolver novos 

papéis, agora como pai e mãe. O grande desafio é levar as tarefas sem negligenciar a relação 

conjugal. Segundo Faria (2001, p.192), “[...] Os casais fazem os bebês e os bebês fazem os 

pais”. No entanto, os casais muitas vezes desaparecem e dão lugar apenas aos pais. Perel 

(2007, p.135) assertivamente coloca que: “[...] a constituição de uma família pede a 

redimensão de recursos e por algum tempo parece haver menos para o casal: menos tempo, 

comunicação, sono, dinheiro, liberdade, contato, intimidade e privacidade”. 

O nascimento do segundo ou terceiro filho não costuma ser tão festejado e, do ponto 

de vista relacional, é uma família mais complexa. De acordo com Canavarro (2001, p.44), 

“[...] a mulher, para assumir a identidade materna, precisa incluir a nova criança no 

contexto familiar”.  

Com a chegada de um novo filho, a mãe pode se sentir muito mais sobrecarregada, 

pois ela lida com as alterações físicas, com as atividades domésticas e ainda precisa acomodar 
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os irmãozinhos, o marido, o novo filho e as visitas. No entanto, nos casais que tinham uma 

relação distante, o bebê pode representar uma proximidade nunca antes atingida, o que é 

bastante diferente de intimidade. (Cf. Relvas e Lourenço, 2001, p.114) 

Um estudo realizado por Lederman (1997 apud Canavarro 2001, p.45) com um grupo 

de mulheres grávidas do segundo filho mostrou que elas tinham como preocupações básicas: a 

capacidade física para cuidar de duas crianças ao mesmo tempo; os sentimentos de culpa ao 

antecipar a reação do primeiro filho ao nascimento, e a capacidade de serem aptas a amar as 

duas crianças de forma igual. 

 
A centralidade nos filhos não é só uma questão de estilo pode ser uma 
configuração emocional. Os filhos são uma fonte de afeição para os adultos e 
seu amor incondicional e sua total devoção dá sentido a nossas vidas; o 
problema surge quando procuramos nos filhos, o que já não conseguimos no 
parceiro: um sentimento de que somos especiais e que não estamos sós. Ao 
transferir essas necessidades emocionais adultas para nossos filhos, nós os 
sobrecarregamos demais; os filhos precisam saber que seu poder é limitado, 
que os pais têm suas próprias relações amorosas. Quando estamos 
emocionalmente e sexualmente satisfeitos permitimos que nossos filhos 
vivam a própria independência com liberdade e apoio. (Perel, 2007, p.150) 

 

Continua Perel (2007, p.159): “[...] Na verdade, precisamos ter claro que não são as 

crianças que apagam a chama dos nossos desejos, somos nós adultos que não conseguimos 

mantê-las vivas e usamos as desculpas verdadeiras”.  

O casal deve tocar a vida, sem que essa gire exclusivamente em torno da vida dos 

filhos. É preciso buscar programas, viagens a dois, além de investir tempo e espaço para 

relaxar e recarregar, seja como indivíduo, seja como casal. 

 
No terceiro milênio, um grande desafio é criar filhos em uma era de rápidas 
mudanças e grandes incertezas, com alto índice de separações e novas 
uniões, configurando as novas famílias, com características e dificuldades 
específicas em cada tipo de organização...; as formas de comunicação que 
abrem caminho ou obstruem os caminhos do entendimento, permanecem 
idênticos. (Maldonado, 2008, p.16) 
 

 

2.1. Maternidade e gravidez para a Família de Origem 

 

Os filhos trazem essa possibilidade de continuidade de perpetuar a família de origem, 

por meio da transmissão dos genes, dos costumes, valores, significados, dos bens materiais e 

sobrenomes de famílias. Menciona Canavarro (2001, p.33), que “[...] de certa maneira, é a 
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única forma de não desperdiçar todo um acúmulo de experiências familiares, nas facetas 

biológicas, materiais e simbólicas”. Ainda de acordo com Canavarro,  

 
[...] O nascimento do bebê pode trazer uma unificação familiar e geracional, 
além de criar uma situação irreversível de ligação entre suas famílias 
biologicamente; o aparecimento de uma série de parentescos também 
irreversível como avós, avôs, primos, independente do decurso das relações 
dos pais, caso aconteça uma separação, divorcio ou morte. 
[...] no caso do primeiro filho, neto/bisneto/sobrinho cada geração dá um 
passo à frente. Os filhos passam a ser pais, os pais passam a ser avós, avós 
passam a ser bisavós. Este salto geracional principalmente nas relações com 
os mais velhos pode significar o envelhecimento. (Canavarro, 2001, p. 33) 

 

Durante a gravidez e após o nascimento do bebê, na maioria das vezes, existe uma 

permissão de aproximação das famílias de origem. Nessa etapa, aumenta o número de 

telefonemas, visitas, frequência de pensamentos, sobretudo ligados à figura da mãe. 

Geralmente, outro processo vivenciado pelos novos pais é a  

 
[...] reavaliação da relação com os próprios pais, durante a fase da infância e 
adolescência, especialmente com mãe. A mãe é o principal modelo de 
comportamento materno para a mulher, e as experiências maternas 
dependem da forma como são articuladas entre si. (Idem, p.39) 

 
Badinter (2011, p.21) vê a mãe como a referência afetiva e intelectual imprescindível 

aos filhos. Parece que algumas mulheres procuram ser a antítese da própria mãe. 

 

 

2.2. Tornar-se mãe 

 

Entre mulheres de 30 a 40 anos que construíram uma vida rica e satisfatória, a 

incerteza sobre a maternidade é natural. A gravidez pode exigir mudanças em seu estilo de 

vida. Conviver com amigas que têm filhos pode ser bastante interessante para vivenciar novos 

modelos e conseguir tomar uma decisão. Quando o assunto é relacionamento, não podemos 

deixar de considerar que quanto maior a idade, maior o grau de exigência para relacionar-se. 

O estudo Clearblue, realizado em 2011 com 1500 mulheres espanholas com idade 

entre 20 a 50 anos mostrou que a faixa etária entre os 30 e 40 anos constitui o período no qual 

oito em cada dez mulheres desejam ter seus filhos, e que um quarto das mulheres 

entrevistadas desejava ter filhos nos próximos dois a três anos. As madrilenas são as mulheres 

que sentem desejo de serem mães. O relógio biológico das catalãs funciona mais devagar, e 
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elas consideram que ter 45 anos de idade não é impedimento para ter filhos. (Madrid, 2011, 

p.342) 

As mulheres espanholas universitárias têm seu primeiro filho aos 33,5 anos de idade, 

pois são mulheres profissionais liberais que ocupam postos de responsabilidade. Elas 

retardam a maternidade porque consideram que os filhos podem torná-las menos 

competitivas. Entretanto, as mulheres que vivem na zona rural, e têm um nível de estudo 

médio, têm seu primeiro filho entre 26 e 28 anos de idade. Elas geralmente compatibilizam 

trabalho com a maternidade, e disponibilizam de uma rede social e familiar que facilita e 

colabora com os cuidados e a criação dos filhos. 

São possíveis escolhas para o casal: não ter filhos, ter filhos de forma natural, fazer um 

tratamento de reprodução assistida ou adotar uma criança.  

 

 

2.2.1 A reprodução assistida 

 

Fazer acordos pode aumentar a cumplicidade entre o casal. Enfrentar as dificuldades 

juntos pode reforçar o vínculo, o respeito e o apoio entre os parceiros. Lembro que a 

probabilidade de a mulher acima de 39 anos ter um bebê é de cerca de 13%. (Elito Junior, 

2012, p. 24) 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) realizou mudanças nas regras de reprodução 

assistida no Brasil. O principal objetivo dessas alterações é preservar a vida da mãe e do bebê 

e reduzir o número de gestações múltiplas. As principais mudanças foram em relação à 

quantidade de óvulos implantados em uma mulher; a utilização da técnica de reprodução para 

casais homossexuais e mães solteiras, e o uso do material genético após a morte de um deles, 

desde que haja uma autorização anterior prévia, para o uso dos gametas ou embriões com 

registro em cartório.  

O CFM determinou que o número de embriões a serem implantados depende da idade 

da paciente. “[...] o número de embriões implantados vai estar correlacionado com a idade 

da mãe. Em mulheres, acima de 35 anos poderão ser inseridos dois embriões. Acima de 36 e 

abaixo de 40 anos até três embriões e acima de 40 anos até quatro embriões. Quanto mais 

jovem for à mulher, menos embriões serão necessários, pois a taxa de sucesso é maior”. 

(Cagnoni, 2010, p.33) 

A infertilidade é definida como a incapacidade da gestação detectada clínica ou 

hormonalmente após 12 meses de relações sexuais frequentes (duas a três por semana) e sem 
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anticoncepcional de acordo com a Associação Americana para Medicina Reprodutiva 

(ASMR). No entanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera como prazo mínimo 

para alcançar uma gravidez o período de dois anos. (Cavalcante e Cavagna, 2009, p.4) 

Muitas mulheres passam anos controlando sua fertilidade, usando algum método 

anticoncepcional para depois descobrirem que são inférteis ou estéreis. Isso pode desencadear, 

além de um descontrole físico, um enorme descontrole emocional. Entretanto, a infertilidade 

além de determinado período de tempo, “[...] comporta uma dimensão física, psíquica e 

emocional, além da dimensão sociocultural e os componentes ginecológicos, andrológicos, e 

a sua mútua dependência”. (Faria, 2001, p.189) 

A vivência da infertilidade acontece de forma diferente para cada pessoa, mas parece 

ser sempre mais traumática para as mulheres. Muitas vezes, a infertilidade é vista como um 

castigo. 

A infertilidade varia em função do sexo, personalidade, cultura, história pessoal, 

familiar e da importância e do significado que é ter um filho para aquela pessoa. Nas 

mulheres, o que pode ocasionar a infertilidade são os problemas relacionados à função 

ovariana, como a insuficiência ovariana prematura ou falência da função ovariana, associada à 

amenorreia, hipoestrogenismo e aumento das gonadotrofinas, com incidência em 1% das 

mulheres com menos de 40 anos de idade. (Cavalcante e Cavagna, 2009, p.5). 

O aumento da infertilidade é multifatorial, contribuindo para isso as questões físicas, 

psíquicas, sociológicas, ambientais, entre outros fatores como adiar a primeira gravidez para 

depois dos 27 anos, difusão dos métodos anticoncepcionais, aumento do estresse, início 

precoce da vida sexual, multiplicidade de parceiros, processos inflamatórios ou 

desconhecimento do processo reprodutivo. Também não levar em conta o período de 

ovulação. 

Segundo Straube (2007), na inseminação artificial ou inseminação intrauterina existe a 

vivência de uma fragilização em função de sucessivos resultados negativos, gerando tanto um 

desânimo para persistir o tratamento, como um desejo de realizar um tratamento mais efetivo 

e com maiores chances de resultados, como a fertilização in vitro (FIV).  

Para definir e decidir entre a inseminação intrauterina ou a fertilização in vitro o 

histórico do casal serve como um diferencial. Resultados de exames como espermograma 

(contagem e mobilidade dos espermas) histerossalpingografia (condição da trompa) e 

tratamentos anteriores realizados com insucesso. 

Existem três possibilidades na reprodução assistida: homóloga, quando os gametas 

utilizados são do próprio casal; heteróloga, quando um ou ambos os gametas são obtidos a 
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partir de doadores anônimos, e mistura bisseminal ou dois doadores (marido e doador 

desconhecido), quando o casal utiliza o material genético dos dois. 

Na fertilização in vitro (FIV), a primeira etapa consiste na indução da ovulação. Se o 

nível hormonal da mulher estiver bom, geralmente, em 12 dias os folículos com os óvulos 

estarão se desenvolvendo em quantidade suficiente e serão monitorados por ultrassom. Essa 

primeira etapa tem que dar certo para dar prosseguimento ao tratamento.  

Já na etapa inicial, o desgaste pode ser enorme e gerar muito estresse. A questão da 

técnica, tanto a punção como a transferência podem resultar em sentimentos ambivalentes; a 

internação hospitalar gera ansiedade; os recebimentos dos embriões podem provocar na 

mulher expectativas e a sensação de ansiedade e esperança. 

O período pós-transferência resulta também em grande ansiedade por aguardar o 

resultado. Quando negativo gera angústias e frustrações, somado ao luto dessa tentativa, do 

sonho, do investimento. Quando positivo, resulta em alegrias, mas também preocupações. 

FIV é um procedimento caro, cada etapa tem um custo financeiro e os planos de saúde 

não cobrem. Custa de R$15.000,00 a R$20.000,00. De acordo, com Goetzl e Hardford (2006, 

p.30), “[...] no Brasil e EUA, o índice de sucesso da fertilização in vitro é de 27% entre 33-37 

anos; 18,5% entre 38-40 anos e 7,3% depois dos 40 dos anos”. Conforme Elito Junior, em 

entrevista com Barros (2012, p. 24), das mulheres que buscam tratamento nesta faixa etária de 

39 anos, somente cerca de 20% engravidarão e 65% destas concluirão a gravidez, sem a 

ocorrência de aborto ou algo que inviabilize a gravidez.  

A ovulodoação pode ser a única possibilidade de determinadas mulheres gestarem um 

filho. O procedimento médico para a receptora do óvulo é semelhante à FIV (sem 

ovulodoação), só que, com a doação de óvulos, ela receberá o óvulo de outra mulher que fez a 

doação. Para a doadora, a retirada de seus óvulos pode demorar cerca de seis semanas e, 

quando os óvulos estão prontos para o transplante, a doadora é parcialmente anestesiada, e 

uma agulha é inserida em sua vagina, até os ovários, para extrair os óvulos.  

As possíveis indicações para a utilização dessa técnica específica: menopausa precoce, 

ausência de ovulação, risco de doença hereditária grave, má qualidade dos óvulos da paciente.  

Os óvulos doados aumentam substancialmente as chances de uma mulher acima de 40 

anos engravidar. Entretanto, as mulheres receptoras dos óvulos encontram muita dificuldade 

em lidar com esta situação. Geralmente, sentem como algo complexo e difícil, pois o filho 

não compartilha da sua herança genética; pois junta-se o óvulo de outra mulher com o sêmen 

do marido e insere dentro da barriga da mulher, para nascer o sonhado filho.  Para muitas, 

pesa a perda da linhagem materna, pois muitas aspiram por sua própria criança genética. 



70 
 

Surgem como consequência pensamentos: ‘com quem vou falar que meu filho se parece’, 

além das fantasias com relação à doadora e a preocupação com problemas hereditários.  

Ainda por parte da mulher receptora, pode existir angústia, em função da religião, da 

fantasia quanto ao contrato, da fantasia do esperma do marido associado ao da doadora (de 

ambos se associarem e ela ficar excluída de fora, no caso sem o filho). Ela fica na dúvida se 

quer contar a realidade vivida ou manter sigilo, enquanto um segredo do casal. Além de tudo, 

as ambiguidades éticas, morais e legais são presentes. 

Ficar grávida com o óvulo de outra mulher é usado como última opção para se viver a 

maternidade. Geralmente, depois da extrema evidencia que não conseguirão gestar com o seu 

próprio óvulo, as mulheres enfrentam a realidade da infertilidade versus maternidade.  

 Sobre congelamento de óvulos, considero a capa da revista Vogue (2011): Congele 

seus óvulos aos 30 anos e seja mãe aos 50 anos. Essa matéria comemora o avanço da técnica 

de congelamento de óvulos que permite o prolongamento da fertilidade nas mulheres, e a 

menciona como a maior revolução dos costumes depois da pílula. 

Há quem acuse os especialistas em reprodução de dar às mulheres uma falsa 

segurança, pois, para a mulher de 35 anos ter um filho, ela precisa de cerca de 20 óvulos 

congelados para garantir a gravidez. Ragué (apud Escárraga, 2011, p.94) do Instituto 

Universitário Dexeus de Barcelona, aponta que o ideal é congelar ao menos dez óvulos, e 

ressalta esta técnica como revolucionária segundo a reportagem: pare o relógio biológico. 

Relata ainda que existe mais de 95% de probabilidade de resultado positivo, em função de 

manter a idade da mãe quando os óvulos foram congelados. Nessa reportagem, é colocada 

como idade máxima para manter os óvulos congelados até os 50 anos de idade.  

Será que essa comunicação direcionada às mulheres é a mais adequada, correta e 

transparente? Até quando a maternidade pode ser adiada? Será que não é o que elas gostariam 

de escutar, aumentando ainda mais sua onipotência?  

As mulheres na faixa etária de 30 e 40 anos são as que estão atualmente congelando 

seus óvulos. Especialistas recomendam como idade ideal para vitrificação dos óvulos até os 

35 anos. Segundo colocação do médico Fundador de Centro de Reprodução do Colorado, é 

preciso convencer as mulheres que não é uma boa ideia esperar dos 36 aos 40 anos, quando 

estão totalmente focadas na carreira, para ter filhos aos 50 anos, porque têm óvulos 

congelados! Hass (2011) ainda investiga até quando pode ser adiada a maternidade, à medida 

que as mulheres adotam o congelamento de óvulos como estilo de vida.  

A tecnologia de ponta cria novos riscos, enquanto alivia outros, e o congelamento de 

óvulos deve ser algo mais rentável do que foi a FIV. Segundo Maldonado (2011, p.230): “[...] 
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não é preciso pensar em tecnologia versus humanismo, nem tecnologia versus respeito pelos 

processos da natureza, é possível conjugar tecnologia e humanismo”. 

