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Uma lupa colocada pela primeira vez pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) sobre o segmento do trabalho doméstico da Pesquisa Mensal de 
Emprego (PME), referente a março deste ano, constatou que é uma verdade cada 
vez menor a idéia comum de que o emprego doméstico é destinado às pessoas de 
mais baixa escolaridade. Dos 1,62 milhão de trabalhadores domésticos (94,3% 
mulheres) existentes nas seis regiões metropolitanas que fazem parte da pesquisa, 
aproximadamente 230 mil, correspondentes a 14,2% do total, tinham 11 anos ou 
mais de estudo - pelo menos o ensino médio completo.  
 
O conjunto de trabalhadores domésticos representava 8,1% do total de pessoas 
ocupadas na área da pesquisa em março de 2006. Em março de 2002, era 7,7% 
dos ocupados.  
 
Embora o contingente de pessoas com zero a menos de oito anos de estudo 
(analfabetos ou que não completaram o ensino fundamental), ainda seja de 64% - 
diante de 29,8% no total da população ocupada - , em março de 2002 o 
contingente de empregados domésticos nessa faixa de escolaridade era de 71%. A 
redução foi de 10% nesse curto período de quatro anos. Ao mesmo tempo, a 
parcela dos que tinham pelo menos o ensino médio completo cresceu no mesmo 
período 52,7%, saltando de 9,3% para 14,2% do total.  
 
Em São Paulo a parcela de empregados domésticos com 11 anos ou mais de estudo 
chegava a 16% em março deste ano. Cresceu também nas seis regiões, de forma 
mais modesta, o grupo dos que tinham de 8 a 10 anos de estudo, passando de 
19,2% para 21,5% do total.  
 
 Para os técnicos do IBGE, o crescimento do emprego doméstico entre os mais 
escolarizados é reflexo do aumento da escolaridade como um todo no país. De 
março de 2002 para março de 2006, o tempo de escolaridade médio das pessoas 
ocupadas nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Porto Alegre passou de 8,7 para 9,2 anos (mais 5,7%). Entre 
os empregados domésticos, embora os números sejam mais modestos (o tempo de 
escolaridade médio passou de 5,4 para 5,9 anos), o crescimento foi maior, de 
9,2%.  
 
O economista Marcelo de Ávila, especialista em mercado de trabalho do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), não discorda de que parte do crescimento da 
escolaridade entre os trabalhadores domésticos deve-se ao aumento da 
escolaridade geral, tanto que a geração de empregos é cada vez maior para a faixa 
de 11 anos ou mais de estudo, mas enxerga também o fenômeno como uma 
conseqüência de um aspecto negativo e estrutural, que é o estreitamento do 
mercado de trabalho no Brasil e no mundo.  
 
"Não é que o mercado de trabalho doméstico esteja demandando o aumento da 
escolaridade. É falta de canal de posicionamento. O mercado está muito mais 
seletivo", disse. Para o analista do Ipea, a pessoa estuda para conseguir uma 
posição melhor, mas acaba às vezes tendo de aceitar outra ocupação mais modesta 
por falta de alternativa.  
 
Ávila citou como exemplo o concurso feito pela Companhia de Limpeza Urbana do 
Rio de Janeiro (Comlurb), no ano passado, que atraiu 385 mil pessoas, muitas 
delas de nível superior de escolaridade, para preencher 1.200 vagas. A escolaridade 
mínima exigida no concurso era a 4ª série do ensino fundamental.  
 



O estudo especial feito pelo IBGE revelou também que a remuneração por hora 
trabalhada não é muito mais elevada para os profissionais com mais tempo de 
estudo. Ela passa de R$ 2,3 por hora para quem tem até dez anos de estudo para 
R$ 2,6 por hora para quem tem 11 anos ou mais, entre os empregados domésticos. 
A média para este trabalhador era de R$ 2,5 por hora. Para o conjunto das pessoas 
ocupadas, incluindo os trabalhadores domésticos, a remuneração/hora média era 
de R$ 6,3 em março deste ano.  
 
Quando a análise passa para a remuneração média habitualmente recebida por 
mês, a dos trabalhadores domésticos fica em cerca de 35% da recebida por todo o 
pessoal ocupado (R$ 350,5 e R$ 1.006,8, respectivamente). Dentro do universo do 
trabalho doméstico, os que têm 11 anos ou mais de estudo recebiam em março R$ 
417,8 por mês, uma diferença de 25% para os R$ 333,5 dos que tinham de zero a 
menos de oito anos de estudo.  
 
Como a pesquisa inclui diaristas e empregados fixos, a diferença de renda pode 
significar que a maior parte dos diaristas, que trabalham menos horas, está no 
grupo de menor escolaridade. O IBGE constatou também que nas seis regiões 
metropolitanas o trabalho doméstico está crescendo entre as pessoas acima de 35 
anos e caindo nas faixas de idade mais baixas.  
 
A pesquisa mostrou também que caiu de 37,4% para 34,4% de 2002 para 2006 a 
parcela de domésticos que tinham carteira assinada (diante de 70% dos ocupados 
em empresas privadas em março de 2006) e que 61,8% dos trabalhadores desse 
setor se declararam pretos e pardos. 
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