
A história nos lembra do tempo em
que homem saía para caçar, e a mulher
ficava na caverna, preparando o fogo: o
tempo em que lugar de mulher era na
cozinha. A luta por igualdade de condi-
ções e a entrada da mulher no mercado de
trabalho, seja por motivos financeiros ou
pela questão da realização profissional,
revolucionaram o ambiente doméstico.
Hoje parece estar definitivamente encer-
rado também o tempo em que o marido
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saía para trabalhar e a mulher permane-
cia na cozinha. Cenas antes inimaginá-
veis, como um homem "pilotando" um
fogão, trocando receita, ou envolvido
com assuntos caseiros, entraram no coti-
diano dos casais e hoje se repetem na
maioria dos lares.

E isto não é uma caricatura do ho-
mem contemporâneo, retratada em geral
nos filmes americanos. Pelo contrário. E
uma exigência dos tempos modernos,
que já não têm "produzido" mais empre-
gadas como aquelas de antigamente. Afi-
nal, elas também se libertaram do jugo
das patroas.

Com muita naturalidade e um imen-
so prazer, Aloísio de Araújo Monteiro,
40 anos, secretário das Comissões, assu-

me nos finais de semana a cozinha - um
lugar sem muitos atrativos para Vera
Lúcia, sua esposa. Ele também não se
constrange em dizer que divide com a
mulher quase todas as tarefas domésti-
cas, durante a semana. Das compras ao
aspirador de pó.

Mesmo quando Ana Cláudia, hoje
com três anos, nasceu, era ele quem, com
freqüência, acordava de madrugada para
dar os remédios e trocar a fralda. "Sem-
pre tive o sono leve", explica. Aloísio
acredita que a forma como foi criado pela
mãe o ajudou a compreender a complexi-
dade do cotidiano feminino. "Minha mãe
já havia se antecipado no tempo e, numa
espécie de premonição, percebido que
um dia os homens teriam que lidar com as

uestões domésticas".
Flávio Cardoso, do gabinete do de-

putado Wilson Pires, e Maria Auxiliado-
ra, do setor de Convênios, com dois
filhos pequenos, estão sem empregada há
três meses. Numa rápida reunião famili-
ar, ficou decidido que o casal tentaria um
esquema de "emergência", até que arru-
massem uma substituta. Flávio ficou res-
ponsável pelo café da manhã, por arru-
mar as camas e finalizar o almoço, já
anteriormente adiantado pela esposa. O
esquema permitiu que, apesar do sufoco,
a ausência de uma empregada em casa
pudesse ter aspectos vantajosos, a come-
çar pela economia registrada nas contas
de telefone, no botijão de gás (que passou
a durar mais tempo) e até o que é econo-
mizado com o salário.

Outro aspecto bastante positivo é
que o caçula do casal, Fernando, de dois
anos, em virtude da dispensa da empre-
gada, acabou indo para a escolinha mais
cedo, o que já vem trazendo muitos bene-
fícios para o desenvolvimento emocional
da criança. "Antes o Fernando sentia
muitas dificuldades para se expressar",
explica Flávio.

A funcionária Rosâni Vieira Perei-
ra, da Escola do Legislativo, diz ter mo-
tivos de sobra para chamar Maurício,
com quem está casada há pouco menos
de dois anos, de "mandão". Desde a
época em que o namoro começou a ficar
sério, a expressão "divisão de tarefas"
passou a fazer parte do cotidiano do
casal. Além de muito organizado, o que é
um alívio e tanto para muitas mulheres,
o marido está sempre interessado em
ajudá-la nos afazeres domésticos. Só para
ilustrar: é ele quem, diariamente, arruma

a cama do casal. "Di-
vidimos as tarefas para
não sobrecarregar ne-
nhum dos dois", expli-
ca Rosâni.

Essa também é a
preocupação do ope-
rador de VT do Cir-
cuito Interno, Cláudio
Maciel de Oliveira, 31
anos, casado há seis
com Gisele, e pai de
Felipe, com cinco anos,
e André, com quatro.
A ele cabe levar as cri-
anças à escola todas as manhãs, encerar
a casa, limpar os banheiros, fazer as
compras aos sábados e distrair as crian-
ças quando a esposa está na cozinha,
preparando o almoço ou ojantar. "Minha
mulher também trabalha o dia todo e tem
outras tarefas de casa para fazer", diz ele.
Segundo Cláudio, o tempo em que morou
sozinho deixou-lhe a certeza de que o
trabalho doméstico é cansativo e desgas-
tante. Ele só faz uma restrição: não lhe
peçam para acordar de madrugada. Mas,
também, ninguém é perfeito!

História parecida é a do repórter
fotográfico Marcelo Metzkerda Silva, da
Gerência-Geral de Comunicação Social.
Brigas relacionadas
com a rotina domésti-
ca nunca fizeram par-
te do cotidiano do ca-
sal. Casado há Oito
anos com Vanessa,
Marcelo é responsá-
vel por tarefas fixas,
como fazer o café da
manhã, cuidar do lixo
e varrer o quintal da
casa. Quando ela se
atrasa na faculdade,
ele incorpora sua por-
ção "mestre-cuca" e
vai para cozinha, onde
prepara o almoço para a família.

A solidariedade e o companheirismo
do casal ultrapassam, inclusive, as fron-
teiras domésticas. Quando vai fazer al-
gum serviço de fotografia, como casa-
mentos e bailes de debutantes, é a esposa
quem atua como "flash auxiliar". Como
diz o velho ditado: uma mão lava a outra.
E ambas, ou melhor, as quatro mãos,
lavam, esfregam, varrem e traduzem mais
uma mudança no comportamento dos
casais modernos.
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