Maturação in vitro é uma técnica que traz grande esperança para as mulheres que correm o 

risco de perder a capacidade de produzir óvulos. Esse é um novo procedimento para congelar 

óvulo, a vitrificação. Com o uso desse método já nasceram mais de 1500 bebês. Muitas 

mulheres estão congelando seus óvulos e eu já acompanhei alguns casos. Especialistas 

afirmam que milhares de norte-americanas irão congelar seus óvulos, por meio de 

procedimento técnico como criopreservação de ovócitos, o que pode fazer a diferença na vida 

futura. No Brasil, esse procedimento também vem sendo realizado.  

Doação de embriões. Outra possibilidade é a FIV com a doação de embriões. 

Fecundam-se óvulo de uma doadora com o espermatozoide de um doador, e o óvulo 

fecundado é doado para um terceiro casal.  

Quanto ao congelamento de embriões, as clínicas, centros ou serviços devem 

comunicar o número total de embriões criopreservados para os pacientes; quantos serão 

transferidos ao frasco e quantos são excedentes. Os envolvidos devem expressar sua vontade, 

por escrito, sobre o destino a ser dado aos embriões, em caso de divórcio, doenças graves ou 

falecimento de um deles, ou de ambos e, até mesmo, se existe o desejo de doá-los para outros 

casais ou para pesquisas científicas no momento da criopreservação dos embriões excedentes, 

de acordo Cagnoni (2010, p.35) e Conselho Regional de Medicina (2004). 

O útero de substituição realizado por meio de FIV, é também chamado de barriga de 

aluguel. No entanto, esse termo é inadequado para as leis brasileiras, segundo a qual não é 

permitido o pagamento para uma mulher gerar um filho de outra. Essa forma é usada quando 

existe esterilidade feminina. Pode ser realizada por meio da FIV com gametas do casal, ou 

FIV com doação de óvulo de uma doadora com espermatozoide do marido, ou FIV com 

material genético da mulher e da mãe biológica. Nesse formato, existe a dissociação do desejo 

da maternidade e da gravidez. Ele gera polêmica, pois uma terceira pessoa vai gestar o 

embrião implantado.  Ou seja, não traz a certeza da maternidade diante da coincidência entre a 

verdade biológica e a verdade jurídica por meio da gravidez e do parto.  

 Mais alguns aspectos devem ser considerados na maternidade tardia. Por exemplo, a 

detecção de síndromes. Alterações cromossômicas são mais comuns em mães acima de 35 

anos, principalmente quando é esse o primeiro filho. As mulheres com mais idade têm maior 

risco de gerar um bebê por problemas ocasionados por falta ou excesso de cromossomo. A 

Síndrome de Down, denominada trissomia do 21, é a mais conhecida.  
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Atualmente, existem vários tipos de exames por meio de punção do líquido amniótico 

ou da placenta para detectar problemas. No entanto, podem trazer risco de abortamento. 

Métodos não tão invasivos como de exame de sangue estão sendo testados. 

A decisão de realizar os exames para detectar anomalias genéticas no feto é uma 

decisão do casal. Se, após realização dos exames, verifica-se algum problema genético no 

bebê, existem somente duas escolhas. Continuar a gravidez até o final ou abortar em uma 

clínica de aborto clandestina. Por enquanto, a lei brasileira só permite abortar quando existe 

um risco de vida efetivo para a gestante ou a gravidez é consequência de um estupro.  

Parece que parar o relógio biológico tem sido há muito tempo a fantasia suprema 

feminina, no entanto pode criar uma ilusão, pois, aos 40 anos, mais da metade delas não 

conseguirão engravidar sem ajuda tecnológica. Por outro lado, sentimentos de inadequação, 

insatisfação, incompreensão e sentimento de abandono podem estar presentes. A perda da 

espontaneidade e diminuição do desejo pode se manifestar no campo sexual. Existe uma 

associação entre fertilidade/virilidade/masculinidade e fecundidade/feminilidade para a 

mulher. A religião pode trazer mais um conflito com a proibição de alguns procedimentos 

médicos. Em compensação, a fé religiosa atua como fator de apoio e suporte.  

Novas configurações da família surgem em função de todas essas novas possibilidades 

na área da reprodução assistida. Observo como essas famílias estão funcionando, quais as 

funções destes integrantes na família e que lugar irá ocupar e exercer dentro da estrutura 

familiar a que pertencem.  

Em função da variedade das técnicas existentes, nós, enquanto profissionais da área da 

saúde, precisamos proceder com prudência e bom senso, auxiliando as mulheres a analisarem 

com cuidado prós e contras. Devemos ajudar as mulheres a olhar e fazer sua escolha, lidando 

com os dados de realidade, sem que fiquem iludidas em função das várias técnicas existentes.  

Acredito que as mulheres têm sofrido alguns enganos. Elas acreditam que vão 

conseguir fazer “retornar o relógio biológico” através de todas as novas tecnologias 

disponíveis. Elas estão sendo enganadas pela mídia, que adora publicar novos milagres. O 

foco na carreira faz esquecer o resto. Agora, o foco em vitrificar os óvulos faz esquecer o 

resto? 

Finalmente, analisamos a adoção. Para o desejo de ser mãe, a adoção é outra 

possibilidade para as mulheres que desejam ter filhos, com a grande vantagem que não tem a 

questão do tempo biológico interferindo nesse processo, e existe o resultado maravilhoso que 

é ter um filho. Na maioria dos casos, a decisão de adotar uma criança vem da impossibilidade 

de gerar seus filhos biológicos. Entretanto, essa tendência vem mudando. Atualmente, a 
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adoção vem ocorrendo por pais que já têm filhos biológicos, constituindo as famílias com 

filhos adotivos e biológicos. Também os casais homossexuais estão adotando crianças como 

uma forma de consolidar a união. O importante para serem bons pais, tanto para casais homo 

como hetero, é a existência de cumplicidade, harmonia e afetividade entre o casal e não sua 

orientação afetiva sexual. 

O essencial para a criança é receber amor, cuidados, segurança, aconchego, 

acolhimento e proteção, e conseguir construir em conjunto e com o tempo, a sensação e o 

sentimento de pertencer à família.  

Na Espanha, em 2008, das 3.648 crianças adotadas, 10% delas foram por mulheres 

solteiras. O perfil dessas mulheres solteiras que adotaram era da faixa etária entre 35 e 45 

anos, com nível universitário complete. Geralmente, as mães solteiras querem meninas e, 

destas, menos que 2% se encantam por um menino. 

 

 

2.3. Mulheres acima de 35 anos 

 

Passar pela maternidade é uma condição física, mas nem sempre optativa; além disso, 

a maternidade é construída, não é um instinto materno. Por outro lado, o conceito de 

maternagem que é sempre resultado de uma escolha, um desejo de servir que existe nas 

mulheres e nos homens que possuem uma relação de influência por sua anima, é definido 

como cuidados próprios de mãe, materno, afetuoso, dedicado, carinhoso e maternal.  

 Barbosa e Rocha-Coutinho (2007) fizeram um estudo para compreender como as 

mulheres estão encarando a maternidade e como é adiá-la e/ou não ter filhos. Foram 

entrevistadas mulheres de 37 a 50 anos que tinham uma carreira profissional. Duas optaram 

por não ter filhos e duas optaram por ter depois dos 35 anos. Os resultados mostraram que, 

apesar de novas possibilidades terem se aberto para essas mulheres, ainda elas possuem 

“antigas visões”. Ou seja, para muitas delas “[...] a realização passa obrigatoriamente pela 

maternidade, algo que ainda prevalece no discurso social”. 

Cada vez mais as mulheres em todo o mundo têm seus filhos com mais idade. Elas 

adiam a maternidade para construir uma carreira sólida. Entretanto, mesmo as que têm mais 

de 35 anos de idade desejam ter seus filhos saudáveis e um terço das gestações em mulheres 

acima de 35 anos não é planejada. (Cf. Goetzl e Harford, 2006) Elas sofrem pressão social por 

parte da família e dos amigos para casarem e ter seus filhos. Elas falam abertamente do desejo 

de ser mãe. Geralmente, já estão em ascensão profissional e têm uma estrutura financeira para 
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iniciar a família. Quando não têm filhos, alegam falta de parceiro e ritmo de trabalho intenso, 

sem espaço para incluir um bebê. 

O tempo, para essas mulheres, é fundamental, pois, como já mencionei, a chance de 

engravidar naturalmente reduz bastante, em função da diminuição da fertilidade nessa faixa 

etária. Segundo Faria (2001), as mulheres com mais de 35 anos estão na categoria de alto 

risco, tanto para os profissionais de saúde como para amigos e, até mesmo, para o candidato a 

namorado. O mesmo autor descreve que a mulher, sendo considerada uma paciente de alto 

risco, faz com que sejam realizados mais exames e tenham mais informações do ponto de 

vista médico para lidar com o campo emocional, pois elas precisam tomar decisões e lidar 

com as interferências e preocupações do grupo no qual elas convivem. 

As mulheres acima de 35 anos possivelmente encontrarão uma maior dificuldade em 

engravidar, elas têm 52% de chance de engravidar, sendo que um quarto deles, têm resultado 

positivo para a presença de anomalias genéticas. Entretanto, é evidente que a maior parte 

delas têm seus bebês normais. (Cf. Goetzl e Hardford, 2006) 

 

 

2.4. Maternidade em mulheres de 40 anos 

 

Aos 40 anos, as mulheres têm estrutura emocional e estão mais maduras. Elas 

geralmente alcançaram equilíbrio profissional, emocional e físico para criar um filho. Ela 

tende a se sentir mais atrativa e satisfeita, em função de todos os cuidados e do estilo de vida. 

Muitas decidem ter filhos nessa idade. Muitas querem ser mães, mas sabem que isso pode não 

acontecer mais, em função da baixa qualidade dos óvulos.  

Na contemporaneidade, entretanto, e dependendo da mulher, é viável engravidar e ter 

filhos após os 40 anos. Porém, é necessário um acompanhamento médico mais efetivo e 

rigoroso, principalmente se essa gravidez for a primeira. Se a mulher, já teve filhos 

anteriormente, o risco é reduzido e o quadro simplificado. Ter 40 anos de idade não é um 

impedimento para ser mãe. 

Casais com mais idade tendem a apresentar maiores dificuldades para conseguir 

engravidar. Buscar um processo terapêutico, no qual são conversadas dúvidas, dificuldades, 

emoções, planos alternativos e novas possibilidades, pode ser muito importante e vem ajudar 

o casal nesse momento. Para o casal, em função do tempo cronológico e do tempo biológico, 

ficar esperando os melhores dias dos ciclos menstruais para conseguir engravidar pode gerar 
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um grande estresse. Quando existe a expectativa de uma possível gravidez, a menstruação 

gera tristeza, desânimo, desesperança e até luto para a mulher. 

O casal que busca engravidar de forma incessante pode tornar o sexo extremamente 

mecânico e estressante. Os casais que passam por essa dificuldade podem precisar ter relações 

sexuais com hora marcada, o que interfere diretamente na libido. O sexo é visto como um 

meio de conseguir procriar e não uma forma de satisfação e prazer. 

Outro dado a ser levado em consideração é que, depois dos 40 anos, “[...] somente 3% 

a 4%, daquelas que usaram as novas tecnologias de reprodução assistida, realmente tiveram 

sucesso em ter um filho, independentemente do quanto gastaram ou do quanto elas tentaram” 

(Hewlett, 2008, p.190), embora os avanços da medicina, como as técnicas e os tratamentos de 

fertilização cada vez mais avançados, “atrasam o relógio biológico mental”. O aumento da 

idade de ter filho está também relacionado com o aumento da expectativa de vida.  Segundo, 

Goetzl e Hardford (2006, p.27), aos 40 anos, cerca de um terço dos casais têm dificuldade em 

engravidar e depois do 40 anos e dois terços das mulheres têm problemas de infertilidade. 

Fora de um casamento, somente 3% resolvem adotar ou criar filho; o impacto é grande 

quando o assunto é gravidez. Como mencionei, a mulher nasce com um número de óvulos 

finito que, entre o fim dos 30 anos e começo dos 40 anos, podem se esgotar. Adiar a 

maternidade significa que um grande número de mulheres efetivamente “esgota” sua 

possibilidade  de fertilidade. Se a mulher tem mais de 40 anos e quer ter um filho, é melhor se 

preparar para pagar eventualmente um preço alto, no quesito financeiro e emocional, pois 

também existe um maior risco para Síndrome de Down, principalmente no caso de um 

primeiro filho. (Hewlett, 2008, p.184) 

Atualmente, as mulheres têm mais acesso às informações, ganham salários mais altos, 

têm maior possibilidade de fazer carreira do que no passado. Além disto, elas possuem maior 

expectativa de vida e mais acesso às opções reprodutivas. Entretanto, quando o assunto é 

filho, suas opções parecem piores ou mais complexas do que antigamente! 

Como já apontamos, a mulher também demora a assumir as obrigações da maternidade 

por dedicar-se à carreira, buscando como objetivo ter independência financeira e poder 

desfrutar a vida. A mulher contemporânea tem uma lista de desejos, dentre os quais apenas 

um deles é a maternidade. Elas têm etapas a cumprir antes de ser mães, como viajar pelo 

mundo, dedicar-se a si mesmas. Renunciar a uma vida independente é um sentimento cada 

vez mais difícil entre as jovens. 

Atualmente, é evidente o quanto a função reprodutiva é altamente sensível ao estresse. 

O aumento do estresse repercute em questões orgânicas e funcionais. Os casais, muitas vezes, 
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não conseguem se encontrar para ter relação sexual. Quando se encontram, não têm desejo em 

função do cansaço físico e da responsabilidade dos compromissos do dia seguinte. 

 
[...] a mulher francesa não tem pressa em engravidar. Como se a criança não 
fosse mais a prioridade das prioridades. Trata-se primeiramente de garantir a 
independência por meio de estudos cada vez mais demorados que 
possibilitem ascender a um trabalho gratificante (em tempos de crise, o 
percurso é longo e incerto). Em seguida encontrar um companheiro que se 
deseje para ser o pai dos filhos. Finalmente, são numerosos os jovens casais 
que querem primeiramente aproveitar a vida a dois livres e irresponsáveis, 
antes de procriar. (Badinter, 2011, p. 31)  

 
 Hewlett (2008, p.60) confirma esses pontos e menciona que “[...] muitas mulheres não 

chegam a ter filhos em função de carreiras que exigem em excesso e por parceiros 

medrosos”. As mulheres têm dificuldade em encontrar o homem certo para ter um filho. O 

autor explica que  

 

[...] os homens bem sucedidos e de alto poder aquisitivo têm acesso a um 
grande universo de mulheres jovens, belas e sexys e, além disso, os homens 
bens sucedidos não querem encontrar uma parceira. 
O que surge como solução são os homens mais velhos e divorciados que já 
resolveram a etapa do sucesso e da família e estão novamente procurando 
uma companheira.[...] na idade dos 40 anos existem três tipos de homens: 
aquele bom com quem poderia estabelecer um compromisso, porém já tem 
compromisso; aquele que nunca casou ou por ser gay ou por ser atrapalhado 
e elas não querem e, por último, aqueles que podem ser os mais 
complicados, pois são casados e estão decidindo com as esposas, se irão se 
separar ou não.” (Hewlett, 2008, p.73)  
 

Esta autora considera 40 anos uma idade terrível para divorciar, comentando o que 

pensam estas mulheres: 

 
[...] o relógio estava tocando e as probabilidades diminuindo, mas por 
alguma razão, eu sempre teria uma escolha, porque sou poderosa, eu 
trabalhei duro e fiz o bem. (Idem, p. 72)  
 

Geralmente, quando a mulher é atraente, bem sucedida, e não teve filho, logo conclui-

se que é porque não gosta de criança. Raramente, é questionado se a mulher escolheu ou não 

ter filhos, ou não teve em decorrência da carreira. (Idem, p.73) 

 Estudos de Badinter (2011) confirmaram minhas experiências clínicas em consultório, 

onde é significativo o número de mulheres que tentam ter seus filhos em uma idade em que 

seu potencial fértil tende a diminuir. Um fator recorrente para o adiamento da entrada à 

maternidade é a necessidade de elas terem uma posição mais segura e de destaque na 

profissão, além da busca de estabilidade econômica. As exigências do trabalho, o retardo da 
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independência dos jovens, a dificuldade de encontrar parceiro adequado tem propiciado que 

as mulheres prorroguem a maternidade. 

As mulheres devem fazer um planejamento completo, cedo, sendo estratégicas nas 

questões pessoais. Assim, “[...] as mais jovens poderão escolher o que querem da vida”. 

(Idem, p.77) A sociedade continua impondo escolhas cruéis para as mulheres. Por isso, elas 

“[...] devem buscar ocupações em que possam quebrar as regras e se adaptar à realidade que 

estão vivendo”. (Idem) 

Depois dos 40 anos, as mulheres enfrentam as desvantagens físicas como a diminuição 

da fertilidade em 32%. Caso consigam engravidar, têm mais chance de complicações para 

mãe e o bebê (diabetes, hipertensão, aborto). Também não contam com a mesma energia para 

criar um filho. A gravidez tardia pode trazer ao cenário: infertilidade, fertilização, adoção, de 

acordo com a mulher e o quadro vivenciado. Paradoxalmente, a partir dos 40 anos, as 

mulheres desfrutam de uma maternidade muita mais responsável. Normalmente, dispõem de 

mais estabilidade e recursos econômicos, mais experiência e menos estresse, pois se 

encontram mais seguras no campo pessoal e profissional; as mulheres sentem-se mais plenas. 

O amadurecimento traz uma visão diferente da maternidade. Em geral, as mulheres mais 

velhas tendem a viver relacionamentos estáveis e procuram maiores informações a respeito da 

gravidez e da maternidade.  

