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Resumo

Esse é um estudo de alocação do tempo para o Brasil utilizando dados da pesquisa “Outras
Formas de Trabalho" da PNAD Contínua 2019. O objetivo do estudo é a mensuração da
desigualdade de tempo em trabalho doméstico entre adultos e entre jovens e a análise da
desigualdade intra-gênero em relação a esse tipo de trabalho, com foco no impacto da variável
raça e na presença de cônjuge e filhos no domicílio. As hipóteses principais são que mulheres
pretas ou pardas realizam mais trabalho doméstico do que brancas, ter filhos aumenta a carga
horária feminina de trabalho doméstico mais que proporcionalmente para mulheres e que
meninas realizam mais horas de trabalho doméstico que meninos entre 13 e 17 anos. Por meio
de regressões MQO são obtidos resultados que confirmam a hipótese apresentada e permitem
a quantificação da desigualdade entre homens e mulheres no país em relação ao trabalho
doméstico. Mulheres pretas ou pardas realizam cerca de 1 hora semanal de trabalho doméstico
a mais que mulheres brancas no Brasil. As horas trabalhadas em trabalho remunerado, os
rendimentos familiares e a escolaridade estão associados a níveis mais baixos de desigualdade
entre homens e mulheres. Essas variáveis produzem as maiores desigualdades intragênero.
Em função da diferença de rendimentos e do nível de escolaridade entre pessoas pretas ou
pardas e brancas no país, sugere-se que o peso do trabalho doméstico seja ainda superior ao
obtido por meio do controle na análise econométrica. Para jovens entre 13 e 17 anos,
obtém-se que estudar e não realizar trabalho remunerado está associado a -5,53 horas de
trabalho doméstico para meninas.

Palavras-chave: alocação de tempo, trabalho doméstico, trabalho de cuidado, economia do
cuidado, raça e gênero

Abstract

This is a time allocation study for Brazil using data from “Outras Formas de Trabalho” of
PNAD Contínua 2019. The objective of this study is the measurement of time inequality in
housework between adultos and between teenagers and the analysis of the inequality between
people of the same gender. The hypothesis are that black and mixed, pretas or pardas, women
in Brazil spend more hours in housework than white women, having children elevates
housework time disproportionately for women and that girls from 13 to 17 years old spend
more hours in housework than boys. The OLS regressions results confirm the hypothesis
presented and allowed the quantification of the inequality between men and women regarding
housework time. Black and mixed women spend 1 hour a week more in housework than white
women in Brazil. The hours worked in paid work, the family income and the level of
education are associated with lower levels of inequality between men and women. These
variables produce more inequality within genders. Due to the difference in income and the
level of education between black and mixed and white people, we suggest that the importance
of housework for black and mixed women is even bigger than the value obtained through the
econometric analysis. For teenagers between 13 to 17 years old, we find that studying and not
having a paid job is associated with a 5,53 hours decrease in housework for girls.

Key words: time allocation, housework, care work, care economics, race and gender
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1. Introdução

Embora a entrada oficial das mulheres no mercado de trabalho esteja associada à

segunda metade do século XX, o trabalho feminino existe desde a origem da humanidade

(Sullerot, 1966). A análise costuma focar no grupo específico de mulheres brancas de classe

média e no trabalho realizado somente fora de casa, ignorando tanto a heterogeneidade dentro

da parcela das mulheres quanto o trabalho reprodutivo realizado no domicílio. Nesse sentido,

a autora Angela Davis (2016) coloca as mulheres negras como as primeiras a trabalhar fora de

casa, muito antes das guerras mundiais e das revoluções feministas, principalmente quando se

analisa o ocidente. Mesmo atualmente existe uma diferença significativa na participação das

mulheres no mercado de trabalho: 54,5% das mulheres participavam da força de trabalho, em

comparação a 73,7% dos homens em 2019 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [

IBGE] , 2021).

Como discutido por Bandeira e Preturlan (2016, p. 51), "a entrada das mulheres no

mercado de trabalho não representou, necessariamente, sua autonomia e sua “liberação” do

trabalho reprodutivo ou a melhor distribuição dele entre os sexos”. A maior presença feminina

geral no mercado de trabalho a partir da década de 50 e o aumento do número de tecnologias

e serviços domésticos disponíveis não levaram à grande queda esperada no tempo gasto em

trabalho doméstico e de cuidado por mulheres em todo o mundo. Essa situação é vista

inclusive em países desenvolvidos e reconhecidos por apresentarem maiores índices de

igualdade. Dados para países europeus (Eurostat, 2019) mostram que o tempo diário gasto

com trabalho doméstico e de cuidado de pessoas é de 47 minutos a até 3h16 minutos maior

para mulheres do que para  homens.

Para o caso brasileiro, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua (PNADC) do IBGE de 2019 revelam que mulheres empregadas no mercado de

trabalho gastam em média 18,5 horas semanais em afazeres domésticos e/ou cuidado de

pessoas, enquanto o número para homens é de 10,4 horas. A diferença aumenta quando são

observados homens e mulheres não ocupados, com mulheres dedicando 24 horas em

comparação às 12,1 horas dos homens. Existe também uma assimetria entre o tipo de trabalho

doméstico realizado predominantemente por pessoas de cada gênero: 95,5% das mulheres

realizam tarefas de preparar ou servir alimentos, arrumar a mesa ou lavar louça em

comparação a 62% homens. A predominância masculina só é observada em uma das sete

atividades pesquisadas - pequenos reparos ou manutenção do domicílio, do automóvel, de

eletrodomésticos - realizados por 58,1% dos homens e apenas 30,6% das mulheres. A taxa de
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realização de tarefas nas quais homens e mulheres mais se assemelham ocorre na comparação

de pessoas que moram sozinhas.

Independente de cor ou raça, a taxa de realização de afazeres e de cuidado de pessoas

pelas mulheres é maior, sendo a disparidade de gênero maior entre pessoas pretas e pardas do

que entre pessoas brancas. De fato, existem mais fatores que diferenciam o tempo gasto com

trabalho doméstico no país.

Embora a escolaridade tenha sido muito utilizada para explicar a diferença entre a

alocação de tempo entre homens e mulheres no passado, atualmente mulheres possuem mais

anos de estudo que homens no Brasil (IBGE, 2021). Nota-se ainda uma grande desigualdade

na taxa de realização de tarefas domésticas por homens e mulheres com mesma escolaridade,

com uma maior proporção de mulheres realizando essas tarefas. A taxa de realização de

trabalho doméstico e os anos de estudo de homens e mulheres aumentam na mesma direção.

Entre pessoas com ensino fundamental completo e ensino médio incompleto nota-se a maior

diferença na realização de tarefas domésticas por gênero, 13,8%, e entre pessoas com ensino

superior completo a menor diferença 5,2% (IBGE, 2020).

Existe uma relação entre o desequilíbrio na realização de tarefas domésticas e de

cuidados de pessoas e a situação das mulheres no mercado de trabalho (Medeiros, Pinheiro;

2018). Em 2019, homens trabalhavam fora de casa em média 42,7 horas por semana,

enquanto as mulheres 37,9 horas, levando a uma diferença de 4,8 horas na jornada de trabalho

(IBGE 2020). Segundo a PNADC de 2019, homens que realizaram tarefas domésticas

trabalharam em média 0,4 horas a mais em todos os trabalhos do que homens que não

realizaram essas atividades. No caso das mulheres, aquelas que realizaram tarefas domésticas

trabalharam no total 1 hora a menos em todos os trabalhos do que as que não realizaram

tarefas, mostrando uma possível relação negativa entre a realização de tarefas no domicílio e o

trabalho fora de casa para mulheres (IBGE, 2020). Tendo em vista a expressiva quantidade de

tempo destinada pelas mulheres às tarefas domésticas, 77% maior que a dos homens em

média, é provável que isso afete o tempo disponível para o trabalho fora de casa ou que seja

um reflexo da dificuldade de integração de mulheres no mercado de trabalho.

Uma face estrutural do trabalho doméstico que deve ser explorada é sua terceirização

por meio de trabalhadoras domésticas, babás, cuidadores de idosos e outros. Essa

terceirização é expressiva no Brasil: existiam 6,3 milhões de empregados domésticos em 2019

segundo dados da PNAD Contínua, sendo 92% mulheres (IBGE, 2020). Em diversos países,

principalmente aqueles com maior PIB per capita, a força de trabalho feminina imigrante -

mais vulnerável, racializada e com piores condições financeiras - ocupa um espaço
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significativo dos postos de trabalho doméstico (International Labor Office, 2015). No Brasil,

o trabalho doméstico representa uma importante porcentagem de mulheres no mercado de

trabalho até hoje. Do número total de mulheres no setor, cerca de 61% são negras. O grande

número de empregadas domésticas, em sua maioria negras, está ainda aliado a uma

informalidade intensa e crescente, com mais de 70% do total trabalhando sem carteira

assinada em 2019 (IBGE, 2020), e que pode crescer em função da pandemia do COVID-19,

que se iniciou em março de 2020 no Brasil.

O trabalho doméstico remunerado possui uma relação particular à raça no Brasil em

razão da escravidão (Pinheiro et al., 2019). A predominância de mulheres negras e em geral

com baixa qualificação e baixa renda favorece a associação dessa profissão com o passado de

escravidão (Souza, 2016). Em relação à presença majoritária de mulheres negras oriundas de

famílias de baixa renda, “o fato é que persistem barreiras que, por um lado, limitam a

participação das mulheres em determinadas esferas e, por outro, limitam sua saída de outros

espaços, como é o caso do trabalho doméstico” (Pinheiro et al., 2019, p.11).

Raça e renda permanecem muito conectados no Brasil ainda hoje: existe uma

sobrerrepresentação de pessoas pretas ou pardas que vivem abaixo das linhas de pobreza

(IBGE, 2019). Ademais, a razão de rendimentos é mais igual entre homens e mulheres pretos

ou pardos do que entre mulheres como um todo (IBGE, 2019), mostrando a importância da

análise da raça como fator explicativo aliado ao gênero no caso do trabalho doméstico e de

cuidado.

1.1.Objetivo do trabalho

Tradicionalmente, os estudos de alocação de tempo entre homens e mulheres em

relação ao trabalho doméstico priorizam a análise da desigualdade de gênero, dissecando

menos as diferenças entre os grupos heterogêneos de homens e mulheres. Isso ocorre em

grande parte pela maior homogeneidade de classe e raça intrafamiliar, principalmente quando

se pensa no surgimento desses estudos nos países desenvolvidos. Contudo, os contrastes

intragênero são mais expressivos em um país como o Brasil, com níveis de pobreza e

desigualdade significativos e com um passado histórico recente de escravidão.

