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PANORAMA
EUA: Diferença salarial entre homens e
mulheres, ainda nos 7%

No ano passado, comemorou-se o 50º aniversário do Equal
Pay Act, uma lei norte-americana destinada a eliminar a
diferença salarial por motivos de sexo, e as primeiras análises
demonstram que ainda falta caminho para percorrer. Apesar
de nos Estados Unidos ser costume afirmar-se que o salário
médio das mulheres é 23% mais baixo do que o dos homens,
a OCDE situa a distância média – sem distinguir categorias
nem preparação – nos 19% (Employment Outlook 2012, pág.
247).
Mas coincidindo com o aniversário da lei, a Associação
Americana de Mulheres Universitárias (AAUW) apresentou um
relatório onde se vão aproximando as distorsões que existem
em torno da diferença: essa diferença da média salarial de
homens e mulheres apenas um ano depois de se terem
licenciado é de 18%; contudo, se após esse prazo se
comparam os salários de homens e mulheres com títulos,
setores, especialidades e profissões idênticas, a distância
situa-se nos 7%. 50 anos depois da publicação da lei, a
diferença continua a existir, embora realmente seja menor do
que a citada habitualmente.
Mais do que a percentagem – sobre a qual não existe acordo,
a não ser que se comparem exatamente os mesmos conceitos
–, dever-se-ia estudar os motivos que provocam uma distância
que meio século legislativo não conseguiu mudar. Para
Catherine Hill, diretora de investigações da AAUW, “esta
diferença não faz sentido, e só pode ser entendida como uma
antecipação da maternidade”. Ganhar menos em igualdade de
condições só indica – na sua opinião - que continua a haver
discriminação, como mostram os processos judiciais laborais
que se vão acumulando nos tribunais.
As razões da diferença salarial, diz o “The Wall Street Journal”
(“Do we have equal pay yet? No, and here’s why”, 10.6.2013)
coincidindo com este aniversário, estão em práticas e
costumes que a letra das leis não altera, sobretudo legislação
ampla e genérica, e com fissuras, dizem os juristas. “Houve
progresso, mas faz falta limar esta diferença, sabendo-se que
cada vez há mais famílias dependentes dos rendimentos das
mulheres”, diz Joan Entmacher, vice-presidente da área de
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economia familiar no National Women’s Law Center. Pelas
estatísticas, 4 em 10 lares estão nesta situação.
Enquanto Obama se comprometia a acabar quanto antes com
essa diferença – que difere também por estados – no discurso
de celebração do aniversário de 10 de junho, os especialistas
acham que mais do que na aplicação de normas, as causas do
desfasamento devem procurar-se nos costumes, por exemplo,
na quase total falta de transparência sobre as políticas de
remuneração prosseguidas pelas empresas. Hoje continua a
ser um segredo o que ganham os companheiros, permitindo às
empresas aplicar critérios diferentes aos contratados de sexo
diferente.
Também há um senso comum de que as mulheres não
precisam de salário do mesmo montante porque – em relação
aos homens – não são elas a sustentar a família. E tende-se a
pensar que enquanto vão tendo os filhos ou se vão dedicando
a cuidar dos seus familiares, não irão trabalhar com a mesma
intensidade; por isso, as diferenças são aplicadas desde o
primeiro trabalho que têm, mesmo quando, nessa altura,
ninguém pense em constituir uma família, e depois vão-se
ampliando à medida que as subidas percentuais gerais se
aplicam ao salário base que é diferente à partida.
Em face das políticas empresariais obsoletas, há um ponto
para o qual as mulheres poderão contribuir: negociar de forma
mais incisiva e ambiciosa os aumentos. Os bons conselhos
dos companheiros – juntamente com números e dados
comparativos – podem servir para dar um salto com bons
argumentos na escala salarial. A AAUW já oferece um
seminário online (“Strategies for salary negotiation: A webinar
hosted by WEPAN”), com estratégias para aprender a negociar
com sucesso os aumentos salariais.
M.A.B.

