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Introdução

Durante o final do século XX, a presença feminina no mercado de trabalho apresenta taxas de
crescimento cada vez maiores. Porém, ao contrário do que se acreditava, a maior presença das
mulheres no mercado de trabalho não trouxe uma relação de gênero mais igualitária, já que ainda
são as principais responsáveis pelos cuidados domésticos e sofrem discriminações salariais e
ocupacionais. Essa desigualdade de gênero não só mantém a mulher em uma posição subalterna
em relação ao homem como também agrava os índices de desigualdade social e impacta
negativamente na conciliação entre a vida produtiva e reprodutiva. Com base na bibliografia
existente sobre o tema “articulação entre trabalho e família”, este projeto de iniciação científica
buscou verificar as diferenças existentes entre homens e mulheres, tanto no mercado de trabalho
quanto no trabalho doméstico, e entre as próprias mulheres com filhos e sem filhos residentes no
domicílio.

Metodologia

A abordagem adotada no trabalho foi quantitativa com uma análise descritiva de dados
secundários. Os resultados foram obtidos a partir do banco de dados das PNADs (Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios) de 2001, 2004 e 2009 do IBGE, explorando principalmente algumas
características socioeconômicas e da estrutura doméstico-familiar da população feminina e
masculina de 10 anos e mais de idade.

Como a PNAD de 2001 não inclui a população das regiões rurais do Norte do Brasil, afim de
tornar os dados comparáveis no período destacado, foram excluídas da análise a população das
regiões rurais do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará e Amapá.

Resultados e Discussão

De 2001 para 2009 observa-se uma ligeira queda na proporção de pessoas economicamente
ativas na faixa etária mais jovem (10-19 anos) e aumento nas faixas etárias mais avançadas (a partir
dos 40 anos de idade) tanto para homens quanto para mulheres. A proporção de negros (pretos e
pardos) jovens na PEA é um pouco maior do que nos outros grupos de cor, situação que se inverte a
partir dos 30 anos. Novamente, esse comportamento é observado tanto para homens quanto para
mulheres. Quanto à jornada de trabalho, as mulheres aparecem distribuídas em maiores proporções
nas faixas de jornada menores ( de 15 a 44 horas semanais) enquanto que os homens concentram-se
nas faixas maiores ( de 40 a 49 ou mais horas).

No período analisado, percebe-se que tanto as mulheres ocupadas quanto as desocupadas estão,
na sua maioria, inseridas em famílias de casais com filhos. Porém, essa proporção se reduz nas
famílias com filhos menores ou com até 14 anos de idade. Tantos entre as biparentais quanto para
as monoparentais. Nessas ultimas aumenta a proporção com filhos maiores de 14 anos.

Tabela 1 - Distribuição da População de 10 anos e mais de idade por 
sexo e faixa de jornada de trabalho. Brasil*, 2001, 2004 e 2009

Tabela 2 - Proporção de mulheres por condição de ocupação e tipo de família. 
Brasil*, 2001, 2004 e 2009

Contudo, para o 
período 
destacado, 
observa-se um 
aumento na 
proporção, tanto 
feminina quanto 
masculina, na 
faixa de jornada 
de trabalho 
convencional de 
40 a 44 horas 
semanais.

Fonte: IBGE, PNAD 2001, 2004 e 2009. Tabulações próprias.
*Excluída a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e Pará.

Fonte: IBGE, PNAD 2001, 2004 e 2009. Tabulações próprias.
*Excluída a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e Pará.
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Conclusões

Entre as mulheres, as cônjuges são as que tem proporções maiores de ocupadas. As mulheres que têm
filhos apresentaram proporções relativas de ocupadas maiores e melhores médias de renda do trabalho
principal. Entretanto, concentram-se nos quintis menores de renda domiciliar per capita e apresentam
médias de horas gastas em afazeres domésticos maiores. A articulação entre trabalho e família, que se
traduz na chamada dupla jornada feminina, impõe limites e constrangimentos na carreira profissional da
mulher, que muitas vezes acaba se inserindo em empregos precários ou se ausenta do mercado de
trabalho por conta disto. Acrescido a isso, a mulher sofre discriminações por sua condição de gênero,
tendo menor acesso a cargos de chefia e a determinados ramos de trabalho e recebendo salários menores
que seus pares masculinos, diferença esta que se torna maior para as mulheres que têm filhos.