Como bem colocado por Medeiros e Pinheiro (2018, p.2),

“Parte do que estamos estudando é senso comum. Por exemplo, é óbvio que existe

7



uma divisão sexual do trabalho e que nessa divisão a maior responsabilidade pelo

trabalho doméstico é feminina. Nosso foco, porém, não é na constatação desses

fatos e sim em sua mensuração com alguma precisão. Esse tipo de mensuração

é especialmente importante para nossos objetivos, uma vez que nos importa não

somente comparar uma categoria geral de mulheres com outra de homens e sim

verificar também diferenças que existem dentro dos grupos formados pelas

mulheres e pelos homens.”(2018, p.2)

Esse trabalho busca expandir o estudo da desigualdade de gênero no uso do tempo no

Brasil, especialmente com a análise da raça como um fator explicativo de desigualdade no uso

do tempo em trabalho doméstico entre mulheres. Ademais, essa monografia se propõe a

analisar a realização de trabalho doméstico por filhas e filhos entre 13 e 17 anos, buscando

identificar e quantificar a desigualdade para esse grupo e verificar o impacto desse trabalho no

tempo empregado nesse tipo de trabalho reprodutivo por homens e mulheres adultos. Os

principais objetivos são a mensuração da desigualdade na quantidade de horas empregadas no

trabalho remunerado e no trabalho doméstico, de cuidado e de produção do próprio consumo,

a identificação dos fatores que mais impactam nas desigualdades e a análise da desigualdade

de tempo empregado em trabalho doméstico por meninas e meninos entre 13 e 17 anos.

As principais hipóteses são que a raça possui influência na quantidade de horas

empregadas em trabalho doméstico por homens e mulheres, com pessoas pretas ou pardas

realizando mais horas deste trabalho. Além disso, acredita-se que a presença de filhos, e ou

enteados, impacta positivamente nas horas empregadas em trabalho doméstico por mulheres

de maneira mais que proporcional aos homens. Por fim, a hipótese final é de que meninas

entre 13 e 17 anos empregam mais horas em trabalho doméstico que seus pares masculinos.

O estudo representa uma expansão e um aprofundamento da investigação do tema,

sendo a base de dados uma parte estrutural para isso: a pesquisa “Outras Formas de Trabalho”

da PNADC aumenta o nível de detalhe das informações disponíveis sobre o trabalho

doméstico e de cuidado no país, não tendo sido ainda utilizada em algum trabalho de uso do

tempo. As bagagens teórica e metodológica fornecidas pelos estudos realizados para o Brasil

utilizando a PNAD auxiliam a criação dos modelos usados e dão suporte aos resultados

apresentados.

O trabalho se divide em 5 partes. O capítulo 2 aborda a revisão da teoria e da literatura

sobre o tema. O terceiro capítulo discorre sobre os dados e apresenta as estatísticas descritivas

das observações. No quarto capítulo é explicada a metodologia e são apresentados os

resultados encontrados. O quinto e último capítulo conclui o trabalho.
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2. Revisão Teórica e da Literatura

2.1 Teorias econômicas sobre o uso do tempo

Existem diversas teorias econômicas que tentam explicar a distinção na alocação de

tempo entre homens e mulheres em um mesmo domicílio. O trabalho seminal desenvolvido

por Becker (1965) representa o marco inicial no estudo da alocação do tempo pelas famílias.

Nesse modelo, a família, assim como a firma, toma decisões de alocação de tempo dedicado

ao trabalho fora de casa, lazer e trabalho doméstico com base na produtividade relativa dos

membros familiares. A alocação de tempo de um membro da família dependerá das

oportunidades disponíveis para os outros membros (Becker, 1965).

Em sua obra de 1991, Becker expande seu trabalho sobre a família com o modelo de

especialização. Nessa análise, a diferença na alocação de tempo entre homens e mulheres nas

famílias deriva de investimentos desiguais em capital humano e de uma questão biológica,

intensificada pela especialização em determinadas atividades. Características biológicas

díspares1 entre homens e mulheres explicariam porque “embora com o mesmo investimento

em capital humano, uma hora de trabalho doméstico de uma mulher não é um substituto

perfeito para uma hora de um homem2” (p.38, tradução livre). Segundo o economista, a

diferenciação na alocação independe da origem da vantagem comparativa. Na realidade, ele

aponta que particularidades biológicas na especialização e investimento de capital humano

reforçam a divisão sexual do trabalho entre o mercado de trabalho e o trabalho doméstico,

sendo necessária somente uma pequena desigualdade inicial para o aparecimento de grandes

diferenças observáveis. Isso dificultaria a separação entre causas biológicas e do meio sobre a

divisão do trabalho entre homens e mulheres (p.63).3

Os modelos de barganha surgiram posteriormente e explicam a alocação de tempo

com base na negociação e na posição ocupada pelos agentes dentro da unidade familiar

(Lundberg, S; Pollak, R; 1994). Nesse sentido, nos modelos cooperativos (Manser and Brown,

1980; McElroy and Horney, 1981) e não cooperativos (Leuthold, 1968; Bourguignon, 1984;

3 Página 63
2 Página 38 becker 1991

1 O autor se refere a características puramente biológicas, como a gestação e a amamentação, e também a
consequências como a maior conexão e preocupação com o cuidado em função do tempo e esforço investidos
pelas mulheres na geração dos filhos.
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Ulph, 1988; Chen and Woolley, 2001; Lundberg and Pollak, 1993, 1996), a alocação de

recursos é determinada pela negociação entre os membros da família e os resultados

dependem do poder de barganha4 de cada membro.

Nos modelos de barganha não-cooperativa ou de esferas separadas cada membro da

família maximiza sua própria utilidade, havendo um padrão de equilíbrio de Nash5 de jogos

não-cooperativos. No trabalho de Shelly Lundberg e Robert Pollak (1994), o ponto de

ameaça, pior situação possível, é um desequilíbrio na relação e quanto maior a utilidade do

indivíduo nesse ponto, maior será sua utilidade na solução do modelo. Assim, o indivíduo

com maior renda individual e maior controle dessa renda possui os maiores poderes de

negociação e toma a decisão de alocação que mais o favorece. Nesse caso, um maior poder de

barganha levaria a uma realização menor de trabalho doméstico.

O padrão de consumo de uma família dependerá de quem controla a renda dentro da

família (Pollak, 2003, p.129). Há aqui um reconhecimento das normas sociais e dos papéis de

gênero envolvidos: “a alocação de responsabilidades maritais reflete normas sociais ao invés

de diferenças de preferência e produtividade entre o homem e a mulher num casamento em

específico” (p.129, tradução livre).

Os modelos coletivos (Chiappori, 1988, 1992; Browning and Chiappori, 1998)

representam outra alternativa teórica para a alocação do tempo dentro das famílias. Em seu

modelo, Pierre-André Chiappori (1988) define que os membros da família possuem funções

de utilidade próprias, os bens podem ser consumidos privada ou publicamente e a decisão

domiciliar é Pareto eficiente6. Assim, alterar as decisões em relação a consumo e oferta de

trabalho para aumentar o bem-estar de um indivíduo reduzem o bem-estar de outro. Nesse

caso, na função de bem-estar para as preferências da família está representada a capacidade de

cada cônjuge de impor suas preferências no processo decisório intrafamiliar. A existência de

funções de utilidade individuais se diferencia do entendimento de Becker (1965), o qual

determina uma função única de utilidade a ser maximizada pelas famílias.

As teorias apresentadas acima relacionam a disponibilidade de tempo e de recursos

relativos como explicações da diferença na alocação de tempo para o trabalho doméstico por

homens e mulheres. A perspectiva de gênero é outra teoria que busca explicar essa

desigualdade.

6 Uma situação é Pareto eficiente quando não há como melhorar a condição de um indivíduo sem piorar a de
outro. Esse conceito é diferente da ideia de desigualdade.

5 Equilíbrio de Nash é a solução de equilíbrio de um jogo não cooperativo, isto é, a situação em que, dadas as
decisões dos demais jogadores, os participantes não conseguem melhorar sua condição mudando de decisão

4 Poder de barganha é a capacidade de influência, o poder relativo, que um indivíduo possui sobre o outro. No
casamento isso derivaria da utilidade que cada indivíduo possuiria na ausência do casamento.
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2.2 Perspectiva de gênero

A perspectiva de gênero associa essa desigualdade no trabalho doméstico à

discriminação e ao papel de gênero. A dificuldade de separação entre fatores biológicos e

puros e fatores do meio, identificada no trabalho de Becker (1991) entendida de maneira

diferente por Judith Butler (2004), uma das principais teóricas contemporâneas do feminismo.

A autora questiona a existência de uma noção de gênero a qual preceda a regulamentação de

gênero, defendendo que a construção do gênero se dá por meio da regulação. Nesse sentido, a

explicação sobre a maior eficiência doméstica de mulheres em razão do maior tempo gasto

nessas atividades não seria suficiente para justificar a origem da maior alocação de tempo por

esse grupo.

Em “O Ponto Zero da Revolução”, Silvia Federici (2018) aborda o papel essencial,

mas invisibilizado, do trabalho realizado em casa pelas mulheres no capitalismo. De acordo

com ela, o trabalho doméstico - compreendendo aqui as tarefas domésticas, o cuidado de

pessoas e o trabalho de reprodução - é vital para a reprodução da força de trabalho e

representa a base para o processo de criação de acúmulo de capital. A invisibilidade, então,

estaria ligada à visão do trabalho doméstico como consequência do amor e também à

dificuldade de identificar o trabalho doméstico quando ele é realizado por outra pessoa.7

Assim, seria somente por causa desse aspecto invisível que seria viabilizada a existência de

um tipo de trabalho sem remuneração monetária (Federici, 2018); ou seja, haveria uma

externalidade positiva8 do trabalho doméstico não reconhecida.

De acordo com Federici (2018), a associação histórica do trabalho doméstico às

mulheres é o principal elemento da discriminação e da exploração sofridas por esse grupo.

Dessa forma, a maior presença feminina em serviços semelhantes ao trabalho doméstico

como empregada doméstica, babá, professora e enfermeira seriam um exemplo tanto da

associação desse tipo de trabalho com o papel da mulher quanto da maior especialização e

experiência das mulheres nesse tipo de atividade. Essa relação não é observada somente pela

teoria feminista, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada [IPEA] (2019)

aponta para a sobrerrepresentação da mulher nos serviços de cuidado como um todo, que

8 Externalidade positiva é a geração de benefício para indivíduos que não participaram da ação. Isto é, é efeito
colateral positivo de uma ação.

7 página 89
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estão ligados a baixa remuneração e qualificação. Outro aspecto relevante é o esforço alto

exigido das mulheres em grande parte dessas ocupações de cuidado, que é repetido em suas

próprias casas após o fim do expediente (IPEA, 2019).

A entrada da mulher no mercado de trabalho não foi a solução desses problemas

(Federici, 2018). O trabalho fora de casa significou na realidade a acumulação de tarefas e

demandas e em sua maioria baixos salários, em função da remuneração baixa ou inexistente a

qual as mulheres estariam já acostumadas9 (p.74). Em grande parte, a entrada da mulher no

mercado de trabalho esteve ligada à terceirização do trabalho doméstico. Essa terceirização

não representa a libertação das mulheres envolvidas, aumentando a distância entre a mulher

que contrata e a que realiza o serviço (Federici, 2018). A subordinação e a inferioridade

associados ao papel de “dona de casa” levam à rejeição deste pela classe média, que, no lugar

de uma luta pela transformação da estrutura familiar, transfere esse papel para a empregada

doméstica (Prandi, 1981).