Para quem quer ter filhos mais tarde, não deixa de ser uma boa notícia que a medicina 

tem mais opções para oferecer atualmente. Ter informações corretas e transparentes sobre as 

dificuldades e facilidades para a mulher de 40 anos engravidar pode ser um diferencial na 

tomada de decisão, reduzindo a ansiedade durante o processo.  

O sentimento de culpa e a frustração por não engravidar afetam emocionalmente a 

mulher, ainda que exames comprovem que a dificuldade está no marido. São comuns as 

questões pessoais: ‘Por que eu não me decidi antes? Por que eu demorei tanto?’ Aquelas que 

realizam a fertilização, geralmente se submetem a uma enorme carga emocional e, muitas 

vezes, precisam lidar com a dura realidade de que seus óvulos de 41, 42 anos tornaram-se 

velhos e não cumprem a missão de transmitir seus genes para gerar um filho desejado. Então, 

surgem as outras possibilidades, como ovulodoação. Busca-se um óvulo bem jovem, para não 

ter falha. Se falhar, advém nova crise, mais frustração, mais angústia. Qual é o limite para 

essa mulher? Qual é o limite para esse casal? Isso precisa ser muito respeitado. Não dá para 

entrar no processo sem saber as chances de êxito. Porém, se vai entrar no jogo, é importante 

desfrutar cada etapa com atitude relaxada e positiva, dentro do contexto possível. 
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2.5. Maternidade aos 45 anos  

 

 A mulher nessa idade está próxima da menopausa e, atualmente, é mais frequente 

recorrer à reprodução assistida para engravidar. Ela insiste no procedimento, quando o 

tratamento falha. Uma possibilidade é fazer a óvulo-doação de uma mulher mais jovem. Essa 

gestação tende a apresentar mais risco, em função da idade avançada; aumenta o risco de 

diabetes gestacional, parto prematuro e pré-eclampsia. (Vogue Brasil, 2011, p.320) A chance 

de gravidez é de apenas 5%. 

Aos 45 anos, mesmo na FIV, esse número cai para 5%, em função da qualidade dos 

óvulos, pois eles estão envelhecendo, de acordo com Hass (2011, p.309). Atualmente, uma 

alternativa para esse problema é o congelamento de óvulos, enquanto a mulher é mais jovem. 

 

 

2.6. Maternidade aos 50 anos 

 

A maioria dessas mulheres já entrou na menopausa e abandonou o desejo de ter filhos. 

As que não abandonaram buscam a reprodução assistida. A mãe com mais idade foi uma 

espanhola conhecida na atualidade que deu à luz aos 67 anos. O procedimento utilizado foi de 

um óvulo doado por uma mulher bem mais jovem. Neste caso, existem riscos tanto para mãe 

como para a criança em função da idade avançada na gravidez. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. MATERNIDADE NOS TEMPOS ATUAIS  

 

A maternidade é definida como estado e qualidade de ser mãe; laço que liga a mãe aos 

filhos, ou ação de pôr uma criança no mundo.7 

A maternidade é tão importante porque por meio dela acontece a reprodução da 

espécie e a reprodução de uma determinada cultura específica. A reprodução era vista como 

instinto, dever religioso e dádiva para a sobrevivência da espécie.  

A experiência da maternidade é infinitamente variável, mas depende do significado 

que lhe é atribuído. Ela é uma construção social que ganha novos significados no tempo. As 

mulheres que tiveram mães nascidas sob os auspícios do feminismo acabam comprando 

modelos prontos, como suas avós também o fizeram, à sua maneira. Aos poucos, tomam 

consciência e podem realmente buscar fazer suas escolhas.  

Muitas vezes, precisamos fazer reparações, ou negociações com esse modelo 

conhecido. Minha filha fará comigo o mesmo, por meio de ressignificações e a construção do 

próprio significado do que é ser mãe para ela. A mãe tem um lugar especial, um modelo de 

vinculação. A forma como a mãe lida com a filha, primeiro enquanto bebê e, depois, como 

criança, constitui a base da experiência subjetiva. Entretanto, não existe mãe perfeita. 

Segundo Grandesso, “[...] o ser humano tende a ser concebido como imerso numa teia de 

significados que ele mesmo constrói no intercâmbio social”. (Grandesso, 2000, p. 151) 

A mãe de cada mulher é o primeiro e principal modelo de comportamento e afeto. Pela 

maneira como vivemos e cuidamos de nossos filhos comunicamos verbal e não verbalmente o 

que é ser mãe. Por meio dos mais diversos significados biológicos, sociais, antropológicos, 

religiosos, construímos o papel de mãe, assim como a imagem da mãe que desempenhamos. 

Ser mãe é cuidar, amparar.  

Nos primeiros anos da criança, existe uma extrema dependência do bebê em relação à 

mãe. Por isso, ele requer uma maior disponibilidade emocional e de tempo. Leal (2001, p.365) 

pontua que “[...] mais do que desejar ter um filho é preciso desejar ser mãe”.  

                                                 
7 http://www.dicionarioweb.com.br/maternidade.html 
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A experiência da maternidade é singular, cada mulher a vive de maneira única. Ao 

mesmo tempo, ela compartilha com outras mulheres e faz parte de uma rede intangível que 

permanece em movimento. (Cf. Gutman, 2010) 

É importante conhecer as representações pessoais de uma mulher que está grávida ou 

uma mulher que é mãe; quais são os fatores associados à história pessoal daquela mulher; 

como é sua relação com a própria mãe; experiência prévia de gravidez e maternidade; 

profissão; processos cognitivos; como foi a decisão de engravidar; o comportamento durante a 

gravidez; o comportamento materno; a aprendizagem ao longo do ciclo vital, além dos fatores 

históricos e socioculturais, genéticos, relação conjugal e relações interpessoais.  

Cada mulher tem suas experiências, vivências, modelos e significados que interferem 

na forma de lidar com sua gravidez e maternidade. Quer dizer, a maternidade tem diferentes 

significados para diferentes mulheres. Pode ser vista como uma dádiva ou como algo que a 

escraviza, em função da forma como se estabelece a relação mãe e filho. Cada uma de nós 

tem vivências e sentimentos diferentes em relação à maternidade. 

Gerar um novo ser é ser agente de continuidade entre as gerações. Ter filhos é 

transmitir heranças diversas, desde o patrimônio genético, até nomes de família, tradições, 

costumes, valores e significados. Quando a mulher engravida e quando nasce o seu filho, ela 

“[...] entra num domínio que vai além do domínio pessoal, ela entra no domínio do coletivo”. 

(Cf. Canavarro, 2001, p.17-18) Para Faria (2001, p.192,193), “[...] na vertente mais 

individual, ter filhos pode significar continuidade, projeção e reparação pessoal e, no futuro, 

transcender a dimensão temporal e enganar a morte encarada como fim”. 

Na década de 1970, as feministas lutaram contra a desigualdade de gênero, e a 

condição da mulher progrediu muito no decorrer do século XX. Houve o processo de 

emancipação feminina, o acesso à educação. A conquista do controle reprodutivo permitiu 

adiar a programação materna. A pílula anticoncepcional trouxe um grande avanço para as 

mulheres, que passaram a poder escolher entre o sexo pelo sexo ou entre o sexo para a 

maternidade. O poder de decisão da maternidade está mais nas mãos das mulheres, que 

passam a controlar mais sua vida e também o seu próprio corpo, gerando uma grande 

revolução. A possibilidade de controle da natalidade sai da mão do homem e vai para mão da 

mulher.  

Quando o assunto é maternidade, o grande diferencial atualmente é a possibilidade de 

fazer escolhas: “[...] Escolher engravidar ou não, para quem quer engravidar e não 

consegue, escolher métodos alternativos de fecundação, escolher interromper ou não a 

gravidez já iniciada; engravidar e ser mãe se tornou mais que nunca uma questão de opção”. 
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(Canavarro, 2001, p.18) O avanço científico e tecnológico também permitiu maior acesso à 

reprodução artificial e, por meio dos novos exames complementares, um maior 

monitoramento tecnológico do desenvolvimento do feto até o nascimento do bebê. 

A maternidade é um projeto para toda a vida e, por isso, “[...] deve ser tratada como 

um projeto de vida para o casal”. (Faria, 2001, p.198)  Costuma ser uma experiência das mais 

gratificantes e maravilhosas da vida. Entretanto, este projeto exige um grande investimento de 

tempo, dinheiro e emoção, e não raramente, implica em uma significativa perda da liberdade. 

(Cf. Goetzl e Harford, 2006, p. 10) 

Muitos estudiosos refutam a noção da maternidade como instintiva ou como 

necessidade feminina fundamental. No entanto, o senso comum continua a caracterizar a 

maternidade como natural e instintiva porque muitas mulheres sentem, sentiram ou sentirão 

que ser mãe é fundamental para sua realização pessoal. (Cf. Canavarro, 2001, p.22) Ainda, a 

palavra instinto “[...] não nos ajuda a compreender tão rica e complexa é a experiência que 

culmina no desejo e comportamento materno; além da forma variável que desejos e 

comportamentos podem se reinvestir”. (Tobin, 1999 apud Canavarro, 2001, p.23) 

Para algumas mulheress, a experiência da maternidade não é aquele período de 

felicidade e tranquilidade que a propaganda prega. As dificuldades que as mães enfrentam no 

dia a dia, geralmente não são reveladas, e o processo pode ser bastante solitário para a mulher. 

A verdade é que, apesar de muitas mulheres não admitirem, a maternidade pode ser uma 

vivência extremamente difícil. (Cf. Wolk, 2011, p. XIV, 5) Também não mencionar fatos ou 

vivências difíceis ligadas à maternidade pode estar relacionado com o mito da boa mãe, 

resultado de um discurso patriarcal, que reservava para as mulheres a função da maternidade.  

As mulheres contemporâneas podem viver, além da maternidade, outras funções, 

atividades, papéis, e elas já descobriram isso. As mulheres estão muito ocupadas, querendo 

respostas e soluções para sua existência; elas precisam saber na prática o que funciona; 

querem se sentir bem e precisam manter a boa aparência; querem se relacionar com seus 

maridos, e manter a carreira. Entretanto, para algumas delas, o sentido de sua existência não 

se dá sem que se tornem mães. Caso o projeto de ter um filho não aconteça, existe culpa pelo 

que é sentido como “erro”, e a sensação de cometer um pecado.  

Atualmente, é menor o número de mulheres que têm filhos e elas têm menos filhos. 

Entretanto, cada vez mais, as mulheres recorrerem aos recursos da medicina para conseguir 

ter seus bebês. Os casais, evidentemente, reduziram o número de filhos que planejavam ter, 

influenciados pela situação da economia e pelos projetos do governo de planejamento 

familiar. Contudo, em pleno século XXI, existe a possibilidade de a mulher escolher não 
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trabalhar para cuidar dos filhos. Ainda existem pessoas que pensam que o cuidar dos filhos 

deveria ser suficiente para a mulher se sentir plenamente realizada. Na outra ponta, existem 

mulheres que não podem trabalhar, porque precisam cuidar dos filhos, ou aquelas que sonham 

com um trabalho que lhe dê uma condição de vida digna. Nesse caso, a maternidade pode se 

tornar uma etapa de conflito pessoal. 

Abdo (2011) aponta que adiar a maternidade pela questão profissional é apenas parte 

da verdade, pois, atualmente, as mulheres querem viver mais tempo com liberdade e com sexo 

sem rotina. A autora menciona que as mulheres estão demorando para se casar e ter filhos 

porque a vida da mulher se divide antes e depois da maternidade. A maternidade tira a 

liberdade que existia antes, muda o estilo de vida e a qualidade do sexo. As mulheres querem 

viver e usufruir o relacionamento e o sexo sem rotina. Por tudo isso, elas adiam os filhos para 

38 e 40 anos, um pouco antes da menopausa. 

Os filhos não estão vindo mais tarde apenas devido às condições econômicas, mas 

justamente porque exigem cuidados, trazem preocupações e surpresas. Às vezes, as mulheres 

não se sentem preparadas para ser mãe em função dos medos: de perder a beleza do corpo, de 

ser rejeitada enquanto mulher, de não gostar de crianças, de repetir a convivência conflituosa 

da família de origem, de se sentir imatura e despreparada para cuidar de um filho ou por 

achar, simplesmente, que já passaram da idade e não têm mais disposição. Quando o medo 

existente é forte, pode surgir a convicção de que não existe o desejo de procriar.  

Toda escolha pressupõe uma reflexão, e colocar filhos no mundo é um compromisso 

de longo prazo. Badinter ressaltou que  

 
[...] 60% das mulheres responderam que o filho torna a vida mais alegre; 
47% que permitem que família perdure, transmitem valores e história; 33 % 
que dá amor, afeto e permite que sejamos menos sós na velhice. Enfim, 91% 
desejam ou desejariam ter filhos e 9% não tem filhos e disseram que não 
desejam ter. Quanto aos valores, 48% das respostas são ligadas ao amor, 
69% ao dever e 73% ao prazer. (Badinter, 2012, p.18-19)  
 

Quanto ao significado da maternidade para a mulher, Rocha-Coutinho (2009, p.218) 

reforça a antiga ideia de que a maternidade dá completude à vida da mulher e que nada pode 

ser mais gratificante do que gerar, parir e amamentar um filho, apesar de sabermos que 

existem mulheres que podem ser extremamente felizes sem filhos.  

Hoffman (1987 apud Hewlett, 2008, p.278) estudou o significado dos filhos para os 

pais e mencionou que os filhos trazem vitalidade, alegria, estímulo, diversão e distração, além 

de ajudar a transcender a morte, fazer a ligação com o passado (nome e ancestrais) e com o 

futuro. Os pais, por meio dos filhos evitam a solidão e fornecem amor e carinho.  
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Hewlett (2008, p. 277) faz a colocação de que, para os pais idosos, os filhos são vistos 

como primeira fonte de amor, companhia, alegria e apoio econômico. 

A maternidade tem aspectos relacionados às questões do tempo biológico e às de 

gênero, que podem estar associadas a questões culturais, econômicas e sociais. A palavra 

gênero significa a maneira de ser ou fazer. O ser homem e o ser mulher geram o processo de 

construção da identidade, e o biológico traduz as diferentes formas de ser homem e mulher. 

“[...] quando usamos a categoria gênero para falar de homem e mulher estamos nos 

referindo à ampla gama relacional que implica em questões culturais de ordem social, 

política, econômica, religiosa, profissional e familiar”. (Macedo e Kublikowski, 2006, p. 34) 

As culturas designam as diversas diferenças entre o masculino e o feminino, exceção 

feita à maternidade como função reprodutiva da espécie. Se feminilidade e masculinidade são 

constructos sociais, isso nos mostra que são conceitos mutantes de acordo com a cultura em 

transformação. (Cf. Leal, 2001) 

O estudo de gênero tem como objetivo o reconhecimento de como as diferenças entre 

homens e mulheres se transformam em desigualdades e em relação de poder, em que o duplo 

padrão de moralidade e a cultura presente entre nós mantêm atitudes de vulnerabilidade para 

as mulheres. Quanto aos papéis de gênero, esses são usados para discriminar o conjunto de 

condutas atribuídas a homens e mulheres. (Cf. Money, 1981) 

O lugar e papel da mulher são considerados como determinantes entre os objetivos da 

igualdade entre os sexos, da educação, saúde, diminuição da mortalidade materna e infantil e 

luta contra a aids. No início do terceiro milênio, mulheres ainda têm sua vida ameaçada pelo 

fato de serem mulheres, daí a Declaração da ONU (1993) que proclama a urgência da 

aplicação às mulheres dos direitos e princípios do gênero humano: segurança, integridade, 

dignidade e igualdade.  

A participação plena das mulheres em condições de igualdade na vida política, civil, 

econômica, social e cultural nos níveis nacional e internacional, bem como a erradicação de 

todas as formas de discriminação com base no sexo, constituem objetivos prioritários da 

comunidade internacional. (Cf. Ockrente e Treiner, 2011) 

 
[...] A identidade da mulher é fortemente definida pelo mito da maternidade: 
ela é vista como baseada nos relacionamentos afetivos com os outros e sua 
moralidade é baseada na ética do cuidado e responsabilidade mais do que 
justiça e direitos. (Macedo e Kublikowski, 2006, p.36) 
 

Quanto aos papéis desempenhados frente à maternidade, ainda predominam os 

chamados padrões tradicionais, em que o homem desempenha o papel de provedor e a mulher 
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exerce o papel de cuidadora, enquanto função principal. Estudos realizados, tanto no Brasil 

como em outros países, mostram que, tanto homens como mulheres, parecem acreditar que a 

casa, os filhos e a família harmoniosa são responsabilidade da mulher, enquanto o homem é 

responsável pelo provimento financeiro da família. Maldonado (2011, p.14) questiona: “[...] 

quando atingiremos o equilíbrio compartilhado, aquele em que tanto os homens como as 

mulheres são provedores e cuidadores?” Hewlett (2008, p.86) diz que “[...] 40% das 

mulheres altamente realizadas assumem a responsabilidade primordial pela casa e filhos, e 

elas sentem que seus maridos criam ainda mais trabalho para elas, do que ajudam em casa”. 

De acordo com Badinter ( 2011, p.26-27),  

[...] As mulheres, quanto mais diplomadas são, mais intensificam e investem 
no trabalho profissional e menos realizam trabalhos domésticos, a ponto de, 
às vezes, renunciar à maternidade. Já, as menos diplomadas, fazem o 
contrário, sobretudo quando o trabalho é raro e mal pago. A desigualdade 
social que se soma à desigualdade dos gêneros pesa fortemente sobre o 
desejo de filhos. 
  

