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m dia os filhos crescem,
aparecem e procuram no-
vos rumos. Essa é a dinâ-
mica comum à maioria das

famílias. Ver o ninho vazio, depois
que os filhos saem de casa, já foi
motivo de melancolia profunda
para toda uma geração, sobretudo
de mães. Hoje, pesquisas mostram
que o casal reage diferente e sente
até um certo alívio porque, enfim,
tem menos obrigações financeiras
e sociais. O aspecto cultural explica
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ENFIM, SÓS
Quando se casaram,
Ednéa Pinho e
Eduardo Pereira já
tinham filhos. Agora,
vivem sozinhos

muito do fenômeno. Antigamente,
as mulheres dedicavam a vida ao
cuidado com a cria e, quando ela
partia, ficavam sem rumo. Com a
constante participação da mulher
no mercado de trabalho e a amplia-
ção da longevidade dos casais, os
pais não se concentram tanto na
tarefa de educar e serem mantene-
dores. E o melhor: estão aprovei-
tando a nova fase de "enfim, sós"
para se divertir, namorar e dar mais
tempero à relação.

Em novembro do ano
passado, um estudo da
Universidade da Califórnia,
publicado na revista cien-
tífica Psychological scien-

ce, revelou que a satisfação conjugai
aumenta de acordo com a idade e é maior
entre os casais que não moram mais com
OS filhos. Os pesquisadores acompa-
nharam a trajetória de 72 mulheres
por 18 anos. Descobriram que, a
cada ano, o índice de felicidade subia:
correspondia a 3,9 pontos aos 43 anos,
com a prole em casa; a 4,1 aos 52,
quando eles começavam a sair; e a
4,3 aos 62, quando a maioria já des-
frutava da presença apenas do mari-
do. Sem os filhos debaixo do mesmo



teto, elas disseram que a qualidade
do tempo ao lado dos parceiros havia
melhorado - a quantidade continua-
va a mesma. Para a psicanalista
Sandra Cabral Barón, professora de
psicologia da Universidade Federal
Fluminense, o casal com filhos vive
uma intimidade patrulhada. Por isso,
quando a prole sai de casa, aumenta
o espaço da vinculaçào amorosa e
sexual. "É uma oportunidade para
que depois de tanto tempo eles se
reencontrem e se reconheçam", diz.

A nova liberdade é festejada todos
os dias por Ednéa Pinho, 58 anos, e
Eduardo Tavares Pereira, 61, de Ita-
boraí, no Rio de Janeiro. Há 28 anos,
eles começaram a construir um ninho
que já nasceu cheio. Como bagagem
do primeiro casamento, a despachan-
te pública levou dois filhos; e o ma-
rido, divulgador de urna gravadora,
seus três meninos, que passavam
férias, fins de semana e feriados com
eles. O jeito foi abdicar do romantis-

mo e da intimidade em nome do
cuidado com as crianças. "Mesmo
quando fechávamos a porta do quar-
to um deles sempre batia para pedir
alguma coisa. Namorar nem pensar",
lembra Ednéa. A turma cresceu e os
amigos e namoradas encheram ainda
mais a casa. Até que a prole começou
a casar e construir a vida longe dos
pais. "Agora tenho duas alegrias:
quando eles chegam e quando vão
embora", brinca a mãe. O casal sentiu
no início a partida, mas aprendeu a viver
a dois e passou a sair para dançar, se
divertir e viajar em clima de lua-de-mel.
Hoje, são eles que chegam de madru-
gada, enquanto os filhos ficam em
casa para cuidar das crianças.

Para as mães, a tarefa de desmamar
seus bebês crescidos costuma ser mais
difícil. A mulher não só cria uma li-
gação física com os filhos por conta
da gestação e da amamentação como
é mais exigida socialmente como res-
ponsável pelo cuidado e pela educação
das crianças. Mas, quando essa obri-

gação vai embora, o horizonte dela se
amplia. Segundo a professora de psi-
cologia da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro Lulli Milman, muitas
ascendem profissionalmente nesse
período: "Isso porque elas canalizam
a afetividade e a dedicação para o
trabalho", observa. Outra peculiarida-
de feminina que influencia no corte
definitivo do cordão umbilical é a
passagem pelo período da menopausa.
O turbilhão de hormônios favorece a
depressão e é um lembrete a mais de
que a idade está chegando com o fim
da fase reprodutiva. Quando os dois
períodos coincidem, os efeitos podem
ser desastrosos, afirma o chefe do
serviço de psiquia-
tria e psicologia
médica do Hospital
Clementino Fraga
Filho, Marco Antô-
nio Alves Brasil.
"Nesse momento, a
proposta de criar
um projeto comum

RECOMEÇO
Nésia e
Jomar André
passaram
a fazer
programas
a dois:
momentos de
cumplicidade

"E uma oportunidade para que eles
se reencontrem e se reconheçam"

Sandra Cabraí Barón, psicóloga
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Comportamento

DUPLA
"Retomamos
a parceria",
diz Eliana
Fernandes,
casada com
Douglas

para o casal é essen-
cial", salienta.

