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Ivanera Aparecida Silva tem sua renda mensal garantida pelo trabalho de faxina que faz de 
segunda a sexta. Deixa a casa pela manhã e volta em torno das sete da noite. Vai direto para 
o fogão e depois do jantar reserva um tempo para continuar o trabalho de arrumação, desta 
vez em sua própria casa. Entre um descanso e outro, põe roupas para lavar, organiza 
armários, tira o lixo e coloca ordem na cozinha. Já antevendo o dia seguinte, deixa o almoço 
pronto para os dois filhos adolescentes. Vai para a cama entre meia-noite e uma hora  
 
No sábado, Ivanera passa "quase o dia inteiro" na faxina mais pesada, que inclui limpeza do 
banheiro e da cozinha. É ela quem define as refeições e, por isso, também se encarrega de 
semanalmente abastecer a geladeira com hortaliças e frutas, além de fazer as compras do 
mês. No sábado, o marido, Jorge, fica fora do esquema de trabalho doméstico. Como 
segurança, ele folga somente no domingo, quando lava o quintal e dá banho no cachorro 
enquanto a esposa prepara o único almoço que reúne a família em torno da mesa.   
 
Embora lembre que o marido passa as roupas de todos na casa, Ivanera não tem dúvidas de 
que dedica mais tempo que Jorge nas tarefas domésticas. "Quando as crianças eram 
pequenas, ele ajudava mais", lembra. "Servia o jantar para elas e dava banho nos dois." Do 
jeito dele, também tornava a faxina viável. "Ele levava as crianças para passear para eu poder 
limpar a casa."   
 
A certeza de Ivanera de que trabalha mais que o marido reflete uma realidade que não é 
novidade para ninguém, seja homem ou mulher. O que uma pesquisa da Escola Nacional de 
Ciências Estatísticas (Ence), núcleo acadêmico ligado ao IBGE, mostra, porém, é que além da 
mulher dedicar mais tempo às tarefas do lar, a carga de trabalho aumenta consideravelmente 
à medida que os filhos nascem. Mais que isso, a presença de crianças gera uma divisão de 
trabalho desigual, que sobrecarrega especialmente a mulher. A esposa chega a trabalhar 75% 
mais em casa enquanto o tempo gasto pelo homem permanece o mesmo de quando não tinha 
filhos. Isso pode contribuir para a decisão individual de ter menos filhos e derrubar a taxa de 
fecundidade.   
 
O estudo utilizou dados da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar para levantar o perfil 
dos casais em que o marido e a esposa têm emprego remunerado e desmembrou o tempo 
trabalhado dentro e fora de casa, conforme o número de filhos. Nas famílias chefiadas pelos 
maridos, mas sem filhos, 72,45% dos homens realizam tarefas domésticas. O percentual de 
homens que ajuda nos afazeres de casa diminui sensivelmente conforme aumenta a presença 
de crianças. Para casais com três filhos ou mais, a participação recua para 50,46% dos 
homens.   
 
Entre as mulheres a proporção fica praticamente estável e num patamar mais elevado, 
independentemente da presença ou do número de filhos. Em torno de 97% das mulheres 
fazem trabalhos domésticos. O período de tempo despendido por cada parceiro também é 
díspare.   
 
A mulher sem filhos gasta uma média de 20,12 horas semanais em trabalhos domésticos. E a 
dedicação aumenta para 29,71 horas no caso de três filhos. A ala masculina colabora com um 
média de 9,36 horas por semana numa casa sem crianças. Para os homens, nas residências 
com três filhos o tempo com tarefas dentro de casa sobe pouco, para apenas 10,34 horas.   
 
Assim como na divisão de tarefas entre Ivanera e Jorge, a pesquisa mostra que o homem 
aplica, em média, um número de horas maior que o da mulher no chamado trabalho 
produtivo. E o tempo se mantém, mesmo com o nascimento dos filhos. Sem filhos, o marido 
dedica 44,39 horas semanais ao emprego remunerado. Com três filhos, gasta 42,91 horas. Na 
mulher, os tempos médios são, respectivamente, de 38,16 e 30,84 horas semanais. Somando 
as horas de trabalho dentro e fora de casa, porém, a mulher sempre trabalha mais que o 
homem em todos os arranjos familiares (ver tabela).   
 