A necessária “dieta de ecrãs” para as
crianças

A Academia Americana de Pediatria (AAP) recomenda que os
pais façam um plano para ajudar os filhos a dosear o uso dos
ecrãs.
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Os autores citam um estudo recente sobre o uso que as
crianças e adolescentes dos EUA fazem de diversos meios
digitais: desde a televisão, que continua a ser o mais
consumido embora cada vez por menos, até ao computador,
às consolas, aos tablets ou aos telemóveis, que são os de
maior audiência. As conclusões são impressionantes: entre os
oito e os dez anos, as crianças passam oito horas diárias
diante de algum tipo de ecrã; os pré-adolescentes e
adolescentes, um pouco mais de onze.
Propõem-se dois blocos: um dirigido aos pais e outro aos
pediatras, embora indiretamente também à indústria de
entretenimento, às escolas e governo federal.
Os pais devem dar diretrizes aos seus filhos para aprenderem
a ser seletivos no que consomem, através de uma “dieta de
ecrã”. Concretamente, recomenda-se:
–

Fixar – melhor se for por escrito – regras familiares para o
uso dos aparelhos tecnológicos, que devem incluir um
tempo máximo e um certo horário.

–

A hora das refeições e a de ir para a cama devem ser
momentos “livres de ecrãs”.

–

Não permitir mais de duas horas por dia (ou uma,
dependendo da idade) de entretenimento digital. Se a
criança tiver menos de dois anos, este tipo de lazer é
diretamente desaconselhável.

–

Assumir um papel ativo na educação mediática das
crianças, vendo alguns programas com elas e discutindo
os seus valores.

–

No quarto dos filhos não deve haver televisão, nem um
aparelho com ligação à Internet.

–

Não é recomendável que os pré-adolescentes tenham um
perfil nas redes sociais mais
populares; em todo o caso, podem vir a participar noutras
criadas para pessoas da sua idade.

–

Acompanhar o perfil dos filhos nas redes sociais –
embora pelos meios normais, sem recorrer ao engano.

Aos pediatras, a AAP aconselha-lhes que façam sempre duas
perguntas aos seus doentes: se têm televisão ou ligação à
Internet no seu quarto, e, quanto tempo dedicam aos ecrãs
diariamente. Deverão estar especialmente com atenção
àquelas crianças ou adolescentes que apresentem
comportamentos relacionados com o uso excessivo:
obesidade, consumo de tabaco ou álcool, conduta agressiva,
etc.
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Separar por níveis nas aulas

