
Mulher faz jornada extra de 4 h em casa  
Antonio Góis / Pedro Soares 
 
Segundo o IBGE, 91% das trabalhadoras fazem serviços domésticos contra 46% 
dos homens, que gastam 2 h/dia 
 
Acordar cedo, trabalhar o dia todo, chegar tarde e ainda cuidar da casa e preparar 
o jantar para a família. Tal rotina era compartilhada em 2004 por 91,3% das 
mulheres brasileiras que trabalhavam fora. Elas destinavam 22 horas por semana, 
em média, aos afazeres domésticos. 
 
Em 2004, 35,4 milhões de mulheres estavam ocupadas - dessas, 32,3 milhões 
também se dedicavam aos serviços domésticos. 
 
A dupla jornada não era tão freqüente entre os homens -46,3% dos que 
trabalhavam também cuidavam de afazeres domésticos, de acordo com a Síntese 
dos Indicadores Sociais, publicação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) feita com base em dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios) de 2004. 
 
Mesmo entre os que ajudam em casa, a repartição do trabalho doméstico também 
não era das mais justas: os homens gastam cerca de dez horas semanais com os 
cuidados da casa. Supondo uma jornada de 8 horas nos cinco dias úteis da semana, 
os homens destinavam quase 2 horas diárias ao trabalho no lar, enquanto as 
mulheres gastavam 4 horas e 24 minutos diários adicionais a essa atividade. 
 
"A mulher acaba acumulando o trabalho fora com os afazeres da casa", analisa o 
presidente do IBGE, Eduardo Nunes. 
 
Em São Paulo, 88,4% das trabalhadoras também se dedicavam aos serviços 
domésticos, dispondo, em média, de cerca de 20 horas semanais com isso. 
 
Mesmo mais dedicadas ao lar, as mulheres permanecem por mais tempo na escola: 
as que estavam empregadas têm, em média 8,6 anos de estudo, contra 7,6 anos 
dos homens. Segundo o IBGE, as explicações para o maior nível de estudo das 
mulheres é que o fato de estarem menos inseridas no mercado de trabalho -73,2% 
dos homens com mais de dez anos de estudo trabalham, contra 51,6% das 
mulheres- e de se ocuparem mais tardiamente. 
 
Remuneração  
 
Mais anos de estudo não garantem, porém, uma remuneração igual para as 
mulheres. O rendimento/hora feminino (R$ 4,20) correspondia a 84% da renda 
média dos homens -R$ 5. Quando analisado o rendimento médio mensal, porém, a 
diferença era maior: a renda das mulheres (R$ 644,80) representava 77,33% da 
dos homens (R$ 833,80). 
 
Quanto mais anos de estudo, maior é a distância do rendimento feminino para o 
masculino, revela o IBGE. Na faixa de 12 anos de estudo ou mais (ao menos 
superior incompleto), as mulheres ganhavam por hora (R$ 10,10) 62% do 
rendimento masculino (R$ 16,40). A diferença era menor no grupo com até quatro 
anos de estudo: a renda feminina (R$ 2,10) correspondia a 84% da dos homens 
(R$ 2,60). 
 
Para Ana Lúcia Sabóia, coordenadora da Síntese de Indicadores Sociais, a diferença 
do padrão de renda de homens e mulheres, mesmo quando considerado o 
rendimento por hora, derruba o argumento de alguns especialistas de que as 



mulheres ganham menos por estarem inseridas parcialmente no mercado de 
trabalho. 
 
Os dados mostram ainda que o emprego feminino é de pior qualidade e que menos 
mulheres conseguem atingir o topo de suas carreiras. Em 2004, 26,2% das 
trabalhadoras eram não remuneradas (especialmente aquelas que ajudam os 
maridos que trabalham por conta própria) ou domésticas, percentual superior ao de 
mulheres com carteira de trabalho assinada -25,7%. Entre os homens, 33,8% eram 
empregados registrados formalmente. 
 
Segundo o IBGE, só 3,9% das mulheres empregadas estavam, em 2004, em cargos 
de direção -ou 1,379 milhão. No caso dos homens, o percentual era de 5,5%. O 
Distrito Federal tinha o mais elevado percentual de mulheres em cargos de direção 
(8%) em razão do maior número de mulheres no serviço público, cujo ingresso 
ocorre principalmente por concurso público. 
 
Pesquisa 
 
A Síntese de Indicadores Sociais tem como principal base de dados a Pnad 
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 2004. A publicação reúne ainda 
dados da Pesquisa de Registro Civil, com informações de mortalidade infantil, 
casamentos, divórcios e mortes por causas externas. 
 
A Pnad é uma pesquisa feita numa amostra representativa dos domicílios do país e 
investiga desde informações sobre emprego, rendimento, condições e tipos de 
moradia, serviços públicos (água, saneamento e outros) até acesso a bens duráveis 
(geladeira e outros). A maior parte dos dados da Pnad foram apresentados em 
outubro de 2005. No mês passado, o IBGE divulgou um suplemento sobre 
programas oficiais de transferências de renda e educação. 
 