Essa falta de identificação e solidariedade entre as mulheres e as empregadas

domésticas pode ser observada pela reação de oposição de mulheres de classe média à

Proposta de Emenda Constitucional 72, conhecida como a PEC das domésticas (Nassif,

2019). Essa proposta de emenda constitucional formalizava a profissão fornecendo os

mesmos direitos dos trabalhadores, já há muito estabelecidos no país. O histórico de

escravidão brasileiro, com a ausência de reparação ou auxílio aos ex-escravos adiciona no

caso brasileiro ainda uma faceta racial à essa diferenciação dentro do trabalho doméstico

apontada por Silvia Federici.

Atualmente, essa área de estudo com foco no trabalho de reprodução é conhecida

como Economia do Cuidado e foca em como o cuidado é visto pela sociedade e pela

economia e quais são os impactos do cuidado sobre as mulheres. Nancy Fraser (2016) dialoga

com Silvia Federici e com o conceito de economia do cuidado em “Contradictions of Capital

and Care”. Para a autora, embora o sistema capitalista dependa do cuidado dedicado na

criação dos trabalhadores e da população como um todo, considera-se o cuidado de crianças

como um bem privado, um “problema” a ser resolvido intra-domicílio. Nesse sentido, a

incapacidade de reconhecer o cuidado de crianças como um bem público limita a

transformação do sistema de gênero (England, 2010).

9 página 74
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2.3  Uso do Tempo

Como colocado por Nathalie Itaboraí (2015, p.378),
“A análise dos usos do tempo permite quantificar tais 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”.

A investigação sobre o uso do tempo não é recente: as primeiras pesquisas em larga

escala foram realizadas na década de 60 por países como Canadá e o Reino Unido

(Ironmonger, 1999). Na década de 90, países em desenvolvimento iniciaram a implementação

dessas pesquisas, mas essa trajetória tem sido mais lenta e desigual (Ironmonger, 1999). Nesse

sentido, países desenvolvidos apresentam uma gama maior de estudos sobre uso do tempo em

função da existência de pesquisas já bem solidificadas. Esse não é o caso da maioria de países

em desenvolvimento como o Brasil.

Um método para coletar dados de uso do tempo são as perguntas estilizadas, que

requer que as pessoas lembrem do tempo que gastaram em atividades num dado período de

tempo. O diário é reconhecido como a melhor maneira de obter esses dados de uso do tempo

(Rubiano-Matulevich, Viollaz, 2019), porém, existem limitações em ambos métodos. Natália

Fontoura e Clara Araújo (UERJ, 2016) apontam para a subestimação do tempo dedicado ao

cuidado de crianças, idosos, enfermos ou pessoas com deficiência, mesmo no caso dos

diários. Isso se deve à realização de diversas atividades num mesmo período, em que a

atividade secundária de cuidado ou atividade doméstica tende a ser preterida no relato, em

grande parte por sua característica contínua e constante (Craig, 2002). Mais críticas podem ser

levantadas em relação à existência de viés na percepção e no relato das horas empregadas em

trabalho doméstico e de cuidado por homens e mulheres.

Os dois primeiros estudos para o Brasil foram realizados por meio de pesquisas feitas

com diários na década de 70 e 90 (Souza, 1976; Aguiar, 2001). O IBGE iniciou a

implementação de perguntas referentes ao uso do tempo em 2001 e a expansão do nível de

detalhamento das pesquisas tem sido gradual, culminando na PNAD Contínua atual, que

realiza a pesquisa “Outras Formas de Trabalho” na quinta visita aos domicílios. Essa

pesquisa, apesar de não ser uma pesquisa de uso do tempo, aborda diferentes tipos de

trabalho, como produção de alimentos para próprio consumo, cuidado de idosos e limpeza da

residência, além de identificar as horas gastas em nos variados tipos de trabalho.
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Uma literatura recente mas em expansão demonstra que existem diferenças étnicas e

raciais no trabalho doméstico que precisam ser mais exploradas (Pinto e Coltrane 2009; Sayer

e Fine 2011; Wight, Bianchi, Hunt, 2012; Bolzendahl e Gubernskaya, 2016). Esses estudos

para os Estados Unidos demonstram diferenças entre o tempo empregado em trabalho

doméstico e de cuidado em função de raça e etnia, mas a variedade de metodologias

empregadas limita a comparação entre eles. Além de questões culturais e de valores, a

participação no mercado de trabalho, os rendimentos e o tamanho das famílias são fatores que

podem levar a números maiores ou menores de horas gastas com trabalho doméstico no

domicílio (Wight, Bianchi, Hunt, 2012). Embora o contexto étnico e racial estadunidense seja

diferente do brasileiro, é importante explorar como o tempo empregado em tarefas domésticas

e de cuidado se relaciona com a raça no Brasil.

2.4 Estudos no mundo e no Brasil

De acordo com o estudo realizado para a Europa por Gimenez-Nadal e Molina (2020),

a proporção de trabalho remunerado e trabalho doméstico de mulheres e homens europeus

permaneceu muito desigual na década de 2010. Os resultados obtidos pelo método de

regressão MQO mostraram que as pessoas ocupadas gastavam comparativamente mais tempo

em atividades para o mercado e menos em trabalho doméstico do que pessoas não ocupadas -

desempregadas ou aposentadas. Na realidade, quando foram analisadas características

sociodemográficas, a diferença de gênero no trabalho remunerado diminuiu ou até

desapareceu.

Tendo em vista o contexto brasileiro, a observação de estudos para países em

desenvolvimento é importante. A análise das diferenças de gênero na alocação de tempo em

Ruanda (Habimana, 2017) mostrou que existia uma diferença de gênero significativa na

alocação de tempo. A presença de crianças no domicílio se mostrou um fator importante que

aumenta o tempo gasto em trabalho doméstico por mulheres e em trabalho remunerado por

ambos os sexos, levando os autores a sugerirem uma assimetria no cuidado de crianças no

país. Assim como é o caso do Brasil, não existe pesquisa de uso do tempo no país.

Vanessa Nadal, Suzanne Bianchi e Bijou Hunt (2012) analisam a variação étnica e

racial do tempo de trabalho doméstico entre homens e mulheres nos Estados Unidos. Seus

resultados indicam desigualdades maiores entre homens e mulheres de origem hispânica e

asiática, em comparação com pessoas negras e brancas. Os resultados obtidos indicam que
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modelos tradicionais de alocação do trabalho doméstico não se aplicam igualmente para os

diferentes grupos étnicos e raciais. A disponibilidade de tempo como indicativo de maior

alocação de tempo para trabalho doméstico parece se aplicar bem para mulheres brancas, mas

não apresenta o mesmo poder explicativo para as mulheres de outras raças ou grupos étnicos.

No estudo do uso do tempo na parte urbana da Bolívia, Medeiros, Osório e Costa

(2007) encontraram evidências de que as diferenças de gênero pautam a distribuição

qualitativa e quantitativa do trabalho doméstico. Isto é, mulheres realizam mais trabalho

doméstico geral e não há substituição perfeita entre trabalho remunerado e doméstico. Além

disso, os autores identificaram grande desigualdade na distribuição de trabalho remunerado e

doméstico entre os homens e entre as mulheres, o que sugere a existência de outras variáveis,

fora gênero que influenciam as diferenças de horas trabalhadas pelos indivíduos. Fatores

como a composição demográfica das famílias e a classe são sugeridas para análises futuras.

O trabalho de Marcelo Medeiros e Luana Pinheiro (2018) utiliza dados da PNAD

2013 para avaliar a desigualdade de gênero no uso do tempo no Brasil. Seu objetivo é a

mensuração da desigualdade em cada tipo de trabalho entre homens e mulheres e a análise da

dupla jornada e das desigualdades intra-gênero. Eles concluem que metade das mulheres e dos

homens não acumula jornadas de trabalho, o que se deve a uma minoria de homens que

realiza trabalho doméstico e à menor proporção de mulheres que participam do mercado de

trabalho. Em sua análise, é a ocupação no mercado de trabalho que causa as maiores

desigualdades dentro dos grupos de homens e de mulheres.

Nathalie Itaboraí (2015) faz uso de dados da PNAD para os anos de 1996, 2006 e

2012 e da Pesquisa sobre Padrão de Vida (PPV), realizada em 1996, para mensurar os tempos

de trabalho remunerado e doméstico. Seu foco é o estudo dos efeitos da desigualdade na vida

privada sobre a autonomia feminina em geral e as diferenças existentes entre mulheres de

diferentes classes sociais no uso do tempo. Os resultados mostram que a classe é um fator

importante na diferenciação de tempo gasto no trabalho doméstico por mulheres, chegando a

uma diferença de mais de 10 horas semanais entre o grupo mais alto e o mais baixo. Existem

menos diferenças nos grupos de homens, com homens mais escolarizados dedicando um

número um pouco maior de horas ao trabalho doméstico. A autora conclui que, embora seja

importante, a desigualdade de classe é menos expressiva que a desigualdade de gênero no que

tange às diferenças na realização do trabalho doméstico.

Marinalva Maciel (2008) utiliza dados da PNAD de 2004 para investigar os

determinantes do tempo destinado a atividades domésticas dos casais, dentre outros. A autora
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usa os modelos de Becker-Gronau10 e de barganha para analisar a alocação de tempo para as

atividades domésticas. Os resultados encontrados para o Brasil se relacionam mais à teoria do

poder de barganha, na qual quem tem maior poder de barganha se beneficia mais da união,

realizando, dentre outros, menos afazeres domésticos. Ademais, os resultados apontam para a

importância das desigualdades regionais brasileiras na determinação da alocação de tempo

dos casais.

O trabalho de Araújo e Scalon (2006) usa a pesquisa “Gênero, Trabalho e Família no

Brasil”, baseada num estudo realizado em 2003, para analisar a relação entre valores,

percepções e práticas sobre a igualdade de gênero e seu reflexo no trabalho doméstico. Sua

análise explicita a desigualdade presente no tempo gasto com trabalho doméstico. Os dados

mostram que, em horário não escolar, crianças abaixo de 10 anos recebem cuidado

fundamentalmente da mãe, sendo os avós que ocupam o segundo lugar. Além da menor

participação observada como um todo, foi observada certa especificidade ou seletividade nas

tarefas realizadas pelos homens, como pequenos consertos domésticos ou brincadeira com os

filhos.

3.  Dados e Estatísticas Descritivas

3.1 Os dados

Nesse trabalho utilizamos dados da quinta visita realizada dentro da Pesquisa Nacional

por Amostra de Domicílios - Contínua, produzida pelo IBGE para o ano de 2019, último ano

para o qual se tem informações disponíveis. Embora não seja uma pesquisa de uso do tempo

no Brasil, a pesquisa “Outras Formas de Trabalho” da PNAD Contínua fornece informações

importantes para o estudo do tema no país, destrinchando os afazeres domésticos por tipo e

especificando as informações sobre cuidado.

