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O
diálogo é familiar pa-
ra muitas, conta a pro-
fessora de inglês Pris-
cilla Manfredini:

– Quantos anos você tem?
– Trinta e um.
– Já casou?
Esse é o tipo de pergunta

que ela escuta toda vez que
revela a idade. Os interlocuto-
res se espantam pelo fato de a
paulistana ter chegado à casa
dos 30 sem ter trocado alian-
ças. Priscilla diz que não se
incomoda mais com o fato e
que não está nem um pouco
preocupada com casamento.
Seu foco, no momento, é a car-
reira profissional e a conquis-

ta de bens materiais, como a
casa e o carro próprios.

Casamento, aliás, para ela,
nunca foi uma prioridade, mui-
to menos uma urgência.
“Acho que as pessoas estipu-
lam datas, idades para se fazer
as coisas, casar principalmen-
te. Não acredito nisso.” Aos 15
anos, ela saiu da casa da mãe,
que se mudara para Itatiba,
interior de São Paulo, e foi mo-
rar com o pai. A partir de en-
tão, começou a ter sua inde-
pendência. “Pai não é que nem
mãe, que está o tempo todo do
lado, aí eu tive que aprender a
me virar”, relembra.

Passados 16 anos desde a
mudança, Priscilla tornou-se
uma mulher ainda mais inde-
pendente. “Estou num mo-

mento de dedicação ao meu
trabalho. O foco é esse”, con-
ta. Quando tinha 17 anos, pen-
sava em se casar logo que com-
pletasse 25. A tal idade chegou

e ela não se casou. “Estava mui-
to ocupada com a minha vida
profissional para me preocu-
par com casamento”, relata.

A pressão para subir ao altar
começou a ser sentida quando

se aproximou dos 30. “As pes-
soas partem do princípio de
que, se tenho 31 anos e ainda
não estou casada, eu não vou
me casar nunca mais.” Mesmo
com tanta pressão, ela diz que
não pensa em casamento. “Se
for para me casar agora, tem
de valer muito a pena, porque
do jeito que está, está muito
bom”, completa Priscilla.

Mais exigente. Sucesso profis-
sional também é o objetivo de
Daniela Perrotti, 33 anos. A
executiva de contas diz que,
no momento, sua grande ambi-
ção é a ascensão na empresa
onde trabalha. “Além disso, a
prioridade de sempre é estar
feliz, independentemente de
relacionamentos.” Daniela vê

com naturalidade o fato de ser
solteira, e acredita que o matri-
mônio deve acontecer de for-
ma espontânea.

Reconhece, porém, que,
com o passar da idade, ficou
mais exigente. “É difícil, de-
pois de alguns anos solteira,
abrir mão da rotina e liberda-
de.” E diz que, observando ca-
samentos alheios, passou a
perceber que a infelicidade é
uma constante nas uniões em
que “a mulher forçou a barra
para se casar.” “É claro que
sonho em casar, ter família e
filhos, mas jamais só para falar
que sou casada”, confessa.

Mas Daniela reclama da fal-
ta de iniciativa dos homens,
que, segundo ela, são receosos
em dar o primeiro passo e se

Mulheres solteiras, na faixa dos 30 anos, preocupadas com a estabilidade financeira, conquista da
autonomia e ascensão na carreira revelam que o casamento, hoje, ocupa um segundo plano em suas vidas

“Sonho em casar,
ter família e filhos,
mas jamais só para

dizer que sou
casada”

Priscilla. Só se casaria se
valesse muito a pena, pois
gosta da vida que leva
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aproximar de mulheres com
mais de 30. Se elas forem inde-
pendentes, como a própria, a
situação torna-se ainda mais
complicada.

Ter 33 anos e estar solteira
não é um fato que a incomode.
“Outro dia minha avó comen-
tou que eu não tenho voca-
ção para casar”, diverte-
se. Sempre que é in-
dagada sobre o
estado civil,
Daniela é cate-
górica ao afir-
mar que ain-
da não achou a
pessoa certa e, de
forma bem humora-
da, vai driblando a pres-
são exercida pelos outros.

