
Por que elas
são tão tristes?
Um estudo americano de 37 anos ilumina um terrível
paradoxo: objetivamente, a vida das mulheres
jamais foi tão boa. Subjetivamente, nunca foi pior

Martha Mendonça

Oano em que a redatora de televi-
são carioca Claudia Valli nasceu,
1963, foi marcado pelo lançamen-

to de A mística feminina. O livro histórico
de Betty Friedan alardeava a frustração
feminina por ter apenas os papéis de es-
posa e mãe e foi um marco no movimen-
to pela emancipação das mulheres. Hoje,
prestes a completar 46 anos, Claudia olha
sua própria vida e questiona essas con-
quistas. Ela trabalha oito horas por dia e
administra a casa onde mora com os três
filhos - um casal de adolescentes, de seu
primeiro casamento, e um menino de 9
anos, do segundo. Tem empregada apenas
duas vezes por semana e uma ajuda "rela-
tiva" dos ex-maridos. Raramente dorme
mais que quatro horas por noite, já que
muitas vezes precisa adiantar trabalho de
madrugada, além de monitorar o caçula,
que é diabético. Na mesa de cabeceira da
cama, uma pilha de livros comprados e
não lidos. Na mente, a preocupação com
os quilos a mais e a falta de tempo para
fazer qualquer tipo de exercício. Claudia
está sozinha desde a última separação, há
cinco anos, e diz que um namorado, ago-
ra, seria mais um motivo de estresse. "A
emancipação feminina é como um con-
trato que foi assinado sem ter sido lido di-
reito e que agora precisa ser renegociado",
diz ela. "A vida tornou-se um show que
não pode parar." Antes de dar entrevista a
ÉPOCA, Claudia passou no supermercado
para comprar pão, leite e banana. Depois

de feitas as fotografias, preocupou-se em
não parecer mais velha do que é: "Dá para
melhorar com Photoshop?".

Longe de ser uma anomalia, a insatis-
fação de Claudia com a própria vida é a
mesma de milhões de outras mulheres
mundo afora. Um estudo de Betsey Steven-
son e Justin Wolfers, pesquisadores da
Universidade da Pensilvânia, nos Esta-
dos Unidos, mostra um surpreendente
e acentuado declínio da satisfação femi-
nina nas últimas três décadas - período

Grandes expectativas
A mulher exige demais dela
mesma - e do mundo

durante o qual cresceram de forma expo-
nencial as oportunidades de trabalho, as
possibilidades de educação e, sobretudo,
a liberdade da mulher de decidir sobre
a própria existência, prática e afetiva. É
possível afirmar, sem nenhum traço de
dúvida, que as condições objetivas nunca
foram tão favoráveis às mulheres desde
o início da história humana. Entretanto,
entrevistas anuais realizadas com 1.500
pessoas, homens e mulheres, desde 1972,
nos Estados Unidos, mostram um cenário
de crescente insatisfação subjetiva. A cada
ano que passa, menos mulheres se dizem
felizes com a própria vida, enquanto um
porcentual cada vez maior de homens
afirma estar contente. Isso acontece com
mulheres casadas e solteiras, com e sem
filhos, bem ou mal empregadas, brancas
ou negras, pobres e ricas. A insatisfação
atinge todos os grupos e se torna pior
à medida que as mulheres envelhecem.
Quando jovens, elas se dizem mais rea-
lizadas que os homens. Pouco depois dos
40, isso já se inverteu. "A tendência é cla-
ra, se manifesta em pesquisas realizadas
no mundo inteiro, e vai na direção con-
trária à que nós poderíamos imaginar",
afirma Marcus Buckingham, especialista
em pesquisas e autor de diversos livros
sobre macrotendências sociais.

As razões dessa melancolia de gênero
são difíceis de apontar com precisão.
O estudo, assim como Claudia, tende a
enxergar no acúmulo de velhas tarefas e
novas responsabilidades a causa dos dis-
sabores femininos. "A vida das mulheres
ficou mais complexa e sua infelicidade
atual reflete a necessidade de realização
em mais aspectos da vida, se compara-
dos aos das gerações anteriores", dizem
Stevenson e Wolfers. "As mulheres foram
para a rua, mas mantiveram a responsa-
bilidade emocional pela casa e pela famí-
lia." É o pesadelo da dupla jornada, física
e emocional, que exaure as mulheres e
destrói casamentos.

O problema com essa explicação, bas-
tante óbvia, é que ela ignora a realidade



estatística: nos países desenvolvidos, ho-
mens e mulheres trabalham o mesmo nú-
mero total de horas diárias, cerca de 7,9.
Os homens fazem 5,2 horas de trabalho
pago e 2,7 horas de trabalho doméstico,
em média. As mulheres fazem 3,4 horas de
trabalho externo e 4,5 horas de trabalho
doméstico. Uma pesquisa realizada em 25
países sugere que apenas em locais como
Benin e África do Sul as mulheres traba-
lham muito mais horas por dia.