Para a secretária
aposentada Nésia
Pires André, 58 anos,
de Niterói, no Rio
de Janeiro, o apoio
do marido, Jomar,
fez com que a saída dos dois filhos
de casa fosse um momento de cum-
plicidade e aprendizado. No mesmo
ano em que a filha mais velha deci-
diu morar na Espanha, o caçula
casou-se. Graças aos mimos do par-
ceiro, que a encorajava a dar menos
atenção às tarefas domésticas e fazer
programas a dois, a fase uniu o
casal. "Passamos a não ter grandes
compromissos nem a preocupação
de trabalhar dobrado para manter o
padrão da casa", lembra. No período,
ela aprendeu espanhol, informática
e deu aulas de dança e artesanato
como voluntária, além de freqüentar
restaurantes, cinemas e festas com
o marido, como não fazia desde
antes da chegada dos rebentos. Ho-
je, se considera uma pessoa melhor
e mais confiante.

Na contramão da liberação dos pais,
os jovens brasileiros têm prolongado sua
permanência em casa. Eles enfrentam
maiores dificuldades de entrar no merca-
do de trabalho, engravidam mais na
adolescência, se separam com freqüência
e, assim, adiam a saída. Por conta de
sua dependência, a geração atual já é
chamada de "ioiô" ou "eanguru",
esclarece Ana Amélia Camarano,
pesquisadora do Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea) e es-
pecialista em estudos do envelheci-
mento. "Os idosos ganharam um
novo papel social. Começamos a
perceber urna tendência de um não
esvaziamento dos ninhos", destaca.
Em 2007, segundo pesquisa do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), havia cerca de 5,9
milhões de famílias em que o idoso
era chefe ou cônjuge nas quais se
encontravam filhos adultos com mais
de 21 anos. Para Lulli Milman, o

"Nesse momento,
a proposta de um
projeto comum para
o casal é essencial"
Marco Antônio Alves Brasil, psiquiatra

fenômeno atrapalha a dinâmica fa-
miliar: muitos adultos passam a tomar
decisões dentro de casa, gerando
conflitos. "A tirania dos filhos é um
tom de nossa sociedade", acredita. As
interdições menores (para namorar,
sair e dar satisfações) e o acesso di-
ferente ao consumo, que os leva a
querer ir embora apenas quando
conseguem um padrão de vida como
o dos pais, também interferem. "Co-
nheço casais que estão saindo de
casa e deixando o imóvel para os
filhos para conseguir cortar os laços",
afirma Sandra Barón.

Esse embate é impensável para a
socióloga Eliana Brito Fernandes, 68
anos, do Rio de Janeiro. As duas filhas

saíram de casa assim que
conquistaram sua inde-
pendência financeira,
aos vinte e poucos anos.
A mais velha casou, a
outra mora sozinha. Ela
e o marido incentivaram
a autossuficiência das
meninas. Caseiros, o dia-
a-dia deles como casal
não mudou com a saída
das garotas. Mas o rela-
cionamento ganhou
mais companheirismo e
a intimidade voltou a ser
como antes: "Retoma-
mos a parceria que tí-
nhamos na época em
que casamos", diz ela.
"Hoje, ele me consulta
sem reservas, pede mi-
nha opinião para tudo."
Curiosamente, o mari-
do, Douglas, engenheiro
de 65 anos, é quem mais
sente saudades do bur-
burinho das crianças.
"Eu levava uma vidinha
de interior, sempre per-
to das meninas", diz,
saudoso.

A confusão de senti-
mentos dos pais que se
despedem de suas crian-
ças foi levada às telas

pelo diretor argentino Daniel Bur-
man, com o tocante filme ainda em
cartaz Ninho vazio. Na história, um
casal de classe média se perde ao se
enxergar sozinho em casa. Enquanto
a mulher reclama para si o tempo
antes dedicado aos pequenos, o pro-
tagonista Leonardo, assim como
Douglas, se entrega a uma viagem
introspectiva, cheia de fantasias e
apego às lembranças dos tempos de
casa cheia. "Cada um escolhe o pris-
ma com que quer enxergar: como
uma perda e caminhada em direção
à velhice ou como um desafio de se
reinventar", destaca Sandra Barón.
Cada vez mais, a segunda opção pa-
rece ser a escolhida. •
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