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 EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

O Direito reforça as desigualdades de gênero no mercado
de trabalho? Sim, e uma juíza explica como isso acontece

No livro 'Direito e desigualdade', Bárbara Ferrito analisa a discriminação da mulher a partir do
uso do tempo e reflete sobre a suposta neutralidade do Direito e seu efeito sobre as
desigualdades

Leda Antunes
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Bárbara Ferrito nasceu no Rio de Janeiro, é formada na Faculdade Nacional de Direito (UFRJ), juíza e pesquisadora do Direito do
Trabalho Foto: Divulgação
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RIO. As mulheres são "pobres de tempo" e, por isso, sofrem toda sorte de

discriminações em suas carreiras. É o que explica Bárbara Ferrito, juíza do

Trabalho que acaba de lançar o livro "Direito e desigualdade" (LTr Editora). Na

obra, ela constata que, por serem obrigadas pelos estereótipos de gênero a

utilizarem seu tempo nas invisibilizadas tarefas domésticas e de cuidado, as

mulheres têm sua participação no mercado de trabalho prejudicada.

Leia também: Com mulheres no comando da economia global, 'empatia',

'cuidado' e 'vulnerabilidade' entram para o vocabulário das negociações

De acordo com o IBGE, a desigualdade na divisão sexual do trabalho doméstico

no Brasil não cai há décadas. A jornada da mulher nos serviços feitos em casa é

10h24m superior à do homem por semana, praticamente o dobro. Do outro lado,

elas continuam recebendo apenas 78% do salário médio deles.

O livro de Ferrito, que se debruça sobre esses e outros dados estatísticos, é o

resultado de dois anos de pesquisa no mestrado em Direito da Universidade

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), iniciado em 2017. Inicialmente, a juíza

pretendia escrever sobre assédio moral. Mas, com ajuda de sua orientadora,

percebeu que todos os exemplos de assédio moral que a incomodavam nos

diversos casos que analisou nos seus dois primeiros anos atuando como juíza do

Trabalho envolviam mulheres.
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— Percebi que queria escrever sobre o mercado de trabalho para a mulher e aí a

questão de gênero ganhou muita força na minha vida — conta a juíza. Em sua

tese, Ferrito defende ainda que a suposta neutralidade do Direito, ao invés de

corrigir essa discriminação, a reforça.

Nascida no Rio de Janeiro e formada em Direito pela UFRJ, Ferrito iniciou sua

carreira como magistrada em 2015 e conta que, por ser uma mulher negra num

ambiente extremamente embranquecido e masculinizado, as questões de gênero

e raça sempre estiveram presentes em sua vida.

Hoje, além das atividades como juíza no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª

Região, Ferrito também atua na organização e no desenvolvimento do Encontro

Nacional de Juízas e Juízes Negros (ENAJUN), iniciado em 2017, é diretora de

Cidadania e Direitos Humanos da AMATRA1 e integrante do Grupo de Pesquisa

CIRT - Configurações Institucionais e Relações de Trabalho, da UFRJ.

Em entrevista à CELINA, ela explica o conceito de pobreza de tempo, por que o

Direito trabalhista não consegue corrigir as discriminações sofridas pelas

mulheres no mercado de trabalho e a importância da análise transversal e

interseccional — ou seja, considerando que as intersecções de raça, classe e

gênero atravessam todas as relações sociais — para combater as desigualdades.

CELINA: Em seu livro, você parte da afirmação de que as mulheres são
"pobres" de tempo. O que significa o conceito de pobreza de tempo? E
por que as mulheres são pobres de tempo?

Juíza Bárbara Ferrito: O conceito é simples, vem da Economia. Ele se refere

às pessoas que não têm o tempo necessário para as atividades básicas da vida. O

cálculo parte de uma média de quanto tempo você precisa para fazer as coisas e,
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a partir disso, se vê que há determinadas pessoas que não têm tempo para

realizar todas as tarefas num dia. A pobreza de tempo, em certa medida, é um

fenômeno da sociedade atual. Hoje, a gente tem muitos estímulos e

possibilidades. A gente quer falar várias línguas, quer conhecer o mundo, quer

aprender culinária, praticar um esporte.