Outro fator que não ajuda a tese da
sobrecarga é que a divisão das tarefas
domésticas melhorou sensivelmente nas
últimas décadas. Entre 1975 e 2008, o
número de horas dedicadas ao trabalho
doméstico pelas mulheres caiu de 21 para
17 por semana, enquanto a participação
masculina cresceu de seis horas para 13
horas semanais. A mesma tendência se
revela nas horas que pais e mães passam
com as crianças. Logo, se a divisão de ta-
refas não é perfeita, ela vem melhoran-
do ano a ano, ao contrário do estado de
espírito das mulheres, que só piora. Diz
Buckingham: "A infelicidade não parece
ser uma questão de horas de trabalho ou
de atitude. E a desigualdade em relação ao
trabalho doméstico está desaparecendo.
Onde está a explicação?".

Na tentativa de entender, o estudo ame-
ricano ressalta a extrema valorização da
beleza e da juventude em nosso tempo,
que afeta mais as mulheres que os ho-
mens. Enquanto elas aumentam seu nível
de estresse com cosméticos e tratamentos
estéticos e cirúrgicos, os homens muitas
vezes ficam atraentes com a maturidade.
Aos 50, quando as mulheres já deixaram
para trás a possibilidade de reprodução,
homens grisalhos começam novas famí-
lias e viram pais. Eles podem ser charmo-
sos à maneira de Sean Connery ou bonitos
ao estilo José Mayer. Mas das mulheres
se espera que continuem depois dos 40
com a aparência que tinham aos 20 anos.
"Não adianta mostrar fotos de Sofia Loren
maravilhosa aos 75 anos. O fato é que as
mulheres envelhecem mais rápido



que os homens, e a maioria de nós se in-
comoda com isso", escreveu a articulista
Penny Vincenzi, do jornal britânico Daily
Mail, comentando as angústias femininas
captadas pelo estudo. "Eu sou uma mu-
lher abençoada com uma família grande
e feliz, mas, ainda assim, me preocupo
diariamente com as pelancas do braço e
as rugas do rosto, que se multiplicam à
velocidade da luz."

O publicitário paulistano Jaime Troiano
faz pesquisas periódicas sobre a mulher
brasileira e diz não se surpreender com o
crescimento da insatisfação. A multipli-
cação dos papéis que elas encarnam, ele
afirma, pode ser vista claramente na pro-
paganda. "Ao longo do tempo, a mulher
tem se tornado alvo de mais mercados.
Isso quer dizer que ocupa cada vez mais
espaços na sociedade", diz. Um estudo
recente de sua empresa de consultoria
mostrou o abismo entre a forma como
ela se vê e a mulher que ela idealiza ser.
"A maioria se diz simpática, confiável,
sincera ou carinhosa, mas gostaria de ser

Olga, terapeuta
corporal

paulistana, no
parque ao lado de
sua casa. Casada,
queria a carreira.
Separada, deseja

uma família

informada, decidida, criativa ou corajosa",
afirma. "Elas querem ser poderosas, criam
expectativas de todo tipo, mas ainda veem
seu eu real ligado a características histori-
camente femininas. Isso causa angústia."

Não se trata, aparentemente, de uma
crise objetiva, que demande medidas
concretas para sua reversão. Parece, an-
tes, uma crise existencial das mulheres.
Depois de quatro décadas de mudanças
trepidantes, elas talvez precisem resol-
ver que mundo desejam para si mesmas

e que papel gostariam de exercer nesse
mundo. Enquanto isso não se esclarece,
testam, experimentam e, como mostram
as pesquisas, sofrem. "O feminismo fun-
ciona em ondas", diz a psicanalista gaú-
cha Diana Corso, estudiosa do universo
feminino e autora do livro A fada no
divã. Diana diz que vivemos o "refluxo"
da euforia das décadas de 70 e 80, quando
as mulheres se libertaram sexualmente
e ingressaram com força no mercado de
trabalho. "A mulher que emerge desse
momento almeja muita coisa: quer ser a
melhor mãe, ter uma carreira maravilho-
sa e um corpo belo e jovem que produza
muitos orgasmos", afirma a psicanalista.
"A mulher emancipada ainda é uma no-
vidade social. Como todo novato, exagera
na cobrança das realizações. Não se pode
estar plenamente satisfeita em tudo."

