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Estudos sobre uso do tempo e gênero

• Amplo campo: trabalho remunerado e não remunerado, lazer, 
cultura, esportes, saúde, educação,  tempo das crianças, tempo 
dos idosos...

• Foco: trabalho
• Remunerado: trabalho como aquele que é transacionado no 

mercado, mercantiizado. Conceito excludente
• Doméstico não-remunerado (reprodutivo, não-pago)

• Discussões metodológicas
• Mensuração do valor do trabalho doméstico
• Discussões teóricas: divisão sexual do trabalho
• Políticas de cuidados
• Descrição do fenômeno
• Determinantes do trabalho doméstico



Considerações iniciais

• O que é trabalho doméstico não-remunerado:
• Cuidados
• Afazares domésticos

• Redução no hiato de gênero verificado nos
indicadores de trabalho não-pago
• Mais por redução da jornada feminina do que por uma

ampliação expressiva da jornada masculina
• Estrutura da divisão do trabalho reprodutivo

permanece desigual e injusta dupla jornada das 
mulheres (não há espelhamento das jornadas)



Por que as mulheres seguem fazendo mais
trabalho reprodutivo que os homens?

• Estudos no Brasil
• Década de 1970. Estudos de Neuma Aguiar e Amaury Souza: conferir

visibilidade e valor ao trabalho doméstico. Apesar de localizados
espacialmente, já evidenciavam as desigualdades na distribuição do 
trabalho doméstico entre homens e mulheres e dentro de cada um 
desses grupos

• PNAD 2001
• Uma pergunta fechada sobre afazeres domésticos: limites
• Piloto de diário em 2009
• PNAD contínua: cuidado de pessoas (6 itens faz/não faz + a quem se 

dedicou + cuida de alguem fora do domicílio); afazeres domésticos (8 
itens faz/não faz + fez alguma tarefa doméstica em domicílio de 
parente). Mas jornada continua soma das horas em todas as tarefas.

• Mesmo com limites: permitiu desenhar um primeiro – ainda que 
incompleto – perfil nacional da desigualdade de tempo gasto em trabalho 
não-pago  no Brasil



Os estudos com base na PNAD

• Diferenças importantes na incidência e na intensidade da 
realização de trabalho doméstico quando se comparam 
homens e mulheres no país e dentro de cada um desses 
grupos.
• 2015: 52,6% dos homens e 89,9% das mulheres, com 

jornadas de 10,8 e 24,4 horas semanais, respectivamente

• Desigualdade de gênero no tempo empreendido em 
trabalho reprodutivo vem caindo ao longo do tempo, em 
função da queda da jornada feminina. 

• Homens: de 11,2 para 10,8 horas semanais
• Mulheres: de 30,9 para 24,4 horas semanais



Os estudos com base na PNAD 
(cont.)

• Indicativos de importância mais expressiva da perspectiva de gênero como determinante da 
alocação de tempo em trabalho doméstico não-remunerado e suas desigualdades. 

• Condição de ocupação: mulheres ocupadas despendem 8 horas a mais que os homens 
desocupados,

• Renda: O tempo em trabalho não-pago diminui à medida que se amplia o 
rendimento, tanto para homens, quanto para mulheres. Mulheres na faixa mais alta 
de renda têm jornadas mais altas que homens nas faixas mais baixas 

• Filhos: A existência de filhos na família – e o número e idade destes filhos – são 
variáveis importantes na determinação da alocação de tempo. Mulheres aumentam 
jornada com presença de filhos. No caso dos homens, aqueles sem filhos gastam mais 
tempo do que os homens com filhos, e, entre estes, o tempo gasto com afazeres 
domésticos não varia de acordo com o número de filhos. 

• Estado conjugal: presença de um companheiro aumenta significativamente o tempo 
de afazeres domésticos das mulheres e praticamente não altera a jornada masculina

• Escolaridade: mulheres e homens mais escolarizados tendem a gastar menos tempo 
em trabalho doméstico não-remunerado, sendo o peso desta queda maior para elas do 
que para eles. Algumas pesquisas mostram praticamente nenhuma variação na 
jornada masculina. 

• Raça: não são identificadas diferenças significativas.



Estudos sobre determinantes
no cenário internacional

• Redução significativa do tempo feminino alocado em trabalho reprodutivo e 
ampliação suave do tempo masculino. Ainda assim, o trabalho doméstico 
permanece feminino e as mulheres fazem pelo menos duas vezes mais trabalho 
doméstico do que eles;

• Segmentação das tarefas realizadas no âmbito domiciliar;

• Em relação aos determinantes, os estudos
• Assumem que o trabalho doméstico não remunerado é indesejado;

• Não consideram o trabalho de cuidados com filhos e outros dependentes;

• Focam na análise de casais;

• Consideram majoritariamente os casais heterossexuais,

• Tais estudos tendem a se referir a quatro grandes perspectivas:
• Recursos relativos/barganha

• Disponibilidade de tempo

• Ciclos de vida

• Ideologia de gênero



Recursos relativos/barganha

• A divisão de trabalho doméstico não-remunerado, por ser 
uma atividade indesejada, é vista como resultado de 
negociações entre os membros do domicílio. Aquele com 
mais recursos relativos – mais capacidade de barganha –
utiliza sua vantagem para evitar realizar trabalho doméstico 
e fazer com que o outro parceiro o faça. O tempo em 
trabalho doméstico reflete, nesta perspectiva, relações de 
poder. 