Hakim (apud Badinter, 2011, p.33) foi uma das primeiras a classificar e descrever as 

opções de vida feminina no século XXI. Mostrou que existe uma heterogeneidade dos 

modelos de emprego feminino, e que existem também várias formas de a mulher se 

comprometer com seu trabalho. “[...] Essa heterogeneidade de preferências e das prioridades 

é o que cria conflitos entre grupos de mulheres; e a principal causa do fracasso do modelo 

igualitário”. (Idem, p.34) A autora dividiu as mulheres em três categorias: as centradas na 

casa, as adaptativas e centradas no trabalho.  

(1) Centradas na casa: 20 % das mulheres. A vida familiar e os filhos são suas principais 

prioridades. Preferem não trabalhar, e seus diplomas servem de dote intelectual. São 

receptivas às políticas sociais e familiares. Variação: 10 % a 20%; 

(2)  Adaptativas: 60% de mulheres. Grupo mais diversificado. Inclui as mulheres que 

desejam combinar trabalho e família com carreiras mais instáveis e não planejadas. 

Elas querem trabalhar sem se comprometer totalmente com uma carreira profissional, 

e os diplomas obtidos se relacionam à intenção de trabalhar. Muito receptivas a 

qualquer política. Variação 0% a 80%; 

(3) Centradas no trabalho: 20% de mulheres. Concentra as mulheres sem filhos. A 

prioridade delas é o emprego ou atividades equivalentes na cena pública: política, 

esporte, arte etc. Pesado investimento universitário e de formação para um emprego 

ou outras atividades. Receptivas às políticas de emprego; totalmente comprometidas 

com o trabalho. Variação: 10% a 30%.  
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Gilbert (2002 apud Badinter, 2011, p.35) propôs outra tipologia que subdivide em 

quatro as categorias de mulheres em função do número de filhos e importância dada ao 

trabalho e família.  

(1) Tradicionais: 29% das norte-americanas com idade entre 40 a 44 anos que 

tinham três ou mais filhos. Mães com realização na educação dos filhos e na 

gestão da casa. Optam por se afastar do universo do trabalho; ficam em casa. 

Estão prontas para atividade remunerada mais tarde, para ser mães em tempo 

integral. A educação e o cuidado diário na educação dos filhos é a atividade mais 

importante de suas vidas. Muitas se consideram sócias dos parceiros; 

(2)  Neotradicionais: 35% das mulheres. Mães de dois filhos, elas querem ganhar a 

vida, mas não estão presas à carreira a ponto de renunciar à maternidade. Ainda 

dão prioridade à vida familiar. Desde 1976, as mães de dois filhos que passaram 

de 40 anos aumentaram em 75%, nos EUA. Em 2002, elas representavam 35% 

das mulheres desse grupo de idade;  

(3) Modernas: 17,5%. Mulheres com apenas um filho. Fazem a balança inclinar para 

a carreira; 

(4) Pós-modernas: 18% das mulheres norte-americanas. Não tinham nenhum filho. 

Essas mulheres cresceram quase 1/5 durante os últimos trinta anos. Seu perfil é 

altamente individualista e dedicado à carreira. Dotadas de bagagem universitária, 

encontram realização no sucesso profissional.  

Essa divisão tem a vantagem de esclarecer a diversidade e mesmo a heterogeneidade 

das escolhas maternas e dos estilos de vida femininos que atualmente dizem respeito a todos 

nós. Eles evoluem em função da situação econômica e política, social e familiar. (Badinter, 

2011, p.35-37) 

Entendo que cada mulher tem seu próprio estilo de viver a maternidade que atende a 

seus próprios valores, expectativas, modelos, cobrança social. Ela escolhe como vai 

desempenhar o papel de mãe em diálogo com todos esses fatores descritos.  

O desenvolvimento e a evolução da criança não têm necessariamente ligação com o 

fato de a mãe estar em tempo integral em casa ou trabalhar fora, mas sim com a constituição 

de uma base segura. (Cf. Soares, 2001, p.78) Parar de trabalhar em função de cuidar da 

criança pode resultar em uma mãe infeliz. Muitas vezes, o trabalho gera identificação com 

outras pessoas, melhorando aspectos da maternidade. Muitos estudos ressaltam que não 

existem diferenças entre as crianças que crescem ao lado de suas mães e daquelas cujas mães 

trabalham fora: a diferença acontece apenas para aquelas mulheres que fazem o que querem 
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(no caso trabalhar e/ou deixar o bebê). Rosas (2009, p.12) ressalta que a educação das 

crianças também está mudando, elas são ensinadas a ser mais independentes, responsáveis e 

cooperativas. 

No entanto, Rosas (2009, p.34) menciona que as pressões sobre as mulheres somente 

acabarão quando os papéis de gênero forem revistos. Essa pressão faz com que as mães 

passem a vida com a sensação de culpa, especialmente quando são julgadas pelos outros por 

“abandonar” seus filhos. Essa sensação é maior quando as críticas vêm do marido ou da sogra, 

por exemplo. Como consequência da culpa sentida, geralmente as mães buscam responder 

dentro da sua melhor possibilidade: algumas sacrificam a carreira de sucesso para cuidar dos 

filhos; outras criam empresas próprias para administrar a partir de casa, e outras retornam para 

casa para cuidar do marido e dos filhos.  

Culpa é definida como uma falta mais ou menos grave. A mulher se sente culpada por 

deixar a casa para trabalhar; por ter prazer no trabalho; por não lhe sobrar tempo, em função 

dos compromissos sociais e profissionais criados pelo trabalho; por não conseguir ir ao 

supermercado que o marido já solicitou, e sente-se culpada por não ser mãe em tempo 

integral. (Cf. Idem, p.71) A culpa é algo comumente observada nas mães que trabalham fora, 

e também entre as que não trabalham. A mãe que trabalha fora, porque não está com a criança 

e não pode fazer hora extra no trabalho, e a mãe que fica em casa, por não estar o tempo 

suficiente com o filho, pois precisa cozinhar lavar, passar, e não está contribuindo com a 

família na parte financeira. Ambas acham que não estão passando tempo suficiente com seus 

filhos. (Cf. Wolk, 2011 p. 117). “[...] Sentimos tanta culpa pelo que não fazemos, que não 

conseguimos sentir prazer, no que fazemos”. (Covey, 1994, p.9) 

Percebo que a culpa aparece para a grande maioria das mães, e sobre os mais diversos 

aspectos. A esse respeito, é preciso lembrar que somos humanas e que ser mãe é apenas um 

dos papéis que desempenhamos na vida.  

O sentimento de culpa ligado à exigência de ser supermãe pode atrapalhar, criando 

filhos sem limites, sem frustração e sem desejo. “[...] Os rótulos de supermães e 

supermulheres são estigmas incoerentes, que podem confundir os integrantes da família, pois 

as expectativas tendem a não ser cumpridas”. (Fuentes apud Rosas, 2009, p.62) Essas mães 

acreditam que ter a dedicação integral pode gerar crianças perfeitas; que seus filhos precisam 

ser poupados de toda e qualquer frustração, trazendo efeitos complicados, tanto para mãe 

como para as crianças. (Cf. Badinter, 2011, p.21) Enquanto mães, queremos ser perfeitas e 

esperamos não falhar para criar filhos perfeitos. 
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Em passado recente, as mulheres se realizavam tendo um marido e filhos. Existia a 

crença de que o homem trabalhava por necessidade e as mulheres somente por vontade 

própria, não por ter que trabalhar. O desafio da mulher era cuidar da relação conjugal, dos 

filhos e da casa.  

Para as mulheres contemporâneas, nada é mais difícil do que combinar a vida 

profissional com a árdua tarefa de criar e educar um filho. “[...] Nós as vemos correr de um 

lado para o outro durante todo o dia, vão da escola ao trabalho, dali para o supermercado, 

na volta buscam as crianças e em seguida, vão para casa comer e revisar as tarefas”. (Rosas, 

2009, p.11) Também, diferentemente, as mães do passado contavam com uma ampla rede de 

apoio constituída de irmãs, madrinhas, avós, babás e vizinhas. Por isso conseguiam cuidar de 

tantos filhos; hoje contamos com uma rede extremamente escassa.  

Hewlett (2008, p. 29-30 ) conta que, aos 51 anos, não conseguia engravidar, em 

função da sua idade. Porém, desejava ter mais um filho. Ela adorava crianças e achava a 

maternidade muito compensadora. 

 
Eu sei o que é uma mulher na pré-menopausa, desejando ter um bebê 
engajada numa corrida desesperada contra o tempo. Assim, os meses se 
transformavam em anos. Eu sabia que estava esgotando minha reserva de 
óvulos e alcançando o limite para minha idade e as clínicas de fertilidade e 
adoção estavam começando a fechar as portas para mim. [E ela conclui:] 
“Não gaste a pequena janela da fertilidade, de forma a poder se arrepender 
de não ter um filho. Os desafios da maternidade tardia são reais. Os 
impedimentos são duros e os obstáculos são altos.  
 

Os dois gráficos abaixo foram desenhados por Maslin, uma das entrevistadas de 

Hewlett (2008, p.185). Segundo ela, “[...] a luta para desenvolver uma identidade autêntica 

no trabalho e no amor – pode ser excepcionalmente prolongada e uma mulher que adia o 

compromisso do casamento pode olhar em volta e inadvertidamente ter jogado a janela de 

sua fertilidade fora”. Os gráficos mostram o descompasso existente entre o desenvolvimento 

físico e emocional das mulheres que têm estado fora de sincronia e prenuncia desastres da 

gravidez.  
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FIGURA 2.  FERTILIDADE X DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL  
FONTE: MASLIN APUD HEWLETT, 2008, p.185 

 

Rocha-Coutinho (2009) observa que as mudanças ocorridas no papel e posição das 

mulheres de classe média foram mais marcantes no espaço público e no espaço doméstico, 

reforçando a visão da mulher enxergar ainda o homem como provedor mor e ela como 

responsável pelos cuidados dos filhos, no âmbito doméstico.  

Um recorte histórico ajuda a compreender que, na década de 1970, o feminismo negou 

respeito e prestígio à maternidade e a converteu em um termo negativo para designar a mulher 

passiva, atrasada, trancafiada em casa e dedicada a ter vários filhos; as feministas radicais nos 

fizeram acreditar que a felicidade e a verdadeira realização estavam fora do lar; como 

consequência da desqualificação da maternidade pelo feminismo, a mulher deixou de lado a 

necessidade de conciliar família e carreira.  

Segundo Badinter (2011, p.20),  

[...] houve um retrocesso e um atraso principalmente das mulheres que tem 
alta escolaridade e com chances de prosperar devido a politização da 
maternidade e a pressão exercida pelas mãe nas busca da perfeição, o que fez 
com que retornassem aos lares. Precisa ser o momento perfeito, com a 
condição afetiva e financeira perfeita, na casa perfeita, é muita perfeição 
demais atualmente na busca de ter um bebê perfeito.  

 

Buscamos pensar como essa problemática é produzida por diferentes discursos que 

legitimam e constroem as diferentes maternidades e formas de trabalhar contemporâneas.  

Na vivência da maternidade, as mulheres foram deixando o lugar de ‘primeiro eu’ e 

cedendo lugar para ‘primeiro o filho’, especialmente considerando que, atualmente, ter um 

filho implica em ter custos consideráveis com pajens, transporte, infraestrutura. Além disso, 

quando as mulheres ocidentais se livraram do patriarcado, que gerou discussões a respeito de 

um possível fator de feminilização da cultura e declínio da função paterna (Cf. Braga e 

Almeida, 2005), surgiu ‘sua majestade, o bebê’. E mais, encontro na ideologia naturalista a 

mãe que se recusa a usar fraldas descartáveis, comprar mamadeiras de plástico, ter parto 

normal no hospital; e o aleitamento tornou-se obrigatório e admirável. A mulher volta a ter 

que reorganizar sua vida, só que agora em função do bebê imperador. 

Sabendo que existe uma questão biológica, que é o limite da fertilidade para as 

mulheres, do que elas precisam se dar conta? Parece que o feminismo foi bastante responsável 

pelo fato de as mulheres inteligentes e capazes de se impor e de serem respeitadas numa 
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posição de poder deixarem a maternidade para segundo plano, descuidando do aspecto 

emocional e da própria identidade; ou, por outro lado, depositando fé na tecnologia. Não 

conseguimos desvincular a mulher contemporânea dos avanços da medicina que estão 

ajudando, de certa forma, a prolongar o relógio biológico: Fertilização in vitro, ovulodoação, 

congelamentos de óvulos e a detecção de síndromes. 
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CAPÍTULO IV 

 

 
4. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa é, em si mesma, um 

campo de investigação. (Cf. Denzin e Lincoln, 2006) Nesta pesquisa qualitativa, investigador 

e investigado fazem parte de um processo ativo, dinâmico e participativo, abrindo espaço para 

uma conversação informal, flexível, na qual cada um traz seu modo de ver o mundo, seus 

valores, questionamentos e respostas. 

Esta pesquisa buscou produzir um conhecimento baseado em paradigma que 

contempla a subjetividade. O observador participa e faz parte do processo de produção de 

informações, na medida em que seleciona acordos, nomeia contextos, criando um espaço 

entre o explicar e o compreender, que passa pela sua própria experiência, sua vivência e 

cultura a que pertence.  

O estudo de caso foi o delineamento de pesquisa empregado neste estudo. Tal 

estratégia visa a reunir dados relevantes sobre o objeto de estudo, com a finalidade de 

alcançar um conhecimento mais amplo, esclarecedor de questões pertinentes, e, sobretudo, 

instruir ações posteriores. É rico em dados descritivos, focaliza a realidade de forma complexa 

e contextualizada. Também tem como característica fundamental retratar a realidade de forma 

completa e profunda, usando uma variedade de fontes de informações. (Cf. Chizzotti, 2006) 

O objetivo de um estudo de caso não é representar o mundo, mas representar o caso; a 

preocupação central, ao desenvolver este tipo de pesquisa, é a compreensão de uma instância 

singular. O objeto estudado é tratado como único, uma representação da realidade que é 

multidimensional e historicamente situada. (Cf. Chizzotti, 2006) 

 

 

4.1. Procedimentos 

 

Nesta pesquisa, fiz contato por meio de ligação telefônica com quatro mulheres que 

haviam feito psicoterapia na época em que se sentiam pressionadas pelo tempo biológico e 

pelo desejo de serem mães. Eu as convidei a participar da pesquisa, e contei qual era o 

objetivo do trabalho. Marquei um encontro individual, de acordo com a disponibilidade delas.  
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Aguardei sua visita. Nesse encontro inicial, li o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Três mulheres concordaram e assinaram o termo (Anexo A). Apenas uma delas 

estava em um processo de separação muito recente (o marido havia saído de casa há 15 dias), 

razão pela qual achei melhor nem fazer o convite. Todas essas mulheres já haviam realizado 

um processo terapêutico anterior comigo, por um período superior a seis meses.  

As entrevistas tiveram a duração de uma hora e meia a duas horas, e foram realizadas 

por meio do Genograma. Eu montava o Genograma (já como alterações de nomes, para não 

serem identificados) e mostrava para elas. Juntas, construíamos a “linha do tempo”, 

identificando o período em que foi realizado o trabalho de psicoterapia e orientando o foco da 

situação da mulher e da maternidade. 

O material foi obtido, fazendo perguntas consideradas pertinentes, de acordo com o 

objetivo pretendido e com questões que elas acharam importante mencionar. A entrevista teve 

como finalidade focar e ampliar a questão da maternidade para aquela determinada 

entrevistada. 

 Descartei uma das entrevistas, a da Carla, por considerar sua situação incompatível 

com os objetivos deste estudo. Ela já havia conseguido, depois de várias tentativas, ter filhos 

gêmeos. Embora tivesse embriões congelados que sobraram da última fertilização in vitro, e 

ela e seu marido estivessem sendo pressionados a usar esses embriões em função de crença 

religiosa e de valores compartilhados pelo casal, sua idade era menor de 40 anos.  

 

 

4.2. Resumo dos casos 

 

A: Ana mora com o parceiro e está grávida atualmente. Tem 43 anos. 

Resumo do caso: Ana veio procurar terapia quando estava em um relacionamento 

complicado. Morava com o parceiro em uma cidade vizinha, com mais dois filhos homens 

dele. Ela estava grávida e vivia um grande conflito com relação a ter o bebê nessa relação 

difícil. Ela queria ser mãe e gostava do marido, mas não sentia firmeza nesse relacionamento. 

Percebia que os valores de ambos eram muito diferentes. A dúvida era continuar nessa relação 

e ter esse filho, o que parecia uma saída possível e real, ou criar coragem para se afastar dessa 

história afetiva e dar espaço para uma nova relação, apesar de nenhuma vontade emocional 

(era apenas algo racional e distante). Ana sofria, pois estava extremamente dependente do 

companheiro, financeira, emocional e socialmente. Vivia o conflito entre querer ter um filho 
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com um parceiro adequado e o medo de perder sua liberdade e individualidade, além do medo 

de precisar ter ainda mais responsabilidade na vida.  

 

B: Bia é casada, tem um filho e o marido tem dois filhos do primeiro casamento que 

moram em sua casa. Tem 45 anos. 

 

Resumo do caso: Bia buscou terapia, pois estava com o casamento marcado e com 

baixa frequência sexual. Queria ter um filho e precisava ser rápido, pois estava se casando aos 

40 anos de idade. Por outro lado, o futuro marido já tinha dois filhos, um rapaz e uma moça. 