A prática de separar os alunos por níveis – em diferentes
classes ou em grupos separados dentro da mesma classe –
está a voltar a ficar na moda nas aulas do ensino primário dos
Estados Unidos, segundo um artigo “Grouping students by
ability regains favor in classroom” do “The New York Times”
(9.6.2013).
O artigo cita um relatório recentemente publicado por uma
agência nacional que se dedica a estudos educativos (NAEP –
National Assessment of Educational Progress) onde se analisa
o resultado de vários inquéritos realizados em diferentes anos.
Dos professores de quarto ano inquiridos, 71% diziam separar
os seus alunos por competência de leitura (pergunta de 2009)
e 61% pelo seu nível na matemática (pergunta de 2011),
contra 28% e 40%, respetivamente, em finais dos anos 90. Em
março do ano passado, outro instituto de investigação
educativa norte-americano (The Brookings Institution Press
através do Brown Center on Education Policy) publicou um
relatório (“The resurgence of ability grouping and persistence
of tracking”) resumindo as conclusões de mais de vinte anos
de acompanhamento do tema por parte de diversos institutos
ou agências. A tendência observada está em consonância com
o último estudo da NAEP.
A discussão sobre o grouping (grupos dentro de uma mesma
aula) e o tracking (classes separadas) esteve rodeada de
polémica aonde foi suscitada, mas, de forma especial, nos
EUA. Durante as décadas de 80 e 90, estas práticas quase
desapareceram do sistema educativo desse país, devido às
críticas de que amarravam os alunos menos preparados –
normalmente provenientes de minorias raciais – num círculo
de desmotivação e maus resultados académicos. A pedagogia
oficial acrescentou a inclusão como um dos seus dogmas.
Daí que o relatório apresentado tenha especial relevância,
porque significa que, apesar da teoria oficial, os professores
foram optando maioritariamente por recorrer à separação. Os
defensores da separação explicam que os grupos resultantes
são mais homogéneos e, portanto, é mais simples para o
professor atender às suas necessidades sem que nenhum se
sinta afetado ou aborrecido. Além disso, salientam que é
especialmente benéfico tanto para alunos com elevadas
capacidades – que não se veem presos ao ritmo dos mais
lentos – como para aqueles que precisam de um reforço
educativo, porque estimula a sua vontade competitiva. Indicam
que não se trata tanto de oferecer conteúdos diferentes, mas
mais de uma opção metodológica.
Por outro lado, consideram que estas práticas educativas não
têm de ser prejudiciais à igualdade. A verdade é que, embora
os alunos trabalhem intervaladamente em grupos separados, a
seguir juntam-se e os mais adiantados podem ajudar os
restantes companheiros, o que também fortalece os seus
próprios conhecimentos.
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Em sentido contrário, aqueles que defendem um modelo
inclusivo, têm a opinião de que a separação estigmatiza os
menos capacitados, desincentivando a sua vontade de
aprender. Além disso, recordam o ensinamento da célebre
experiência levada a cabo nos anos 60 por dois professores
nos Estados Unidos: disseram a vários professores de escolas
públicas de São Francisco, que alguns dos seus alunos tinham
conseguido uma classificação muito elevada em testes de
capacidade intelectual supostamente efetuados por
profissionais de Harvard. Esses testes não existiam na
realidade, mas comprovou-se que os alunos qualificados como
talentosos melhoraram mais do que a média nas suas
classificações desse ano e também nas suas capacidades
cognitivas.

Apesar de se tratar de uma obra que reúne artigos já
publicados e outras múltiplas intervenções, no livro que vamos
comentar é de chamar a atenção para algumas linhas de força
que lhe concedem uma forte coesão interna. A unidade de
fundo é proporcionada tanto pela vizinhança temática das
questões abordadas, como pela base de argumentação que a
atravessa.

Segundo os autores da experiência, isto deveu-se ao que
chamaram o “efeito Pigmalião”: as altas expectativas dos
professores relativamente a esses alunos, provocaram que de
forma não deliberada se esforçassem mais com eles.
Conclusão: grande parte dos avanços académicos têm a ver
com a motivação do professorado. Esta teoria foi empregue
contra quem quer que tenha pretendido invocar uma diferença
objetiva de capacidades para separar os alunos.

Insiste o autor no défice de fundamentação que sofrem os
direitos humanos, sempre que no mercado da teoria jurídica se
impõe, quase como um dogma, o positivismo jurídico. Ollero,
por seu turno, considera que tanto a aceitação generalizada
dos direitos humanos, como o desenvolvimento de instituições
como o Tribunal Penal Internacional ou a jurisdição
internacional põem em relevo, mais, a existência de um ius
naturalismo inconfesso, na medida em que se apela a
determinados pressupostos éticos – melhor do que morais,
entende – do direito. Defende o autor que, na realidade, é
alargada a convicção de que a norma positiva se legitima
graças a certos valores (direitos e liberdades fundamentais),
que as leis têm de reconhecer, proteger e promover, mas que
não são criados por elas.

