
MULHERES
Ao assumir
as tarefas
domésticas,
"estão a estragar
a vida delas
e a do casal"

Lavra
Sagnierficou
surpreendida
com resultados
em Portugal

Lavra Sagnier A coordenadora do
estudo defende que a primeira coisa

que as mulheres devem fazer é "mudar
a formatação da sua cabeça"
Entrevista
Natãlia Faria



As
mulheres que vivem

em Portugal são mais
orientadas para a
maternidade do que as

espanholas, talvez devido
à "maior proximidade

com a Igreja Católica". E, na
comparação entre os casais dos
dois lados da fronteira, Lavra
Sagnier, a catalã que coordenou
o estudo As Mulheres em Portugal,
Hoje: Quem São, o que Pensam
e como se Sentem, encontrou
do lado de cá um desequilíbrio
muito maior na divisão das tarefas
familiares.

Que diferenças há nos dois
estudos que coordenou entre
as mulheres portuguesas e as

espanholas?
No geral, são muito parecidas.
Mas há uma diferença importante.
Em Portugal, as que são católicas,

sejam ou não praticantes, é 74%.
E em Espanha são 55%. E isto, na
minha interpretação que não é

sociológica, afecta muito a relação
das mulheres com a maternidade.
E perante a maternidade?
Classificámos as mulheres quanto
à forma como se posicionam
em relação à maternidade e, em
Portugal, onde 53% das mulheres

que foram objecto deste estudo
são mães, chegámos a três tipos: as

"mães realizadas", que são aquelas
que voltariam a ter filhos e que
estão muito felizes por terem sido
mães e que são 82% das mulheres;
as mães "não-realizadas", que são

aquelas que voltariam a ter filhos,
apesar de não se sentirem muito
felizes com o facto de serem mães,
e que são 13%. E depois temos os
5% de "mães arrependidas". Em
Espanha, as mães arrependidas são

quase o dobro, 9%. Em Portugal, se

somarmos as "não-realizadas" às

"arrependidas", temos 18%. E estes
18% em Espanha são 27%, porque
as "arrependidas" são 9% e as "não-
realizadas" são 18%.
O que explica essa diferença?
A religião pesa muito. Quando
se liga isto à religião, vê-se
muito claramente que, entre as

agnósticas e as ateias em Portugal,
as que se definem como "pouco
orientadas para a maternidade"

disparam em relação às que se

dizem católicas. E esta análise

ajuda a entender o porquê de a

maternidade numa sociedade
como a espanhola ser menos
presente.
O que terá pesado mais no
arrependimento das que, se

pudessem, não teriam tido
filhos?

Ninguém fala deste

arrependimento, creio que por
causa daquilo que nos vendem
sobre a maternidade e que é

sempre muito cor-de-rosa. Só se

fala das coisas boas e a maternidade
tem períodos muito complicados,
sobretudo para as mulheres que
valorizam a vida delas e não só

como mães. Mas o estudo mostra

que é entre as "pouco orientadas

para a maternidade" que dispara
o número das arrependidas e não-
-realizadas.
Esse arrependimento tem
que ver com essa "falta de
orientação" mais do que com a
falta de apoio ou condições para
educar e criar a criança?
Há um nível que tem que ver
com a personalidade de cada

mulher, com o quão maternal
ela é. E há toda uma cultura, em
Espanha e em Portugal, que leva
as mulheres a sentirem que, se não
são mães, é quase como se fossem
más pessoas, porque ser mãe
é o que corresponde ao género
feminino. E, num segundo nível,
o arrependimento de ter sido mãe
tem a ver com a experiência que
cada uma teve e, aí sim, intervém
se o pai da criança continua a ser
o seu parceiro ou se ela faz parte
de uma família recomposta ou
monoparental. Portanto, diria

que contará por igual o quanto a

mulher é próxima das crianças e

quanta sorte ou azar teve com o pai
dos seus filhos.
Mas o estudo diz também que
as mulheres que somam o
trabalho aos filhos e à vida com
um parceiro trabalham mais 24
minutos diários do que as que
só conciliam o seu trabalho com
os seus filhos...
A mulher portuguesa está a assumir

que o seu companheiro de vida não

participa nas tarefas com os filhos
e com a casa muito mais do que
as mulheres espanholas. Não se

entende. Eu achava que não havia
nenhum país que estivesse mais

desequilibrado do que Espanha!