As informações de horas gastas nos diferentes tipos de trabalho são relatadas pelos

entrevistados e se referem à quantidade de horas habitualmente gasta, exceto pelo tempo de

trabalho voluntário, que se refere ao efetivo na semana de referência da pesquisa. A pesquisa

reconhece somente horas inteiras, não considerando frações de hora, sendo estas arredondadas

para  menos quando se tratam de 29 ou menos minutos e o contrário em outros casos.

10 Com a expansão feita por Gronau (1977), definiu-se o modelo Becker-Gronau, o modelo clássico de produção
doméstica.

16



A pesquisa coleta dados para diferentes tipos de trabalho. Dentro dos trabalhos

remunerados estão trabalho principal, secundário e outros trabalhos. Existem também o

trabalho doméstico e de cuidado, que são unificados num só valor, o trabalho voluntário e a

produção para o próprio consumo. O estudo destrincha as horas gastas em tipos de atividades

de produção para consumo próprio. As horas de trabalho voluntário são contabilizadas pela

semana de referência e somente consideradas quando pelo menos 1 hora foi realizada no

período. Trabalho voluntário é aquele não compulsório cujo objetivo é a produção de bens e

serviços para pessoas que não são parentes nem moram no mesmo domicílio e no qual não há

recebimento de dinheiro ou outros benefícios. Neste trabalho foram levadas em consideração

todas as atividades mencionadas acima, buscando utilizar toda a informação fornecida sobre o

uso do tempo pelas pessoas.

3.2 A variável dependente

De acordo com a PNAD Contínua, trabalho doméstico é a realização na residência das

demais tarefas: preparar ou servir alimentos, arrumar a mesa ou lavar louças; cuidar da

limpeza ou manutenção de roupas e sapatos; fazer pequenos reparos ou manutenção do

domicílio, do automóvel, de eletrodomésticos ou outros equipamentos; limpar ou arrumar

domicílio, a garagem, o quintal ou o jardim; cuidar da organização do domicílio (pagar

contas, contratar serviços, orientar empregados etc.); fazer compras ou pesquisar preços de

bens para o domicílio; cuidar dos animais domésticos; e outras tarefas domésticas.

O trabalho de cuidado é entendido na pesquisa como a realização das dessas tarefas

em relação a moradores ou parentes não moradores do domicílio: auxiliar nos cuidados

pessoais (alimentar, vestir, pentear, dar remédio, dar banho, colocar para dormir); auxiliar em

atividades educacionais; ler, jogar ou brincar; monitorar ou fazer companhia dentro do

domicílio; transportar ou acompanhar para escola, médico, exames, parque, praça, atividades

sociais, culturais, esportivas ou religiosas; e outras tarefas de cuidados de moradores.

A produção para o próprio consumo se dá pela produção de bens e serviços para uso

exclusivo dos moradores e/ou parentes não moradores do domicílio. Essa produção se dá por

meio de quatro tipos de atividades: cultivo, pesca, caça e criação de animais; produção de

carvão, corte ou coleta de lenha, palha ou outro material; fabricação de calçados, roupas,

móveis, cerâmicas, alimentos ou outros produtos; e construção de prédio, cômodo, poço ou

outras obras de construção.
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Por questões de espaço e organização, menções futuras a "trabalho doméstico"

representarão a junção de trabalho doméstico, de cuidado e produção para próprio consumo,

que são as 3 atividades identificadas pela PNAD Contínua associadas ao que se entende como

trabalho reprodutivo.

3.3 A amostra

Em relação às observações, limitações foram colocadas. Foram considerados somente

os dados de indivíduos com domicílio em situação urbana no país, com o intuito de trazer

mais robustez para os resultados encontrados. Tendo em vista a sobrerrepresentação de

pessoas que não realizam trabalho remunerado entre as crianças e jovens, foram analisadas

pessoas a partir de 18, o que reduz em 23% as observações da pesquisa. Essa limitação de

idade foi aplicada na análise das variáveis ligadas à ocupação e às horas empregadas nos

diferentes tipos de trabalho e na regressão para adultos. O estudo para jovens se limitou a

pessoas entre 13 e 17 anos.

A categoria de raça amarela foi agrupada dentro de “branca” e a de indígena foi

agrupada sob “pretas ou pardas” por causa da similaridade entre essas raças no que tange à

ocupação e em função da baixa quantidade de pessoas amarelas e indígenas na amostra. A

porcentagem de pessoas amarelas ou indígenas é reduzida: 0,53% e 0,41% respectivamente.

Por fim, em função do limite de 168 horas por semana, foram excluídas observações com

números maiores que esses para o total de horas gastas em todos os trabalhos. Sendo assim,

existiam então 238.817 observações considerando as pessoas de 18 ou mais anos e 23.176

para o grupo entre 13 e 17 anos.

3.4 Construção de Variáveis

Variáveis foram criadas para análise:

Mulher é a variável dummy que assume valor 1 caso a pessoa seja mulher e 0 caso seja

homem.

Preta ou Parda é uma variável dummy que assume valor 1 caso a pessoa seja de raça preta ou

parda e 0 caso contrário.

Nível superior é a variável dummy que assume valor 1 caso a pessoa tenha completado o

ensino superior e 0 caso contrário.
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Cônjuge é uma variável dummy que assume valor 1 no caso de pessoa que mora com cônjuge.

Pessoa ocupada é uma variável dummy que assume valor 1 caso a pessoa possua algum

trabalho e valor 0 caso contrário.

Região é uma variável categórica que representa a região brasileira na qual a pessoa habita.

Rendimento familiar representa os rendimentos conjuntos obtidos por todos na família,

considerando o habitual do trabalho remunerado e o efetivo de outras fontes, em mil reais.

Horas Trab Rem/Vol é uma variável contínua que representa o número de horas empregadas

em trabalho remunerado e trabalho voluntário pelo indivíduo.

Só estuda é uma variável dummy que assume valor 1 caso a pessoa esteja matriculada na

escola e não realize trabalho remunerado e 0 caso contrário, sendo utilizada para a análise de

jovens entre 13 e 17 anos.

Só trabalha é uma variável dummy que assume valor 1 caso a pessoa realize trabalho

remunerado e não frequente a escola e 0 caso contrário, sendo utilizada para análise de jovens

entre 13 e 17 anos.

Filhos 0-12 é uma variável dummy que assume valor 1 caso a pessoa possua filhos, ou

enteados, entre 0 e 12 anos.

Filhos 18 ou mais é uma variável dummy que assume valor 1 caso a pessoa possua filhos, ou

enteados, com 18 ou mais anos.

Filhos menos 18 é uma variável dummy que assume valor 1 caso a pessoa possua filhos, ou

enteados, com menos de 18 anos.

Filha 13-17 é uma variável dummy que assume valor 1 caso a pessoa possua pelo menos uma

filha, ou enteada, entre 13 e 17 anos.

Num filhos 0-12 é uma variável categórica que assume representa o número de filhos, ou

enteados, com 12 ou menos anos no domicílio.

Num filhos 13-17 é uma variável categórica que assume representa o número de filhos, ou

enteados, entre 13 e 17 anos no domicílio.
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Num filhos 18 ou mais é uma variável categórica que assume representa o número de filhos,

ou enteados, com 18 ou mais anos no domicílio.

Horas Trabalho Doméstico é uma variável contínua que representa as horas gastas com

trabalho doméstico, cuidado de pessoas, produção para o próprio consumo e trabalho

voluntário.
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3.5 Estatísticas Descritivas

3.5.1 Sumário dos dados

Autoria própria. Fonte: IBGE, PNAD Contínua, microdados.

Pessoas pretas ou pardas são maioria, representando 58,6% de todas as observações.

Numa análise mais aprofundada, 8,74% das pessoas se autodeclararam pretas e 49,41% se

autodeclararam pardas. Mulheres representam 52,52% das observações da amostra. Do total

de 128.176 mulheres acima de 18 anos, 48% estavam ocupadas. A proporção se mostra
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consistente nas diferentes raças, 46,93% das mulheres pretas ou pardas estão ocupadas e

50,36% das mulheres brancas estavam ocupadas no período da pesquisa. Do total de 110.788

homens acima de 18 anos, 67,62% estavam ocupados. 68,82% dos homens brancos e 66,80

dos homens pretos ou pardos estavam ocupados.

A escolaridade das mulheres é mais alta. No nível superior completo existe a maior

diferença entre homens e mulheres: 18,97% das mulheres e 14,52% dos homens com 18 anos

ou mais possuem nível superior. A diferença de escolaridade entre raças é maior do que entre

gêneros: 24,93% das pessoas brancas possuem ensino superior completo em comparação com

12,38% das pessoas pretas ou pardas. A porcentagem de mulheres brancas com nível superior

é de 26,83%, comparado com a 14,2% das mulheres negras. A desigualdade é similar entre

homens brancos e pretos e pardos: 22,58% dos brancos e 9,97% dos pretos ou pardos

possuem nível superior.

Os homens empregam uma quantidade consideravelmente maior de horas que as

mulheres em trabalho remunerado. Isso parece estar relacionado com a grande quantidade de

homens ocupados. 67,62% dos homens estavam ocupados no período da pesquisa e a

proporção de homens com não ocupados é bem inferior à de mulheres não ocupadas. Assim

como no caso das mulheres, os níveis de ocupação masculinos analisados por raça também se

mostram consistentes. Homens e mulheres se assemelham na quantidade de empregos extras:

1,77% das mulheres e 2,08% dos homens possuem mais de um emprego.

As mulheres representam 93,84% dos empregados domésticos, sendo 68,66% dessas

mulheres pretas ou pardas. 13,83% das mulheres ocupadas no país atuam como empregadas

domésticas. A pesquisa divide os demais trabalhos em setores amplos - militar, setor privado,

setor público, empregador, por conta própria, trabalhador familiar não remunerado - o que não

permite uma comparação específica de profissões. Contudo, tendo em vista a heterogeneidade

de profissões dentro de cada setor mencionado, não é absurdo sugerir que o emprego

doméstico ainda seja um grande polo de absorção das mulheres ocupadas no Brasil.
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Autoria própria. Fonte: IBGE, PNAD Contínua, microdados.

O rendimento médio obtido pelas pessoas ocupadas no país foi de 2.244 reais. Quando

desagregados por raça e gênero, os rendimentos mostram que existem desigualdades e que a

maior diferença se dá pela raça. Mulheres pretas ou pardas recebem em média 1.527 reais

enquanto homens pretos ou pardos recebem 1.975 reais. As mulheres brancas recebem em

média 2.348 e os homens brancos recebem 3.377 reais. Essa diferença pode estar associada a

diversos fatores como a maior presença de pessoas pretas ou pardas, principalmente mulheres,

em cargos com remuneração mais baixa e mais flexibilidade (Goldin, 2015), ou à

discriminação por raça e gênero (Goldin, Rouse, 2000).

