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-RIO E SÃO PAULO- O tempo é curto e
asnegociaçõesdifíceis.Mães, tra-
balhadorasecasadasdacomuni-
dade de Paraisópolis em São
Paulo contaram para a jornalista
Fernanda Sucupira como fazem
para multiplicar o tempo e dar
conta de tudo. O trabalho de
mestrado em Sociologia na Uni-
camp de Fernanda encontrou
uma jornada quase ininterrupta:
—Elas trabalhamde três a seis

horas por dia em casa durante a
semana e contam que no fim de
semana é o tempo inteiro.
A pesquisa exibe o drama des-

sa corrida contra o tempo. Uma
das entrevistadas chega a dizer,
quando perguntada se gostaria
de ter mais tempo no dia: “Ai, tá
bom. Se não seria mais passar
roupa,mais limparacasa.Não, tá
bom, tá ótimo.”
Fernanda percebeu ao ouvir as

mulheres de 25 a 49 anos que o
tempo não pertence a elas:
— Em um caso, até o ex-mari-

do ditava comoamulher deveria
usar o tempo. Ele impediu que
ela voltasse a estudar por causa
da filha pequena. E a negociação
é difícil, há conflitos e tensão.
MoradoradoGrajaú, naperife-

ria de São Paulo, Ana Paula Fer-
reira Santos, 35 anos, se conside-
ra umamulher de sorte. Não tra-
balha o dia todo e o marido,
Wagner, vez ou outra ajuda nas
tarefas à noite, comoesquentar o
leite para o filho, Luís Henrique,
de 4 anos. Há umano, Ana Paula
retornou ao antigo emprego, um
clube na região do Ibirapuera,
onde trabalha das 8h às 15h.Não
fossem as quase duas horas que
demora no trajeto até sua casa,
de ônibus, teriamais tempo para
afazeres domésticos e descanso.
Maschegaemcasapertodas17h
e, logo depois, a van da creche
deixa o filho. Arruma a casa, lava
roupa, dá banho no filho e faz o
jantar. Dá comida a Luís Henri-
que antes, e espera omarido:
— O tempo é curto. Quando

vejo, sãosetehorasdanoite.(Cás-
sia Almeida e Cleide Carvalho)
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Corrida.Ana Paula: duas horas no trânsito para reencontrar o filho, Luís Henrique

A cela não tinha nada. Uma cama,
um banheiro, baratas. Eu ficava es-
perando o tempo passar. E ele era
infinito. Ninguém para conversar.

Estava em isolamento. A porta era compacta,
não era de grade que deixasse entrever algo
ou alguém. E não havia nada para ler.
Eu tinha 19 anos e até então o que eu mais

tinha feito na vida era ler. Na infância e ado-
lescência eu tinha trocado qualquer brinca-

deira, namoro, festa, viagem por um bom livro.
De repente eu estava lá. Sem um livro. O tempo
era intoleravelmente longo. Cada minuto dura-
va uma hora. Eu era prisioneira também do
tempo.
Carreguei a vida inteira es-

sa sensação intolerável da au-
sência do livro numa cela fe-
chada. Implorei por qualquer
coisa para ler. Ninguém me
atendeu. A aflição dessa es-
pera vazia era interrompida
quando me buscavam para o
interrogatório. Então o tempo também era
longo, só que era pior.
Aprendi sobre o valor e a natureza do tempo

na prisão.
Se eu ao menos tivesse um livro!
Acho que essa foi a frase que eu mais pensei

nos intermináveis silêncios daquela cela que di-
vidi com as baratas, o colchão
sujo de sangue e o banheiro in-
fecto.
Era para falar do uso do tem-

po — da vida cotidiana, da di-
visão entre trabalho, prazer, fa-
mília, amigos — e eu derivei
por um caminho inesperado.
Áspero. Me perdoe leitor; são

as trapaças damente. Eu pensei em escrever so-
bre como organizar o tempo para que ele fique
elástico e nele caiba tudo o que queremos e

amamos,mas foi pôr o dedono teclado e essa
lembrança, que jamais me deixou, atraves-
sou a mente: um lugar fechado, uma longa
espera e nenhum livro. Carrego esse medo.
Quando vou viajar, começo asmalas pelos li-
vros. Em tempo de tablets, levo livros de pa-
pel também. Nunca se sabe. Outro dia, tive
um minuto de pânico, quando me vi num
hotel à noite sem óculos e pensei que ficaria
12 horas sem ler. Dei um jeito; resolvi o pro-
blema.
O tempo é relativo. Isso aprendi numa hora

limite. Ele é o tudo e o nada.
Maravilhosa dádiva é poder saborear cada

minuto e ser dono do seu tempo. Bom tempo
para todo mundo! l
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Tema tempo, não tema o tempo, tenha tempo
Artigo

O tempo é relativo. Isso
aprendi numahora limite.
Ele é o tudo e o nada.

