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Para além da aparente individualidade das rotinas pessoais, a maior parte de nossas 
atividades possui padrões regulares, seja porque elas são regulamentadas (tempo de 
trabalho, de escola etc.), seja porque são expressão de normas culturais e oportunidades 
sociais desiguais (gênero, geração, cor, região etc.). 

Diferentes níveis de análise do tempo e seus usos:
1. Ao longo da história da sociedade(s) – diferentes momentos da sociedade brasileira, 
comparações entre sociedades

2. Ao longo do ciclo de vida de pessoas de uma determinada categoria 
(classe, gênero, raça etc.) – não tem dado ciclo de vida da pessoa, pode-se 
ter como proxy pessoas de uma categoria em diferentes momentos da vida

3. Ao longo da semana ou do dia – momento presente – retrospectivo

Metodologia:
Diários oferecem informações mais precisas, mas há muitas 
possibilidades de análise com dados retrospectivos também...

Usos do tempo –
padrões que revelam a organização das 

sociedades e as desigualdades que as perpassam



Quanto à dimensão de gênero, evidências de pesquisas de usos do tempo em 22 
países (FISHER; ROBINSON, 2010) mostram que as desigualdades entre homens e 
mulheres na divisão do trabalho doméstico e de cuidado são um problema 
mundial, mas as desigualdades brasileiras estão entre as mais pronunciadas. 

Aguiar (2011) compara pesquisa realizada em Belo Horizonte em 2001 com dados 
para a Guanabara (município do Rio de Janeiro) de 1973 – demograficamente 
ajustados para simular condição semelhante – e constata ter havido entre os anos 
1973 e 2000 redução no tempo dedicado a cuidados com a casa e a família por 
parte de homens e mulheres, com pequena redução da diferença de gênero. 
Como a redução ocorreu num período de transição demográfica, a seu ver, a 
diminuição do trabalho doméstico se deve pouco a uma redemocratização dos 
papéis de gênero no âmbito doméstico e bem mais à redução do número de 
crianças. 

O tempo de cuidado com familiares pode vir a aumentar com o 
crescimento do contingente de idosos, como alerta Soares (2016).

Análise comparativa entre sociedades e ao longo do tempo na 
sociedade brasileira – relação entre processos sociais, 

demográficos e desigualdades estruturadas



A análise dos usos do tempo permite quantificar dimensões das desigualdades de classe e gênero 
nas famílias brasileiras, revelando a estruturação da vida social, nas rotinas diárias e nas 
trajetórias pessoais e familiares, e permitindo contrastar as desigualdades na dedicação a 
diferentes tipos de trabalho.

Fonte dos dados: Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios (PNADs) 1996, 2006 e 2012

Medida de classe familiar: agregação das categorias ocupacionais de Valle Silva (2003),  nos 
casais empregou-se a posição mais alta entre os cônjuges, semelhante ao “método de 
dominância” (Erickson, 1984). 
Categorias empregadas:

Análise por gênero e classe dos usos do tempo 
nas famílias brasileiras

Classe 1- Trabalhadores rurais
Classe 2 - Trabalhadores na indústria tradicional, nos serviços pessoais e
domésticos
Classe 3- Trabalhadores nos serviços gerais e vendedores ambulantes
Classe 4 - Trabalhadores na indústria moderna
Classe 5 - Empresários por conta-própria
Classe 6 - Ocupações não-manuais: técnicas, artísticas, de rotina e supervisão
Classe 7 - Proprietários e dirigentes
Classe 8 - Profissionais de nível superior



Variações ao longo da vida:
Dimensão: trabalho

Variações: por classe, gênero, idade e dois momentos no tempo
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Variações ao longo da vida:
Dimensão: trabalho

Variações: por classe, gênero, idade e dois momentos no tempo
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Análise (retrospectiva) num momento do tempo (semana de referência)
Dimensão: trabalho doméstico

Variações: por gênero, classe, idade e dois momentos no tempo
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semana de referência por idade e 
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Análise (retrospectiva) num momento do tempo (semana de referência)
Dimensão: trabalho doméstico

Variações: por gênero, classe e idade
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Por que, entre as mulheres, existem tais desigualdades por classe?
- diferenciais demográficos no número de filhos e razão de dependência;
- desiguais alternativas de trabalho doméstico e de cuidado (exteriorização por 
contratação de empregadas domésticas, babás etc.);
- desigualdades de acesso a Políticas Públicas de Cuidado (creches etc.);
- persistência e pervasividade entre as classes das desigualdades 
de gênero na divisão do trabalho doméstico e de cuidado.