Ele disse que teria um filho com ela, mas não fazia movimento algum nesse sentido. Com 

isso, ela estava insegura, pois ele havia tido varicocele e não marcava um urologista para se 

tratar. Estava preparando o casamento e tinha algumas dificuldades e ressentimentos quanto 

ao regime de casamento e outras coisa mais. Sentia um buraco grande que queria preencher.  

  

 

4.3. Instrumentos  

 

 Foram utilizados: 

 

- Genograma: é uma representação gráfica multigeracional da família. Fez parte do 

estudo com o objetivo de traçarmos a estrutura, as representações familiares e os padrões 

interacionais da família de origem que se repetem no comportamento das participantes do 

estudo; suas crenças, valores e tradições compartilhadas, quando o assunto é mulher e 

maternidade.  Com os dados obtidos nos atendimentos anteriores e com as antigas anotações, 

montei os Genogramas das mulheres que participaram do estudo, a fim de não ocupar muito 

tempo delas na entrevista. 

- Linha do Tempo: Juntas, nós construímos a linha do tempo no mesmo encontro.  

- Entrevista: iniciei solicitando que relatassem sobre a gravidez e a maternidade, e fiz 

perguntas, quando achava pertinente, para ampliar a compreensão dessas mulheres, sempre 

tendo como foco que a maternidade era uma vivência única e particular para cada uma.  

Por meio do Genograma, da linha do tempo, de algumas perguntas e de colocações 

realizadas pelas participantes durante o encontro, além de dados anteriores (segmentos das 

sessões de psicoterapia), foram coletados e relembrados os pontos importantes com foco na 

questão da mulher e da maternidade.  
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4.4. Análise dos dados 

 

Os dados foram transcritos e, após sucessivas leituras, foram levantados os temas 

mencionados nos dois casos, com suporte nas referências bibliográficas estudadas, para 

compreender os significados atribuídos a ser mulher e a ser mãe. Os resultados da pesquisa 

foram interpretados segundo a visão sistêmica.  

Busquei pontos para ampliar a compreensão do significado da maternidade tardia para 

essas mulheres e as implicações do tempo nessa construção, comparando os casos. Busquei 

compreender, no relato das histórias delas, o que têm em comum ou específico nessas 

mulheres que estavam no limite do tempo biológico para atingir o objetivo de ter um filho. 

 

 

4.5. Considerações Éticas 

 

 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, segundo determinação da resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, por envolver seres humanos, sob no. 168/2011. 

Destaco, dentre os principais aspectos éticos, que as mulheres foram esclarecidas 

previamente sobre a pesquisa e o objetivo da mesma, além do caráter voluntário de sua 

participação. De posse dessas informações, elas manifestaram seu interesse ou desinteresse 

em participar do estudo, e foram informadas de que poderiam desistir a qualquer momento. O 

termo de consentimento livre e esclarecido lhes foi apresentado logo no primeiro momento do 

encontro, e foram lidos juntamente com as participantes. Cientes do conteúdo do termo, as 

participantes assinaram o documento. Garanti o anonimato delas, utilizando nomes fictícios 

para garantir a confidencialidade e a privacidade das participantes.  
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CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSSÃO 

 

5.1. Influência da família de origem 

 

A família representa muito mais que o núcleo de reprodução biológica. Ela funciona 

como uma placenta cultura e uma célula sociológica. Nesse sentido, as questões 

intergeracionais são heranças que nos permitem evoluir ou ficar paralisadas, sem conseguir 

escolher e escrever nossa própria história. Repetimos modelos que podem ter vindo de outra 

geração.  

Observo que, no caso de Ana, o aborto era uma ferramenta considerada útil pela 

família, sem preocupação moral ou religiosa. Ana buscou viver a maternidade e ser mãe. 

Engravidou, mas, naquele momento, entrava em contato com a difícil realidade de ter que 

escolher: de um lado, o marido e seus dois filhos (família nuclear), e, de outro, mãe, irmã, pai, 

tios, primos (sua família de origem e extensa), pois não havia aceitação do seu parceiro 

anterior. Quantos abortos ela precisou fazer, querendo viver a maternidade e sentindo um 

enorme medo de não ter outra chance ou uma nova escolha. Ela estava extremamente 

envolvida com aquele parceiro, mas não conseguia escolher um caminho diferente.  

No primeiro aborto, não se sentia preparada, e se considerava muito nova. Os outros já 

tinham um lado de dor, pois queria ter um filho. A mãe de Ana teve dois filhos e teve um 

bebê que nasceu e morreu, quando moravam na Alemanha. O pai tinha um emprego ótimo, 

mas depois não conseguiu mais voltar para o mercado de trabalho.  

Trabalhamos questões de autoestima, autoconfiança, quebra da lealdade, para romper 

emocionalmente os modelos masculino e feminino. Seu pai não era um modelo ideal de apoio 

e segurança, como Ana percebia haver em outras familiares. Para conseguir romper com a 

relação passada, ela precisou deixar a possibilidade de retorno para a relação sentida como 

faltante, além da possibilidade de, quando o despertador biológico começasse a tocar, deixar 

como garantia a possibilidade de retorno da relação e o projeto filho se nada fosse para frente.  

Percebo o quanto a questão da lealdade familiar, era importante para Ana garantir a 

identificação e o pertencimento ao grupo da família de origem, as tradições e a cultura 

intelectual vigente. Essa lealdade pode nos aprisionar, se não tivermos noção da sua existência 

No processo terapêutico fomos percebendo a existência deste modelo e buscamos trabalhar a 

repetição pela qual se sucediam sucessivas gravidez e aborto que foram quatro, como para 
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provar para si mesma que não estava sendo punida com a infertilidade devido a esse 

comportamento. A quebra total deste processo de repetição vem finalmente quando ela 

encontra um novo parceiro aprovado pela família; agora, sendo leal à família, pode ter o seu 

bebê.  

Bia precisava de muita segurança e controle para não repetir o modelo de sua mãe. 

Entretanto, ela percebe atualmente que seu desenho também não está funcionando. Talvez em 

função da necessidade de fazer diferente, está cuidando do bebê, da estrutura familiar, para 

sua manutenção, mais deixando de lado ela mesma: seu corpo, e coisas que fazem para ela 

total diferença como ter a sua autonomia e poder. Foi trabalhando que comprou seu 

apartamento. Relata que o apartamento grande, bem decorado, perde todo o sentido quando 

vive atualmente uma relação sem paz, em função dos filhos dele. Aponta que estaria mais 

feliz em uma kitnet com seu filho, em um clima mais favorável. 

 A mãe de Bia teve duas filhas que a ajudaram desde cedo e, em situações longe do 

ideal, segundo o ponto de vista da Bia, o antimodelo não deixa Bia livre para optar. Ambas 

fizeram sua própria história, mas não sob as circunstâncias transmitidas e sugeridas pelo 

passado. Cerveny (2011)8 nos mostra que podemos romper com as questões intergeracionais, 

e que a passagem de uma geração para outra não é uma simples repetição.   

Conhecer a nossa família de origem e a dos pacientes pode nos ajudar, como enxergar 

as repetições por questão de lealdade, ou mesmo a queda nos contra-modelos que também nos 

engessa. A utilização do Genograma nos permite enxergar os padrões repetitivos do passado, 

ampliar a história da família, visualizar o mapa das relações familiares, conhecer a família e 

identificar os acontecimentos familiares importantes, segundo Bowen, “[...] voltar a atrás nos 

permite seguir a diante”.  

Por meio do Genograma, observei com Ana e Bia as repetições que estavam presentes 

em suas famílias. Elas podem ser aparentes, camufladas, alternadas ou como antimodelo. No 

nascimento do bebê, nasce a mãe, que atravessa os processos de subjetivação do que é ser 

mãe, somado às histórias individuais e ao contexto social e histórico.  

 

 

5.2. Modelos Parentais e Materno 

 

                                                 
8 Anotações de aula em curso no ano de 2011. 
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Ana teve uma mãe mais próxima, realista e afetiva, e um pai mais crítico e sonhador. 

Nesse sentido, não se percebia apoiada. Na escola, tinha problema por atraso nas 

mensalidades, apesar de seus pais considerarem educação algo primordial e essencial. Fez 

universidade pública. Passou a ter seus relacionamentos cedo e trabalhar pelo seu 

autossustento, pela falta de apoio e segurança afetiva e econômica esperada da figura do pai, 

em oposição à repetição do modelo patriarcal ainda muito operante atualmente. 

Bia conheceu seu pai depois de adulta e não teve convivência com ele. Quando 

nasceu, já tinha uma irmã mais velha de um casamento anterior da mãe. A mãe, em busca de 

seus relacionamentos afetivos e na busca de autonomia, acabou expondo bastante essa filha. 

Bia também teve problemas nas escolas particulares, devido a atrasos no pagamento das 

mensalidades. Isso a deixava exposta e à margem socialmente. Teve que se tornar adulta cedo 

demais, e fazer o papel de responsável, cuidadora e, em seguida, de provedora. Foi uma 

criança com responsabilidade e autonomia de um adulto. Isso fazia com que quisesse fazer 

tudo muito correto, como ter foco profissional e ter um marido para ter filhos, comportamento 

oposto ao da sua mãe. 

Repetimos os modelos materno e paterno, lembrando que o presente não é só o 

contemporâneo, mas o efeito da herança e da memória. A herança nessas mulheres é 

importante para compreender a vivência ou não da maternidade no presente, levando em 

consideração as articulações e relações com a subjetivação do processo de ser mãe, somadas 

às histórias pessoais e ao contexto histórico de forma mais ampla. 

 

 

5.3. Crenças nas tradições da família e a posição da mulher 

 

Ana e Bia tiveram que acreditar no seu potencial feminino como profissionais para 

enfrentar a realidade que se impunha, uma pela dificuldade de adaptação materna à realidade; 

outra, por falta de modelo de um homem morando em casa, que passasse segurança e desse 

algum tipo de apoio. 

Após a Segunda Guerra Mundial, houve algumas mudanças mais especificamente para 

as mulheres frente ao mercado de trabalho. Antes, a maternidade era a única maneira de a 

mulher ser reconhecida e era uma condição social quase que obrigatória. Era imprescindível à 

mulher viver uma vida doméstica e existia uma subordinação nas relações, ou seja, elas não 

tinham ‘nem vez e nem voz’.  Atualmente, mudou o paradigma e a maneira de ver o mundo. 

Atualmente, as mulheres têm como fazer escolhas e são mais respeitadas como pessoas. O 
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que mudou é que hoje elas podem escolher; e elas têm condições e liberdade de escolher de 

acordo com o grau de satisfação e do momento. No entanto, não se pode ter tudo na vida, e a 

vida é feita de escolhas. 

Após a Segunda Guerra Mundial, as mulheres não conquistaram o mercado de 

trabalho. Elas foram obrigadas, empurradas, e poucas mulheres tiveram esse privilégio. Foi 

uma construção difícil ao longo do tempo, com muitas barreiras a enfrentar. Nesse processo, 

os papéis dos homens e das mulheres foram sendo alterados lentamente, mas resquícios do 

passado ainda podem ser observados. Os conceitos de família, casamento, relacionamento, 

paternidade e maternidade estão em fase de transição. O relacionamento afetivo frágil, a 

vivência do amor é líquido, e acompanhada do confronto com o modelo que o antecedeu ao 

mesmo tempo em que nostálgica em relação a ele. 

Ana é extremamente acolhedora, adora cozinhar e gosta de cuidar da casa e fazer 

esporte. 

Bia também tem um grau de exigência alto enquanto mulher, dona de casa, 

profissional, mãe, madrinha. Não foi à toa que precisou achar um marido no site Par Perfeito. 

 

 

5.4. Importância dada à condição de vida: situações que levariam ao adiamento da 

maternidade 

 

Ana precisou sentir segurança, apoio, e desenhar um projeto conjunto para conseguir 

colocar seu projeto de maternidade em ação. Ficou impressionada com o fato de as coisas 

acontecerem de forma fácil e simples nesse desenho, algo muito natural. 

Bia precisou realizar casamento religioso e civil de maneira bastante convencional. 

Precisou saber que o esposo conseguiria ter um filho, antes de se casar, e que ele desejaria e 

estaria disposto a essa vivência de ter um filho. Tinha na figura de sua mãe uma referência do 

que não queria viver, tanto no campo profissional como de escolha de parceiro. 
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5.5. Questão do tempo cronológico 

 

Quanto mais cedo a mulher estiver preparada para ter um filho, maior a chance de 

obter êxito, principalmente se tiver algum problema durante o processo de conseguir 

engravidar ou manter a gravidez, pois existe a imprevisibilidade da vida. 

No caso de Ana, quando encontrou um parceiro aceito pela família, sofreu aborto 

espontâneo; teve um mioma que inviabilizava procedimento como FIV. A dosagem hormonal 

poderia aumentar ainda mais o tamanho do mioma. Ana conseguiu a primeira gravidez e a 

perdeu; agora, o que resta é tentar novamente. 

Quanto ao aborto espontâneo, as mulheres não estão, em geral, preparadas para sofrer 

uma perda, seja por morte ou má formação de seu bebê. (Rolim, 2001, p.293) Na maioria das 

vezes, acontece nas primeiras semanas de gravidez e, por isso, muitas mulheres só contam que 

estão grávidas passado esse período de maior risco, principalmente as mulheres com mais 

idade.  

Entre 10 a 20% dos casos de gravidez terminam em aborto, e o risco aumenta com a 

idade. O aborto espontâneo pode levar a sentimentos de culpa, sensação de fracasso, 

impotência e raiva por não ter conseguido levar a gravidez adiante.  

Nos casos onde existe um sangramento vaginal considerável, a identificação do aborto 

é mais rápida. Quando existe o aborto espontâneo, isso costuma ser indício de problema de 

desenvolvimento do feto ou genético, presente desde a concepção. Os riscos genéticos são 

mais frequentes em mulheres mais velhas.  

É importante a recuperação emocional do aborto espontâneo para a mulher, 

principalmente se ela já sentia o bebê. O luto é um processo pessoal e cada um tem seu jeito 

de lidar, administrar e viver, sendo que um casal pode manifestar e viver de modos diferentes; 

no geral, os homens mergulham no trabalho e a mulher chora mais e fala mais. Um deve 

apoiar o outro, respeitando as individualidades e as diferenças. No caso de uma mulher mais 

velha, a reação às vezes precisa ser mais rápida, pois o tempo da janela da fertilidade não está 

a seu favor e nem à disposição.  

Bia. Ela estava conseguindo se preparar do jeito que sonhava, gastando tempo com 

seus outros sonhos, como fazer um intercâmbio fora do país, para aprender inglês. Com isso, 

desviava o foco do forte desejo de ser mãe. Sua gravidez pôde acontecer de maneira mais 

fácil, seu marido fez uma cirurgia para conseguir que a gravidez ocorresse de forma natural. 

Na questão do tempo, ela precisou impor seu ritmo para casar antes de perder a janela da 

fertilidade, ou tempo biológico para conseguir ter um filho do casal. Ele já tinha um menino e 
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uma menina do primeiro casamento, mas, desde o início sabia que queria ter um filho. Foi 

extremamente importante para esse casal conversar muito e negociar, logo no início do 

relacionamento, esses aspectos e os planos a serem realizados, inclusive seu cronograma. 

 

 

5.6. Idade Cronológica  

 

Ana e Bia engravidaram após os 40 anos. Ana perdeu a gravidez tão desejada e Bia 

logrou êxito na primeira tentativa. Essas são questões contemporâneas, pois, antigamente, as 

mulheres tinham filhos desde os doze, catorze anos e morriam aos 35 anos, geralmente como 

resultado de um parto mal sucedido.  

Atualmente, existe pressão social para que as mulheres tenham filhos enquanto jovens 

adultas, em uma faixa etária intermediária entre aquela que predominou no passado e a 

tendência de adiamento. Nesse caso, é preciso que a mulher opte de maneira consciente, para 

não se arrepender no futuro. No entanto, a mulher está mais madura, segura e preparada, 

quando atinge mais idade. Por isso, existe um descompasso entre maturidade emocional e 

relógio biológico. Nessa etapa da vida, os óvulos estão muitas vezes velhos e sem qualidade. 

E mais, nessa trajetória, a mulher investiu na carreira (na profissão). No entanto, no mundo 

corporativo, a mulher com 40 anos ou mais é encarada de duas maneiras: ou fez história e tem 

reconhecimento e projeção, ou perdeu o bonde no papel profissional. Ela corre o risco de não 

ter o retorno esperado na carreira e nem mais tempo hábil para ter um filho. Nesse sentido, 

existe uma maior injustiça e risco para as mulheres. Pois, os homens, se quiserem viver uma 

nova relação afetiva ou viver a paternidade para tirar o foco da frustração na carreira, têm 

mais chance e mais probabilidade de sucesso.  

 

 

5.7. Lucro com a Maternidade 

 

Quando têm um filho, as mulheres podem vivenciar algo que muitas vezes os homens 

não conseguem ter em momento nenhum da vida. Entretanto, os homens que experimentam 

ficar em casa e administrar os filhos, depois apresentam dificuldade de voltar e se adaptar ao 

ritmo do mercado. As mulheres têm essa chance; já os homens, ficam estigmatizados. Não são 

nem admirados, nem valorizados atualmente em nosso país.  
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Como projeto de futuro, Ana estava pensando em formas e possibilidades para ficar 

em casa, cuidando do filho. Devido a seu cargo de gestora pública ser de confiança, 

dependendo dos resultados das eleições, poderá perder seu emprego. Além disso, o que ganha 

atualmente pode não ser o suficiente ou não valer a pena, uma vez que teria que contratar uma 

babá, devido a sua mãe ser falecida. 

