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PERFEITAS SÓ
NO RÓTULO

Mulheres multitare-
fas, que trabalham 
e cuidam dos filhos 
como ninguém, sem-
pre lindas e felizes. 

Sem dúvida você já deve ter 
se deparado com uma imagem 
semelhante a essa em comer-
ciais de TV ou em campanhas 
publicitárias. Tais características 
compõem o estereótipo inat-
ingível da mãe ideal, largamente 
difundido na mídia. Entretanto,  
como todas já sabemos, esse re-
trato não condiz em nada com a 
realidade. Mas, acredite, existem 
mulheres que tentam a todo cus-
to atingir esse padrão e se frus-
tram muito por não conseguir. 

 O fato é que o perfil das mães 
brasileiras está muito distante 

do modelo perfeito – e são elas 
mesmas quem afirmam. Dois 
terços delas consideram a roti-
na materna difícil, exaustiva ou 
impossível, enquanto 70% dizem 
se sentir julgadas ou cobradas 
demais. Isso é o que aponta o 
estudo A Nova Mãe Brasileira, 
realizado em maio de 2016 pelo 
Instituto Qualibest juntamente 
com o site Mulheres Incríveis. 

A pesquisa traça um panorama 
da maternidade no Brasil e revela 
como as mães brasileiras se sen-
tem em relação à rotina mater-
na. Para obter esses resultados 
foram ouvidas 1.317 mil mulheres 
de diversos estados do país com 
faixa etária entre 18 anos e 56 
anos. Além da falta de paciência 
para lidar com os pequenos, o 
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Exaustas, as mães brasileiras querem mais tempo para  si, se 
veem distantes do estereótipo da “mãe perfeita” apresentado 
pela mídia e consideram tal padrão inatingível na vida real
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tempo escasso para cuidar se 
si e a carência de dinheiro para 
suprir demandas estão entre 
as principais queixas. Mesmo 
sendo uma função árdua, pa-
rece que a mística em torno do 
papel sagrado da mãe permace 
fortemente enraizada. 

Para a psicóloga Camila For-
nelli, a mãe deve saber pedir 
ajuda caso se sinta sobrecar-
regada. “Muita vezes a mulher 
tem receio de pedir socorro e 
acredita que isso tranfere uma 
responsabilidade que deve ser 
exclusivamente sua. Mas não é 
bem assim”, explica. Segundo 
Camila, o primeiro passo é se 
desprender das amarras, tendo 
em mente que é impossível dar 
conta de tudo sozinha.
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A empresária paulista Carolina 
Mendes, 29, faz questão de 
deixar claro que odeia ser mãe. 
“Não nasci pra isso. Amo meu 
filho, mas preferiria que ele 
fosse meu sobrinho”, desabafa. 
Mãe de Ramon, de 7 anos, Carol 
conta que engravidou por um 
deslize. Na época com 22 anos, 
levava, segundo ela, uma vida 
desprendida e regada à muita 
diversão.“Tempos bons que 
não voltam mais. Como mãe, 
sinto que tive minha liberdade 
cerceada”, confessa.  

A psicóloga Camila Fornelli 
ressalta que, ao engravidar 
contra a vontade, em especial 
se isso acontecer muito cedo, 
é normal que a mulher se sinta 
mal por assumir um papel que 
não almeja naquele momento. 
“Isso não significa que a ela vá 
rejeitar o filho, mas sim que o 
trabalho como mãe tenderá a 
ser mais complicado, visto que 
a pessoa não sente preparada o 
suficiente”, explica. 

No caso de Carolina, a 
experiência materna passou 
longe do esperado. “Parece tudo 
fantástico visto de fora. Cheguei 
a acreditar que não fosse tão 
difícil conciliar a vida pessoal 
com a rotina de cuidados com 
o filho”, afirma a empresária.

 Carol chegou a postar um 
vídeo em tom de desabafo na 
internet e nele pôs para fora seu 
descontentamento com a vida 
de mãe. O conteúdo despertou 
a ira de muitas mulheres que 
pensam o contrário e ela se viu 
obrigada a tirá-lo do ar.

Já a vida da designer Thaiz 
Leão, 27, virou do avesso 
no penúltimo semestre da 
faculdade diante da notícia de 
uma gravidez não planejada. 
Foi nesse período que ela 
engravidou do filho Vicente, 
hoje com 3 anos. Thaiz é mãe 
solteira e encara sozinha o 
desafio de cuidar de uma criança. 
Além disso, ela conta ter sido 
enganada pela falsa imagem de 
mãe perfeita presente na mídia 

MATERNIDADE COMPULSÓRIA
– principalmente no cinema. 
“A maternidade é muito mais 
complicada do que o que é 
retratatado ali. Tenho sentido na 
pele essas complicações”, conta. 

Saturada  dos  desafíos da 
rotina materna, a ilustradora 
paulistana passou a criar 
tirinhas retratando os desafios, 
perrengues e alegrias da 
maternidade e a postá-las nas 
redes sociais. A ideia fez tanto 
sucesso que o jeito foi criar uma 
fanpage para a personagem  Mãe 
Solo, hoje com mais de 61 mil 
curtidas – sobretudo de mães e 
mulheres que se identificam com 
as dificuldades da maternidade 
solo e procuram apoio em 
comunidades na internet.  

