


quilibrar carreira e vida doméstica dei
xou de ser um desafio só para as mães 
que trabalham. Agora são os pais que, 
para ter sucesso, têm de lidar com as co
branças em casa e no escritório. Só que 
os homens sofrem mais para atender às 

duas demandas. É o que diz o estudo O novo pai - Ex
plorando a paternidade no contexto da carreira, publi
cado pelo Boston College, uma universidade do Esta
do americano de Massachusetts. A pesquisa concluiu 
que os pais de hoje, mais que nas gerações anteriores, 
têm dificuldade para se desenvolver como profissio
nais quando precisam conciliar os deveres do emprego 
com as responsabilidades familiares. "Os homens estão 
lidando com um problema muito similar ao que as 
mulheres enfrentaram nas décadas de 1960 e 1970", 
diz Brad Harrington, diretor do Centro de Estudos do 
Trabalho e Família do Boston College e coordenador 
da pesquisa. Incapazes de ocupar melhores posições 
na carreira, os pais dedicados estão se frustrando. A 
conclusão é que buscar uma vida familiar plena pode 
estar tornando os pais infelizes. Principalmente se 
comparados às mães que trabalham. • 





No último meio século, mudanças cultu
rais e o movimento feminista mudaram o 
papel da mulher e do homem no mercado 
de trabalho. "O papel profissional é parte 
da vida da mulher. Está estabelecido. O ho
mem teve de internalizar isso", afirma Eilen 
Galinski, presidente do Families and Work 
Institute (FWI), uma organização sem fins 
lucrativos de pesquisa sobre a natureza do 
trabalho e sua relação com a vida familiar. 

Nos Estados Unidos, elas já ocupam qua
se 55% dos postos de trabalho. Nas maiores 
cidades americanas, seus salários também 
são mais altos: mulheres jovens, solteiras e 
sem filhos chegam a ganhar 8% a mais que 
seus colegas do sexo masculino em igual 
posição. No Brasil, as mulheres somam 
41,4% da mão de obra empregada. Elas 
têm em média mais anos de estudo e ocu
pam mais empregos que exigem alto nível 

de instrução. Ainda assim, os salários das 
mulheres brasileiras são em média 21,5% 
menores que os dos homens. 

O equilíbrio de forças no emprego obri
gou os pais a participar mais ativamente 
das tarefas domésticas. "Os homens hoje 
estão mais envolvidos com a família, tro
cam mais carinhos com os filhos, com a 
mulher, querem exercer seu papel de modo 
integral", diz Luiz Cuschnir, psiquiatra e 
psicoterapeuta, supervisor do serviço de 
Psicoterapia da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. E o homem 
gostou desse papel, afirma Cuschnir. "Po
demos dizer que o masculismo'- a atitude 
do homem moderno, sensível, aberto ao 
afeto - venceu o machismo. E a sociedade 
valoriza mais esse homem do que antes." 

Estar mais tempo ao lado da famí
lia passou a ser uma ambição pessoal. • 
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Mas essa conquista tem um preço, na forma 
de um novo conflito interno. 

"À medida que a mulher também se 
torna uma âncora da vida doméstica em 
termos econômicos, a exigência tradicio
nal de ser o vencedor para sustentar a fa
mília acaba minada", afirma Rosa Macedo, 
professora de psicologia e pedagogia da 
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP).onde coordena o Núcleo 
de Família e Comunidade. Ser pai e querer 
cuidar do filho parece menos legítimo do 
que ser mãe e desempenhar essa tarefa. 
"Toda a legitimidade que o homem tem 
no trabalho falta nos afazeres domésticos", 
diz Brad Harrington, do Boston College. 
"O modo como as mulheres percebem o 
esforço do pai em casa é simplista. Em 
geral, ele é tratado como inepto." 

Estudos comprovam que, nos Estados 
Unidos, a mulher gasta em média 28 ho
ras por semana em trabalhos domésticos, 
enquanto o homem gasta 16 horas, ainda 
que os dois estejam empregados. No Bra
sil, as mulheres gastam com o trabalho 
doméstico cerca de duas a três vezes mais 
tempo que os homens. Segundo o Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em 2008 as mulheres dedicaram 27 
horas semanais às tarefas do lar, enquanto 
os homens passaram dez horas. E, mesmo 
quando o novo e dedicado pai faz menos 
atividades em casa do que a mulher, ele 
se sente mais sobrecarregado. Talvez seja 
a falta de prática. Ou uma incapacidade 
de lidar com múltiplas tarefas. Na pes
quisa do FWI, no quesito "limpar a casa" 
e "lavar a louça", 50% dos homens dizem 
fazer pelo menos metade do trabalho, 
enquanto 70% das mulheres garantem 
fazer tudo sozinhas. A conta não fecha. 

