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RESUMO 

 

Este trabalho trata das origens e das implicações econômicas da especialização na prática do 

cuidado de pessoas pela mulher brasileira. Historicamente, é descrita a presença de um 

componente moral importante no custo de oportunidade do trabalho da mulher brasileira, 

relacionado à exigência social por uma performance de administradora do lar e cuidadora de 

pessoas. Neste sentido, através de análise da PNAD anual de 2015, a feminização do trabalho 

doméstico e do cuidado de pessoas foi confirmada em todas as faixas etárias, evidenciando a 

persistência do cuidado enquanto profissão naturalizada feminina: meninas brasileiras de 10 a 

17 anos dedicaram mais tempo a estas tarefas que homens em qualquer faixa etária. Foi 

verificado hiato salarial entre mulheres sem filhos e mães de filho adulto, sinalizando possível 

longevidade do impacto do cuidado de crianças sobre os salários. Acredita-se que a presença 

de crianças intensifica o trabalho doméstico e colabora para a colocação de mulheres em 

contextos trabalhistas de maior flexibilidade, tipicamente menos produtivos, pior remunerados. 

Mulheres sem filhos apresentaram em 2015 maior salário-hora que mães, indicando alocação 

destas em postos de trabalho de menor produtividade. Trata-se de quadro dificilmente 

reversível, em razão da relação côncava observada entre idade e salário e da faixa etária das 

mulheres consideradas na amostra, próxima à idade média de aposentadoria. Do diferencial 

salarial, aproximadamente 39,5% não pôde ser explicado por maiores atributos produtivos da 

mulher sem filhos ou por menores atributos produtivos da mulher mãe de um filho. Foram 

percebidas diferenças no retorno da escolaridade sobre o salário dos dois grupos: mães não 

conseguiram ser recompensadas via salário por mais altos investimentos individuais em 

educação da mesma maneira que mulheres sem filhos foram. 

 

Palavras-chave: Gênero. Salário. Maternidade. Alocação do tempo. Mercado de trabalho. 

Economia do cuidado. Economia do trabalho.  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The origins and the economic implications of Brazilian women’s specialization in home and 

people care are presented in this work. The existence of an important moral component inherent 

to the opportunity cost of Brazilian women’s labor has been extensively described, and it has 

been linked to an socially induced care-orientated behavior. In this sense, Brazilian National 

Household Survey (2015) indeed indicates that the feminization of non-paid domestic and care 

work has been occurring in all age groups, pointing out the persistence of care as a naturalized 

female occupation in Brazilian households; underage Brazilian girls devoted larger amounts of 

time to domestic tasks than Brazilian men in any age. It was perceived a wage gap between 

non-mothers and mothers of one adult, possibly suggesting the longevity of child care effect on 

wages. It is believed that the presence of children increases domestic work intensity and it 

frequently leads women to more flexible work arrangements: typically less productive, often 

related to lower wages. Accordingly, in 2015, lower hourly wages were observed for mothers, 

indicating the allocation of the latter in labor contexts of lower productivity. These tendencies 

are possibly unlikely to be changed, both due to the concave relationship found between age 

and wages and to the average age observed in the sample – close to average retirement age. 

Approximately 39.5% of observed earning differences could not be explained by differences in 

productive attributes. Differences on estimated wage returns to education were also noticed: 

higher investments in education were less rewarded among mothers. 

 

Keywords: Gender. Wage gap. Motherhood. Allocation of time. Labor market. Economics of 

care. Labor Economics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, pretende-se aprofundar em questões de gênero no mercado de trabalho 

brasileiro, com foco principalmente na relação entre maternidade e comportamento laboral. 

Pretende-se investigar se há veracidade na hipótese de que a maternidade, causando impacto 

negativo na renda e no engajamento das mulheres brasileiras no mercado de trabalho, geraria 

disparidade salarial duradoura entre mulheres que têm filhos e mulheres que não têm filhos. 

A exploração dessa questão se dará através da manipulação e interpretação de 

microdados extraídos da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD), disponibilizada 

na biblioteca de dados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relativas 

à força de trabalho ocupada do ano de 2015.  

A necessidade de um trabalho sobre potenciais disparidades de tratamento do mercado 

de trabalho motivadas pela ocorrência ou não de gravidez é confirmada pelo crescente interesse 

pelo papel do gênero no funcionamento do mercado de trabalho em diversos setores da 

sociedade, na mídia, na academia e nas instituições.  

É percebida a popularização de termos como “jornada dupla”, este relativo à ideia de 

que, efetivamente, através de uma divisão sexual do trabalho socialmente difundida e 

tacitamente acordada, mulheres dividiriam suas horas entre duas ocupações diferentes, uma 

remunerada e outra não – a atividade remunerada, no mercado de trabalho formal ou informal, 

e o trabalho doméstico.  

No Brasil, o desempenho e a inserção formal e assalariada de mulheres ao mercado de 

trabalho são fortemente relacionados ao fato de que recaem sobre elas significante parte, quando 

não a totalidade, das obrigações domésticas. A jornada informal e não-remunerada que 

mulheres cumprem em seus lares, naturalmente, consome parcela expressiva de seu tempo e de 

sua energia. O trabalho doméstico desempenhado por essas mulheres, então, pode se apresentar 

um fator limitante importante no acúmulo de experiência e de capacitação e na duração da 

jornada do trabalho remunerado. A presença de crianças ou de outras pessoas que demandem 

cuidado, por sua vez, atua como instrumento intensificador de trabalho doméstico (PAZELLO; 

FERNANDES, 2006).  