Bia ganhou do marido a possibilidade de ficar em casa, estudando para um concurso, 

pois, dessa maneira, ela fica mais perto do filho ainda pequeno. No entanto, ele falava e 

demonstrava ter muita raiva de sua ex-mulher que ficava em casa e não ganhava dinheiro, 

pois achava aquela postura antiproducente para o relacionamento. O que ele mais valorizava 

em Bia era sua garra, autonomia e sua força de vontade. Só que, atualmente, ela está 

totalmente dependente dele financeiramente e totalmente mãe. Quer dizer, mesmo não 

gostando e talvez não querendo, ele repete o padrão de relacionamento conhecido. Talvez 

traga mais segurança, embora isso pareça paradoxal. 

 

 

5.8. Rede social reduzida 

         

Falta de rede pode ter interferido até mesmo na busca de escolher com quem se 

relacionar, tanto para Ana como para Bia. Talvez, por elas terem que focar em manter o 

sustento do dia a dia, e terem mais responsabilidade tanto no campo profissional como 

familiar, isso poderia ter em influenciado no estilo de vida e na maturidade. Ou até mesmo 

por se sentirem cansadas para sair para dançar, ou ir a um bar, conhecer garotos.  

Outro ponto importante é que, atualmente, existe nas relações afetivas a necessidade 

das mais diversas trocas; inclusive no financeiro: ‘eu entro com tanto e você?’ Parece algo 

racional e quantitativo que aparece além do desejo sexual e da afetividade, também 

importantes.  

           

 

5.9. Rede social versus maternidade 

 

É importante confiar em quem vai tomar conta de seu filho para ficar inteira e ter paz: 

marido, babá, sogra.  
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Ana tem seu irmão e seu pai que contam bastante com ela; sua mãe já faleceu. Com o 

marido, ela vai poder contar porque ele vai trabalhar de forma mais constante. Como sua 

sogra mora em outra cidade, ela contará mais consigo mesma. 

Bia pensou que contaria com a sua irmã. Por isso, foi morar perto da casa dela. Ela já 

sabia que não poderia contar com a mãe, em função dela ter passado por um derrame. Porém, 

o processo da maternidade foi bastante solitário. Com sogra e cunhadas, também não pôde 

contar. Ela sentia que, muitas vezes, o marido queria ficar fora de casa, e ela, para não 

sobrecarregá-lo, aceitava, mesmo sofrendo com aquilo. 

 

 

5.10. Carreira  

 

Tanto Ana quanto Bia têm a sensação de que precisam redefinir e redesenhar a 

carreira. Antes, precisavam trabalhar para sobreviver. Atualmente, elas podem fazer algo que 

traga mais prazer e um retorno financeiro, pois contam com a retaguarda dos maridos. Ambas 

engravidaram sem estar no pico da carreira.  

Ana não conseguiu escolher o que queria fazer. Sempre escolheu empregos oferecidos 

por amigos ou alguém da família. Ela pegava o que aparecia. Não centrou e tomou a decisão 

sobre o que queria fazer e para onde queria ir na trajetória profissional. Por precisar se 

sustentar, não teve controle e possibilidade de fazer escolhas profissionais. Estava sempre em 

busca de algo a esmo. Perdeu o foco de algo linear, ascendente e especializado. Para Ana, 

ficar com o filho numa próxima gravidez é bastante considerado, quase uma escolha certa. 

Bia, depois de anos em uma mesma empresa na área administrativo-financeira, pediu 

demissão por não ter mais como crescer na carreira profissional. Saiu para fazer um curso de 

inglês no exterior. Nessa altura, engravidou. 

O curso de inglês não foi suficiente para aumentar sua empregabilidade como ela 

gostaria. Por isso, optou pela carreira do serviço público, pois ali poderá encontrar 

estabilidade e aposentadoria integral, algo de extremo valor para ela, por trazer a segurança 

que acredita precisar para ter uma história diferente da de sua mãe. 

Bia precisou redesenhar a carreira, pois não conseguiu o resultado esperado apenas 

com o Inglês fluente. Ela está se dedicando a um concurso para ter estabilidade em médio e 

longo prazo.  

Sobre esse assunto, Paglia (2012) reforça que o feminismo não foi honesto com as 

mulheres, pois acabou as iludindo no mercado de trabalho, principalmente do ponto de vista 
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das feministas radicais, afirmando que era possível cuidar primeiro da carreira e depois ter 

filhos. Neste caso, a dificuldade encontrada pela limitação da natureza biológica da mulher, e 

também por não ser tão fácil e nem tão linear a construção de uma carreira, Ana e Bia 

precisaram cuidar da busca por um emprego, e buscaram vivenciar a maternidade em um 

momento de limite de perda das duas potências: profissional (estão velhas para o mercado) e 

emocional (estão no limite biológico da possibilidade de conceber um filho). Ana passou por 

dificuldade orgânica; Bia obteve um resultado favorável.  

Não concordo que o feminismo tenha sido culpado pelos eventos sobre a maternidade 

tardia. O que ele fez foi defender para as mulheres a posição de igualdade de direitos, 

estimulando-as a sair da posição tradicional que a sociedade lhes reservava.  Estudaram mais, 

tiveram mais chance no mercado de trabalho, justamente com as mudanças econômicas e 

sociais.  Com isso, tiveram que se reposicionar em relação a casamento, filhos e trabalho. O 

progresso científico e tecnológico, a reprodução assistida e aceitação cada vez maior dos 

direitos de escolha das mulheres em serem mães ou não, junto às dificuldades de educar uma 

criança com boas condições de saúde, educação, conforto, associadas à facilidade de controlar 

a natalidade, contribuíram também para a mulher adiar o projeto de casamento e filhos. 

Entretanto, não tenho dúvida de que abriu-se a possibilidade de as mulheres terem outras 

chances de escolher.  O feminismo nunca falou: ‘não precisa ter filho’ ou ‘deixe para mais 

tarde’. Não se pode chamar de “crueldade” o fato de que, de alguma maneira, as mulheres 

tomaram o discurso feminista ao pé da letra e, com suas expectativas, sobrecarregaram-se de 

dupla, e até tripla jornada, às vezes, além da dificuldade de conciliar o tempo, em função do 

limite biológico.   

Atualmente, as mulheres têm mais possibilidades, podem escolher não se tornar mães, 

mas, querendo se casar e ter filhos, é necessário ficarem muito atentas às limitações 

estruturais/biológicas. Pois, nesse caso, existe a dificuldade encontrada pela limitação da 

natureza biológica da mulher e também em função de o investimento e da construção da 

carreira não ser um processo nem tão fácil, nem tão linear.   

Ana e Bia estavam lidando com um emprego e não com uma carreira profissional. 

Apesar de Bia ter ficado superatenta a esse aspecto e ter buscado cursos para crescer na sua 

área, no organograma daquela empresa não havia possibilidade de crescimento. Ambas 

precisavam se manter e, buscaram vivenciar a maternidade. 
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5.11. Apoio financeiro 

 

Tanto o marido de Ana como o de Bia trabalham e conseguem prover as necessidades 

do dia a dia e os custos fixos da casa, sem muito luxo. Parece que um lado das mulheres ainda 

gosta da subordinação ao pai ou ao marido, principalmente por vivenciarem uma experiência 

que forneça uma desculpa nobre, do ponto de vista social. Elas abrem mão de trabalhar fora e 

de ser independentes. Uma possibilidade é de que, talvez por elas saberem que, se precisarem, 

serão capazes de trilhar um caminho já conhecido, deram a si o direito de escolher ficar em 

casa cuidando do filho. 

 

 

5.12. Aborto 

 

Tanto Ana quanto Bia já abortaram, por não se sentirem preparadas emocionalmente 

para serem mães, no passado. Como sabemos, o aborto é um assunto polêmico e, no Brasil, 

ainda ilegal. No caso de Ana e Bia parecia uma falta de preparo emocional e um descompasso 

entre o biológico e o emocional, conforme FIGURA 2. 

 

 

5.13. Papel de mãe 

 

O papel de mãe talvez pudesse preencher um vazio existencial que Bia sentia pela falta 

paterna, ou pela falta de estrutura, suporte e apoio durante a infância. A fé e a religião já 

ocupavam um grande espaço em sua vida quando veio procurar a terapia. 

Ana trazia consigo mais a questão de não se diferenciar de seu grupo familiar, em 

função da lealdade. No entanto, ela precisou se distanciar para conseguir se casar e estruturar 

sua família nuclear e buscar ter um filho, dessa vez aprovado pela família de origem. Nunca 

haveria uma aprovação plena, pois sua família é muito intelectualizada e crítica.  

Ana também sente medo de abrir mão de sua individualidade, liberdade e controle em 

função de ser uma mãe “babada”, como ela própria menciona. 
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5.14. Necessidades paradoxais  

 

No fundo, bem ou mal, existe essa pressão e esse paradoxo: Ana e Bia querem viver a 

maternidade. Porém, fica muito difícil em determinada época da vida ter de abrir mão das 

outras possibilidades que a vida oferece para ter um filho.  

Muitas mulheres sofrem devido à incerteza sobre quem são e o que querem. Elas 

precisam se comportar como homens e ser capazes de amar como mulheres. Além disso, 

nossa sociedade é materialista e voltada para o status, como ressalta Paglia sendo entrevistada 

por Buscato. (2012, p.90) 

Na cultura brasileira, a porcentagem de adoção ainda é muito baixa. Por outro lado, 

existe um aumento ou melhoria do nível educacional, possibilitando melhores trabalhos e a 

valorização da tecnologia na reprodução. Isso acaba por reforçar a crença de que antes dos 40 

anos não é preciso ficar tensa e nem ansiosa para ter filhos, pois é possível aguardar até a 

menopausa. A imprensa aumenta essa confiança, informando que é possível congelar os 

óvulos e usar até os 50 anos, para engravidar, favorecidas pelo aumento da idade média e da 

expectativa de vida. 

 

 

5.15. Recasamento 

 

 Ana vivencia um recasamento, tanto dele como dela. Quanto maior a idade, mais a 

tendência de a mulher e do homem ter vivido outra relação afetiva e sexual significativa, e ter 

uma maior maturidade frente às questões da vida. O segundo casamento tende as ser vivido 

com mais maturidade e, talvez, com mais “dados de realidade” e menos fantasia e ilusão.  

Bia vivencia seu primeiro casamento conforme manda o protocolo. Mas seu marido 

teve uma separação muito complicada e tem dois filhos do casamento anterior. Ele cedeu 

muito para responder à necessidade dela, tanto em relação ao casamento quanto à 

maternidade.  

 

 

5.16. Equilíbrio entre os papéis 

 

Por ter perdido seu bebê e buscando engravidar novamente, Ana tem conseguido um 

equilíbrio entre ser esposa e profissional. Ela se sente um pouco sobrecarregada, em função 
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do desejo de engravidar novamente, de ter que cuidar de seu pai e dar assistência a seu único 

irmão mais velho, mas ainda solteiro. 

 Bia sente que precisa ter mais paz, foco e concentração para conseguir passar nos 

concursos. Atualmente, com a vinda dos filhos do marido para morar em sua casa, a vida 

ficou muito mais complicada em termos de alimentação e organização. Ela está insatisfeita e 

se sente sem controle de nada. Segundo ela, os filhos do marido estão na fase da adolescência 

e sem limite ou respeito, nem pelo pai, nem por ninguém. A filha, principalmente, manipulada 

pela mãe, faz com que a casa vire um verdadeiro inferno. A moça manipula o irmão também 

para trazer e apresentar problemas. Os dois se queixam de tudo: da comida, da repetição do 

cardápio. Ela sente que nunca consegue agradá-los, por mais que tente, tornando a situação 

muito difícil.  

Segundo Bock (2012, p.74), equilíbrio é ser capaz de lidar com obstáculos impostos 

pelo cotidiano. Encontrar equilíbrio é o maior anseio da mulher adulta (Capellano, 2012 

p.74): 30% das mulheres consideram o equilíbrio como parte essencial de uma vida plena, 

ficando em segundo lugar o amor, com 11%. 

No início, é difícil conseguir tempo para ser mulher, além de mãe. O problema é que 

muitas vezes, as mulheres não recuperam a parceria e passam a ser mães do marido também, 

além dos filhos.  

Na minha experiência pessoal, ficou evidente que, para as mulheres de classe média, o 

progresso da carreira profissional da mulher e a realização das atividades práticas de ser mães 

e profissionais trouxeram a necessidade de mudanças na rotina, a busca de encontrar 

caminhos alternativos, e também requereu alguns cuidados como: ter uma babá na qual se 

confie para acompanhar o filho, enquanto o casal permanece em seu trabalho; contar com uma 

rede social ampla, formada preferencialmente por dois grupos de mulheres:  

- aquelas que, como você, vivem o ritmo da vida e podem dividir os cuidados e 

atividades, como levar e buscar na escola, levar ao clube para fazer esporte, reuniões, ensaios 

de apresentações no final de ano; 

- aquelas que não trabalham e que podem substituir você em algumas ocasiões 

marcantes.  

Essas redes são importantes, principalmente porque muitas das avós dessa geração 

estão ainda vivendo sua vida profissional, ou mesmo a sua própria vida pessoal e, portanto, 

menos disponíveis para cuidar dos netos.  

Nas grandes cidades, principalmente, a dificuldade de transporte e o trânsito tendem a 

dificultar o acesso à rede familiar durante a semana, sem contar com a intensa atividade de 
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cada um dos filhos, o que torna a vida uma verdadeira maratona diária, experimentada de 

maneira extremamente estressante. Na própria família, entre o casal, existe uma necessidade 

de divisão das tarefas e das atividades, e os maridos estão cada vez mais presentes, atuantes e 

cuidadores, em alguns momentos até mais do que a própria mulher e mãe.  

As mulheres do século XXI parecem ser as juízas mais severas de si mesmas, em casa, 

no trabalho, nas relações com os homens e no trato com os filhos, o seja, o nível de cobrança 

delas consigo é muito grande. Elas não precisam de inimigas, pois já vivem esse desenho de 

alta cobrança interna. Essas mulheres são suas piores inimigas. Seu sentimento de culpa 

decorre de se sentirem em dívida por acreditar que não deram conta à altura das expectativas  

próprias delas. Como acreditam não conseguir responder com perfeição a tudo, a culpa se 

estabelece e atrapalha bastante.  

 Ao refletir sobre a história de vida das duas mulheres participantes deste estudo, 

percebo que não há uma versão verdadeira ou real, mas uma versão produzida pelas relações 

psicossociais. A relação observador-observado é expressa através da linguagem e pelos 

instrumentos usados, como a linha do tempo, o Genograma e as entrevistas, sendo que 

qualquer observador inclui a si mesmo na observação que faz. (Grandesso, 2000, p.29) 

Não podemos perder de vista a complexidade dos fenômenos todos, quando pensamos 

na mulher e na maternidade em situação da sociedade atual – desejos, realização, 

expectativas, relações afetivas, casamento, trabalho e carreira – para ter uma condição de vida 

confortável e filhos. Vários fatores devem ser levados em consideração para a mulher tomar a 

decisão. Ressalto que podem ocorrer conflitos, angústia e medo. Assim, devemos estar atentos 

para fazer um projeto com a lista de prioridades, considerando os prós e os contras da 

maternidade. 

 Como vimos nos dois casos estudados, as mulheres tiveram que trabalhar, e queriam 

encontrar um parceiro para viver a maternidade de maneira que preenchesse as características, 

expectativas, cobranças e percepção da premência do tempo de lidar com esses aspectos para 

não ter crise em realizar essas coisas. Os casos estudados mostraram que existe um 

descompasso entre o emocional e a maturidade física. Eles não ocorrem de maneira 

simultânea.



109 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente, a maternidade tardia é um assunto muito abordado pela mídia. Suponho 

que o feminismo cometeu um engano ao subordinar a maternidade à realização profissional. 

As feministas radicais, principalmente, podem ter se exacerbado na mensagem de igualdade 

de direitos entre homens e mulheres, levando muitas delas a considerar que “a mulher 

profissional é mais importante que a mulher que se dedica ao lar e à família”.  Nesse sentido, 

o feminismo não tem sido honesto com a realidade biológica das mulheres que enfrentam o 

desejo da maternidade e têm ambições profissionais. A leitura feita por elas é de que haveria 

tempo suficiente para terem filhos mais tarde, após alcançarem o sucesso profissional. Será 

isso uma falta de informação do relógio biológico da mulher? Alguns especialistas acham que 

sim, e que esse tema deveria ser mais discutido, sobretudo nas escolas. 

Possivelmente, a falha do feminismo foi não ter encorajado as mulheres a fazerem 

suas escolhas de acordo com as suas próprias decisões individuais, sendo abertas e flexíveis a 

um processo singular, em lugar de serem direcionadas por um bloco único de resoluções 

impostas. As resoluções das feministas não são necessariamente boas e importantes para todas 

as mulheres, independente de etnia, classe social ou sonhos pessoais. 

A maternidade é mesmo um imperativo biológico ou uma escolha consciente? Após os 

40 anos, a questão do tempo biológico é levada a sério, principalmente quando existem várias 

etapas a vencer, como encontrar um parceiro para se relacionar e com quem ter um filho. Para 

Ana e Bia, participantes deste estudo, a maternidade se tornou uma necessidade em curto 

prazo e fruto de escolha consciente. 

Em minha pesquisa, também percebi que, a propósito de se tornarem mães com um 

parceiro fixo, Ana e Bia receberam “ganhos” além do filho, pois encontraram mais segurança, 

apoio financeiro e reforço afetivo. Dessa maneira, conseguiram, por exemplo, estudar para 

prestar concurso, e ficar com o filho em tempo integral. Ambas são sustentadas pelos esposos 

tranquilamente, por estarem fazendo sua parte, vivendo o papel de mães e esposas por 

escolha. Ambas apontam um retorno a valores e modelos tradicionais ressignificados, além da 

revalorização da vida privada.  