Mudanças demográficas associadas à redução da 
carga de trabalho doméstico e de cuidado: 

redução da fecundidade e da razão de dependência. 
Mas haverá demandas crescentes de cuidado de idosos.
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* A expansão da escolarização aproxima as experiências de socialização de filhos/as das 
diferentes classes, reduzindo as desigualdades nos usos do tempo das crianças.
* A expansão da educação infantil é um passo importante da mudança de concepção em 
relação à responsabilidade pelo cuidado das crianças. 
* A despeito da progressiva melhora no acesso entre 1996 e 2012, observa-se que 
aumentam os diferenciais de acesso na faixa de 0 a 3 anos, mas na faixa de 4 a 6 anos os 
diferenciais reduzem-se em mais de 30 pontos, tendendo a universalização.

Gráfico - Frequência à escola ou creche dos filhos de 0 a 6 anos por faixas de idade e classe
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Mas persistem desigualdades de gênero nas 
responsabilidades pelo cuidado dos filhos: Estado-

providência ou mulher-providência?
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A divisão desigual do trabalho doméstico não apenas 
mantém-se na geração dos pais, mas transmite-se 

intergeracionalmente na socialização dos filhos.
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*Estas desigualdades afetam as oportunidades de trabalho das 
mulheres e lhes impõe uma maior carga total de trabalho (doméstico 
e remunerado).

* Como enfatizou Esping-Andersen (2009), as mudanças na condição 
feminina apresentam-se como uma “revolução incompleta”, que está 
a exigir repensar a organização da sociedade e os mecanismos 
que sustentam este desequilíbrio de gênero.

* Persiste a penalidade por ser mãe (“child penalty”) e a falta de 
provisão de cuidado tanto dificulta que as mulheres tenham o 
número de filhos que gostariam, quanto limita o 
emprego das mulheres que já tem filhos.

As transformações na condição feminina no Brasil encontram como 
limite o fato de que há dimensões da estratificação de gênero –

sobretudo as expectativas culturais sobre as atribuições femininas 
domésticas e de cuidado – mais resistentes a mudanças.



* Equipamentos privados que economizam trabalho doméstico (a exemplo da 
atual expansão do consumo)
* Equipamentos coletivos e públicos que economizam trabalho doméstico 
(como as lavanderias e restaurantes populares)
* Políticas de conciliação família-trabalho ( a exemplo das licenças defendidas 
na Convenção 156 da OIT)
* Sistema público de cuidados (a exemplo do Uruguai)

Sistemas público de cuidados são defendidos considerando seus 
impactos nas desigualdades de gênero e de classe, na medida 
em que simultaneamente desfamiliarizam e desmercantilizam 
encargos que pesam mais fortemente sobre as mulheres das 
classes baixas, além de suas potencialidades, no caso 
da educação infantil, de reduzir desigualdades de 
oportunidades. 

Horizontes de possibilidades em 
políticas para famílias e para 

igualdade de gênero



Estudos de estratificação usualmente contabilizam desigualdades de educação, renda, saúde etc. por 
gênero, raça, classe etc.
O tempo é outra dimensão importante da estratificação social - Pobreza de tempo

As famílias são um lugar central onde tais desigualdades se (re)produzem e entrecruzam

Tempos de ser cuidado –
A cidadania estratificada começa no berço, com o acesso desigual às licenças maternidade ( que ainda 
que desigual, está entre as medidas de conciliação trabalho família mais generalizada) as 
desigualdades no tempo de cuidar, amamentar, estimular etc.

Tempos de estudo – duração em anos e horas por dia da educação e sua qualidade

Tempos de trabalho – remunerado, doméstico e de cuidado, idade de aposentadoria etc.

Tempos de lazer – que afeta saúde, bem-estar, felicidade etc.

É preciso uma “reengenharia dos tempos” (Rosiska de Oliveira)  não só na 
dimensão de gênero, mas também de classe, para reduzir as desigualdades 
de oportunidades.

Como os usos do tempo entram na 
estratificação de gênero e classe?



Se o dia tem 24 horas para 
todos, as desigualdades nos 
usos do tempo significa um 

sobre-esforço, como pedalar 
bicicletas de rodas 

quadradas. 
O desafio das Políticas 
Públicas é, no mínimo, 

arredondar as rodas dos que 
experimentam 

desigualdades de classe, 
raça, gênero etc.

Obrigada!!

Como os usos do tempo entram na 
estratificação de gênero e classe?
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