No entanto, a lição que poderia tirar-se do relatório da NAEP
poderia explicar o efeito Pigmalião justamente no sentido
contrário. Confiando na boa fé da maioria dos docentes (isto é,
que procuram tirar o maior partido de cada aluno, e não
marginalizar os menos capacitados), parece que a sua
experiência diária os levou a escolher a separação, pelo
menos nalgumas matérias decisivas como a leitura ou a
matemática.
No que concordam os defensores da separação e os
defensores da inclusão, é em não haver evidência científica
suficiente para afastar uma opção ou outra. Por isso, o mais
coerente seria aproveitar ao máximo a motivação de cada
docente, e, para isso, é necessário que possa escolher com
liberdade o seu próprio modelo. A julgar pelos dados, no
ensino primário dos Estados Unidos, há cada vez mais
professores que escolhem separar.

F. R.-B.

“Religion, racionalidad y política”
Autor: Andrés Ollero
Comares. Granada (2013).
272 págs.
O professor Ollero, atualmente magistrado do Tribunal
Constitucional após uma intensa carreira política, oferece-nos
em “Religión, racionalidad y política”, parte da sua produção
académica.
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Interessam a Ollero a fundamentação racional dos direitos
humanos, o debate com o positivismo jurídico, o desafio
laicista, a liberdade religiosa, a objeção de consciência ou a
adequada compreensão das relações entre moral e direito,
que encontra expressões particulares nos temas do aborto e
da eutanásia.

A leitura de diversos capítulos deste volume ajuda a colocar
nos seus justos termos a relação entre moral e direito.
Enquanto que ao direito compete assegurar o mínimo ético
para tornar possível a convivência, a moral representa um
projeto pessoal de desenvolvimento ético, desejavelmente
maximalista. Mas falar de um mínimo ético para as leis não
equivale a subscrever uma ética mínima ou de mínimos, isto é,
uma conceção da organização política segundo a qual só
teriam voz nos debates públicos as posições morais
assumidas maioritariamente e, previsivelmente, menos
exigentes.
Isto leva-nos à questão da adequada conceção da laicidade,
que Ollero entende como laicidade positiva, relativamente à
qual o desenho constitucional espanhol, embora não mencione
a laicidade, seria exemplar. A laicidade positiva não consiste
em evitar qualquer tipo de concorrência ou “contaminação”
entre o Estado e a religião, mas em que o Estado, sem
assumir como sua nenhuma confissão em particular, promova
a plena liberdade religiosa dos cidadãos; e em que, como
prevê a Constituição espanhola, haja uma atitude de
colaboração por parte do Estado para com as diversas
confissões, mesmo que de modo diverso, em função da
realidade social espanhola, sem pretender um artificial
igualitarismo entre elas.
Citando Rawls, Ollero distingue entre neutralidade de propósito
e neutralidade de efeitos ou influências: uma coisa é que o
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Estado não deva promover nenhuma confissão em particular
(neutralidade de propósito); e outra, muito diferente, pretender
que todas as religiões possuam um mesmo peso social e
idêntica influência (o que implicaria uma não desejável
neutralidade de efeitos); não é função do Estado pretender
uma igual distribuição social das crenças (o que, por outro
lado, se torna impossível). Essa pretensão, em Espanha, tem
mais a ver com uma tentativa de silenciar o influxo da religião
católica, do que com uma sincera preocupação pela liberdade
religiosa dos cidadãos.
Também tem a ver com uma perspetiva laicista, salienta
Ollero, argumentar que os crentes não devem impor as suas
convicções morais aos outros: como se os não crentes não
tivessem as suas convicções morais, ou como se fosse
possível que as leis não tivessem um caráter impositivo.
Andrés Ollero recorda que as leis são promulgadas, não para
obrigar os convencidos de alguma coisa, mas para impor o
cumprimento do que convém ao bem comum, igualmente
àqueles que, na prática, não estão muito dispostos a respeitálo.
Estamos, portanto, perante uma obra de grande interesse pela
atualidade dos debates aos quais se abre e pelas respostas
que dá, mesmo que com vários registos argumentativos: mais
densos e especializados nalguns capítulos e, noutros, mais
acessíveis para o leitor médio.

F. S.
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