
Cedo ou tarde, a mãe que cria
seu filho sozinha terá que res-
ponder à tão temida pergunta:
“Ondeestámeupai?”

E, aquelas frases prontas como
“eusousuamãeeseupai”ou“pa-
pai foi viajar e não voltou mais”
nãoestãocomnada.Comotempo,
avidacomeçaadarprovasdeque
aquela história é uma mentira, o
quepodesermuitopior.

De acordo com a mestre em
Saúde Pública pela Universi-
dade de São Paulo (USP) e au-
tora do estudo Nove meses na
vida de uma mãe solteira: o
sentido subjetivo da gravidez,
Caroline Geocze, o ideal é con-
tar a verdade aos poucos, seja
ela qual for.

“Claro que é preciso falar
de acordo com a maturidade
da criança, mas a mãe tem
que dizer o que realmente
aconteceu, pois é parte da ba-
gagem histórica da criança e
da mulher”.

Supermulher
Segundo ela, é muito impor-

tante que essa mãe procure aju-
da e não tente ser a “supermu-
lher”sozinha.

“Muitas se sobrecarregam
emocionalmente e ficam solitá-
rias.Cuidardeumacriançaexige
muita responsabilidade e é preci-
so ter alguém para discutir ques-
tõessobreaeducaçãodela”.

Aajudapodevirdefamiliares,
amigoseatédasinstituições
sociais.

“A mãe deve procu-
rarumlugarouuma
pessoa que ela
confie. Pode ser
a escola, a
igreja, o clu-
be ou paren-
tes, não im-
porta. Bas-
ta ter com
quem dis-
cutir as difi-
culdades”.

Quando ouviu do pai de seu
filho que ele “não tinha nada a
ver com isso (gravidez)”, Lilian
Fernanda Gomes, que estava
com seus 28 anos, decidiu: vou
criarmeufilhosozinha.

Fácil, não foi, principalmen-
te na hora de driblar o precon-
ceito de familiares, amigos e
no mercado de trabalho. Mas,
ela conseguiu.

“Sabia que teria que mudar de

vida. Consegui uma bolsa de es-
tudos, iniciei o curso de Psicolo-
giaefuiatrásdeemprego”.

Após o nascimento do bebê,
hoje com4 anos, difícil era lidar
com o olhar de pena das pes-
soas, que descobriam que o me-
nino não tinha acompanhamen-
to do pai.

“Quando o matriculei na esco-
linha, perguntaram o nome do
pai e eu disse que ele estava re-

gistrado só no
meu. Logo veio aque-
la cara de ‘coitadinha
da pobre criança’. Hoje até
brincocomessassituações”.

Noanopassado,Liliancriouumblogpara
discutir o assunto com outras mulheres que
estão na mesma situação dela, o www.sosmae-
solteira.com.

“Quando a gente vê outra pessoa na mesma
situação que consegue superar as dificuldades,
agenteacreditaquepodeconseguirtambém”.

AMANDABARBIERI

A secretária Aureni
Aparecida Maia en-
gravidou aos 19
anos de um amigo,
com quem não que-

ria manter um relacionamen-
to. Nunca teve ajuda do pai de
seu filho, seja financeira ou

emocional.
Já a autônoma Sandra Helena

Simões ficou viúva aos 36 anos,
quando seus filhos tinham 2 e 10
anosdeidade.Elanuncamaisse
casou.

A ajudante de cozinha Maria
Teles da Silva Costa ficou viúva
aos 18 anos, com uma criança
pequena. Aos 31 foi abandonada
pelo segundo marido, que a dei-
xoucomostrêsfilhosde13,7e5
anos.Hoje,aindamoracomeles.

Além das três serem mães,
elas têm a mesma garra e força
comunsapenasàsmulheresque,
como elas, enfrentaram o pre-
conceito, a solidão e as dificulda-
des financeiras e criaram, muito

bem,seusfilhossozinhas.
Aureni, Sandra e Maria vive-

ram como 17,4% das mulheres
do Brasil, que moram apenas
com seus filhos, sem o pai da
criança, segundo dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), conforme Pes-
quisa Nacional por Amostra de
Domicílios realizada em 2009
em todo o País (exceto nas re-
giõesruraisdaRegiãoNorte).

Coragem
E, independentemente do mo-

tivo que as levou a criar essas
crianças sem seus respectivos
pais, todas cumpriram esse difí-
cilpapel.

“Criar um filho sem pai é
uma tarefa dupla. Por isso
essas mulheres são, no
mínimo, muito corajo-
sas”, diz a psicóloga do
Centro Universitário
Monte Serrat (Unimon-
te),TeresaSchiff.

Hoje, elas ainda são os
anjosdaguardadosfilhose
comemoramsuasparticipa-
ções na formação desses
adultos honestos, educados
por elas e que são
imensamenteor-
gulhosos das
mães guer-
reiras que
tiveram.

Éclaroqueacriançavaisentir
o fato de não ter o pai por perto.
Mas, um avô, tio ou padrinho po-
dem ser um grandes quebra-ga-
lhosnacriaçãodessascrianças.

É o que explica a psicóloga da
Universidade Monte Serrat (Uni-
monte),TeresaSchiff.

“Falta um modelo masculino.
A mãe é afeto, colo, aconchego e
o pai é que tem a função de intro-
duzirofilhonomundo”.

E essa falta do homem no coti-
dianodacriançapodeinterferirna
construção da personalidade dela
e gerar algumas inseguranças.
“Por isso, é saudável a convivên-
cia com um avô ou tio, por exem-
plo”. Teresa explica que as mães
queforamabandonadaspelocom-
panheiro não devem passar a re-
volta para os filhos. “Isso é ruim,
porqueelapodesesentircoitadae
menosdoqueasoutras”.

Blogajudaquempassapelasituação

Sejapor abandono,
perdaouopção,
criaramseus
filhos semo pai

Dizer que papai não existe tá por foraMODELO MASCULINO
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MÃES GUERREIRAS

SOZINHAS, ELAS MANDARAM BEM!
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