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Mulheres levam rotina exaustiva

As mulheres brasileiras que trabalham e, ao mesmo tempo,
precisam cuidar da casa consideram o seu cotidiano
extremamente cansativo, apontou uma pesquisa realizada pela
organização feminista SOS Corpo e os institutos Data Popular
e Patrícia Galvão.

No estudo, 75% da população feminina consultada diz
enfrentar rotina exaustiva, enquanto 18% não sofrem desse
problema e 7% não sabem afirmar.

Do total de 800 mulheres pesquisadas, 98% disseram que,
além de trabalhar, precisam se dedicar à casa. Dessas, 63%
recebem ajuda, 10% recebem ajuda paga e 27% estão sozinhas nos afazeres domésticos. A
participação dos homens nessas tarefas é baixa, 71% das mulheres não contam com nenhum
auxílio masculino.

De acordo com Verônica Ferreira, mestre em políticas públicas e pesquisadora da SOS Corpo, os
principais objetivos da pesquisa foram avaliar como as mulheres brasileiras enfrentam a dupla
jornada de trabalho e subsidiar políticas públicas que ofereçam apoio à mulher.

A pesquisa ouviu, entre março e abril deste ano, mulheres que trabalham fora, com idade entre 18
e 64 anos, nos estados do Pará, do Ceará, de Pernambuco; da Bahia, de Minas Gerais, do Rio de
Janeiro, de São Paulo; do Paraná, do Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.

Entre os resultados do levantamento, o que mais chamou a atenção de Verônica foi a
preocupação das mulheres com a falta de tempo para se cuidar. Do total de 68% de entrevistadas
que reclamaram de falta de tempo, 58% queixaram-se de não conseguir dedicar momentos a elas
mesmas. “Há 20 anos, talvez isso não fosse dito, porque esse tempo sequer era visto como
necessário. Era tão natural que a mulher existe para cuidar dos outros, que 58% delas dizendo
isso, para nós, é um dado relevante”, disse.

Apesar do cansaço, brasileiras consideram o trabalho fundamental

Pesquisa feita pelo Instituto Data Popular identificou que 98% das mulheres que conciliam
trabalho fora de casa com os afazeres domésticos relatam ter uma rotina exaustiva. Apesar disso,
91% das mulheres consideram o trabalho fundamental para suas vidas. Para um dos
coordenadores da pesquisa, Renato Meirelles, o fato de a profissional precisar exercer uma dupla
jornada gera uma disputa injusta no mercado de trabalho.

“A pesquisa mostrou claramente que, quanto maior a escolaridade, maior a desigualdade de
salários entre homem e mulher. Isso ocorre porque as mulheres não têm condições de crescer
mais dentro das empresas que o homem, a não ser que abra mão da maternidade, das outras
atividades que queira desenvolver”, disse Meirelles.
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constatação positiva do estudo foi que as novas gerações poderão ser responsáveis por uma
mudança desse cenário. Enquanto 27% dos homens entre 35 e 64 anos lavam louça, por exemplo,
40% dos que têm idade entre 18 e 34 realizam essa tarefa.“A mulher está insatisfeita com o
homem e vai cobrar cada vez mais uma participação mais efetiva”,  afirmou Meirelles.

Verônica Ferreira, mestre em políticas públicas e pesquisadora da SOS Corpo, concorda  com a
possibilidade de uma renovação da postura entre os jovens. “Será que estamos diante de uma
mudança da identidade masculina? Um afrouxamento do medo do homem em assumir as tarefas
domésticas? Porque, em geral, as dificuldades que o homem tem em lavar, passar, limpar o
banheiro é um pouco porque, ao fazer essas atividades, é como se deixasse a identidade masculina
de lado”, avaliou.
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