O levantamento integra um estudo mais amplo, de autoria dos pesquisadores José Eustáquio 
Diniz Alves, Suzana Marta Cavenaghi e Luiz Felipe Walter Barros. O trabalho aborda a evolução 
dos arranjos familiares de 1996 a 2006 e o aumento dos casais de dupla renda sem filhos no 
período.   
 
Para Alves, professor do Ence, os dados abrem discussão para algo além da diferença entre os 
sexos. Ele explica que a falta de equidade na divisão de tarefas domésticas reflete uma 
desigualdade entre gêneros que tem grande influência na fecundidade.   
 
O peso de um número maior de filhos eleva o volume de afazeres domésticos e como as 
responsabilidades pela criação das crianças recaem sobre a família, sem uma adequada ajuda 
das políticas públicas, diz Alves, muitos casais decidem por não ter filhos, jogando as taxas de 
fecundidade para níveis abaixo da reposição populacional. Pelo estudo, as mulheres e homens 
que formam casais sem filhos são os que têm carga de trabalho distribuída de forma mais 
equitativa.   
 
Alves lembra que os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
mostram que a taxa de nascimento de crianças não chega a dois por mulher. "O índice de 
fecundidade tende a continuar abaixo do nível de reposição", acredita. Segundo ele, isso não 
traz nenhum impacto para o mercado de trabalho atual. "O problema pode surgir daqui a 30 
anos", explica. O que se discute é se a menor fecundidade hoje pode gerar uma 
indisponibilidade de mão-de-obra no futuro ou se isso poderá ser compensado de alguma 
forma, com inovações tecnológicas e maior eficiência de métodos, por exemplo.   
 
Maria de Fátima e Silva, pedagoga e gerente de responsabilidade social da Gelre, consultoria 
de recursos humanos, vai mais além. Esse quadro pode trazer inclusive um impacto no tempo 
de vida de atividade produtiva dos profissionais e, de uma forma mais macro, uma revisão das 
normas de previdência pública, já que a tendência é ter cada vez menos jovens para sustentar 
o bolo de pagamento de aposentadorias e pensões.   
 
Maria de Fátima acredita que o aumento de carga de trabalho doméstico para a mulher à 
medida que as crianças nascem contribui fortemente para a decisão de ter menos filhos ou de 
não tê-los. "Esse é um quadro que merece ser acompanhado e demanda uma mudança de 
tratamento dos casais com filhos", defende.   
 
A mudança, acredita Fátima, não deve se limitar a políticas públicas, mas também deve chegar 
à gestão de recursos humanos nas empresas do setor privado. Dentro das corporações, diz a 
pedagoga, é sempre a mulher que pede licença para levar o filho ao médico ou ir à reunião da 
escola. "Não se vê muito o homem fazendo isso."   
 
Para o consultor Felipe Westin, diretor de performance organizacional da Right Management, é 
a questão cultural que explica a divisão desigual de tarefas dentro de casa, mesmo quando o 
homem e a mulher contribuem com renda similar. "Há uma pressão da sociedade para que a 
mulher assuma os compromissos, principalmente em relação aos filhos. A própria mulher não 
delega essa responsabilidade."   
 
Ele lembra, porém, que há diferenças. Os homens com maior qualificação tendem a participar 
mais das questões do lar e dividem a carga de afazeres domésticos. A pesquisa do Ence 
confirma isso. O grupo de homens nos quais há maior participação no trabalho dentro de casa 
está justamente nos rendimentos médios mais altos e, portanto, entre os mais qualificados.   
 
A experiência de Mônica Hilgendorff Leitão da Cunha, psicóloga, vai nesse sentido. Mãe de dois 
jovens, um com 17 e outro com 12 anos, ela tem ajuda do marido, formado em administração 
de empresas, para dar conta das demandas domésticas.   
 
Depois do expediente fora de casa, Mônica e o marido se revezam para finalizar o jantar. 
"Quando eu estou muito cansada, é ele quem vai, ou quando ele tem algo para fazer, sou eu. 
Vai conforme o dia." Mônica faz questão de guardar as roupas nos armários e de levar os filhos 
para a escola, mas as compras, desde açougue, até despensa e produtos de limpeza, é o 



marido quem faz. Quando pequenos, a ida a festas, ao pediatra e a reuniões na escola 
também não sobrecarregavam mais Mônica. "Ele sempre participou bastante desses eventos."   
 

 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6, 7 e 8 fev. 2009, Primeiro Caderno, p. A5. 