Há atividades masculinas em casa que 
costumam ser ignoradas pelas mães. As 
horas gastas por um pai consertando a bi
cicleta do filho ou jogando videogame com 
ele raramente são computadas como parte 
da divisão de tarefas. "As mulheres subes
timam a contribuição do marido, afirma 
Eilen Galinski, do FWI. É como se o ho
mem fosse naturalmente menos capaz de 
dar um banho na criança, dar mamadeira 
ou levar ao médico. "A mulher tinha e tem 
mais poder sobre as crianças do que o ho
mem, um poder conquistado ao longo do 
tempo, e elas não querem perder esse po
der", diz a antropóloga Mirian Goldenberg, 
professora da pós-graduação da Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
"Há regrinhas para determinar que certos 



tenho seis irmãos e dividíamos as tarefas 
em casa. Mas cuidar de criança é mais 
complicado, as mulheres parecem ter 
mais facilidade, mais capricho", afirma. 
Até pegar o jeito, Carlos Eduardo precisou 
ouvir várias queixas de que estava fazendo 
tudo errado. Hoje, diz ter se acostumado 
com as tarefas domésticas e manter uma 
agenda diária bem definida. A filha vai e 
volta da escola de van. Ele faz o almoço, 
os dois fazem a lição juntos antes de ele 
ir trabalhar. Às vezes leva e busca a filha 
nas festas e baladas nos fins de semana. "É 
importante para mim estar com ela, é um 
valor que eu faço questão de passar." 

Quem primeiro apontou a maternidade 
como um mito cultural foi a filósofa fran
cesa Elisabeth Badinter, ainda na década 
de 1980. Para escrever o livro Um amor 
conquistado - O mito do amor materno, ela 

pesquisou como as mães lidavam com a 
gestação e o aleitamento de crianças antes 
do século XIX. Descobriu que a maioria 
dos bebês era negligenciada, entregue a 
amas de leite. Muitas crianças morriam 
antes de completar 4 anos de idade. Para 
as mulheres da alta burguesia, era um 
desprestígio ocupar-se da prole. Para as 
operárias, pela jornada de trabalho, era 
tarefa impossível. Badinter diz que a for
mação do mito do amor materno surgiu 
no fim do século XVIII , com a nascente 
preocupação com a educação e a sociabili
dade de crianças e adolescentes. Até então 
a criança era considerada quase como um 
"animal" a ser adestrado, um adulto em 
miniatura. Para Badinter, a maternidade 
não é algo instintivo. O afeto entre mãe 
e filho se formaria da convivência, seria 
algo conquistado. O mesmo que ocorre 
com a paternidade. 

O fim da divisão nítida de papéis entre 
homens e mulheres pode causar confusão, 
mas também pode ser benéfica. "Nossa cul
tura mudou: antes dos anos 1960 não havia 
uma exigência cultural nem social para que 
o pai demonstrasse afeto ou tivesse cari
nho com as crianças", diz Mirian Golden-
berg. "Hoje os pais reivindicam o direito 
de exercer plenamente esse afeto. Tanto 
que muitos homens separados querem a 
guarda compartilhada ou querem ficar em 
tempo integral com o filho, por causa dessa 
vontade de estar mais com ele." 

O engenheiro Fernando José Alves da 
Silva, de 46 anos, não abriu mão de estar 
com os filhos mesmo depois do fim de seu 
primeiro casamento, há nove anos. "Não há 
o que pague a alegria de encontrar meus 
filhos sorrindo, de curtir alguns momentos 
com eles", diz Fernando. Pai de Andrezza, de 
13 anos, e de Lucas, de 9, ele detém a guar
da compartilhada das crianças e fica com 
elas semana sim, semana não. Fernando 
casou-se novamente há três anos e teve seu 
terceiro filho, Guilherme, hoje com 1 ano. 
Funcionário de uma refinaria em Duque de 
Caxias, ele mora na Barra da Tijuca, no Rio 
de Janeiro. Trabalha dez horas por dia, mas 
reserva o fim da tarde e a noite para estar 
com os filhos. "Quando dá, tento pegar na 
escola, faço lição de casa junto, levo o filho 
no futebol, tento brincar com eles, me des
dobro ao máximo", diz Fernando. Como 
sua rotina é muito pesada, nem sempre ele 
consegue. Já perdeu eventos na escola dos 
filhos por causa do trabalho. "Não posso 
parar de trabalhar, preciso pagar o colé
gio, as contas, o apartamento, manter o • 
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padrão de vida. Então preciso arranjar um 
jeito de equilibrar as coisas", afirma Fernan
do. "É muito difícil combinar trabalho e fa
mília. Ficar tranquilo é o mais importante 
para conseguir conciliar." 

A solução que Fernando encontrou é 
a melhor saída para fugir de mais uma 
fonte de estresse. "A carga de cobrança 
em cima dos pais e da forma que eles 
cuidam dos filhos é uma barreira. Cada 
vez mais os pais estão perdidos com tan
tas recomendações e cobranças", diz Rosa 
Macedo, da PUC-SP. "O caminho mais 

, rápido para o descontrole é culpar-se e 
idealizar a forma de criar os filhos." 