Mas, quando vemos as pesquisas sobre o uso do tempo, vemos que as mulheres

são pobres de tempo. Elas têm menos tempo do que os homens porque são

obrigadas, pelos estereótipos de gênero, a utilizá-lo em certas tarefas, muitas

vezes invisibilizadas, e isso faz com que elas tenham menos tempo para outras

atividades. O tempo que as mulheres são forçadas a gastar no trabalho

doméstico e no trabalho de cuidado é um tempo tirado do mercado de trabalho.

E isso traz prejuízo para a participação delas no mercado.

Como essa pobreza de tempo impacta as mulheres no mercado de
trabalho?

De várias maneiras. Primeiro, há a exclusão das mulheres de profissões ou

carreiras que exigem maior disponibilidade de tempo ou liberdade e

flexibilidade para viajar. O trabalho embarcado, por exemplo, é altamente

masculinizado, porque as mulheres não podem ficar três meses fora em função

das tarefas de cuidado, da relação com a maternidade que os homens não têm.

Isso também afeta a ascensão da mulher na carreira.

Além disso, fica muito claro nas estatísticas do IBGE que as mulheres usam o

contrato de trabalho por tempo parcial como estratégia para fugir da pobreza de

tempo. Esse trabalho geralmente é mais precário, com remuneração menor, em

condição degradante. Mas elas se colocam nesse tipo de trabalho para poder

conciliar a vida familiar com a vida laboral. E isso tem várias consequências.
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Elas têm uma remuneração menor e, em função disso, acabam recolhendo

menos ao INSS. Ao final da vida, tendem a sofrer a feminização da pobreza. O

empobrecimento da mulher idosa acontece não só por elas viverem mais que os

homens, mas também porque contribuíram à Previdência com valores menores

ao longo da carreira.

Artigo: Parem de culpar a pandemia pela saída das mulheres do mercado de

trabalho!

Historicamente, mudou muito pouco o tempo que as mulheres dedicam
ao trabalho doméstico e do cuidado em relação aos homens. Por que é
tão difícil mudar essa divisão?

A primeira dificuldade é o fato de serem tarefas invisíveis. As mulheres fazem

porque acham que têm que fazer. Os homens não sentem nem que elas estão

fazendo. Não se fala sobre aquilo. Ninguém fala sobre quem vai lavar a louça,

quem vai varrer casa ou fazer o supermercado. Automaticamente se pensa que

essas são tarefas femininas. A cobrança muitas vezes vem da própria mulher. Ela

acha que é a responsável. Outro problema são os estereótipos de gênero. A gente

tem uma cultura que nos diz que a mulher faz isso por amor, que isso não é

trabalho.

A desigualdade salarial entre os gêneros tem origem na desvalorização
do trabalho de cuidado?

A brecha salarial é um fenômeno multicausal. Ela passa pelo estereótipo de que

a mulher tem menos dedicação ao trabalho no mercado produtivo devido ao

trabalho de cuidado. Há um mito que a mulher falta mais ao trabalho para levar

o filho no médico, para ver o balé da filha ou ir à reunião da escola. E esse mito
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seria uma das justificativas para um salário menor para elas. Mas há uma

pesquisa feita pela Lais Abramo, num estudo da OIT (Organização Internacional

do Trabalho), que mostra que não é possível dizer que as mulheres se ausentam

mais do trabalho porque, apesar de elas terem mais ausências ao longo do

tempo, os homens têm ausências mais prolongadas por questões de saúde.

Viu isso? Justiça chinesa obriga marido a compensar ex-mulher por trabalho

doméstico e cuidado com o filhos

Algumas pensadoras, como Silvia Federici, defendem que o capitalismo
em si não é capaz de reconhecer o valor desse trabalho porque seu
funcionamento depende dessa desvalorização. O que precisa mudar
para que essas tarefas sejam valorizadas?

A valorização passa pela capacidade de perceber que existe um trabalho ali, que

aquilo é trabalho. E, se é trabalho, tem que ser feito por todos que moram

naquela residência. Essa valorização pode passar pelo mercado também. Eu não

entendo, a princípio, que a valorização do trabalho doméstico seja algo

completamente incompatível com o capitalismo, porque as mulheres negras têm

ingressado no mercado em grande medida pelo trabalho doméstico.

Foi o trabalho doméstico feito por mulheres negras que permitiu que muitas

mulheres brancas saíssem de casa para trabalhar no mercado produtivo. O

problema é que esse trabalho não é tratado de forma séria e profissional. A

trabalhadora doméstica está sujeita a situações de trabalho precarizadas.