Maravilhosa dádiva é poder
saborear cadaminuto
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‘Dupla jornada e culpa cristã impedem
o avanço das mulheres no trabalho’

Especialista em trabalho e desigualda-
de de gênero, Hildete Pereira deMelo,
economista da UFF, alerta: “a dupla
jornada e a eterna culpa cristã” impe-
demque amulher entre commais for-
ça no mercado de trabalho brasileiro.
“As mulheres não querem viajar. Exe-
cutivo moderno não tem família. É
deslocado para qualquer lugar. Por is-
so que cada vez que umamulher é es-
colhida CEO (diretora executiva) de
uma corporação estrangeira vira notí-
cia de jornal.” E afirma que a mulher
brasileira vai ter cada vezmenos filhos,
mesmo sem qualquer política de con-
trole de natalidade: “Daqui a pouco
vamos ter quepagar para ter criança, o
Chile já paga.”

l Por que houve uma reação tão
forte à regulamentação do traba-
lho das domésticas?
No caso da sociedade brasileira, a

classemédia é quem tem voz. Ela ficou
muito ameaçada com o aumento do
preço do serviço, que já vinha aconte-
cendo com o desequilíbrio da oferta e
demandadesdeadécadade90.Este fa-
to está intimamente ligadoàentradada
mulhernomercadode trabalho,que foi
um movimento extremamente forte,
mas que está estacionado no mesmo
patamar. Ninguém teve coragemde ser
contra, mas foram apresentando argu-
mentos sobre como seria difícil essa
implementação. É uma relação vital,
principalmente para as mulheres ocu-
padas com filhos pequenos.

l Parou de crescer a entrada da
mulher no mercado de trabalho?
Está num limite entre 41% e 42%. É

umproblemade conciliaçãoda carrei-
ra comamaternidade. Enãoédiferen-
tenaEuropa,mesmocomuma legisla-
ção diferenciada na França, na Ingla-
terra e na Alemanha. Chegaram a um
impasse. É um teto de vidro. Discrimi-
nação salarial aparece mais para as
mulheres que têm carreira. Na pobre-
za, o salário mínimo acaba igualando.
Isso tem a ver coma sociabilidade que
cerca ser mulher e o ser masculino. A
sociabilidade pela maternidade é a
marca. Está abalada, mas não foi des-
tronada. Não conseguimos fugir. Para
os homens é mais fácil. Adota o filho
do outro e esquece o seu próprio filho.
Ele chega a esquecer o aniversário do
filho depois que se separa.

l Como isso se dá no mercado de
trabalho?
Asmulheres não querem viajar. Exe-

cutivo moderno não tem família. É
deslocado para qualquer lugar. Quan-
do uma mulher é escolhida CEO de
uma corporação estrangeira sai maté-

ria no jornal. Vamos torcer para Janet (Ja-
net Yellen, vice-presidente Fed, banco
central americano) ganhar do Summers
(Lawrence Summers, ex-secretário doTe-
souro americano) para substitituir Ben
Bernanke (atual comandante do Fed). O
Fed é o filé mignon do capitalismomun-
dial. É o sonho da Conceição (a econo-
mista Maria da Conceição Tavares) ser
presidente doBancoCentral, não a presi-
dente do Brasil. Meu feeling diz que ela
não ganha, mas, se ganhar, vamos tomar
uma taça de vinho para comemorar.

l As mulheres hoje têm menos fi-
lhos...
Pesquisa mostrou que 40% das mulhe-

res com curso superior não tinham filhos.
E issosemqualquerpolíticadecontrolede
natalidade. A taxa de fecundidade só faz
cair. A educação émaior estímulo para es-
paçar ou evitar filhos. Daqui a pouco, va-

mos pagar para ter criança. O Chile já
paga. Estamos próximos de essa solu-
çãocomeçaraserpensada. Isso jáé fei-
to na Europa. Em 1967, quando fui es-
tudar na França com 25 anos e com
um filho, recebia meio salário mínimo
(para ajudar nos custos com o filho).

lVai melhorar a divisão do traba-
lho em casa com a empregada do-
méstica mais cara e mais rara?
É a minha esperança, o fim da divi-

são sexual do trabalho, que não exista
mais trabalhodemulher.O trabalhoda
mulher é ficar grávida e parir. E nem
amamentar precisa, está aí a Nestlé. E
com o DNA, paternidade não é mais
umatode fé. A regulamentaçãodo tra-
balho das domésticas, além da justiça
social,mostra comoo trabalho damu-
lher é desvalorizado. Mas é muito difí-
cil. Não basta criar lei, é preciso forçar
dentro de casa os homens a trabalhar.
Afinal, ele é o beneficiário dessa orga-
nização da sociedade. Dorme-se com
o inimigo. Sair desse dilemanão é sim-
ples. Amulher é submetida por amor.

lComo se pode reduzir essa carga
de trabalho sobre as mulheres?
Agrandemudança é ter creche e es-

cola funcionando em tempo integral.
Já diminuiu a crença de que pôr a cri-
ança na crechemuito cedo é abando-
no, a criança vai ficar mais doente. A
psicologia reabilitou as creches, mos-
trando que melhoram o desenvolvi-
mento cognitivo das crianças. Mas há
uma culpamuito grande damulher. É
uma relação de amor, não precisa se
encher dessa culpa cristã. l
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Dilema.Hildete: “Regulamentação das domésticasmostra como trabalho damulher é desvalorizado”

ENTREVISTA Hildete Pereira de Melo

Economista da UFF defende
escola em tempo integral e
lembra que fatores culturais,
como o peso atribuído
à maternidade, limitam
a participação feminina
no mercado

“É preciso forçar dentro
de casa os homens a
trabalhar. Afinal, ele
é o beneficiário dessa
organização. Dorme-se
com o inimigo”

“Olha, quando eu
preciso (que
alguém tome conta
dos filhos), uma
hora fica com a
minha mãe, outra
hora fica com a
minha irmã, outra
hora eu pago meu
irmão.”
Auxiliar administrativa de 25 anos,
que tem três filhos, de 5 meses, 4
anos e 7 anos

“Lá em casa tem
que ser na base do
grito mesmo.
Porque eu tenho
que mandar, não
tem nada dividido.”
Auxiliar de serviços gerais de 33
anos, com dois filhos, de 9 meses
e de 17 anos
_

“Acaba
estressando, né?
Você tenta fazer
tudo e nunca
termina, nunca.”
Cozinheira de 32 anos, com três
filhos, de 8, 13 e 15 anos
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