
Organização do trabalho e as crianças 
Helio Mattar 
 
Os filhos tornam-se uma tarefa a mais.  
  
No mundo todo, as sociedades estão voltadas à produtividade. Busca-se continuamente "fazer 
mais com menos", colocando-se uma pressão desmesurada sobre o desempenho e o 
resultado. "Desmesurada" por perder a medida do humano, por levar o trabalho a subordinar a 
vida privada, e não o inverso. Em vez de integrar-se organicamente à família, aos amigos, à 
comunidade, sendo um entre vários aspectos a compor o sentido de vida de cada um, a 
atividade profissional subordina a organização das demais esferas da vida. 
 
O trabalho é hipervalorizado e a vida afetiva e familiar é subvalorizada. Há uma 
hipervalorização da agenda econômica e uma subvalorização da agenda social e cultural. Uma 
hipervalorização da competição e da energia vital que a alimenta - a agressividade - e uma 
subvalorização da cooperação e da energia vital que a alimenta - a afetividade. 
 
A redução dos espaços sociais mais humanizados - onde as emoções podem fluir mais 
espontaneamente - é uma constante em nosso cotidiano. O mundo da produção tende a 
desconsiderar as necessidades das famílias, dos filhos, dos jovens, dos idosos. Tanto o homem 
quanto a mulher voltam cansados de sua jornada diária, para cuidar dos filhos de maneira 
desatenta e com pouca disponibilidade afetiva. Como resultado, os filhos tornam-se uma tarefa 
a mais no conjunto das que os seres humanos cumprem em sua vida privada.  
 
Nas classes mais elevadas, o afetivo tende a ser substituído pelo profissional - babá, 
cozinheira, empregada, professor, psicólogo - quando esse privilégio é viável. O mais comum é 
a mãe, ao voltar do trabalho, dedicar-se a uma segunda jornada. 
 
Eu tive esperança de ver mudado esse quadro quando da luta pela igualdade de direitos da 
mulher, incluído aí o direito ao trabalho. Eu tinha a esperança, certamente ingênua, de que a 
mulher, por carregar a gestação, tendo dentro de si a medida do tempo humanizado, pudesse 
trazer esses elementos para o mundo do trabalho. 
 
No entanto, ao possibilitar um espaço profissional para a mulher sem, concomitantemente, 
trazer o homem para ajudar nas tarefas da casa, esse movimento, inesperada e 
involuntariamente, levou os dois, homem e mulher, integralmente para o mundo do trabalho. 
 
Talvez essa seja apenas uma etapa em um processo. Mas não deixa de ser uma pena que a 
mulher tenha sido aceita no trabalho, mas não tenha levado o feminino para tornar o trabalho 
mais humano. 
 
Não se tem buscado uma organização do tempo, espaço e relações de trabalho com 
características minimamente humanizadas de acolhimento, onde os tempos subjetivos, 
geralmente mais longos, possam efetivamente ser respeitados. Opta-se pragmaticamente 
pelos tempos curtos, como se a alma humana pudesse entender de pragmatismo. Em nome da 
objetividade, tende-se a uma crítica profunda, dentro das empresas, do subjetivo. Em uma 
busca de homogeneização de atitudes e comportamentos "corretos", o subjetivo poderia 
atrapalhar ao exigir tempos que a empresa não quer - ou, frente à situação competitiva, não 
pode - dedicar.  
 
A grande vítima é a vida privada e, principalmente, as crianças e os adolescentes. Na ausência 
de relações familiares mais presentes e intensas, crianças e adolescentes deixam de ter um 
modelo de comportamento social e afetivo, exceto o caricatural exibido pela televisão que, 
com raras exceções, trabalha com emoções fáceis, ações e violência anestesiantes.  
Uma televisão, portanto, que passa a fazer o papel de educador, sem que se possa esperar 
isso desse veículo. Coloca-se também uma expectativa desmesurada sobre as escolas e os 
professores de suprir essa educação de valores e de atitudes, que caberia, em grande parte, 
aos próprios pais. 
 



No entanto, a comunicação e a informática neste início de século oferecem uma extraordinária 
oportunidade para que se pense em trabalho à distância, em tempo parcial, temporário, 
fragmentado, em locais variados, de modo a permitir, em diversas funções da empresa, outras 
formas de organização do trabalho, mais acolhedoras das necessidades da vida privada e, em 
particular, das crianças, dos jovens e também dos idosos. Há uma oportunidade de ao menos 
iniciar um processo de subordinação do trabalho à vida privada, e não o inverso.  
 
Certamente, há dificuldades legais, em alguns casos, para se levar adiante tal proposta. Mas 
as empresas deveriam mobilizar-se para buscar as alterações de legislação trabalhista que 
viabilizem alternativas de organização do trabalho, de forma que o próprio trabalhador ou 
trabalhadora estabeleça seus parâmetros de dedicação e local de trabalho de acordo com as 
necessidades de sua vida privada.  
 
Este poderia ser um mundo que daria os primeiros passos para livrar os homens do trabalho 
que escraviza, permitindo reduzir os tempos perdidos em transporte, abrindo espaço para a 
maior flexibilização de tempo e espaço, acomodando as necessidades de apoio à família, tanto 
pela mulher como pelo homem. 
 
Não seria esse o mundo prometido pelas revoluções tecnológicas? E não é esse o mundo 
demandado pelo direito das crianças e adolescentes à convivência familiar definido pela nossa 
Constituição? A forma atual de organização do trabalho não permite o cumprimento desta 
condição constitucional, privilegiando as condições da Consolidação das Leis do Trabalho. É 
razoável que uma lei, a CLT, se sobreponha à cláusula constitucional de prioridade absoluta 
aos direitos da criança? Não me parece. Fica aqui a pergunta para um início de reflexão. 
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