Essa visão interseccional sobre as discriminações no mercado de
trabalho é importante? Tem diferença entre a pobreza de tempo da
mulher branca e da mulher negra?
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Não temos outro caminho a não ser o de tratar as questões do mercado de

trabalho a partir de uma ótica transversal e intersecional. É preciso reconhecer

que as mulheres têm problemas, mas mulheres negras têm outros tipos de

problemas. Nos dados, não frisei o recorte racial, mas é possível perceber que as

mulheres negras têm menos tempo e são mais levadas ao trabalho precarizado

em razão do tempo.

Silvia Federici: 'Sem o trabalho doméstico, o mundo não se move'

No livro, você afirma que a suposta neutralidade do Direito fomenta as
desigualdades de gênero no trabalho. De que forma?

O Direito tem várias formas de atuar como tecnologia de gênero, por exemplo,

quando estipula um estereótipo de gênero como o da mulher honesta ou quando

estabelece consequências para a maternidade diferentes da paternidade. O

Direito do Trabalho trata a mulher como uma espécie de trabalhadora incapaz,

incompleta, que precisa ser tutelada e protegida. Ao agir dessa maneira, ele cria

um sistema que pretende ser de proteção, mas que, na verdade, dificulta a

participação da mulher em vários nichos de mercado.

O Direito se diz neutro, objetivo e impessoal. Isso quer dizer que as normas dele

devem ser aplicadas a todos igualmente. Só que o Direito ignora que as

condições materiais de aplicação dessas normas são diferentes. Se você aplica

uma norma neutra a condições diferentes, os resultados são diferentes. Ainda

que seu objetivo com aquela norma não seja criar mais desigualdades, você pode

criar. Essa neutralidade do Direito é um instrumento de manutenção das

desigualdades.
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Mas então as regras que tentam proteger as mulheres no mercado de
trabalho, no final das contas, as prejudicam?

O nome disso é efeito bumerangue e diz respeito à capacidade da norma que

pretende proteger de discriminar. Antigamente, na Argentina, a licença-

maternidade era custeada pelo empregador. Era uma norma que visava proteger

aquele período de quatro meses de licença, mas na verdade encarecia o contrato

de trabalho das mulheres e fazia com que elas fossem preteridas nos empregos.

Outros exemplos: havia na Consolidação das Leis Trabalhistas uma norma que

proibia as mulheres de fazer trabalho noturno, porque isso ia contra a moral

delas; outra norma, que foi revogada com a reforma trabalhista, previa que as

mulheres tinham direito a um intervalo antes das horas extras e os homens não.

Isso deixava o contrato de trabalho delas mais caro para o empregador. 

Na pandemia, a gente viu um impacto maior para as mulheres no
mercado de trabalho. Por quê?

Tem dois problemas estruturais. Primeiro a estrutura do mercado de trabalho

que coloca as mulheres em trabalhos precários, informais e que mais foram

afetados pela pandemia. As mulheres são as manicures, as empregadas

domésticas, as vendedoras de produtos não essenciais. O segundo ponto é a

dificuldade de a mulher realizar o home office.

As mulheres conseguem diminuir o impacto do trabalho de cuidado transferindo

algumas tarefas para o mercado. É a criança que vai para creche, a comida que

ela compra pronta, a empregada doméstica ou faxineira. Com a pandemia, essa

ida ao mercado para buscar esse tipo de serviço foi dificultada e o trabalho de

cuidado teve que ser prestado em casa, pelas mulheres. Isso afetou a

possibilidade delas desempenharem o trabalho no home office e a sua
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produtividade, fazendo elas se tornarem alvo das necessidades de demissão num

momento de crise.
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O Globo, um jornal nacional: Fique por dentro da evolução do

jornal mais lido do Brasil

MAIS LIDAS NO GLOBO

1. Reedição da MP 936 começa a valer nesta semana; confira o que diz o texto final

Geralda Doca e Manoel Ventura

2. Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello é flagrado sem máscara em shopping de
Manaus

Gisele Barros e Elaine Neves
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O Globo

4. Em novo discurso contra medidas restritivas, Bolsonaro diz que 'brevemente
voltaremos à normalidade'

Daniel Gullino

5. Sob pressão, EUA vão compartilhar com outros países 60 milhões de doses da vacina
Oxford-AstraZeneca
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