• Nesta corrente, “o dinheiro fala”. 
• Gênero influencia apenas indiretamente o tempo em 

trabalho doméstico: a base das relações de troca aqui 
apontadas reside na relação entre provedor e dependente, e 
não é determinada, em última instância, pelo sexo de quem 
ocupa essas posições



Recursos relativos/barganha
(cont.)

• Em geral, a literatura têm dado suporte a essa perspectiva, 
apontando que um aumento de renda relativa ou absoluta 
tende a diminuir a jornada em trabalho doméstico não-
remunerado. Estudos mostram que quando a renda 
absoluta ou relativa das mulheres sobe, seu nível absoluto 
de trabalho doméstico cai. Já para os homens, os resultados 
não são tão conclusivos. Alguns estudos encontraram que 
homens dependentes economicamente fazem menos 
trabalho reprodutivo quanto mais dependentes forem de 
suas esposas, o que é exatamente o oposto do que prevê 
esta perspectiva.

• Necessidade de considerar outros fatores na explicação das 
desigualdades de gênero na alocação de tempo em trabalho 
reprodutivo



Disponibilidade de tempo

• A alocação de tempo em trabalho doméstico é racionalmente 
realizada de acordo com a disponibilidade do tempo das pessoas 
do domicílio e a quantidade de trabalho doméstico a ser feita. 
Nesse sentido, o parceiro com maior tempo livre tomaria uma 
“decisão racional” de assumir a responsabilidade pelas tarefas 
domésticas e de cuidados. Neutra em relação a gênero.

• Esta perspectiva implica que deve existir uma forte associação 
entre o número de horas que as mulheres e homens trabalham 
no mercado e o número de horas que trabalham em casa. 
Implica também em uma relação positiva entre emprego/horas 
de trabalho no mercado das mulheres e horas (ou proporção) de 
trabalho doméstico dos homens



Disponibilidade de tempo (cont.)

• Ainda que existam evidências tanto para homens quanto para 
mulheres de que o tempo de trabalho no mercado tem 
impactos negativos no tempo de trabalho doméstico, diversos 
estudos têm apontado que as mulheres continuam responsáveis 
pela maior carga de trabalho não pago, independentemente da 
fração de tempo em trabalho pago pela qual elas respondam no 
âmbito do casal

• Existem evidências também de que homens e mulheres com 
jornadas no mercado de trabalho fazem menos trabalho 
doméstico que aqueles sem qualquer ocupação, mas esse 
impacto tende a ser menor para mulheres do que para homens

• Ou seja, a associação entre estes determinantes e o tempo em 
trabalho doméstico se diferencia notadamente por gênero, com 
as mulheres sendo significativamente mais afetadas por estes 
fatores.



Ideologia de gênero
• Perspectivas anteriores eram neutras em relação a gênero, conferindo 

centralidade às teorias econômicas da escolha racional. Capacidade 
explicativa limitada.

• Surge, então, novo paradigma explicativo para as desigualdades de gênero 
na alocação de tempo em trabalho reprodutivo a partir das críticas 
realizadas por teóricas feministas. Esta nova abordagem defende que a 
alocação de tempo em trabalho reprodutivo está relacionada a uma 
questão simbólica ligada às relações de gênero.

• Boa parte dos estudos de determinantes trabalham a partir de uma 
combinação entre ideologias de gênero e construções teóricas de “doing
gender” ou do “display gender”.
• Gênero teria efeitos em vários níveis, estruturando identidades, normas, 

interações e instituições e afetando diretamente o trabalho doméstico por meio 
das expectativas de gênero. 
• A divisão do trabalho doméstico tende a ser mais tradicional em casamentos ou em 

domicílios nos quais mulheres e homens possuem ideologias mais tradicionais de 
gênero. Em contraposição, casais com ideologias menos tradicionais tenderão a 
apresentar uma divisão do trabalho doméstico mais igualitária. 

• Cria-se, assim, um acordo tácito, no qual o trabalho reprodutivo é naturalizado 
como atividade feminina.



Ideologia de gênero (cont.)

• As noções de “gender display” ou “doing gender” foram incorporadas à 
literatura a partir dos estudos de Brines (1994).