Os recasamentos fazem com que a mulher queira filhos com o novo parceiro, gerando 

pressão do tempo biológico ou tensão pelo prazo de utilização de embriões congelados. 

Algumas mulheres estão preferindo congelar seus óvulos, até para manter ainda mais sua 

autonomia e aparente liberdade. Com o passar do tempo, esses procedimentos devem ganhar 

maior sistematização e controle. Entretanto, em curto prazo, parece que a ciência pode tudo! 
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Não é verdade, pois basta verificarmos a baixa porcentagem de mulheres que conseguiram 

engravidar e ter seus filhos, por meio da tecnologia disponível. 

Nós, mulheres, precisamos estar atentas aos nossos desejos e valores, para fazermos 

nossas escolhas e criarmos uma estratégia de busca de nossos objetivos, de acordo com nossas 

prioridades e as do tempo. Por isso a importância em identificar nossos valores, para 

dedicarmos mais tempo ao que tem mais valor pessoal, em diálogo com as influências das 

experiências e história de vida.  

Fica evidente o quanto é importante para as mulheres se conhecerem: saberem quem 

são, o que querem, para estabelecer prioridades e dosar o tempo. A maternidade é uma parte 

de si, não a única, mas também importante.  

Lembramos ainda que as mães que têm emprego remunerado e vivem ambos os papéis 

relatam ser mais felizes e têm menos sintomas de depressão do que as mulheres que estão fora 

do mercado de trabalho. Elas têm ainda mais autonomia e recursos financeiros para conseguir 

uma melhor estrutura, ou seja, para contratar babá, folguista, motorista. No entanto, também é 

verdadeiro que, conforme estudo realizado na INSPER (2012, p.76): “[...] desistir da carreira 

é uma defesa feminina para o fato de que não são oferecidas opções para a mulher driblar os 

obstáculos da vida doméstica”.  

As mulheres ganharam maior liberdade de escolha? Então, se fazem escolhas 

conscientes e autônomas de abrir mão da maternidade, ou do papel profissional, têm o direito 

em renunciar a viver algum desses papéis. No caso de mulheres que não tiveram filhos, 

considero importante que descubram algo que tenha um significado pessoal tão importante 

quanto ter filhos. Penso que elas precisam ficar atentas para não viver exclusivamente um 

único papel de ser profissionais. Ter um hobby, por exemplo, pode ser de extrema 

importância.  

Na atualidade, é esperado das mulheres que não abrem mão de seu projeto de cuidar 

do(s) filho(s) que não se anulem em função dessa relação, de modo que, como mães, como 

mulheres, tenham bem claro qual é o seu projeto de vida; fazer essa escolha por prazer, não 

porque esse é o papel que lhes cabe pela natureza, como função básica de sua “essência” 

feminina.  

Considero a maternidade como uma qualidade em si mesma, multidimensional e 

complexa; certamente não é a única forma de completude para a mulher. A carreira, a 

realização pessoal, a autonomia financeira, a segurança são outros fatores. E a vida externa ao 

âmbito doméstico é cada vez mais valorizada, tanto no campo pessoal como financeiro. No 

entanto, as mulheres contemporâneas podem abdicar de seus projetos individuais não urgentes 
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e não prioritários por um tempo, para viver a maternidade. Elas devem ter a chance de 

escolher, apesar dessas grandes pressões sociais e cobranças muitas vezes conflitantes.  

As mulheres querem ser boas esposas, boas profissionais e boas donas de casas, além 

de boas mães. Esse é um grande acúmulo de funções, somado a um alto grau de exigência no 

desempenho dos demais papéis. Com a maternidade, as mulheres têm a chance, mesmo que 

por breve período de tempo, de viver mais intensamente o papel de mães, seja substituindo ou 

desequilibrando mais a sensação de ter essa autorização, o que pode trazer uma sensação de 

ganho. O importante é ser mãe sem a cobrança de um modelo ideal e sem comparar com 

aquele modelo que sua mãe foi, pois o mundo está em transformação. As mudanças de 

atribuições das mães acontecem em função da mudança cultural. Há readaptação, 

ressignificação. 

Vivemos uma transição demográfica, social e econômica. Estudamos mais, temos 

menos filhos, ocupamos mais espaços qualificados e bem remunerados no mercado de 

trabalho. Nunca tivemos tanto poder, público e privado, nem tantas mulheres em situação de 

destaque. As mulheres não querem voltar a viver como viviam suas avós, mas vivemos em 

conflito, em função dos nossos próprios valores e sob muita pressão social, diferente de 

antigamente. 

Mulheres com carreira profissional escolhem seus empregos, mas com foco na 

satisfação, no desafio, no aumento contínuo da habilidade, responsabilidade e satisfação, 

lidando com dificuldades. A carreira as acompanha em seus ciclos de vida e papéis sociais, e 

deve ser visualizada como um todo, em processo contínuo.  

Atualmente, o modelo construído em nossa cultura frente à maternidade é muito 

exigente. A maternidade representa um trabalho em tempo integral. Dividir as tarefas 

domésticas com mais pessoas, reduzir a cobrança e superar o estereótipo de mulher perfeita; 

manter a vida social ativa, fazer sexo, colocar limites, ter uma vida saudável podem ajudar a 

mulher na vivência da maternidade prazerosa. 

Outro ponto que não posso deixar de mencionar é o lugar que a criança ocupa na 

família contemporânea. Ela se tornou um “pequeno imperador”, talvez como consequência de 

se postergar tanto a maternidade; pela redução no número de filhos; pela falta de rede social 

para os cuidados, pela falta de tempo, pela necessidade de terceirizar os cuidados. Isso 

evidencia o quanto é difícil conciliar a maternidade com o trabalho em regime de tempo 

integral, e o quanto o Brasil ainda precisa caminhar bastante no sentido de oferecer 

alternativas às mães. Precisamos de políticas públicas e corporativas para lidar de uma forma 
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mais equilibrada com vida pessoal e profissional das mulheres que trabalham, e a implantação 

de horários flexíveis.  

As causas do atraso da maternidade são sociais, individuais e biológicas. São reflexo 

da entrada das mulheres no mercado de trabalho, do adiamento do viver a dois; também da 

dificuldade para conseguir estabilidade econômica, profissional e sentimental, somada à 

aceitação de que é possível decidir quando é o momento ideal para ter um filho.  

Os casos estudados foram importantes, pois minhas duas clientes me mostraram como 

alguém pode facilmente deixar o tempo passar, quando precisa trabalhar e tem dificuldades de 

encontrar um parceiro adequado. Ao se dar conta de que estavam no limite para ser mães, 

ambas entraram em conflito, pois queriam muito viver essa experiência. 

As mulheres sofrem ao idealizar a vida e, como consequência, ao atrasarem ou 

perderem o prazo biológico da maternidade. Querem ter autonomia e viver intensamente 

primeiro, para, depois, casar e ter um filho: tudo de uma forma sonhada. Até reescrever e 

flexibilizar esse sonho, correm o risco de perder o prazo. A terapia pode ajudar a escrever 

novas histórias, ressignificando modelos, padrões, ou refletindo sobre a maternidade por meio 

de um novo olhar.  A terapia pode revelar a importância desse quadro e contribuir para o 

reconhecimento de que ele merece reflexão aprofundada, visando à construção de projetos 

femininos verdadeiramente autônomos e conscientes de felicidade.   
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ANEXO A 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

  TERMO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: “MULHERES E MATERNIDADE: PORQUE 

AGORA?” 

 

Este termo, em duas vias, é para certificar que eu, __________________________________ 

 

_____________________________, concordo em participar como voluntária do estudo  

“Mulheres e Maternidade: porque agora, realizado pela psicóloga Marina Simas de Lima.  

Declaro que os objetivos e detalhes deste estudo foram explicados.  

Entendo que não sou obrigado a participar do estudo de caso e que posso descontinuar minha  

participação, a qualquer momento sem penalidades e sem prejuízos. O encontro poderá ser 

gravado(apenas áudio), pois por meio desta, darei a permissão. Após o término do trabalho,  

as fitas deverão ser apagadas. 

Estou ciente que os resultados serão divulgados, porém, meu nome não será utilizado nos do- 

cumentos pertencentes ao estudo e nem mesmo associado a pesquisa.  

Sei que terei a oportunidade de perguntar sobre qualquer questão que eu desejar, e que estas  

deverão ser respondidas,que o estudo não é de molde a me causar qualquer desconforto,  

porém,que em caso de qualquer problema de minha parte,a pesquisadora estará à disposição  

no endereço aqui registrado. 

Desse modo, concordo em participar e cooperar com a pesquisadora. 

Nome:     Assinatura:_______________________________  ______________________________

  

Pesquisadora: 

Marina Simas de Lima CRP 06/ 44524-5 ______________________________    

Rua Francisco Leitão,469 cj 1608 

Telefone: 3266-2593 Pinheiros 

Data: ___/ 
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ANEXO B 
 
Estudo de caso Ana: 
 Entrou na terapia em 2001 em função de viver um relacionamento conturbado. 
Ele é chefe dela em sua atividade. É negro, o que era visto com preconceito e 
dificuldade pela família. Eles queriam muito ter um filho. O marido na época ia 
trabalhar frequentemente no exterior, ela ficava numa cidade na qual se mudou 
para viver ao lado dele e cuidando de dois filhos dele de outros casamentos. 
Filhos que estavam na fase da adolescência e tinham uma educação e valores com 
os quais ela não concordava.  
 Desta vez, ela queria bancar esta gravidez, mas o marido foi para fora, ela se 
sentia insegura, dependia dele financeiramente, vem para casa da mãe, não resiste 
e faz o aborto. Vem para terapia. Sua mãe vem em uma sessão e fala que adoraria 
ter um neto, mais que o preconceito e a discriminação ainda existe e que seria 
muito complicado. “Já pensou, vão achar que é o filho da empregada, neste país a 
discriminação é muito grande. Eu para minha filha tenho dificuldade em lidar, 
sinceramente não foi o que eu sonhei.” 
 Depois, a paciente mencionou para ele que passou mal e perdeu o bebê que foi 
um aborto espontâneo, mas na verdade ela foi até uma clínica. Ela é extremamente 
cuidadora, e sonha em um ter filho e se entrega de corpo e alma nas relações que 
vive, era assim com este homem também. Esta era a relação que vivia e gostava 
muito dele, era o que tinha de real. Seu pai foi um alto executivo por um tempo, 
mas se atrapalhou demais sua carreira, sentia que ia para escola particular mais 
tinham dificuldade em pagar, não podia contar com nenhuma ajuda financeira, 
sempre teve que buscar segurança, estudou em faculdade pública e sempre fez 
bicos para se sustentar. Vivia um conflito entre o mundo ideal e o mundo real; 
vivia o conflito entre ficar com ele, que é o marido real, e escolher ter este filho; e 
o medo de pagar um preço alto que é o de perder o apoio da família, perder as 
festas e a sensação de pertencimento e lealdade.  
 Depois do aborto um lado dela queria sair da relação, mas não conseguiu viver 
nada com mais ninguém. Estava muito ligada a ele, que a controlava e tinha 
rompantes de ciúmes. Ela ia abrindo mão e estabelecendo a rotina do dia a dia 
com o marido. 
 Até que engravida novamente, eis que surge a mesma sensação de angústia e 
indecisão. Os mesmos movimentos familiares. Ela, desta vez, em função da idade 
pensa muito mais e vive mais fortemente a angústia, mas volta para a resposta 
conhecida outro aborto. Desta vez, tomou a decisão quando descobre que ele tem 
mais um filho do qual ela nunca soube de sua existência anteriormente que 
morava na cidade natal do marido. Aquilo vem como algo novo e que traz um 
enorme descontrole emocional, e ela decide pelo lado da família de origem 
novamente, precisa da segurança e do sentimento de pertencimento. Fica 
amarrada a este contexto familiar em que a mulher pode fazer aborto de forma 
cultural e com rede de apoio e talvez seja mais aceitável e conhecido do que ir 
adiante, em busca de um sonho. 
Depois de muito tempo, após uma depressão, consegue se desvencilhar do marido 
e vai morar em outra cidade do interior, eles ficam de longe mantendo contato, 
pois caso não consiga nada tem a garantia e a segurança do amor dele e desta 
história para quando quiser e para isto ela continua fazendo algumas atividades 
para ele. Mas, depois de um tempo começa a se interessar por pessoas com um 
estilo bastante diferente de viver e ela percebe que pode ser interessante.  
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Ela se encanta com um amigo de seu primo que está em fase de término de 
casamento. A relação começa, e ele se assusta com a dimensão emocional e recua. 
Neste momento, ela volta para terapia. 
 Era um movimento muito novo, ela conseguir enxergar outra possibilidade e, 
além disto, se arriscar afetivamente, uma resposta bastante inédita. Depois se 
relaciona com outro homem que estava com casamento marcado e desistiu do 
casamento; inclusive, o dia que seria o casamento dele, eles passaram juntos em 
um SPA. Depois a mesma resposta, ela queria ter filho, queria uma pessoa para se 
dedicar de corpo e alma e ele ficou assustado com a dimensão. 
 Até que depois de algum tempo começa a cantar no coral do seu trabalho e lá 
conhece uma pessoa, e começam a se relacionar. Ele em fase de separação, a 
mulher morava na Europa fazendo doutorado e ele no Brasil. Ele havia tentado ter 
filho, o casal fez tratamento, mas não conseguiram. Ela vive com ele uma grande 
paixão, ambos têm muita vontade de ter filhos e expressam, verbalizavam de 
forma bastante tranquila. Nesse momento ela vai até a médica que solicita uma 
série de exames e aparece um algo que parecia um tumor raro. Ela fica 
extremamente sensibilizada vai consultar um oncologista e outras ginecologistas, 
para ter mais opiniões; foi verificado que não é aquele tumor raro que teria que 
operar urgente, mas é uma mioma que está crescendo e que estaria em um lugar 
complicado caso engravidasse. Teria após a retirada do mioma, tempo hábil? 
Decide não operar, pois poderia não ter tempo hábil em função do tempo 
biológico. Só poderia engravidar depois de esperar seis meses e não poderia 
passar por estimulação para congelar óvulo, ou fertilização, em função do próprio 
mioma. Dali a dois meses, ela engravida, o casal fica extremamente feliz; 
começam a arrumar a casa e passam a morar juntos, até que de repente, depois de 
um tempo, teve uma contração e um aborto espontâneo. Foi um momento muito 
difícil para a paciente. Na terapia ela menciona que seu pai disse: Será que o teu 
corpo já não se acostumou a viver este esquema e não consegue ir além? Devido 
ao tempo biológico, ela fica novamente ansiosa para engravidar novamente, o 
quanto antes, só que agora com ainda mais certeza de sua relação afetiva atual. 
Seu marido atual viaja em temporada para todo o Brasil e nos dias férteis eles 
fazem manobras para estarem juntos para ter uma relação. Foi fazer acupuntura e 
o mestre só liberou ter relações sexuais para engravidar no início da primavera, e 
recomendou para não fazer muita coisa antes dos três meses, caso consiga outra 
gravidez. Ela brinca que está ficando complicado, olha para todas as crianças na 
rua. Está com a casa mais pronta, com o relacionamento mais preparado para ter 
um filho e a separação do marido mais resolvida. Mas tem muito medo, pois tem 
uma prima que perdeu o tempo hábil para ter filho, tem um primo que hoje tem 58 
anos que não conseguiu ter filho e fez mais de dez abortos. Ela lembra de 
contarem que a avó materna foi levar este primo com a namoradinha para o 
primeiro aborto. A cultura do aborto nesta família é impressionante, resposta 
dominante. Ela está novamente numa corrida contra o tempo. Hoje eu percebo que 
ela tem muito mais espaço em sua vida para receber uma criança... 
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ANEXO C 
 