Leia mais 
 
 
Psicóloga e doméstica trabalham dobrado  
Roberto Price  
 
Depois do expediente, elas ainda se dedicam a afazeres como lavar louça e arrumar 
a casa 
 
Com histórias tão diferentes, a psicóloga Fernanda Alt, 23, e a doméstica Suely 
Emiliano, 48, têm algo em comum em seu cotidiano: trabalham fora e se dedicam 
aos afazeres domésticos. 
 
Fernanda, moradora da Gávea, bairro nobre da zona sul do Rio, atende pacientes 
no consultório pela manhã e é assistente em cursos de formação em alguns dias na 
semana. À noite, quando chega depois de uma jornada de ao menos oito horas de 
trabalho, tem de se dedicar à casa. "Gasto pelo menos uma hora por dia, lavando 
louça e arrumando as coisas", disse. 
 
Até o ano passado, Fernanda tinha uma faxineira a cada 15 dias, mas o volume de 
trabalho aumentou e ela precisou da profissional uma vez por semana. "Foi o que 
me ajudou a ter mais tempo para estudar, me atualizar. Antes, gastava horas do 
dia, principalmente para preparar a comida, que agora é ela quem faz." Solteira, 
Fernanda mora sozinha há cerca de dois anos. 
 



Moradora de Duque de Caxias (Baixada Fluminense), Suely acorda às 6h para 
trabalhar nas três casas nas quais é diarista. Chega muitas vezes depois das 20h e 
ainda tem de se dedicar ao trabalho doméstico. 
 
Responsável pelo domicílio, Suely diz que, às vezes, mesmo cansada, ainda tem de 
lavar, passar e arrumar a casa. Ela ganha R$ 65 por dia de trabalho. 
 
A ajuda, diz a diarista, vem dos sete filhos, que contribuem com os afazeres 
domésticos. "Não sobra só para as meninas, não. Os meninos também ajudam. 
Cada um cuida da sua roupa, ajuda a limpar e a cozinhar. Boto todo mundo para 
trabalhar", disse. 
 
Leia mais 
 
Mercado se tornou mais seletivo 
 
O mercado de trabalho se tornou mais seletivo, e as empresas passaram a escolher 
pessoas com nível superior para funções que não precisavam necessariamente 
desse nível de qualificação. É que a taxa de desemprego mais elevada (12,4%) 
está no contingente de pessoas com ensino médio (de nove a 11 anos de estudo), 
de acordo com dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) de 
2004. 
 
Para quem tem nível superior, a taxa de desemprego era de 5,4%. Na média, ficou 
em 8,9% em 2004 - menos do que os 9,7% registrados em 2003. 
 
De acordo com o economista Marcelo de Ávila, do Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada), há uma oferta muito grande de mão-de-obra qualificada no 
mercado, o que faz os empregadores escolherem quem ao menos ingressou no 
ensino superior, mesmo para vagas que não precisem desse nível de instrução. 
 
Essa análise, diz, é reforçada ao se observar a taxa de atividade por grupos de anos 
de estudo -percentual de pessoas no mercado de trabalho (ocupadas ou procurando 
emprego) em relação à população com mais de dez anos. 
 
No contingente com mais de 12 anos de estudo, 82,5% das pessoas estavam no 
mercado de trabalho. Na faixa de nove a 11 anos, 75,2%. 
 
A maior presença daqueles com mais anos de estudo no mercado de trabalho 
combinada com a menor taxa de desemprego mostra que eles conseguiram se 
ocupar mais facilmente, de acordo com Ávila. 
 
Leia mais 
 
Brasil já é o 8º em número de idosos 
 
O acelerado envelhecimento da população brasileira já coloca o país na oitava 
posição no ranking de nações com as maiores populações de idosos do mundo. Em 
2004, o Brasil tinha 17,6 milhões de pessoas com mais de 60 anos -9,7% da 
população total. Ainda trabalhavam no país 29,9% deles. 
 
Para cada cem jovens com até 15 anos, existiam no país 25 idosos. Essa relação, 
em 1980, era de 11 pessoas com mais de 60 anos a cada cem com até 15 anos. 
 
Mas o Brasil ainda está longe de ser considerado um país com a estrutura etária 
envelhecida, onde a proporção de jovens é igual ou menor que a de velhos. 
 



O país mais envelhecido é a Itália, com 142 idosos com mais de 60 anos a cada 
cem jovens -a nação é a nona em número absoluto. Na seqüência, vêm Japão (141 
a cada cem) e Alemanha (131 a cada cem). Em termos absolutos, as maiores 
populações de idosos estão na China, na Índia e nos EUA. 
 
Mantido o atual ritmo, o Brasil terá em 2050 uma pirâmide etária parecida com a 
atual da França, onde as faixas mais velhas igualam ou superam as mais jovens. 
 
O envelhecimento da população brasileira ocorre de forma acelerada, diz o 
demógrafo do IBGE Juarez de Oliveira. "A França, em razão das duas Guerras 
Mundiais, levou um século para ter uma população envelhecida." 
 
Para Eduardo Nunes, presidente do IBGE, a vantagem é que o Brasil já sabe que 
terá um maior número de idosos e terá tempo para se preparar, com reformas nas 
áreas de Previdência e saúde. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 14 abr. 2006, Cotidiano, p. C4. 
 
 