Renan Yoshima, de 36 anos, achou que 
ultrapassaria seu limite se continuasse no 
promissor emprego de publicitário em 
uma agência na Zona Oeste de São Paulo 
quando sua mulher, a arquiteta Camila 
França Yoshima, engravidou, em 2005. 
"Eu não tinha horário para entrar nem 
para sair e costumava varar madrugadas 
no trabalho", diz Renan. Ele largou a pu
blicidade e se tornou designer. Encontrou 
um emprego com horário fixo e um salá
rio menor que o de publicitário para po
der cuidar da primeira filha, Laura. "Achei 
que, como publicitário, seria difícil apro
veitar minha família. Achei melhor estar 

com ela", afirma. "Não abro mão de estar 
com minhas filhas, emprego eu encontro 
em qualquer lugar." 

Renan e Camila têm duas filhas: Isa
bela, de 2 anos, e Laura, de 5. Como a 
mulher tem um escritório de arquitetura 
e não tem horário fixo, costuma trabalhar 
à noite. Quando volta do trabalho, às 19 

horas, Renan assume a casa: "Troco fral
da, faço comida, penteio o cabelo, brinco. 
A hora do banho é uma bagunça, porque 
eu dou banho nas duas". Renan acredita 
que a principal dificuldade que enfrentou 
foi encontrar um ponto de equilíbrio en
tre suas responsabilidades. "A cobrança 
é muito grande, e é complicado escolher 
entre ser o pai que vai sustentar a casa 
e o pai presente. Às vezes a pessoa tem 
medo de perder o emprego e prioriza o 
trabalho, até por uma proteção aos filhos. 
Desempregado, como ele vai sustentar?" 
diz. "O ambiente profissional é cruel em 
relação à família, e eu sei que estou na 
contracorrente, mas priorizo meu rela
cionamento com minhas filhas." 

O estudo do Boston College mostra que 
as empresas americanas têm dificuldade 
em lidar com esses pais que se desdobram. 
Quando as mulheres que têm filhos estão 
no local de trabalho e precisam sair mais 
cedo, as empresas já se acostumaram a 
lidar com a situação. Mas isso não é tão 
comum quando quem pede para sair do 
escritório por causa dos filhos é o pai. "A 
ideia mais comum é que quando um ca
sal tem filhos a mulher naturalmente vai 
se dedicar menos ao trabalho, e as em
presas têm de ser compreensíveis. Já os 
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homens vão mergulhar no trabalho para 
sustentar a família. Então as empresas 
tendem a ser menos plácidas quando eles 
têm necessidades familiares", afirma Brad 
Harrington, do Boston College. "Fala-se 
muito do novo pai, da cobrança para que 
ele esteja presente, mas nenhum chefe 
entende quando o executivo falta para ir 
à reunião da escola ou para levar o filho 
ao pediatra." 

A diferença de tempo entre a licença-
paternidade e a licença-maternidade 
deixa explícito esse tipo de pensamen
to. Grandes empresas americanas já dão 
licença-paternidade remunerada de até 
três semanas para seus funcionários. Na 
maior parte dos Estados Unidos, a licença 
não ultrapassa 15 dias. No Brasil, há dez 
projetos de lei em tramitação no Con
gresso Nacional discutindo a ampliação 
da licença-paternidade. Há propostas que 
aumentam o direito para até 30 dias, mas 
o projeto mais avançado e com maior 
consenso prevê licença remunerada de 15 
dias após o nascimento do filho. 

Na Suécia, os pais podem dividir 390 
dias de licença paga da forma como bem 

entenderem, e 80% dos homens suecos 
tiram quatro meses de folga quando nas
cem seus filhos. Na Alemanha, uma lei 
semelhante à da Suécia aumentou em 
sete vezes o número de pais que tiravam 
licença para cuidar dos filhos. "Hoje há 
um monopólio feminino dos prazeres, 
encargos e sacrifícios com os filhos", diz 
Mirian Goldenberg. Para ela, a diferença 

de cinco dias de licença-paternidade para 
seis meses de licença-maternidade reve
la uma enorme desigualdade de gênero. 
"Ampliar a licença-paternidade não é in
vadir um espaço exclusivo da mãe." 

A impressão de que esse novo tipo de 
pai ocuparia os domínios maternos é 
falsa. Para os especialistas, é importante 
não confundir os papéis de cada um. A 
falsa impressão é provocada pelo estereóti
po paternal criado ao longo de décadas: 
a autoridade, a lei, a força, o provedor 
distante. Esse modelo transformou o ho
mem atual num indivíduo que parece 
ser um remendo ao tentar se desdobrar 
para trabalhar e querer cuidar dos filhos 
e da casa. Uma imagem que precisa ser 
desfeita. "O homem que cuida do filho 
não é um homem maternal e não pode 
exercer o papel de mãe, que não serve 
para ele", diz Cuschnir, da USP. "O que 
parece um remendo na verdade é uma 
ampliação. O homem fica maior quan
do tem de cuidar do filho. Ele aproveita 
a relação dele com o filho para resolver 
sua própria relação com o mundo. Isso 
dá serenidade ao homem." • 
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