Encontro com Bia: 
Estava pensando em como fazer para ampliar e melhorar a parte profissional e o ter filhos 
estava naquele momento em segundo plano. Estava com a ideia de fazer um intercambio para 
melhorar o meu inglês pois já havia realizado vários cursos no Brasil e continuava com 
bastante dificuldade na conversação. Estava atenta fiz força para casar rápido, tratei de fazer 
um contrato para a gente ter filho, ele fez a cirurgia de varicocele com um urologista que você 
encaminhou na época e deu tudo certo. 
T- Você sabia do risco que corria do tempo passar e não conseguir ter seu filho? 
 Eu sabia que quanto mais idade mais problema e doença. Tinha muito medo de Síndrome de 
Down. Mas na frente ainda estava o trabalho depois que tinha o quesito filho. 
Na gravidez tive medo de o bebê ter algum tipo de doença. Se tivesse algo tenho dúvida se eu 
continuaria com a gravidez. Quando viajou antes foi e conversou com alguns médicos que 
mostraram a realidade também o aumento de mulheres jovens tendo filho com Down. Porém, 
a grande maioria ainda vem porque as mães tiveram filhos com mais idade e mais tarde.  
Logo no primeiro mês já estava no EUA. Chegando lá tinha que procurar um médico. Não 
podia falar que já sabia que estava grávida, pois não dava tempo de alterar o seguro saúde. 
Então, no começo ficou muito focado no problema da gravidez. Eu fiz os exames, o primeiro 
ultrassom, o exame para saber se tinha algum problema, tudo sozinha em outro país. 
Fiz todos os exames de rotina. 
T: Me falaram que lá o número de exames realizados é menor.  
Fui atendida no Hospital de Massachusetts que é de tecnologia de ponta. Mas o hospital em si 
é simples, não tem esta pompa que tem aqui. Os médicos são bem objetivos e solicitaram as 
coisas. Lá, eles têm muita criança que nasce com atrofia muscular, como chama aquela 
doença. Esqueci e não consigo lembrar. Muito em função do banco de esperma casam irmão 
sem saber, pois se encontram mais tarde na universidade. Muita gente que não sabe que é 
irmão. Na parte genética eles atuam mais forte que aqui e são exames de rotina. Se tivesse má 
formação eu poderia naquele estado optar por fazer um aborto. Pelo menos naquele estado. 
Fazem exames e pegam a possibilidade do meu marido ser meu irmão, buscam investigar a 
questão do parentesco e fazem árvore genealógica. O resultado foi dado por telefone. Eu 
estava aflita com medo do resultado, pois eram tantos exames e o medo se eu iria entender 
tudo, pois o contato era por telefone e o prontuário fica lá. 
O exame mensal estava dentro do seguro saúde não tive nenhum gasto. Tinha também uma 
injeção que eu tomava e exame de sangue que fazia todos os meses. Eles recomendavam 
muito para não comer carne durante a gravidez. 
Tudo bem com a contagem cromossômica, sem distrofia muscular. Tudo Ok. Ah! E neste 
telefonema também disseram que era menino. Daí, já comecei a pensar o nome.  
Mais aliviada, passei então a curtir o filho na barriga e a viagem. Às vezes, eu ficava muito 
ansiosa, chorava muito, queria ir embora. Estava bem mais sensível, mudei de casa lá. Dá 
insegurança e tinha muito sono. Quando saiu o exame ficava buscando calma. 
O que eu acho da maternidade? 
Chora muito... Maternidade não esperava, ele é uma benção. Não é porque é meu filho. É 
carinhoso. É tudo que eu queria. 
Quando tive foi difícil, o meu marido perdeu o emprego. Eu queria voltar para o curso e fiquei 
desestabilizada. Parece que fiquei mais forte. F. ficou mais instável. Eu bem mais estável e 
controlada. Para mim não queria ter filho sem um companheiro. Isto era claro. Por isto nem 
pensava antes em gravidez.  
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Tinha como exigência ter filho, mais era claro que queria alguém que também quisesse. Ele, 
apesar de dois filhos do casamento anterior, estava aberto para ter. Ele já tinha uma menina e 
um menino. 
Mas, era estranho dentro de mim. Tinha um querer e não querer que era pressionado pelo 
tempo. Ele depois da cirurgia ficou bem e poderia ter filhos. No começo, eu achei que pudesse 
ter mais trabalho. 
Também queria estar mais estável para ter filho. Sempre dúbia. 
T: Sua mãe teve você sozinha e corria atrás de sustento, esta experiência e bagagem dela não 
ajudou você a se sentir mais forte, pois você já tinha um parceiro? 
Tinha medo. E não queria ser mãe solteira. Tanto é que já havia feito um aborto com 28 anos. 
Forte, sim. Mas, minha mãe foi chamada de vagabunda. Minha avó a chamou até de 
prostituta. Eu rompi com a minha avó em função deste comportamento dela e falei que não 
admitia. E ninguém ajudava a gente. Depois disto eu nunca mais fui dormir na casa da minha 
avó. Antes dela falecer, ela me pediu desculpas.  
T- O que era fundamental para você ter seu filho? 
Dar condição e ter estabilidade emocional e material. Quando o marido perdeu o emprego 
ficou preocupada. Pois ela estava no período de investir na carreira e eu precisava estudar.  
O ser mãe atrapalhou muito a questão sexual no nosso casamento. Ele parece que me vê como 
mãe e não como mulher. Parece que isto é frequente, Marina? 
T: Também ele falava que tinha medo de repetir a história da ex-mulher que não trabalhava, 
nunca mais trabalhou depois do nascimento dos filhos. 
Estávamos apertados economicamente, pois tínhamos comprado um apartamento. O pai dele 
morreu e a mãe resolveu por conta própria que não iria dar a parte dos filhos da herança. As 
duas irmãs dele estão super bem. Uma é casada com um milionário e outra estava muito bem 
e não teve filhos e nem namorados. 
Ele queria conversar, pois tinha três filhos e estava precisando. Eu fui logo dizendo que ele 
iria arrumar briga com a família. Eles são bem focados em dinheiro, inclusive minha sogra. 
O meu sogro parece que ele gostava das filhas mulheres, o filho homem ele xingava e mal-
tratava. Dizia que ele era Midas ao contrário, que tudo que ele botava a mão virava “merda”. 
O pai dele era ausente e fazia só o que gostava, era bem egoísta. Com as meninas se dava 
bem. A do meio parece que compete com ele. Existe uma rivalidade, eles não são próximos. 
 A mãe dele iria enxergá-lo como aproveitador. Apesar de ele ter precisado naquela época, 
pois tem três filhos. São muito ligados a dinheiro. Aquela fase foi muito difícil da volta do 
intercâmbio e nascimento do filho. 
Teve que suspender a pensão dos dois filhos. No final do ano como ainda não tinha como 
pagar, a mãe das crianças e ex-mulher falou, então toma a guarda. Ele e eu achamos que seria 
bom, pois o menino estava dando trabalho na escola ele achava que conseguiria pôr na linha. 
Que ia ser melhor, só que ele não tem pulso. Nossa vida virou um inferno. Ele não me 
cumprimenta. Eu disse: aqui em casa eu quero respeito. Não quero desrespeito na minha casa. 
Conversamos muito.  
Parece que entraram na dinâmica de quando ele ainda estava casado e morando na casa da ex, 
a mesma dinâmica e muita manipulação. O F. reagia como reagiria lá, muita briga e 
discussão. A irmã manipula através do irmão que atua. Um dia eu disse que não aguentava 
mais. Peguei meu filho e sai. Não é isto que eu quero para mim e nem meu filho. Fui andar no 
parque, pensando como ia fazer. Vender o carro, alugar um apartamento. 
A gravidez foi normal não tive nada diferente. Nasceu, sensação que a ficha não cai, é 
estranho. Somente no dia do nascimento que eu tive pressão alta. Nenhuma complicação a 
não ser a questão de estar bem acima do peso. A única coisa. 
No dia liguei para o médico as 6h da manhã e disse que estava tendo contração conforme 
ensinaram no curso. Ele disse para tomar banho com calma e ir para o hospital. Fui até a X e 
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não tinha vaga. Fiquei esperando, ainda estava sem dilatação. Mandaram-me para o Y. 
Apenas, naquele dia em função talvez de não ter vaga, a minha pressão subiu. No dia que 
comecei a sentir mais esquisito tudo, o bebê nasceu.  
Ainda não tinha feito a mala. Sentia uma espécie de dor de barriga e tomava muita água. 
Tomava muita água mesmo parecia um hipopótamo. O tampão furou saiu um pouco de 
sangue e saia gotinhas e dava uma cólica, como se fosse uma dor de barriga. Não é que saiu o 
tampão, ele só furou, por isso não foi direto. Lembrava do curso que fez que tinha depois 
disso mais ou menos 8 horas que não precisava sair correndo desesperada. Então esperou dar 
seis horas da manhã para ligar para o médico, a contração ia aumentando. Ele mandou como 
já citei tomar banho e abaixar e levantar. Fiquei em baixo do chuveiro levantando e abaixando 
molhando a cabeça para aliviar a dor. Até conseguir de 15 em 15 dez contrações. 
às 8h da manhã foram para o hospital na X. No fim Y. Pressão alta; não arrumava o quarto. 
Eu já queria ir para o Z que estava perto e tinha apto. Estávamos com problema também 
quanto ao plano de saúde, pois o meu marido tinha saído do emprego. Depois, lá do hospital 
ligaram para o médico que não poderia demorar, pois estava com pressão alta e com 
contração. No fim Y devido ao problema do convênio não dava para ir para outro. 
Tomou soro para conseguir dilatação. No final tive de fazer cesárea. Na sala de parto tinha 
algo que o bebê não descia. E tinha mesmo um nó no cordão. Quando nasceu tinha uma boca 
enorme. Chamava atenção, a boca. 
T- Você amamentou?  
Sim, por seis meses.  
Era tanta coisa que tinha que ter calma por causa do marido. Segurou muito a emoção por isto 
ficou meio anestesiada e meio estranha. 
Você sabe, eu já tenho problema para lidar com a minha emoção.  
Quando nasceu e fui para casa, eu achei que poderia contar com algumas pessoas. Você sabe 
Marina, para mim o que vale é a atitude e não a intenção. Na minha vida sempre ouvi muita 
coisa, mas na hora h fazia as coisas todas muito sozinha. Desde muito pequena. 
Fui morar perto da casa da minha mãe e irmã. Minha mãe não podia, teve derrame, nem se 
aguenta, mas minha irmã não estava nada disponível. Na verdade, não contava com ninguém. 
A sogra curtiu mais do jeito dela. Bonitinho e tchau. Era eu e o F. mesmo. E eu não queria pôr 
ele para ajudar muito, pois ele precisava priorizar outras coisas. Eu não queria sobrecarregar. 
Sentia muito emotiva, rezava muito e chorava muito. Meu filho nasceu perfeito. (Nesta parte 
ela chora muito por um tempo...) 
O pediatra disse que o meu grande desafio era não ouvir o que os outros tinham a dizer. Pois 
todos dão palpites. Eu fazia mais por mim, pela minha cabeça. Colocava no berço, não levava 
para o quarto, para o marido dormir bem. Ficava sozinha com o M. Ele ia ao emprego e na 
mãe dele. Procurava sair daqui. Eu na época fiquei meio chateada. Fiquei sozinha. 
M. é fofo. Gosta do espaço dele. Ele é uma criança carinhosa, cativante. Ele mostra dodói, 
beija é muito fofo! Ele é calminho, isto é uma benção. Tenho uma rede familiar pequena. 
Outro dia fui fazer uma cirurgia de varizes, eu pensei: se eu morrer, quem eu quero que 
eduque? 
T: Quem é a madrinha dele? 
A irmã do meio do meu marido. Enfim cuidei dele muito sozinha. Depois de seis meses 
contratei uma moça, pois iria começar a me dedicar a fazer os concursos e precisava treinar 
alguém. Um dia tive uma discussão grande, enorme com o F. e o leite secou. Fiquei tão triste. 
M- Você se cobra muito ser uma boa mãe? 
Tenho uma cobrança alta depois da mudança para este apartamento em função dos dois filhos 
dele estarem com a gente tudo piorou demais. Tenho que estudar, para melhorar as condições 
no futuro. Saio de manhã, depois venho para as contas. Não sei administrar o meu tempo. Não 
fico inteira. Para os filhos dele nunca nada está bom. Reclamam de tudo da comida, ela não 
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quer repetir a mesma comida. Peço sugestão e a reclamação continua. Gastamos mais do que 
devíamos e não aguardamos. Ta difícil. Não dá. 
Fico muito culpada de não ficar tanto com meu filho e o pior meu estudo não rende por outro 
lado. Não me sinto inteira e com foco. 
Estava querendo voltar para terapia. Te procurei no site não te achei. Hoje estou fazendo 
terapia de casal. Estava a ponto de separar e então estamos tentando. Ele estava entrando no 
site Par Perfeito e marcando encontro com outras mulheres, que foi a forma como a gente se 
conheceu. Eu, você lembra, tenho aquela mania de controlar tudo. Pegava e descobria antes. 
Parti com agressão física queria bater nele. Pediu mil desculpas, precisamos mudar. Não sou 
só eu! 
O que eu faço? Gritei, briguei mais não estou nada bem. O que fazer? Estou agora hipertensa 
e tomando remédio para pressão para controle. Emagreci 7 quilos depois disso. Pensei: 
preciso me cuidar. Ainda tenho que perder mais sete. Operei varizes e começamos a terapia. E 
sexo zero e ele fala que me vê como mãe. Perdi minha autonomia. 
M-esta sempre foi sua identidade e eixo de segurança. 
É tá difícil. Nada tá bom. Sinto-me incompetente e pesa muito. Muito difícil. 
É bom quando briga pelo menos, pois meche. Falo que não tem mais sentido a gente ficar 
junto. Mas, ele não quer separar? 
Fuço em tudo dele. E assim, achando coisas não vou conseguir mudar e me sentir segura. Não 
tem porque a gente continuar. O meu filho tem dois anos. Não quero criar meu filho neste 
clima como acontece com os filhos dele. Desrespeito, gritaria. 
Talvez então eu tenha que criar meu filho, sozinha. Tudo que eu não queria era criar sozinha. 
Por isto, fico paralisada sem saber como lidar. Me afastei de minhas amigas e estou perdida 
na questão do tempo. Não está rendendo meus estudos. Ele cobra. 
Final de semana esquece. Não olho nada de estudo e estudo precisa de constância. 
M- Você tem ido à igreja, à missa, que você adorava? 
Aquele padre não está mais. Não vou mais. A rotina no final de semana é visitar sogra e 
minha mãe. Minha sogra, ela é boa ajuda com as coisas materiais, ela não é disponível. 
Quando tem que pedir algo para a sogra é difícil. Outro dia deixei o M. lá ficou quieto, e ficou 
calmo. 
Eu não tinha plano de ter vida afetiva, era um sonho. Eu não ia atrás e as relações não eram 
longas. Eu tinha o desejo de acontecer de ter filho, mas para isto precisava primeiro estar 
estável na profissão. Era visto como um segundo plano. 
Minha mãe nunca me deu nenhuma orientação. Não falava sobre nada. Fui uma criança muito 
só. Percebi o que podia fazer e não dava trabalho. Nunca pedi nada para minha mãe, pensava 
que se ela não me dava era porque talvez ela não poderia. Então, nunca pedi. Acordava 
sozinha, se arrumava sozinha e ia para a escola. Eu era uma adultinha (criança). Logo, ela 
casa novamente foi se afastando. Lembra, eu tive problema? 
Não falava nada de bom e nem de ruim. Matriculava-me em escola particular e depois não 
conseguia pagar e eu que tinha que resolver. Eu fazia as minhas lições, sozinha. 
Minha irmã desistiu de estudar e foi trabalhar. Não tive orientação e aprendia muito com a 
observação. Na escola fui direto para o primeiro ano. Entrei numa classe de alunos repetentes 
que tinha vaga. Todos já sabiam tudo. Tudo era motivo para reclamar de mim. Um dia teve 
um episódio do “vai tomar no cú”. Não sabia e repeti o que tinham me falado. 
A ex-mulher em função de não ter mais a pensão mandou de volta as crianças. Só que eu 
tenho a ex hoje dentro de casa todos os dias. Ela junto À filha mais velha, que manipula 
totalmente o irmão. Agora ela está na fazendo intercâmbio em outro país bem longe voltará 
daqui há dois meses e eu não quero ela mais aqui. Eu não sei o que ele vai fazer.  
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Não posso nada com eles só contribuir. Fomos para Disney e Nova York pedi para ficar com 
o M. um minuto. Ela chegou e foi reclamar para o pai, que eu mando muito. Conversei com 
eles para a viagem ser agradável a todos antes. Já chegou com jogo e manipulação. 
T- Esta coisa de o pai e a mãe se odiar e não se conversar fica muito complicado. Vocês 
deveriam sentar para alinhar. Senão eles vão ficar nestes jogos pesados. 
Agora o garoto tá fumando maconha e bebendo para valer e ainda junta com ele marcando 
encontro! 
M- Ele saiu? 
Não eu pego antes. Ele marcava pelo par perfeito e eu pego o blackberry dele todo o dia.  
Precisa uma mudança no casal, eu preciso organizar meu tempo. A família parece que tira o 
nosso tempo. O F. acha que ajuda. Ajudar não é o dinheiro. Ele já mantém a casa toda. Eu 
tenho que ajudar minha mãe um pouco, com dinheiro extra. 
Tento economizar e guardar dinheiro. O F. com os filhos é um saco sem fundo. Ele saiu do 
sério, berrava tanto que eu saí com o M. De novo tive a noção de que não quero isto. Não vou 
ficar com ele. Ele é bom, mas eu também sou. 
Chorou muito, quero minha vida em paz. Não dá! Tá avancei. Não quero o M. assim.  
Hoje ele tem percebido a paz e consegue ver a manipulação. Ela vai morar com a mãe.  
Enquanto nós vamos tentar nos estruturar novamente. 
Na minha cabeça era assim: se estruturar, montar família, ter uma carreira (não precisa ser de 
sucesso) mais com estabilidade, ter uma união estável para ter um filho e um lar harmonioso. 
Era fundamental ter a carreira talvez sim em função da minha história. Ser independente. 
Trabalhei muitos anos em uma empresa líder de comunicação no mercado, não sinto falta de 
lá, deixei as pessoas abusarem, lá trabalhei muito e usufruí muito pouco. Nunca olho para trás. 
Não lembro e apago. Tenho um desapego emocional e me sinto muito só. 
Neste sentido o M. é um presente de Deus. Foi a última chance. Só que filho não preenche 
tudo. Preciso investir nos outros papéis. Ele estava em segundo plano e consegui. É uma 
criança muito fácil. 
Também outro ponto é que ele depende muito de mim. Penso em fazer as coisas direito, por 
causa dele. De novo a cirurgia de varizes me fez pensar se eu morrer. Quero que minha irmã 
cuide do meu filho. Depois pensei melhor também não é legal, o filho dela está usando crack 
eu tenho que colocar regras e limites. Buscar tratamento. 
Tenho noção que ele foi um presente de Deus! Eu rezava muito. 
Te procurei no site que te achar para voltar para terapia. Me dê teus telefones por favor. 
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