 Nas ilustrações, a vida da 
personagem se confunde com 
a da própria autora. “Busco 
falar e discutir sobre coisas que 
acredito que fazem sentido. Com 
isso, procuro alcançar as mães 
que existem de verdade”, afirma 
Thaiz. Segundo ela, ao passo que 
o número de curtidas da fanpage 
sobe, cresce a cobrança por mais 
qualidade no conteúdo.  

Autodeclarada feminista, a 
mãe de Vicente defende algumas 
bandeiras em suas tirinhas, 
dentre elas a amamentação livre 
e o parto humanizado, assim 
como a “desconstrução” da ideia 
de maternidade romântica e o 
estereótipo idealizado de mãe. 

Sinto que tive a minha 
liberdade cerceada pela 

maternidade.”
Carolina Mendes - empresária

“

Papel duplo
Ainda na fac u ldade,  a 

funcionária pública Luiza Nelli, 
25, teve o primeiro filho aos 22 
e engravidou pela segunda vez 
dois anos depois. Em ambas às 
vezes, assumiu a função dupla 
de pai e mãe. 

Luiza se  viu grávida pela 
primeira de um namoro de 
apenas dois meses. No começo, 
ela e o pai da criança encararam 
b e m  a  s i t u a ç ã o .“ N u n c a 
concordamos com a maneira 
com que nossos pais nos criaram. 
Por isso, vimos a oportunidade 
de fazer diferente”, conta. 

Os dois tinham um plano 
bem definido: passariam a 
morar juntos, ela continuaria 
os estudos, enquanto ele 
trabalharia para sustentar a 
casa. Tudo mudou depois que 
o bebê nasceu. “Me vi em uma 
depressão pós-parto, meu 
parceiro começou a se afastar 
de mim e retomou a vida que 
levava antes”, relata.

Tendo a própria experiência 
como base, Luiza se diz contra 
qualquer forma de romantização 
da maternidade solo.“Por trás de 
uma mãe solteira e guerreira 

quase sempre tem um pai que 
nega as obrigações sobre uma 
vida que ele mesmo ajudou a 
gerar e continua sua rotina como 
se nada tivesse acontecido, 
defende. 

Ela conta ter passado por 
maus bocados depois de 
descobrir que estava grávida 
do segundo filho, dessa vez 
de um amigo – que surtou e 
sumiu, sem dar nenhum apoio. 
“Precisei esconder a barriga ao 
trabalhar como babá e diarista 
até conseguir passar em um 
concurso público”, revela.
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Thaiz   Leão  com  o 
�lho Vicente 

SEM CULPA
A coach  Sabrina Gerônimo, 31, 

faz parte do grupo das mulheres 
que não concordam  com a 
romantização da maternidade. 
Mãe da Isa, de 8 meses, ela afirma 
não se sentir representada pela 
imagem de mãe ideal estampada 
por aí. “Somos muito mais do 
que aquilo que fazem questão 
que a gente a seja. Não existe 
mãe perfeita, cada uma vive a 
maternidade à sua maneira. Não 
há perfeição nisso”, declara. 

Ativista da causa feminista, 
Sabrina revela que ser mãe 
significa estar suscetível a todo 
tipo de julgamento.“Houve 
situações em que fui julgada por 
simplemente querer amamentar 
minha filha em público”, relata. 

Ela acredita que muitos tabus 
precisam ser quebrados para 
que as mulheres possam exercer 
plenamente, e sem culpa, seu 
papel materno. Tanto para os 
filhos quanto para elas mesmas.

Não existe mãe perfeita. 
Cada uma vive a 

maternidade à sua 
maneira.   

Sabrina Gerônimo - Coach

“

Uma gravidez precoce mudou 
a vida da recepcionista Paloma 
Moqui, 18. Apenas com o apoio 
da mãe, ela sentiu na pele o 
preconceito contra mães jovens 
e solteiras. Paloma engravidou 
aos 17 anos, enquanto namorava 
um rapaz de 19. “Logo que contei 
sobre gestação ele propôs que 
eu abortasse. Disse que éramos 
muito jovens e que esse seria o 
caminho mais fácil”, relata.

O então namorado prometeu 
que apoiaria até o f im no 
processo de aborto, mas ela foi 
relutante. “Pus na cabeça que, 
apesar das circunstâncias, não 
iria abortar – e não abortei”, 
conta. Chegou então o momento 
de contar o acontecido para os 
pais, que entraram em choque.

 “Não foi nada fácil. Minha 
mãe entrou em choque, ficou 
extremamente decepcionada, 

Maternidade precoce
mas mesmo assim me apoiou. Já 
meu pai parou de falar comigo e 
dizia que eu era a única culpada”, 
revela.

A barriga cresceu e seu 
parceiro foi ficando cada vez 
mais distante. “Não me visitava 
mais, saía todas as noites com 
os amigos. Tudo isso enquanto 
eu enfrentava sozinha uma 
gravidez precoce”, relata. 

Paloma diz ter sido bastante 
julgada pela família,por vizinhos, 
conhecidos e até pelas  melhores 
amigas, que falavam mal dela 
pelas costas. Quando o filho 
João Vitor nasceu, o pai apenas 
o registrou.

Hoje, ao 18 anos e com uma 
criança de um ano para criar, 
ela se pergunta se, caso tivesse 
abortado, e correndo risco 
de vida, seu ex-namorado 
realmente a apoiaria.