Seguindo o esperado pela literatura sobre o tema (Araújo, Scalon, 2006; Maciel, 2008;

Medeiros, Pinheiro, 2018), o tempo empregado em trabalho doméstico e de cuidado é maior

para mulheres do que para homens. O próximo capítulo analisa essa diferença e se ela se dá

pela quantidade de pessoas de cada gênero que realizam tarefas domésticas ou pela

quantidade de horas gastas nessas atividades. Para pessoas com 18 anos ou mais, 65% dos

homens e 76,88% das mulheres realizam tarefas de trabalho doméstico, cuidado ou produção

para próprio consumo. Na divisão por gênero e raça, 76,61% das mulheres pretas ou pardas,

77,14% das mulheres brancas, 66,53% dos homens brancos e 64,03% dos homens pretos ou

pardos realizam trabalho doméstico.
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3.5.2 Tipos de atividades
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Elaboração própria. Fonte: IBGE, PNADC 2019, microdados.

A divisão das diferentes tarefas de trabalho doméstico, cuidado e produção para

próprio consumo permite verificar diferenças na taxa de realização dos diversos tipos de

atividades dentro destas formas de trabalho entre gênero. As diferenças de realização por raça

não se mostraram significativas.

No caso dos afazeres domésticos, existem grandes diferenças entre homens e

mulheres. O único grupo de afazeres domésticos nos quais os homens participam mais do que

as mulheres é o de "fazer pequenos reparos ou manutenção do domicílio, do automóvel, de

eletrodomésticos ou outros equipamentos", em que 48,7% dos homens e 30,92% das mulheres

participam. Esse resultado também é obtido no trabalho de Clara Araújo e Celi Scalon (2006),

que usam dados de uma pesquisa realizada em 2003 no país. Esses resultados sugerem

seletividade e desigualdade no tipos de tarefas domésticas realizadas dentro do domicílio.

Em relação ao cuidado, a taxa masculina de realização é mais semelhante à das

mulheres, embora ainda seja inferior. A atividade realizada pela maior parte dos homens é a

de monitorar ou fazer companhia dentro de casa, feita por 21,02%.

Em relação à produção para próprio consumo, a taxa de realização dos homens é mais

semelhante e em sua maioria superior à taxa das mulheres. Embora seja realizado por uma

pequena proporção da população como um todo, mais homens realizam tarefas de produção
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para próprio consumo. Somente a fabricação de roupas, tricô, crochê, bordado, cerâmicas,

rede de pesca, alimento é realizado por uma porcentagem maior de mulheres do que de

homens. Isso sugere novamente a associação de algumas atividades a normas ou preferências

de gêneros, indicando que existe desigualdade no tipo de tarefa realizada por homens e

mulheres.

3.5.3 Carga Total Trabalho Remunerado e Trabalho Doméstico

Com base nos trabalhos de Medeiros e Pinheiro (2018) e Medeiros, Osório e Costa

(2007), primeiro foi mensurada a diferença no tempo gasto em trabalho remunerado e

doméstico e de cuidado por homens e mulheres. A proporção de pessoas que realizam tais

trabalhos em cada gênero e as médias de horas empregadas são importantes para identificar se

a diferença entre homens e mulheres se dá pela baixa taxa de realização ou pela quantidade

menor de horas empregadas. A análise para pessoas acima de 18 anos, considerando trabalho

doméstico como trabalho doméstico, de cuidado e produção para próprio consumo forneceu

os demais valores:

Autoria própria. Fonte: IBGE, PNAD Contínua, 2019.11

Diferente dos resultados encontrados por Medeiros e Pinheiro (2018) para dados da

PNAD 2013, o resultado obtido aqui é uma carga horária total de trabalho equivalente para

homens e mulheres. A igualdade em valor de horas não se dá por uma distribuição igual entre

trabalho remunerado e doméstico. Embora inferior à taxa feminina, a proporção de homens

que realizam trabalho doméstico é elevada. Essa elevação da taxa de realização de trabalho

doméstico por homens explica a diferença no resultado obtido por Medeiros e Pinheiro

(2018).

11 Os valores separados por asteriscos na tabela indicam respectivamente a incidência do tipo de trabalho por
gênero e a média de horas empregadas por quem realiza cada tipo de trabalho.
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A grande diferença na média de horas gastas no trabalho doméstico se deve em sua

maioria à quantidade de horas médias empregadas nesse tipo de trabalho pelos homens que o

realizam. Em relação à diferença no trabalho remunerado, existe uma proporção menor de

mulheres trabalhando e suas cargas horárias também são mais reduzidas que as dos homens.

Isso explica parte da diferença entre homens e mulheres no que tange a média de horas de

trabalho remunerado.

4. Metodologia e Resultados

4.1 Estratégia Empírica

Primeiramente, serão feitas regressões MQO para cinco modelos com horas de

trabalho doméstico como a variável dependente, onde se busca identificar e mensurar

variáveis que determinam esse tempo para homens e mulheres com 18 ou mais anos. Em

sequência, será feita uma sexta regressão MQO de um modelo para a análise do tempo

empregado em trabalho doméstico por crianças e jovens entre 13 e 17 anos, buscando

registrar se há desigualdade e quais seus determinantes.

A regressão por MQO, Mínimos Quadrados Ordinários, é um método de estimação de

parâmetros em uma regressão linear. Essa técnica busca estimar valores de resposta de uma

variável dependente em função de variáveis explicativas por meio da minimização da soma

dos quadrados da diferença entre o valor estimado e os valores dos dados observados.

O Teorema de Gauss-Markov afirma que, sendo satisfeitos alguns pressupostos, os

estimadores obtidos pela metodologia MQO são os melhores estimadores lineares não

viesados, best linear unbiased estimators da sigla BLUE em inglês. Essa afirmação é válida

na veracidade das cinco hipóteses de Gauss-Markov (Wooldridge, 2006):

1. O modelo de regressão é linear nos parâmetros.

2. A amostragem é aleatória e representativa da população

3. O valor esperado do erro u é igual a zero para todos os valores das variáveis

independentes.

4. Nenhuma das variáveis independentes é constante e elas não apresentam

colinearidade perfeita.
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5. Homocedasticidade: a variância do erro u, condicionada às variáveis

explicativas, é igual para todas as combinações de resultados das variáveis

explicativas.

Assumindo a veracidade das 5 hipóteses descritas, o método de Mínimos Quadrados

Ordinários foi escolhido em função de sua facilidade de interpretação e do tipo de dados

fornecidos pela PNAD Contínua. A estimação foi realizada por meio do software STATA.

A heterocedasticidade dos resíduos não gera viés ou inconsistência nos estimadores

MQO, porém, implica em estimadores de variâncias ineficientes, que invalidam os intervalos

de confiança e estatísticas obtidos (Wooldridge, 2006). Em razão da existência de

heterocedasticidade, foram utilizados erros-padrão robustos, conhecidos também como

erros-padrão de White, que não pressupõem a hipótese 5 de homocedasticidade. Os

erros-padrão e estatísticas t robustos minimizam a variância dos resíduos quando não há

homocedasticidade e solucionam o problema em relação aos intervalos de confiança e

estatísticas t sem afetar os valores dos coeficientes de estimação de MQO (Wooldridge, 2006).

4.1.2 Modelos Horas de Trabalho Doméstico, Cuidado e Produção

A análise foi dividida em três partes: uma em que se busca analisar o impacto das

variáveis em grupos específicos de pessoas, outra na qual são averiguados os efeitos das

variáveis sobre a população em geral e uma final que analisa o grupo de jovens entre 13 e 17

anos. A literatura para o Brasil e outros países (Maciel, 2008; Habimana, 2017) aponta para

diferenças entre pessoas que moram sozinhas, pessoas que moram com cônjuges e pessoas

que possuem ou não filhos. Nesse sentido foram criados os quatro grupos abaixo:

Primeira abordagem: pessoa que mora sozinha e sem filhos

Segunda abordagem: pessoa que mora com cônjuge e sem filhos

Terceira abordagem: pessoa que mora sozinha com filhos

Quarta abordagem: pessoa que mora com cônjuge e com filhos
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Em cada abordagem foram realizadas 5 regressões, analisando as interações entre

mulher e raça, mulher e nível superior, mulher e horas de trabalho remunerado e voluntário e

mulher e região.

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑏𝑑𝑜𝑚 = β + β1 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟 +  β2𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑜𝑢𝑝𝑎𝑟𝑑𝑎 +  β3𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + β4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏 𝑟𝑒𝑚

+  β5𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 +  β6𝑟𝑒𝑔𝑖ã𝑜 + ε

Nos modelos 3 e 4, para pessoas que moram com filhos, são adicionadas ainda as

variáveis Filhos 18 ou mais, Filhos menos 18 e Filha 13-17.

No quinto modelo são analisados todos os grupos de uma maneira conjunta, onde são

feitas também as interações realizadas para os demais modelos, além de interações entre

Mulher e Cônjuge e Mulher e Filhos 0-12.

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑏𝑑𝑜𝑚 = β + β1 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟 +  β2𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎 𝑜𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑑𝑎 +  β3𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + β4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏 𝑟𝑒𝑚

+ β5𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 + β6𝐶ô𝑛𝑗𝑢𝑔𝑒 + β7 𝐹𝑖𝑙ℎ𝑜𝑠 0 − 12 + β 𝐹𝑖𝑙ℎ𝑜𝑠 13 − 17

+  β9𝑇𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜𝑠 18 𝑜𝑢 𝑚𝑎𝑖𝑠 + β10𝑟𝑒𝑔𝑖ã𝑜 + ε

O último modelo é para jovens entre 13 e 17 anos. A escolha da idade para análise

nesse modelo é de grande importância para os estimadores encontrados, pois uma grande

quantidade de crianças pequenas não consegue realizar tarefas domésticas e ainda não

frequentam a escola, o que influencia nos resultados obtidos. Nesse sentido, foram analisados

aqui jovens entre 13 e 17 anos. No caso desses jovens, foram consideradas as variáveis de

Mulher, Preta ou Parda, Rendimento Familiar, Só estuda, Só trabalha e das Regiões. Não

havia observação de criança que estuda e trabalha na amostra.

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑏𝑑𝑜𝑚 = β +  β1 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟 +  β2𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑜𝑢𝑝𝑎𝑟𝑑𝑎 +  β3𝑠ó 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎 + β4𝑠ó 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎

+  β5𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 +  β5𝑟𝑒𝑔𝑖ã𝑜 + ε
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4. 2 Resultados

4.2.1 Modelo pessoas que moram sozinhas sem cônjuge e sem filhos
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A primeira coluna da tabela mostra que a mulher em geral realiza 5,45 horas a mais

em trabalho doméstico que os homens. O valor inicial sem controle de 0,744 revela que

pessoas dessa raça empregam mais tempo em trabalho doméstico. A interação entre Preta e

Parda e Mulher na segunda coluna demonstra que a maior diferença no caso da raça se dá

sobre as mulheres pretas ou pardas, com os valores para homens pretos ou pardos e brancos

sendo mais semelhantes. A variável Preta ou Parda agora representa os homens pretos ou

pardos, cujo coeficiente é de 0,16. Mulheres pretas ou pardas realizam cerca de 1 hora de

trabalho doméstico a mais que mulheres brancas e 5,8 horas a mais que homens brancos.