A terapeuta corporal paulistana
Olga Torres é bom exemplo das ambigüi-
dades do mundo feminino. Aos 35 anos,
ela admite que não descobriu os caminhos
que a farão feliz. Casou-se aos 20 anos e,
por uma década, preferiu cuidar apenas
da casa. Com o tempo, sentiu que preci-
sava trabalhar. Arrumou um emprego e
voltou a estudar. A mudança na vida a dois
acabou minando seu casamento. Agora
vive a experiência inversa: realizada no
trabalho, sente falta de ter uma família. E
filhos. "Sei que eu não me contento com
pouco. Não quero um homem qualquer,
mas alguém que seja companheiro e, desta
vez, entenda que minha carreira é fator de
realização", diz. Ela admite, também, que
as mulheres ainda não sabem o que fazer
com tantas opções. "A liberdade de escolha
traz um peso enorme."

Os homens sabem disso há muito tem-
po. A liberdade masculina, através dos
séculos, sempre teve como contrapartida
uma carga elevada de responsabilidade e
angústia. Isso talvez explique por que os
homens brasileiros vivem, em média, sete
anos a menos que as mulheres. Ser dono
de si, chefe da família, chefe no trabalho
ou líder do país são tarefas estressantes
- às quais se somam angústias e insatisfa-
ções íntimas, que têm de ser relegadas em
nome do resto. Essas são contradições e
dificuldades que as mulheres começaram
a vivenciar apenas nas últimas décadas.

Tema de reportagem do New York Times
no dia 20 do mês passado, o paradoxo da
infelicidade feminina ficou semanas en-
tre as mais lidas e comentadas da versão
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on-line do jornal americano. "Será que a
emancipação feminina beneficiou mais
os homens que as mulheres?", escreveu a
colunista Maureen Dowd, conhecida por
suas posições antifeministas. Indo mais
longe, se poderia perguntar: será que os
conservadores, que sempre denegriram
o feminismo como antinatural, teriam
razão? Será que as mulheres seriam mais
felizes se retornassem ao papel tradicio-
nal de mãe e esposa? O assunto dividiu
opiniões no blog de ÉPOCA Mulher 7x7.
"Estou cansada? Culpada pela pouca aten-
ção aos filhos? Sim. Sempre querendo ser
a melhor no trabalho e também cuidar
da beleza? Sim. Mas ainda assim prefiro
a liberdade", escreveu a leitora Carolina.
Outra leitora, Andréa, pensa diferente:
"Ao mesmo tempo que nossos direitos se
multiplicaram, como acesso à educação,
voto, mercado de trabalho, nossas respon-
sabilidades cresceram exponencialmente.
Temos de gerenciar casa, carreira, filhos,
marido e ainda ser magras, cultas e sexy.
Isso é irreal".

Outros estudos recentes mostram sob
outro ângulo o "cansaço" feminino. Na

Será que os conservadores,
que sempre atacaram

o feminismo como
antinatural, teriam razão?

semana passada, o Centro de Estudos Po-
líticos da Grã-Bretanha apresentou uma
pesquisa sobre mulheres e trabalho: ape-
nas 12% das 4.600 entrevistadas disseram
querer trabalhar o dia todo; 31% declara-
ram que não gostariam de trabalhar fora;
49% das mulheres com filhos de menos de
5 anos disseram que, se o marido traba-
lha, elas gostariam de ficar em casa. Essa é
apenas mais uma de dezenas de pesquisas
que apontam para um desejo de "volta ao
lar". De acordo com o censo americano,
a participação de mulheres casadas, com
filhos, na força de trabalho do país caiu de
59% em 1998 para 55% em 2004, quando
vinha em linha crescente nos 22 anos an-
teriores. Cerca de 5,6 milhões de mulheres

ficaram em casa com seus filhos em 2005
- 1,2 milhão a mais que em 1995.

No livro The feminine mistake (O erro
feminino, no original uma alusão a The
feminine mystique, de Betty Friedan), a
jornalista americana Leslie Bennetts, edi-
tora da revista Vanity Fair, conclama as
mulheres a fugir do que considera um
retrocesso histórico. Apresentando argu-
mentos e pesquisas, além de relatos, ela
defende a importância do desenvolvimen-
to da mulher como indivíduo à parte da
vida doméstica, algo que só se consegue
por meio do trabalho e da independên-
cia financeira. "Se as novas gerações não
acreditam que as mães que trabalham são
bons modelos, devem rever seu julgamen-
to", afirma. "Ter uma família e trabalhar
não dará um resultado perfeito, mas é o
melhor que se pode ter." Equilibrar papéis
sociais e expectativas parece ser a chave
para que as mulheres possam retornar
ao caminho da felicidade. Para isso, no
entanto, é preciso aceitar a imperfeição.
Da vida e da condição humana.
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