Outras metas. Apesar de ain-
da não ter completado os 30, a
atriz Wanessa Morgado, 28
anos, é mais uma que entra
para o time de solteiras que
focam na estabilidade profis-
sional. Diz que quitar seu apar-
tamento é outro sonho pelo

qual vem batalhando.
Wanessa diz que o fato de

não ter encontrado o “noivo
certo” e não ter de dar satisfa-
ções a ninguém acerca dos
acontecimentos de sua vida
são pontos que contribuem
para que o casamento não seja

seu foco no momento.
A atriz também diz
que as pessoas co-

bram que ela se ca-
se. “Às vezes,

isso é tão forte
que a gente
mesmo se co-

bra”, relata. No
passado, confessa

ter sido “muito namo-
radeira”. Chegou a mo-

rar junto, mas a relação
não durou. “Terminou porque
algo fundamental acabou, mas
aprendi demais, me sinto ou-
tra mulher .” Hoje, declara que
é hora de ficar só e dedicar-se
ao trabalho – é integrante de
um grupo de mulheres que faz
comédia no formato stand up,
o Humor de Salto Alto.

Você merece
O MELHOR DO MUNDO!

EXIJA SEMPRE OS LEGÍTIMOS PRODUTOS TEMPUR®

0800 14 1948 / sac@tempur.com.br / www.tempur.com.br
EXIJA SEMPRE OS LEGÍTIMOS PRODUTOS TEMPUR®

0800 14 1948 / sac@tempur.com.br / www.tempur.com.br

OS ÚNICOS COLCHÕES E TRAVESSEIROS

OFICIALMENTE RECONHECIDOS

E CERTIFICADOS PELA NASA.

Uma camada extra de 5 cm de TEMPUR® material 
visco-elástico de elevada densidade, sensível à 
temperatura, na forma de "pillow-top", sobre uma
camada de 7 cm de TEMPUR®, garante o máximo de
conforto e alívio de pressão. O sistema de fluxo de
ar entre a camada TEMPUR® e a base proporciona
uma elasticidade adicional e uma melhor ventilação
através do colchão. A altura total de 31 cm 
proporciona um visual atual e moderno à sua cama.

Travesseiro Classic TEMPUR®

Pequenos flocos individuais de material TEMPUR ® envolvidos
por uma camada especial, também feita de TEMPUR®, 
proporcionam excepcional conforto e sensação de alívio de
pressão, sob a forma de um travesseiro tradicional (50x70cm).
A capa é removível e lavável como em todos os travesseiros
TEMPUR®. Garantia de 3 anos.

Travesseiro Classic TEMPUR® Combina o
design de um travesseiro tradicional com o
apoio funcional do pescoço e os benefícios
únicos do material TEMPUR®.
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Colchão TEMPUR® CELEBRITY

Travesseiro Comfort TEMPUR®

A profissional confirma que
as mulheres, hoje, estão
passando por uma mudança
comportamental, e a busca
pela “autonomia e indepen-
dência financeira” é o princi-
pal foco em suas vidas. Mas
pondera: “Elas não estão
deixando de lado o casamen-
to. Ele simplesmente pas-
sou a ser um dos sonhos.”
Diz que o padrão típico da
esposa, sempre em casa,
com jantar preparado, dedi-
cada aos filhos, ficou para
trás. “A vida hoje requer pra-
ticidade. As que trabalham
fora, ou que têm uma carrei-
ra a perseguir, não têm tem-
po nem desejo de serem só
mães e esposas.”

30
anos é a idade

chave na cabeça de
muita gente para

que as mulheres
se casem

Daniela. Diz que há muita
gente que “forçou a barra”
para se casar e vive infeliz

Wanessa. Um dos seus
principais objetivos hoje
é quitar o apartamento
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Ana Claudia Simões,
Psicóloga e psicoterapeuta
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 abr. 2010, Feminino, p. 18-19.