Essa proporção tem
incremento entre 2001 e
2009. De forma geral, em
2009 a situação piora, sendo
que o quarto e quinto quintil
perdem seu peso relativo se
comparados com os anos
anteriores, exceto para as
mulheres ocupadas com
jornadas de 49 horas ou mais.
No geral, as mulheres com
filhos residentes apresentam
proporções relativas maiores
nos quintis mais elevados de
renda do trabalho, entretanto,
não conseguem as mesmas
proporções que as mulheres
sem filhos residentes, o que
pode ser um reflexo das
dificuldades que as

Tabela 4 - Média de horas gastas em afazeres domésticos pelas 
mulheres de 10 anos ou mais de idade por condição de 
ocupação e filhos que moram no domicílio. 
Brasil*, 2001, 2004 e 2009

Observa-se que a média do
rendimento mensal do trabalho
feminino ainda é, no mínimo, 27%
menor em relação à média masculina,
e, no máximo, 51,9% menor. As
mulheres que tem filhos morando no
mesmo domicílio são as mais
desprivilegiadas, apresentando as
maiores diferenças.

Tabela 3 - Razão entre a média do rendimento mensal
do trabalho principal feminino e a média do
rendimento mensal do trabalho principal masculino
por jornada de trabalho e filhos morando no mesmo
domicílio. Brasil*, 2001, 2004 e 2009

Fonte: IBGE, PNAD 2001, 2004 e 2009. Tabulações próprias.
*Excluída a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e Pará.

As mulheres ocupadas e sem filhos
morando no mesmo domicílio
apresentam uma condição econômica
mais favorável em relação às outras,
com proporções relativas mais
elevadas nos quintis maiores de
rendimento domiciliar per capita.

Entre as mulheres, aquelas que têm
filhos morando no mesmo domicílio
apresentam médias maiores de horas
gastas em afazeres domésticos, sejam
elas ocupadas ou desocupadas. As
mulheres desocupadas, por sua vez,
sempre apresentam médias de horas
gastas em afazeres domésticos
maiores do que as ocupadas.

As ocupadas com jornada de trabalho de até 14 horas, com ou sem filhos, majoritariamente estão no 
quintil de menor renda do trabalho principal.

mulheres que possuem responsabilidades no cuidado dos filhos têm em conseguir se estabelecerem em 
posições profissionais melhores, como aponta literatura revisada.

Fonte: IBGE, PNAD 2001, 2004 e 2009. Tabulações próprias.
*Excluída a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e Pará.

Filhos morando 

no domicílio
Jornada de trabalho 2001 2004 2009

até 14 horas 40,1 43,5 57,4

15-39 horas 71,8 80,0 80,3

40-44 horas 79,5 83,2 84,2

45-48 horas 75,3 71,7 76,6

49 ou mais horas 66,3 67,9 70,6

Total 65,0 68,1 71,5

até 14 horas 38,7 40,3 48,2

15-39 horas 77,7 75,3 72,8

40-44 horas 78,2 82,4 83,0

45-48 horas 78,8 72,0 75,0

49 ou mais horas 68,3 64,6 97,1

Total 62,1 61,9 64,6
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Mean N Mean N Mean N

Sem 

filhos

18,9 10036720 17,47 11390787 17,7 13178037

Tem 

filhos

27,1 17736922 24,69 20269140 24,3 21883257

Total 24,1 27773642 22,09 31659927 21,8 35061294

Sem 

filhos

25,5 1923643 22,66 2149661 21,5 2226975

Tem 

filhos

40,3 2069812 35,52 2311671 35,1 2409290

Total 33,1 3993455 29,33 4461332 28,6 4636265
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Tipo de família Ocupadas Desocupadas Ocupado Desocupado Ocupadas Desocupadas

Casal sem filhos 10,8 8,3 11,5 8,2 14,2 10,3

Casal com todos os filhos menores de 14 anos 23,0 23,6 21,9 23,4 20,1 22,4

Casal com todos os filhos de 14 anos ou mais 20,8 20,7 22,3 21,3 23,1 22,2

Casal com filhos menores de 14 anos e de 14 anos ou mais 15,1 13,9 13,4 12,8 11,2 11,1

Mãe com todos os filhos menores de 14 anos 7,2 11,4 0,0 0,0 6,0 8,8

Mãe com todos os filhos de 14 anos ou mais 11,5 11,5 7,2 10,9 13,3 13,7

Mãe com filhos menores de 14 anos e de 14 anos ou mais 3,6 4,6 12,2 13,3 3,2 4,4

Outros tipos de família 7,9 6,1 3,5 4,2 9,0 7,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total N 30710723 4142041 34739267 4642391 38983341 4878467

2001 2004 2009