A interação com Nível Superior na coluna 1.2 revela uma importante informação

sobre o impacto de possuir ou não nível superior. Os resultados dessa coluna mostram que o

coeficiente de Nível Superior é diferente para cada gênero, sendo positivo para homens e

negativo para mulheres. Além disso, observa-se uma diferença na magnitude dos coeficientes,

demonstrando que o impacto desse nível de escolaridade é maior para mulheres do que para

homens. Mulheres que possuem nível superior realizam 1,4 horas a menos de trabalho

doméstico que seus pares com menores níveis de escolaridade. Essa questão é importante no

que tange a raça: como apresentado anteriormente, 27% das mulheres brancas em comparação

à 14% das mulheres pretas ou pardas possuem nível superior.

A quarta coluna apresenta os resultados para a regressão 1.3. Mulher apresenta uma

magnitude maior que nas outras especificações, indicando que mulheres que não realizam

trabalho remunerado e/ou voluntário empregam 6,47 horas a mais em trabalho doméstico que

os homens na mesma situação. A interação com a variável Mulher demonstra que, para

mulheres, as horas de trabalho remunerado e voluntário possuem um impacto negativo sobre

as horas de trabalho doméstico e de magnitude maior que o coeficiente obtido somente para

homens. Sendo a média de horas empregadas em trabalho remunerado e/ou voluntário igual a

37, esse coeficiente chega a -1,9. Apesar de significativa, essa diferença de horas empregadas

em trabalho doméstico por mulheres que realizam trabalho remunerado é pequena quando

considerada a jornada remunerada de 37 horas em média.

Esse resultado vai de acordo com estudos para outros países (Medeiros, Osório, Costa,

2007; Gimenez-Nadal, Molina, 2020), mostrando que existe um impacto negativo do tempo

em trabalho remunerado sobre o trabalho em trabalho doméstico, mas que é de baixa

magnitude. A baixa diferença de horas sugere uma baixa substituibilidade entre o trabalho

remunerado e o trabalho doméstico em geral. Mesmo que os padrões domésticos sejam

31



alterados em função da atuação no mercado de trabalho, existe uma quantidade necessária de

trabalho doméstico a ser realizada em todo domicílio. Para homens, o coeficiente de Horas

Trab Rem/Vol é ainda menor que o feminino, indicando substituibilidade menor ainda entre os

dois tipos de trabalho. Isso pode estar associado à menor taxa de realização de trabalho

doméstico e à menor quantidade de tempo empregada a essas atividades pelos homens.

Rendimento Familiar está negativamente relacionado com o tempo empregado em

trabalho doméstico. Tendo em vista que essa variável é contínua, seu coeficiente deve ser

interpretado pela multiplicação pelo valor do rendimento familiar. A cada mil reais em

rendimento familiar, a pessoa realiza 2,9 horas a menos de trabalho doméstico. Esse resultado

está de acordo com o encontrado por Nathalie Itaboraí (2015), que aponta a classe como um

fator determinante do tempo empregado em trabalho doméstico. A classe, no sentido da

quantidade de dinheiro que a pessoa possui, influência na capacidade de terceirização do

trabalho doméstico e está também atrelada à educação obtida pela pessoa. Tendo em vista a

desigualdade observada anteriormente na média de rendimentos do trabalho remunerado para

pessoas brancas e pessoas pretas ou pardas, a relação entre raça e as horas de trabalho

doméstico se intensifica. A sobrerrepresentação de pessoas pretas ou pardas em classes mais

baixas indica que esses realizam mais horas de trabalho doméstico, pela associação entre raça

e classe no país.

Como observado na coluna 1.1, as pessoas nas regiões Sul e Sudeste empregam mais

horas no trabalho doméstico do que no Centro-Oeste, região controle da análise. Essa situação

pode estar relacionada à menor terceirização desse trabalho, em função de preço,

disponibilidade e/ou questões culturais regionais. A coluna 1.4 apresenta os resultados da

regressão 1.4, onde são feitas todas as interações simultâneamente. Nessa especificação,

Região Sul e Região Sudeste indicam o tempo empregado por homens dessas regiões,

indicando que eles realizam cerca de 1 hora a mais de trabalho doméstico. Região Norte, que

nesse caso se refere aos homens, se mostra significativa a 10%, sendo positivamente

relacionada com a variável dependente. Já as mulheres da região Norte realizam -1.11 horas

de trabalho doméstico do que seus pares na região de controle, o que define um impacto

negativo dessa variável para esse gênero.
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4.2.2. Modelo pessoas que moram com cônjuge e sem filhos

A primeira coluna da tabela 4 apresenta os resultados para a regressão 2. Em relação a

pessoas que vivem com cônjuge e sem filhos, a magnitude do coeficiente de Mulher é maior
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do que na especificação do modelo anterior, sem cônjuge. Esse resultado é observado em

outros trabalhos (Habimana, 2017). Mulheres que vivem com cônjuge, sendo essa pessoa do

sexo feminino ou masculino, empregam 9,41 horas a mais que homens em trabalho

doméstico. A constante, que representa o valor para homens, apresenta valor semelhante ao da

especificação anterior, mostrando que o aumento de carga horária em trabalho doméstico se

deu de maneira desproporcional para as mulheres.

Embora sejam considerados na pesquisa casais de mesmo sexo ou de sexos diferentes,

casais homossexuais representam somente 0,09% da amostra, o que permite inferir que se

tratam de casais heterossexuais em sua maioria. Nesse sentido, um questionamento a se fazer

é o porquê do coeficiente masculino se manter constante se houve um aumento expressivo das

horas de trabalho doméstico por mulheres. Isso pode estar relacionado ao aumento e

intensificação das tarefas como cozinhar, lavar roupas, limpar ambientes e móveis, que seriam

assumidas pelas mulheres. Esses resultados sugerem que mulheres são mais penalizadas que

homens quando vivem com cônjuge.

Assim como o resultado obtido para o primeiro grupo, a interação entre raça e gênero

revela que mulheres pretas ou pardas realizam cerca de 1 hora a mais de trabalho doméstico

em relação às mulheres brancas, que por si realizam 8,9 horas adicionais em relação aos

homens. O coeficiente 0,04 de Preta ou Parda na coluna 2.1 aponta para igualdade de tempo

gasto com trabalho doméstico entre homens de diferentes raças.

As especificações 2 e 2.1 revelavam uma relação negativa de 1,9 horas entre possuir

ou não nível superior. O controle para essa variável na coluna 2.2 mostra que mulheres com

nível superior empregam 4,6 horas a menos do que mulheres sem esse nível de escolaridade.

Esse coeficiente apresenta magnitude muito maior que o valor de -1,4 encontrado para

pessoas que vivem sem cônjuge e sem filhos. Os homens com ensino superior realizam 0,63

horas a mais que seus pares sem esse nível de escolaridade. Esses resultados revelam uma

relação inversa entre escolarização e tempo gasto em trabalho doméstico para mulheres,

situação contrária do que acontece com homens. Essa interação na regressão 2.2 também

aumenta a magnitude do coeficiente de Mulher, que nesse caso representa as mulheres que

não possuem ensino superior. Essas realizam 10,2 horas a mais de trabalho doméstico do que

homens que também não possuem nível superior.
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A interação realizada entre Mulher e Horas Trab Rem/Vol, coluna 2.4, demonstra

impacto negativo sobre a variável dependente. Para mulheres que realizam trabalho

remunerado e/ou voluntário, cada hora empregada reduz em 0,1 horas o trabalho doméstico.

Na média, mulheres que realizam trabalho remunerado gastam 3,7 horas a menos em trabalho

doméstico, com base nas horas médias empregadas em trabalho remunerado. Esse coeficiente

apresenta novamente a baixa substituibilidade entre os dois tipos de trabalho. O valor para

homens que realizam trabalho remunerado e voluntário é aproximadamente 50% do valor

para as mulheres, indicando menor impacto dessa variável na variável dependente. Essa

relação negativa é vista também no Rendimento Familiar. Seu coeficiente possui magnitude

inferior ao grupo de pessoas sozinhas sem filhos, porém ainda é negativo em relação ao

trabalho doméstico. A cada 1.000 reais de rendimento familiar, a pessoa realiza menos 1,06

horas de trabalho doméstico.

Ainda considerando a regressão 5, a relação entre gênero e as regiões demonstra que,

enquanto homens na região Norte realizam 1,5 horas a mais de trabalho doméstico do que

homens na região Centro-Oeste, mulheres da região Norte realizam 1,9 horas a menos que as

mulheres do Centro-Oeste. Situação semelhante acontece na região Sul, com homens

chegando a realizar 2,5 horas a mais de trabalho doméstico do que seus pares na região de

referência. As mulheres da região Nordeste realizam mais horas de trabalho doméstico que as

mulheres do centro-oeste. As demais variáveis e interações carecem de significância

estatística.
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4.2.3. Modelo pessoas que moram sem cônjuge e com filhos
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A primeira coluna da tabela apresenta os resultados para a regressão número 3. Um

resultado inesperado é o coeficiente da Constante, que representa o valor para homens, que é

menor que o encontrado na especificação de pessoas que vivem sem cônjuges e sem filhos.

Ser mulher aumenta em 8,7 horas a variável dependente em comparação com os homens.

Como esperado, o número de filhos com 12 ou menos anos impacta positivamente na

quantidade de horas empregadas em trabalho doméstico. Tal resultado está de acordo com

estudos para o Brasil (Araújo, Scalon, 2006; Maciel, 2008), que mostram que crianças abaixo

dessa idade necessitam de mais cuidados. Além disso, a partir dos 12 anos as crianças podem

ser deixadas em casa sem supervisão de acordo com a legislação brasileira, o que reduz a

necessidade de supervisão.

O número de filhos acima de 18 anos impacta negativamente na variável dependente.

Tal situação provavelmente está relacionada tanto a uma necessidade menor de cuidados

quanto a um auxílio maior na realização de tarefas domésticas, de cuidado e de produção para

próprio consumo por pessoas nessa faixa etária. Ter uma filha entre 13 e 17 anos possui

impacto negativo em torno de 0,9 horas sobre o tempo empregado em trabalho doméstico pela

pessoa responsável pelo domicílio. Os motivos para isso devem ser semelhantes aos

relacionados aos filhos com mais de 18 anos.

Para pessoas que moram sem cônjuge e com filhos, ser preta ou parda possui impacto

positivo sobre a variável explicada. A coluna 2 da tabela 5 representa os resultados da

regressão com interação entre raça e gênero. Ser mulher preta ou parda impacta positivamente

na variável dependente: elas realizam 1,5 horas a mais de trabalho doméstico que mulheres

brancas. O impacto positivo para homens pretos e pardos não é estatisticamente significativo,

mas imagina-se que ele seja positivo e inferior ao feminino, seguindo os resultados obtidos

até então.