O estudo conclui que vai levar
cinco ou seis gerações a mudar
este desequilíbrio...
Sim, mas isso se não se fizer nada.

Espero que, com estes dados, as

mulheres não se permitam estar
tão cansadas e que assumam que
metade do trabalho que fazem
podia ser feito pela pessoa que
vive com elas. Se as mulheres

conseguirem que o trabalho se

equilibre entre os dois, ganham
uma hora ou duas por dia. E isto
reverte na felicidade do casal e em
benefício dos filhos.
As mulheres portuguesas
parecem em larga percentagem
muito cansadas e desenganadas
com a sua relação conjugal...
Sim, mas estão mais desiludidas
com o trabalho remunerado do

que com o seu parceiro. A mulher
não se sente infeliz com o seu

parceiro, em geral.
Porque assumiu que o seu papel
é esse?
Exacto. Ela viu a mãe fazer o

mesmo e está convencida de

que o seu papel é assumir essa

parte do trabalho. No quadro que
hierarquiza as questões com que as

mulheres se sentem mais ou menos
felizes, o parceiro aparece na

posição dos ganhadores, enquanto
o trabalho pago aparece na liga
dos perdedores. Em Espanha o
trabalho pago não está tão em
baixo.

Que explicações encontra?
A relação da mulher com o
mercado laborai é muito diferente
em Espanha e em Portugal, desde

logo porque em Portugal há muitas
mais mulheres activas no mercado
de trabalho: são 71% enquanto
em Espanha são 56%. E depois os
salários são muito diferentes.
As mulheres ganham menos do

que os homens...
Em Espanha também ganham
menos, mas em Portugal ainda

menos, e, sendo os salários

portugueses tão baixos, estas



mulheres em Portugal têm mais
dificuldades para chegar ao final
do mês do que as que vivem em
Espanha. É compreensível que
culpem o trabalho, mas, porque
estão tão cansadas, sentem que é

mais fácil culpabilizar o trabalho
do que o companheiro.
O que há a mudar para que as
mulheres possam respirar?
A primeira coisa que temos que
mudar é a formatação da cabeça
da mulher. Temos que assumir

que não tem sentido nenhum
e que não é bom para ninguém
que as mulheres façam as tarefas
domésticas todas, porque isso

implica que estejam muito
cansadas e que tenham índices
de toma de medicamentos muito
elevados. As mulheres acham que
fazem isto para os filhos e para os

parceiros e o que acontece é que
perdem a saúde e os filhos acabam

por ser menos bem-educados,
com muitas separações pelo meio.
As mulheres, crendo que estão

a fazer as coisas bem, estão, no
fundo, a estragar a vida delas, a do
casal e a dos filhos.
Estes resultados são

extrapoláveis para a população
feminina portuguesa? Só

inquiriram utilizadoras
regulares de Internet...
Não podemos falar nada sobre
as mulheres que não são
utilizadoras da Internet. Este
estudo fala dos perto de 2,7
milhões de portuguesas, entre
os 18 e os 64 anos, que são
utilizadoras regulares da Internet.
E, dentro destas, não há nenhum
enviesamento. Ficaram de fora
19%, que são aproximadamente
600 mil mulheres. Só que,
como o objectivo deste estudo
é ajudar as novas gerações, e as

novas gerações utilizam todas
a Internet, pareceu-nos que
tinha mais sentido aproveitar a

vantagem que a Internet nos dá,
a maior liberdade das inquiridas
para serem sinceras porque
ninguém estava a julgar o que
elas diziam.
natalia.faria@publico.pt
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Espero que, com
estes dados, as
mulheres não se
permitam estar
tão cansadas

Cerca de 5% das mulheres
que são mães arrependeram-se

Já se sabia que nem todas as mu-
lheres acalentam a vontade de ser
mães. O que não se sabia é que, en-
tre as que o foram, a percentagem
de arrependidas chega aos 5%. E,
no grupo das mulheres que se de-
claram "esgotadas" e "frustradas",
que representam cerca de 10% das
2428 mulheres inquiridas no estu-
do As Mulheres em Portugal, Hoje-.
Quem São, o que Pensam e como se

Sentem, a percentagem das que se

arrependeram de terem tido filhos
é ainda superior: 9%.