• A divisão do trabalho doméstico, nesta visão, serve a um propósito duplo: 
• produzir bens e serviços e 
• “produzir gênero”:  fazer ou não trabalho doméstico facilitaria aquilo que a 

autora chama de “gender display”. A ideia é que o comportamento dos 
indivíduos é afetado pelas expectativas dos próprios indivíduos, de seus parceiros 
e dos outros. Fazer determinadas atividades domésticas, neste contexto, confere a 
oportunidade de mostrar para si e para os outros que se é um membro 
competente de uma categoria de sexo.

• Em situações nas quais homens e mulheres rompem as parcerias 
tradicionais de gênero, também estaria rompida a ideia de “gender
display” e ambos encontrariam julgamentos sociais negativos sobre suas 
ações, bem como vivenciariam problemas em lidar com as auto e hetero-
percepções sobre feminilidade e masculinidade. Neste sentido, mulheres 
provedoras e homens dependentes, sob a lógica de “gender display”, estão 
mais dispostos a compensar este “desvio”: podem se reorientar para 
arranjos tradicionais no campo dos trabalhos domésticos como uma forma 
de reforçar os papéis de gênero para si, para os parceiros e para os outros.



Ideologia de gênero (cont.)

• Estudos apontam:
• Para as mulheres: quando a dependência econômica das 

mulheres diminui, o montante de trabalho doméstico que elas 
realizam também diminui. 

• Para os homens: homens economicamente dependentes de suas 
esposas fazem menos trabalho doméstico quão mais 
dependentes forem. De fato, eles tendem a aumentar sua jornada 
em trabalho doméstico em resposta ao aumento da renda relativa 
das mulheres até o ponto em que a renda feminina ultrapassa a 
masculina. A partir desse ponto parece haver uma compensação 
do desvio dos papéis tradicionais de gênero, e os homens 
reduzem sua contribuição ao trabalho doméstico “gender
talks”ou “gender trump money”.



Ciclos de vida

• Trata do impacto no trabalho reprodutivo de fatores 
como idade, experiência no mundo do trabalho, arranjos 
familiares, transições familiares, casamento e 
recasamento, fertilidade, sexualidade, entre outros. Mas 
considera que trabalhar de forma isolada com variáveis 
demográficas – como idade, sexo, estado civil, etc – traz 
uma séria de limitações à análise, uma vez que a idade 
biológica, por exemplo, só terá significado real quando 
analisada em conjunto com o sexo do indivíduo e seu 
estado civil.

• Esta categoria traz um grande conjunto de hipóteses e 
não um corpo único teórico.



Ciclos de vida (cont.)

• Entre estas hipóteses, destaca-se:
• casamentos e filhos aumentem o trabalho doméstico não-remunerado das 

mulheres, mais do que dos homens; 
• a existência de crianças na família tende a aumentar o tempo em trabalho 

reprodutivo para homens e mulheres, ainda que os efeitos sejam bem mais intensos 
para elas do que para eles; alguns estudos, inclusive, encontraram pouco ou nenhum 
efeito de filhos nas jornadas masculinas;

• a existência de filhos mais jovens tende a aumentar a demanda por trabalho 
doméstico (especialmente para as mulheres),  mas a presença de filhos mais velhos 
aumenta a possibilidade de divisão do trabalho doméstico, especialmente se estes 
filhos forem meninas

• O casamento amplia muito mais as horas de trabalho doméstico das mulheres do 
que a dos homens que, inclusive, podem nem variar conforme o estado civil. 
Considerando a duração das uniões, Greenstein (1996) encontra que a contribuição 
masculina ao trabalho doméstico se reduz quanto mais tempo durarem as uniões. 
Ademais, os homens reduzem substancialmente o tempo gasto em trabalho 
reprodutivo quando entram em uniões e ampliam este tempo quando delas saem, 
enquanto as mulheres, ao contrário, aumentam a jornada em trabalho doméstico ao 
entrarem em uniões e a reduzem, ao saírem. 



Ciclos de vida (cont.)

• Em relação à idade, os estudos mostram que 
mulheres mais jovens tendem a fazer menos 
trabalho doméstico e a dividi-lo de forma 
mais igualitária que mulheres mais velhas; 
que quanto maior a diferença de idade entre 
os casais, maior a desigualdade na alocação 
de tempo em trabalho reprodutivo e que a 
presença de mulheres adultas no domicílio –
sejam elas companheiras, mães ou irmãs –
diminuiu o número de horas que os homens 
gastam em trabalho doméstico.



Importância de gênero como
variável explicativa

• A literatura tem mostrado que existe suporte para todas 
as perspectivas anteriormente apresentadas: aumentos de 
renda tendem a resultar em redução do trabalho 
doméstico, maior jornada no mercado de trabalho tende 
a reduzir a jornada reprodutiva, mudanças de estágio em 
ciclos de vida afetam tanto homens, quanto mulheres. No 
entanto, um achado incontestável dos estudos 
desenvolvidos na área é que gênero tem maior peso 
explicativo na diferença de tempo alocado em trabalho 
doméstico que qualquer outro fator.
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