A interação entre as variáveis Nível Superior e Mulher mostra que, para mulheres,

esse nível de escolaridade impacta negativamente na variável dependente. O oposto ocorre

com os homens, que realizam 1,91 horas de trabalho doméstico a mais caso possuam nível

superior. As mulheres sem nível superior empregam cerca do dobro de horas em trabalho

doméstico do que os homens de nível semelhante de escolaridade. A diferença entre mulheres

em função do nível superior é de 3,5 horas semanais.
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Para mulheres que realizam trabalho remunerado e/ou voluntário, cada hora

empregada nessas atividades reduz as horas de trabalho doméstico em 0,08 horas. Seguindo as

especificações para os demais grupos, trabalho remunerado e doméstico apresentam baixa

substituibilidade. Tendo em vista a média de horas empregadas em trabalho remunerado por

mulheres, aquelas que realizam esses trabalhos possuem impacto negativo médio de 3,18

horas semanais.

Consistente com os resultados anteriores, o Rendimento Familiar possui impacto

negativo sobre a variável dependente. Seu coeficiente indica que a cada 1000 obtidos de

rendimento familiar, a pessoa realiza 2,26 horas a menos de trabalho doméstico por semana.

Esse valor é significativo e revela diferença importante entre classes na realização de trabalho

doméstico no Brasil.

Como observado na coluna 3.4, as mulheres da região Norte empregam menos tempo

em trabalho doméstico em relação às mulheres da região Centro-Oeste, enquanto os homens

nortistas empregam mais horas que seus pares na região controle. No Nordeste ocorre o

oposto, ser mulher está associado positivamente e ser homem negativamente à variável

dependente. As regiões Sudeste e Sul apresentam resultados semelhantes, em que o trabalho

doméstico é maior para ambos gêneros, mas mais que proporcionalmente para mulheres.
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4.2.4. Modelo pessoas que moram com cônjuge e com filhos
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A tabela acima apresenta os resultados para a regressão 4 e suas interações. O

coeficiente para homens, valor de referência, de 13,68 horas é o maior obtido até então, o que

é esperado tendo em vista a presença de filhos e cônjuge. Na análise de pessoas que moram

com cônjuge e com filhos, mulheres realizam 11,8 horas a mais de trabalho doméstico em

relação a homens.

O número de filhos com 12 ou menos anos possui magnitude 2, maior do que a

observada na regressão 3, em que inexistia cônjuge. Esse resultado, embora contra intuitivo,

está de acordo com o apontado por Marinalva Maciel(2008) em que o cuidado com o filho

aumenta as horas de trabalho mais do que proporcionalmente para uma das partes do casal,

em sua maioria para a mulher. Isso pode estar relacionado ao aumento do número de tarefas e

ao acúmulo de funções sobre a mulher. Ao nível de 5% de significância, o número de filhos

de 13 a 17 anos e a existência de filha dessa mesma faixa etária afetam negativamente a

variável dependente. Na especificação anterior de número 3, onde o cônjuge não morava no

local, a magnitude da presença da filha era de -0,91 na regressão 3. Nesse caso, em que existe

cônjuge no domicílio, a magnitude é de -0,31, o que leva a sugerir que essas jovens assumem

parte das tarefas realizadas pelo cônjuge em sua ausência.

Para as mulheres, ser preta ou parda impacta positivamente nas horas de trabalho

doméstico. Elas empregam 1 hora a mais que mulheres brancas nesse tipo de trabalho,

resultado consistente com as análises anteriores para os demais grupos. Já os homens pretos

ou pardos empregam 0,26 horas a menos que homens brancos em trabalho doméstico. Esse

resultado para homens é diferente do encontrado para os grupos anteriores, em que o impacto

era positivo.

Possuir ensino superior reduz em 4,2 horas a variável dependente no caso das

mulheres, enquanto para os homens o efeito é de aumento de 1,5 horas. Nota-se aqui um

efeito de equalização desempenhado pela escolaridade em nível superior, que está associada a

valores menores de tempo em trabalho doméstico realizado por mulheres. Mulheres que não

possuem ensino superior desempenham aproximadamente o dobro de horas em trabalho

doméstico em comparação a homens de mesma escolaridade.

A análise em relação a empregar horas em trabalho remunerado ou voluntário revela

resultado similar ao já encontrado. O coeficiente de Mulher na coluna 4.3, que indica mulher

que não realiza trabalho remunerado e/ou voluntário, apresenta o maior valor até então. Isso
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indica que elas são as mulheres que empregam mais tempo em trabalho doméstico. A

magnitude dessa jornada é entendida quando se leva em consideração que a constante dessa

análise também é elevada. A diferença de tempo empregado em trabalho doméstico é de 5,92,

baseado na média de horas de trabalho remunerado e/ou voluntário, e representa a maior

desigualdade intra grupo observada até então.

Embora ainda possua sinal negativo, a baixa magnitude do coeficiente de Rendimento

Familiar difere dos resultados obtidos para os demais grupos. Nesse caso, a cada 1.000

obtidos em rendimento familiar a pessoa realiza somente 0,5 horas de trabalho doméstico a

menos.

Na região Norte, ser mulher gera um impacto negativo e ser homem gera um impacto

positivo sobre o tempo gasto em trabalho doméstico. Ou seja, existe maior igualdade de

tempo entre gêneros. Homens e mulheres empregam mais tempo em trabalho doméstico do

que as pessoas do Centro-Oeste. Por fim, homens da região Sul também realizam cerca de 2,5

horas a mais de trabalho doméstico.
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4.2.5. Modelo geral para pessoas com 18 ou mais anos
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O modelo a seguir inclui, além de todas as variáveis utilizadas nos modelos acima, as

variáveis dummy Cônjuge, Ter filhos c/ menos 18 e Ter filhos c/ mais de 18. Foram realizadas

as mesmas interações que nos modelos acima. Nesse caso os coeficientes mostram o impacto

de ter filhos nas idades especificadas e também da presença de cônjuge no domicílio para

todas as pessoas.

A Constante de coeficiente 9,38 representa o valor para homens brancos do

Centro-Oeste, categoria de controle, e apresenta valor semelhante ao obtido no grupo 3,

pessoas sem cônjuge e com filhos. Ser uma pessoa preta ou parda possui impacto positivo em

relação à variável dependente. Mulher possui impacto positivo e indica que as mulheres no

geral realizam cerca do dobro de trabalho doméstico que os homens.

A variável dummy Cônjuge possui magnitude elevada e mostra que viver com cônjuge

está associado a um aumento de 4 horas no trabalho doméstico. É importante salientar que

cônjuge pode ser uma pessoa de sexo diferente ou do mesmo sexo, não havendo somente

casais heterossexuais na análise. Nessa análise, a divisão diferente de idade agrupa uma

seleção mais heterogênea de jovens, o que pode estar associado ao coeficiente 2 para a

presença de filhos com menos de 18 anos na casa. A presença de filhos adultos, como já

demonstrado, possui impacto negativo sobre a variável dependente, possivelmente em função

da redução da necessidade de cuidado e de um maior auxílio nas tarefas.

A interação entre mulher e viver ou não com cônjuge revela o impacto para mulheres

que vivem com cônjuge, que é positivo no valor de 4,16 horas. No caso de homens que vivem

com cônjuge o impacto é positivo no valor de 1,7 horas. Como já dito, tendo em vista a baixa

frequência de casais de mesmo sexo na amostra, é possível sugerir que essa diferença se dá

pela maior realização de trabalho doméstico por mulheres quando elas moram com cônjuge.

Na realidade, os coeficientes apontam para um impacto maior para morar com cônjuge do que

para ter um filho(a) com menos de 18 anos.

A interação entre gênero e a dummy para filhos com menos de 18 anos sugere uma

desigualdade ou divisão sexual no cuidado. Para mulheres, possuir filhos com menos de 18

anos aumenta em 2,9 horas o trabalho doméstico. Para homens, o valor é de 0,39 horas. A

quantidade de tarefas que só podem ser desempenhadas pela mulher são pequenas, podendo

ser adaptadas caso haja necessidade. Isso leva a sugerir diferenças na quantidade de trabalho
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doméstico, principalmente trabalho de cuidado, entre homens e mulheres em função de papéis

de gênero e preferências.

Para mulheres, ser preta ou parda está associado positivamente com a variável

dependente. Mulheres pretas ou pardas empregam 1,3 horas a mais que mulheres brancas em

trabalho doméstico. O coeficiente para homens pretos ou pardos é 4,4% do valor para as

mulheres, denotando significativa diferença de gênero dentro da mesma raça.

A interação entre as variáveis Nível Superior e Mulher, coluna 5.2, está de acordo com

os resultados obtidos para a análise para grupos. Possuir nível superior impacta de maneira

diferente os gêneros: para mulheres é negativamente relacionado e para homens é

positivamente relacionado com a variável dependente. Ademais, a força da associação do

nível superior com menor desigualdade entre homens e mulheres é observada pela diferença

de magnitude dos coeficientes, o valor para as mulheres é maior do que o dos homens, em

módulo.

Horas Trab Rem/Vol apresenta impacto negativo de -0,0925 horas. Tendo em vista que

a média de horas empregadas em trabalho remunerado e voluntário por mulheres que o

realizam é de cerca de 37 horas, tem-se que estas realizam 3,41 horas a menos de trabalho

doméstico em comparação com mulheres que não realizam trabalho remunerado e/ou

voluntário.

As regiões impactam positivamente as horas de trabalho doméstico. A interação

mostra corrobora os resultados já encontrados para a região Norte, com a desigualdade entre

homens e mulheres no trabalho doméstico reduzida em relação ao Centro-Oeste. Os valores

para o Nordeste vão no sentido oposto, onde o impacto sobre a variável explicada é positivo

para mulheres e negativo para homens. Os coeficientes para o Sudeste e o Sul apontam para

maior tempo geral empregado em trabalho doméstico.

4.2.6 Modelo Horas de Trabalho Doméstico, Cuidado e Produção para

jovens entre 13-17 anos

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑏𝑑𝑜𝑚 = β +  β1 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟 +  β2𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑜𝑢𝑝𝑎𝑟𝑑𝑎 +  β3𝑠ó 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎 + β4𝑠ó 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎
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+  β5𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 +  β5𝑟𝑒𝑔𝑖ã𝑜 + ε
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O coeficiente da Constante não difere muito dos valores encontrados para os grupos de

adultos anteriormente, indicando que jovens empregam uma quantidade considerável de horas

em trabalho doméstico no país. Ser de raça preta ou parda possui impacto positivo menor que

1 sobre a variável dependente. A variável Mulher possui coeficiente positivo de 4,14, o que

indica que meninas realizam 48% a mais de horas de trabalho doméstico.

