
CRIANÇAS 

Entre as mulheres que foram mães, 5% arrependeram

Estudo mostra ainda que 13% das mulheres não se sentem felizes no seu papel 
de mães. Crianças difíceis de educar, muitas vezes em contextos de 
monoparentalidade, podem ajudar a explicar este grau de insatisfação.
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Já se sabia que nem todas as mulheres acalentam a vontade de ser mães. O que não se 
sabia é que, entre as que o foram, a percentagem de arrependidas chega aos 5%. E, no 
grupo das mulheres que se declaram “esgotadas” e "frustradas", que representam cerca de
10% das 2428 mulheres inquiridas no estudo
que pensam e como se sentem,
filhos é ainda superior: 9%. 
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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, enfrentaram 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 terem 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 socioeducativos na sua zona de residência, a disponibilidade 
afectiva. Há variáveis que importaria perceber melhor”, destrinça Sara Falcão 
Casaca, investigadora do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), da Universidade 
de Lisboa, para quem “a percentagem expressiva 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 assumiram que educar os filhos esteve longe de ser uma 
tarefa fácil, contra as 62% para quem a educação dos filhos decorreu tal como imaginavam 
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 segundo a qual a maternidade não é garantia de felicidade. Isto porque, 
sublinham os autores do estudo, “a felicidade que essas mulheres experimentam 
com a maternidade está muito pouco relacionada com o grau de felicidade 
que sentem 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 intenção 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 somaram 
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 as 9% de mulheres que nunca quiseram ter filhos. Resulta daqui que 46% das mulheres 
estudadas não são mães, contra as 53% que o são e as 1% que estavam grávidas na altura 
do inquérito. 

Entre as que ainda pretendem vir a ser mães, 17% dizem-se dispostas a tê-los mesmo sem 
terem um parceiro estável, quando considerarem que “chegou a altura certa”. 
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Em casal, são mais 24 minutos de trabalho 

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, 
levantam-se de noite e que os transportam, 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 remunerada. 

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. “A colaboração 
do companheiro no cuidado com as crianças costuma ficar a anos-luz do que a 
mulher tinha inicialmente imaginado”, notam os autores do estudo. 

Tudo somado, com a chegada das crianças “as mulheres passam a necessitar de destinar às 
tarefas familiares (domésticas, compras para a casa e cuidados aos filhos) quase duas horas 
a mais por dia, em média. Já os homens aumentam o seu tempo de dedicação, sim, mas em 
apenas 42 minutos. “As mães tendem a absorver 78% das novas tarefas 
familiares que resultam do nascimento da criança enquanto os pais se 
limitam a assumir 22%”, precisa o estudo, para concluir: “Não é de espantar que a 
avaliação que muitas mulheres fazem do companheiro depois da chegada do primeiro filho 
ou da primeira filha seja inferior à que faziam antes de a criança nascer”. 

De resto, o documento precisa que as mulheres que têm de conciliar vida de casal, filhos e 
trabalho pago trabalham 13 horas e 24 minutos por dia, enquanto as mulheres que, tendo 
também filhos e trabalho pago, não vivem em casal trabalham apenas 13 horas. “As 
mulheres que têm trabalho pago e filhos ou filhas ficam ainda mais sobrecarregadas se 
tiverem um parceiro do que se viverem sozinhas”, afirmam taxativamente. São 24 minutos 
de uma diferença que reforça aquilo que, segundo Sara Falcão Casaca, vinha sendo 
apontado em diversos estudos: “Os homens ganham tempo para si com o casamento e as 
mulheres perdem-no”. 

airafn@ocilbup.tp 
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