Às "mães arrependidas", que
declararam que não teriam tido os

seus filhos se soubessem o que as

esperava, somam-se aquelas que os

autores do estudo classificam como
mães "não-realizadas". São 13% as

que afirmam que a maternidade não
foi o que esperavam, não obstante
garantirem que, apesar de não se
sentirem felizes como mães, teriam
voltado a ter os filhos.

A insatisfação de "arrependidas"

e "não-realizadas", que alastra a
18% das mulheres com filhos, tem
hipóteses explicativas apontadas no
estudo: além de se sentirem pouco
orientadas para a maternidade, en-
frentaram sozinhas ou sem grande
apoio o processo de educação e os
cuidados aos filhos, quer por estes
terem nascido de uma relação que
entretanto fracassou, quer por te-
rem sido forçadas a criá-los no seio
de uma família monoparental.

"Uma coisa é a idealização que as

mulheres fazem da maternidade e
outra são as condições que as mães
têm à sua disposição, em termos
monetários, dos equipamentos so-
cioeducativos na sua zona de resi-

dência, a disponibilidade afectiva.
Há variáveis que importaria perce-
ber melhor", destrinça Sara Falcão
Casaca, investigadora do Instituto
Superior de Economia e Gestão
(ISEG), da Universidade de Lisboa,
para quem "a percentagem expres-
siva de mulheres que considera que

não foi fácil educar os filhos" pode
dever-se "à percepção de que lhes
faltaram condições objectivas para
o investimento que gostariam de ter
feito nos filhos e não propriamente a

qualquer noção de arrependimento
em relação às crianças".

Efectivamente, 38% das mães as-
sumiram que educar os filhos esteve

longe de ser uma tarefa fácil, contra
as 62% para quem a educação dos
filhos decorreu tal como imagina-
vam ou que até foi mais fácil do que
o previsto.

De resto, o facto de a maioria das
mães se declarar feliz nesse papel
não retira validade à afirmação se-

gundo a qual a maternidade não é

garantia de felicidade. Isto porque,
sublinham os autores do estudo,
"a felicidade que essas mulheres
experimentam com a maternida-
de está muito pouco relacionada
com o grau de felicidade que sen-



tem nos restantes aspectos da vida".
Da amostra, resulta que 27% das

mulheres entre os 18 e os 64 anos
de idade não têm filhos, mas têm in-

tenção de ser mães (a percentagem
sobe para os 34%, no subgrupo das

mulheres em idade fértil). E até são

optimistas em relação ao número de
filhos que virão a ter: 83% querem
ter mais do que um, acima das 52%
das mulheres efectivamente soma-
ram mais filhos ao primeiro.

Na categoria das mulheres que
não são mães, somam-se às 27%

que pretendem vir a sê-lo 10% que
gostariam de ter tido filhos mas já
não os terão, por já não terem idade

para isso, e os 9% de mulheres que
nunca quiseram ter filhos. Resulta

daqui que 46% das mulheres estu-
dadas não são mães, contra as 53%

que o são e 1% que estava grávida
na altura do inquérito.

Entre as que ainda pretendem vir
a ser mães, 17% dizem-se dispostas
a tê-los mesmo sem terem um par-
ceiro estável, quando considerarem

que "chegou a altura certa".
A partilha das tarefas de cuidados

aos filhos nos casais em que ambos
trabalham revela desequilíbrios.
São as mães que levam os filhos ao
médico, vão às reuniões da escola,
se levantam de noite e que os trans-
portam, alimentam e estudam com
eles em 69% dos casos, enquanto os

pais se ficam pelos 26%. Os restantes
6% destas tarefas são assegurados
por familiares ou por ajuda remu-
nerada.

Por outro lado, "com a chegada
de filhos ou filhas, a colaboração do

pai nas tarefas domésticas reduz-se,
quer a mulher tenha trabalho pago,
quer não tenha, notam os autores
do estudo.

Tudo somado, com a chegada
das crianças, "as mulheres passam
a necessitar de destinar às tarefas fa-
miliares (domésticas, compras para
a casa e cuidados aos filhos) quase
duas horas a mais por dia, em mé-
dia. Já os homens aumentam o seu

tempo de dedicação, sim, mas em
apenas 42 minutos. N.F.

Com a chegada
de filhos, a
colaboração do

pai nas tarefas
domésticas
reduz-se