Para meninos e meninas, ser de raça preta ou parda está positivamente associado com

a variável dependente. Eles realizam 0,76 horas a mais que seus pares brancos, de acordo com

a primeira coluna. A interação entre raça e gênero informa que meninos pretos ou pardos

realizam mais horas de trabalho doméstico que meninos brancos, mas menos que meninas

pretas ou pardas. Embora os coeficientes sejam menores em valor absoluto do que os

encontrados para adultos, os valores são proporcionalmente equivalentes e até superiores em

função do número de horas para jovens serem inferiores ao dos adultos.

A variável dummy para somente estudar, sem realizar trabalho remunerado, apresenta

impacto negativo, com magnitude de 3,15. O resultado para jovens somente ocupados, que

não frequentam a escola, apresenta impacto positivo, aumentando em 0,89 horas o trabalho

doméstico realizado. Para meninas, só estudar está associado negativamente à variável

dependente, com um coeficiente de -5,53. Aqui se encontra a educação como fator

relacionado a menos tempo de trabalho doméstico, assim como encontrado acima para Nível

Superior nos modelos para adultos. Esses resultados estão de acordo com a literatura.

Frequentar a escola limita o tempo disponível para realizar trabalho doméstico, ademais, o

coeficiente positivo obtido para meninas que só realizam trabalho remunerado, sem frequentar

a escola, fortalece a identificação da educação como fator ligado à menor desigualdade de

gênero em relação ao trabalho doméstico, inclusive entre adolescentes.

A renda familiar é negativamente relacionada à variável explicada, significando que a

cada aumento de 1.000 reais na renda familiar, os jovens realizam menos 1,6 horas de

trabalho doméstico. Esse valor é significativo, em que jovens de diferentes classes

apresentarão carga horária de trabalho doméstico bastante distintas.

Já para Região Nordeste e Região Sudeste a relação é negativa, indicando que jovens

nesses locais realizam menos horas de tarefas domésticas que seus pares no Centro-Oeste. Na

primeira regressão, Região Nordeste apresenta impacto negativo, resultado que é alterado

quando ocorre a interação com gênero. Nessa região, ser mulher está associado a 1,4 horas a
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mais de trabalho doméstico, enquanto no caso de homens são 2,14 horas a menos, em relação

ao Centro-Oeste. Essa relação pode estar associada a fatores sócio-culturais regionais, assim

como à uma associação do papel social de gênero da mulher em relação ao trabalho

doméstico. Meninos na região Sudeste realizam menos trabalho doméstico do que aqueles da

região Centro-Oeste.

5. Conclusão

A literatura internacional e nacional demonstra desigualdade na realização e no tempo

empregados em trabalho doméstico e de cuidado entre homens e mulheres. Avançando nesse

sentido, trabalhos mais recentes sobre o uso do tempo buscam analisar diferenças internas

entre homens e mulheres, indo além no entendimento de ambos grupos.

Utilizando dados atualizados da Pesquisa Nacional de Domicílios Contínua 2019, esse

trabalho buscou identificar o tamanho dessa desigualdade entre homens e mulheres e quais

seriam os determinantes de diferenças entre os grupos de mulheres e homens, focando a

análise na variável raça como fator explicativo do tempo empregado em trabalho doméstico.

Além disso, inspirado pelo trabalho de Marinalva Maciel (2008) que identifica redução nas

horas empregadas em trabalho doméstico por homens e mulheres com filhas adolescentes, o

estudo se propôs a analisar a diferença de horas empregadas no trabalho doméstico por jovens

entre 13 e 17 anos.

Primeiramente, identifica-se uma paridade no tempo total de horas trabalhadas em

todos os trabalhos entre homens e mulheres com a análise da taxa de realização do tipo de

trabalho e do tempo médio gasto com essas tarefas pelas pessoas que as realizam. Entretanto,

a igualdade em horas totais trabalhadas está mais relacionada à menor participação das

mulheres no mercado de trabalho e à menor média de tempo empregado por homens em

trabalho não remunerado. A desigualdade no tempo empregado no trabalho doméstico está

mais associada ao baixo tempo empregado pelos homens do que à taxa de realização de

trabalho doméstico por esse grupo.

A análise dos fatores relacionados às horas de trabalho doméstico foi feita por meio de

regressões MQO. A divisão em grupos com base na presença ou não de cônjuge ou filhos na

residência permitiu a identificação da relevância das variáveis analisadas para diferentes tipos

de pessoas.
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Os resultados mostraram que mulheres pretas e pardas realizam mais horas de trabalho

doméstico que seus pares brancos. Essa diferença se mostrou consistente em torno de 1 hora

nos grupos e na análise conjunta no modelo 5. A raça não parece influenciar tanto a realização

de trabalho doméstico por homens pretos ou pardos. O nível superior apresentou impacto

significativo para ambos gêneros. No caso da mulher, ele está associado com reduções que

vão de 1,4 horas de trabalho doméstico, grupo 1, a até 4,6 horas, grupo 2. Já para os homens o

efeito de possuir ou não nível superior é positivo, aumentando em valores de 0,66 a 1,95 as

horas realizadas por esse grupo. Esse resultado é importante no que tange a diferenças em

função da raça pela desigualdade na proporção de pessoas pretas ou pardas e brancas que

possuem nível superior no Brasil. O estudo também se mostrou importante no modelo para

jovens entre 13 e 17 anos. Para meninas, estudar está associado a -5,53 horas de trabalho

doméstico, em comparação com -0,40 para meninos. Isso mostra que o acesso e a frequência à

escola, relacionados aos rendimentos familiares, estão associados a menores índices de

trabalho doméstico.

Os rendimentos familiares, que consideram habitual de renda e efetivo de outras

fontes, são negativamente relacionados às horas de trabalho doméstico para todas as seis

análises. A magnitude desse impacto negativo variou de acordo com o grupo estudado, sendo

maior para pessoas que moram sem cônjuge e sem filhos e menor para pessoas que moram

com cônjuge e com filhos. Esses resultados vão de acordo com os demais resultados

encontrados, que apontam para maior necessidade de horas de trabalho doméstico em função

da presença de cônjuge e filhos.

Apesar da magnitude ser baixa no caso do grupo com cônjuge e com filhos, é

relevante o impacto do rendimento familiar na variável dependente. A cada 1.000 reais de

rendimento familiar, as horas semanais para cada pessoa podem ser reduzidas entre 0,5 e 2,9

horas. Ele indica que as diversas classes empregam horas diferentes de trabalho doméstico,

com pessoas com mais dinheiro fazendo menos horas de trabalho doméstico. A

sobrerrepresentação de pessoas pretas ou pardas em classes mais baixas sugere que pessoas

pretas ou pardas realizam mais trabalho doméstico em função da relação entre classe e raça,

intensificando a desigualdade de raça em relação ao trabalho doméstico.

Em relação à participação no trabalho remunerado e/ou voluntário, encontra-se uma

relação negativa associada ao tempo empregado em trabalho doméstico. Os coeficientes

encontrados apontam para uma baixa substituibilidade entre trabalho remunerado e trabalho

doméstico no Brasil, tendo em vista que na média quem realiza trabalho remunerado e/ou

voluntário emprega 37 horas semanais nestes e seu tempo de trabalho doméstico.
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A presença ou não de cônjuge apresentou resultado significativo no trabalho

doméstico. Ela é positiva para ambos os gêneros, indicando que pessoas realizam mais horas

de trabalho doméstico ao conviverem em uma mesma residência. Entretanto, a quantidade de

horas a mais difere consideravelmente em relação à gênero: mulheres realizam 4,16 horas a

mais e homens 1,73 horas. Os números mostram uma penalização maior, no sentido de mais

horas de trabalho doméstico, para mulheres em comparação com homens, quando vivem com

cônjuge.

Os resultados dos grupos 3 e 4 mostraram que a influência do número de filhos

depende da idade desses. O número de filhos com 12 anos ou menos aumenta entre 1,25 e 2

horas por cada filho o trabalho desempenhado pela pessoa no domicílio. Os números de filhos

com 13 a 17 anos e com mais de 18 anos impactam negativamente no trabalho doméstico

reduzindo em menos de 1 hora por filho a quantidade realizada pela pessoa. O modelo 5

mostra que esse aumento das horas pela presença dos filhos está mais associado à mulher do

que ao homem. Ter filhos com menos de 18 anos aumenta em 2,9 horas o trabalho doméstico

feminino e em 0,39 horas o masculino.

Embora os resultados regionais sejam menos categóricos em função de variação de

acordo com os grupos de análise e falta de significância estatística, algumas questões ficam

aparentes. No geral, a região Norte está associada a valores maiores de horas para homens e

menores para mulheres em relação aos valores para esses grupos na região Centro-Oeste.

Segundo os resultados, a desigualdade de horas de trabalho doméstico entre homens e

mulheres é menor na região Norte. Já os coeficientes para a região Nordeste parecem indicar

o contrário, que ser mulher está associado a mais horas de trabalho doméstico e ser homem a

menos. As regiões Sudeste e Sul se assemelham nos resultados: mulheres e homens parecem

realizar mais trabalho doméstico do que na região Centro-Oeste, de maneira equivalente.

Somente no modelo 6, para jovens entre 13 e 17 anos, as pessoas da região Sudeste realizam

menos horas de trabalho doméstico que na região de controle.

A análise dos dados fornecidos pela PNAD Contínua apresentou relações importantes

sobre as variáveis e o tempo de trabalho doméstico. Com base nas hipóteses utilizadas,

confirma-se uma carga horária de trabalho doméstico maior para mulheres negras, em relação

às brancas, assim como um impacto maior em função da presença de filhos sobre as mulheres

do que os homens. Ademais, meninas entre 13 e 17 anos realizam mais horas de trabalho

doméstico do que meninos, como apresentado na hipótese. A importância do gênero é notória

e principal, mas os demais fatores como raça, rendimento, educação e região se mostraram

significativos. Grande parte desses outros fatores está também relacionado com raça, de
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maneira que a importância do estudo das heterogeneidades dentro dos grupos de mulheres e

homens é observada. Isso faz com que estudos complementares sejam necessários para

aprofundar o entendimento da interação entre raça e gênero em relação ao trabalho doméstico

no Brasil.

Esse trabalho buscou expandir o estudo sobre o uso do tempo no Brasil com base na

análise de fatores que, associados ao gênero, se relacionam com maior tempo empregado em

trabalho doméstico, de cuidado e de produção para próprio consumo. Ademais, se propôs a

investigar a desigualdade entre homens e mulheres em relação à quantidade de tempo gasta

em trabalho doméstico por jovens no país. Estudos futuros poderiam explorar as raças

amarela e indígena como fatores explicativos de desigualdades entre mulheres, além de

estudar melhor a interação entre raça e educação e ocupação no Brasil, que se mostraram as

principais variáveis. A ampliação do entendimento sobre a alocação de tempo no Brasil

permite o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e baseadas em evidências.

Além disso, ela permite a identificação das pessoas mais vulneráveis e o auxílio e a

transformação de suas realidades.
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