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GUILHERME GENESTRETI JULIANA VINESDE SÃO PAULOCada vez mais mulheres decidem não ter filhos. E não há Dia das Mães nem pressão familiar que as façam mudar de ideia.Nos últimos 50 anos, a média de filhos por mulher no Brasil caiu de 6,1 para 1,9. Muitas só diminuíram o número de herdeiros, mas uma grande parte decidiu volunficar para tia.Segundo o demógrafo José Eustáquio Alves, pesquisador da Escola Nacional de CiênEstatísticas do IBGE, sempre houve uma porcentade mulheres sem filhos.Eram as chamadas solteiou aquelas que tinham problemas para engravidar, em torno de 10% da população. "Hoje, estima-se que 14% não são mães."Esse crescimento acontena última década, motipor razões que vão muito além da popularização da pílula anticoncepcional.Ás antropólogas Paula Pinto e Silva e Maíra Buhler, da consultoria Pletora, pesesses motivos entre 120 mulheres de 25 a 35 anos.De acordo com elas, a madeixou de ser vista como uma obrigação. Passou





'Imperio do bebe afasta 
mulheres da maternidade' 
DESAO PAULO 

Apesar da queda nas taxas 
de fecundidade, a materni
dade nunca esteve tao valo
rizada, afirma a ffiosofa fran
cesa Elisabeth Badinter, 67. 

No livro "0 Conflito", que 
acaba de ser lan<=ado no Bra
sil, ela mostra como as maes 
voltaram a ser submetidas ao 
"imperio do bebe". 

Elas devem amamentar -
sob a pena de serem culpa
das pela doen<=a do filho-, la
var fraldas para nao agredir 
o meio ambiente e fazer pa
pinhas sem conservantes. 

A Folha a ffiosofa fala 
como a tirania da supermae 
pode espantar as mulheres. 

* Folha - Nio ter fi1hos e uma 
escolha indMdualista? 

Elisabeth Badinter - Nao. E 
mais urn sentimento de res
ponsabilidade enorme que 
implica sacrificios. Ha uma 
especie de ideologia da boa 
mae que tern que dar tudo 
ao seu filho -seu tempo, seu 
leite e sua energia. A mulher 
pensa: "Se for para ser uma 
boa mae, devo sacrificar mi
nhas ambi<=oes. Como nao 
sou capaz de fazer isso, pre
firo nao ter filhos". 

Sermie pode serconsiderado 
uma irresponsabiJidade? 

A sociedade interroga a 
mulher que nao quer ter fi
lhos, mas nao faz 0 mesmo 
com as mulheres que os tern 
sem pensar e medir as conse
quencias. Elas tern filhos da 
mesma forma que temos von
tade de comer urn bombom. 
Elas sao irresponsaveis ou 
perversas. Nao ha nenhurna 
obj~o da sociedade, por-

que ter filhos e natural. 

As que decldem terfi1hos pen
sam em parar de trabalhar? 

Estamos em crise econo
mica na Fran<=a. 0 trabalho e 
duro e ha diferen~s salariais 
entre mulheres e homens. 
Muitas mulheres pensam: 
"Vou dedicar dois ou tres 
anos da minha vida para ser 
umaboa mae e terumfilho in
teligente, bern nutrido, feliz, 
equilibrado". E urn objetivo 
nobre. Esse e urn novo movi
mento quevemos no mundo, 
e vern do fato de que vivemos 
nurna economia muito cruel. 

o que se pode esperardagera
~o que hoje tem 25, 30 anos? 

Elas tiveram maes femi
nistas e dizem, como eu di
zia: "Nao serei como a minha 
mae". Na minha epoca, isso 
queria dizer trabalhar e nao 
viver do salano do marido. 
Hoje, as jovens pensam que 
suas maes queriam tudo -
trabalho, independencia, fi
lhos e marido- e, no tim das 
contas, 0 pai delas trocou a 
mae por uma mulher mais 
jovem, ela tern dupla jomada 
e esta sempre estressada. 

Valorlzar a maternidade cada 
vez mais e uma tendencla? 

E dificil prever. Ha movi
mentos nos paises desenvol
vidos para colocar nova
mente a maternidade no cen
tro da vida feminina, mas ha 
movimentos de mulheres que 
decidem nao ter filhos, em 
paises como Japao, Alema
nha, Italia e Espanha. Isso 
porque a obriga<=ao de ser 
uma boa mae esta cada vez 
mais presente. 
Colaboraram MARIANA VERSOLATO e 
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, ' 
E egoismo ter 
filho sem ter 
vontade' 

"Nao cabe filho na minha 
vida, tanto financeiramente 
quanto porquestlio de tempo, 
de doa¢o. Nao tenho 0 pique 
de abrir mao de vanas coisas 
sem me frustrar. 

Grana seria 0 maior pro
blema. Talvez eu nao pudesse 
fazerurna viagem bacana nas 
ferias. E voce tambem tern 
que abrir urn espa<=o afetivo 
para a entrega, paciencia. 

Acho que uma mulher 
pode ser completa com ou 
sem filho. E tern mulher que 
podeterfilho,masserincom
pleta profissional ou afetiva
mente. E urna escolha, nao e 
urn caminho natural. 

Sou filha (mica. Meus pais 
nao me cobram. Eu brinco: 
'Mae, eu nasci para ser filha'. 
Eles entendem. 

Se me sentisse cobrada, di
ria: 'Por que eu teria filhos 
contra a vontade?'. Materni
dade e coisa seria, nao pode 
ser por inercia. 

Essa e a minha postura 
hoje, mas sou aberta a mudar 
de ideia. Quando eu ia fazer 
30, diziam que ia bater a von
tade, mas nao bateu. Agora 
dizem que com 35 bate. 

Nao me apressaria por 
conta da idade. Se aos 45 eu 
decidisse, adotaria. 

Nunca convivi muito com 
crian<=as. Agora tenho entea
dos e estou achando legal 
essa rela<=ao. Aquele com 
quem eu mais me relaciono e 
o que tern quatro anos. 

o menino e muito bacana, 
doce, e ele me amoleceu em 
alguns sentidos. Mas nao a 
ponto de querer ter filhos. Ele 
ja supre qualquer falta. 

As outras enteadas sao 
duas meninas maiores, de 12 
e 15 anos. Com elas a rela<=ao 
e diferente. Nao sao crian~s. 

Agora minhas amigas es
tao come<=ando a ter filho. 

Uma bern proxima esta 
gravida e outra esta com von
tade. Acho que muda a rela
<=ao, nao pra pior, mas muda. 
A pessoa tem outras priorida
des, outros programas." 

BebeL de Barros. 32. produtora de eventos 
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