Considerando que o esforço na doação de amparo e cuidado visando à formação de um 

ser humano bom e produtivo geralmente leva a externalidades positivas que transcendem o(s) 

indivíduo(s) que aplicam esse esforço, gerando assim um retorno positivo extensível a toda a 

sociedade; essas externalidades positivas são socializadas enquanto o custo de oportunidade 
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inerente na escolha de se despender tempo na formação de um bom ser humano em vez de se 

dedicar a atividades assalariadas é um custo que onera, boa parte das vezes, apenas a mãe 

(BUDIG; ENGLAND, 2001).  

Esta discussão e um estudo mais aprofundado sobre este assunto são importantes 

também para que se analise o impacto de políticas públicas como a licença-maternidade e para 

que se aprofunde o debate, hoje recorrente em muitos países, em relação à necessidade da 

implantação de uma licença-paternidade equiparável e de uma distribuição mais equilibrada da 

responsabilidade pelos filhos e das tarefas domésticas. O debate no Brasil ocorre sob o 

argumento de que a maneira com que a licença-maternidade é praticada após a constituinte de 

1988 pode fomentar e justificar a discriminação de gênero por parte de empregadores quando 

se considera que o aparato da legislação trabalhista de proteção à maternidade pode tornar a 

mão-de-obra de mulheres em idade fértil relativamente mais custosa. Acredita-se que essas 

práticas no mercado de trabalho, decorrentes de uma dinâmica socioeconômica que quase 

sempre sobrecarrega mães, contribuiriam com a perpetuação do gap salarial entre homens e 

mulheres quando sacrificam a renda de mulheres e privilegiam a de homens. (BUDIG; 

ENGLAND, 2001).  

A atual ascensão de movimentos defensores da necessidade da descriminalização do 

aborto em países desenvolvidos também ocorre sob a premissa de que mães teriam, 

proporcionalmente, seu futuro e suas vidas substancialmente mais sacrificadas e oneradas 

quando um filho nasce. A partir disso, segundo estes movimentos, por recaírem sobre elas 

grande parte do custo de se ter um filho, deveriam ser elas as agentes a optarem por 

interromperem ou não suas eventuais gravidezes.  

Os estudos que admitem na discriminação um entrave ao crescimento econômico, 

partindo do pressuposto que a discriminação gera ineficiências produtivas, como desperdício 

de talentos e alocação subótima de capital humano, também perpassam o tema (ESTEVE-

VOLART, 2004).  

O recente reconhecimento do feminicídio enquanto crime homicida hediondo específico 

de gênero pela legislação brasileira e problema latente de segurança pública, assim como a 

admissão da violência doméstica enquanto problema de saúde pública no Brasil, também se 

utilizam dessa discussão e ratificam a importância dela. Há consenso geral de que a existência 

da dependência financeira combinada à presença de filhos forma um componente, não 

raramente, determinante na decisão das mulheres de permanecerem em lares pouco saudáveis, 
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mesmo quando submetidas a violências física, patrimonial, sexual e/ou psicológica (STRUBE; 

BARBOUR, 1983).  

Na primeira seção deste trabalho, trata-se da influência da crença da predestinação à 

maternidade na acumulação de capital humano e no comportamento no mercado de trabalho da 

mulher brasileira. Depois, a partir da teoria microeconômica, serão traçadas possíveis 

implicações econômicas desta influência. 

Para estimação do efeito da prática do cuidado sobre os salários femininos, serão 

comparadas mulheres sem filhos e mulheres mães de um único filho, adulto. Na segunda seção 

do trabalho, apresentam-se estatísticas descritivas do grupo escolhido para a análise para que 

se verifique preliminarmente se parece haver efeito da maternidade sobre o salário-hora entre 

as entrevistadas da amostra. Traça-se também a metodologia que foi utilizada para estimação 

do efeito da maternidade no diferencial salarial observado entre os grupos, a partir da 

decomposição de Oaxaca (1973) e Blinder (1973). 

Finalmente, serão apresentados os resultados da decomposição do diferencial de salário-

hora para que se verifique se, e em quanto, as diferenças de remuneração observadas são 

decorrentes de atributos produtivos.  
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2 TRAJETÓRIA DA MULHER NA ECONOMIA BRASILEIRA 

 

2.1. O custo de oportunidade na construção da feminilidade ideal brasileira 

 

Segundo Priore (2009), a feminilidade ideal do Brasil foi fabricada sob importante 

influência da instituição católica, através da criação do arquétipo da “santa-mãezinha”. A 

família compõe a pedra fundamental do país, e a mulher é seu núcleo moral. Da fabricação 

desta imagem santificada da mulher, derivou-se o direcionamento naturalizado à maternidade, 

ao autossacrifício, à piedade, a um altruísmo contínuo e ao total desprendimento de suas 

próprias necessidades e ambições, além da cobrança latente sobre as mulheres por essa 

performance (HAHNER, 1976).  

No manual de criação dos filhos publicado em 1685 pelo jesuíta Alexandre Gusmão, às 

mães ou às mulheres próximas caberia o cuidado da criança pequena – vestuário, alimentação; 

enquanto o pai, nomeado responsável pelo sustento da casa, ficaria socialmente dispensado de 

se envolver com os cuidados primários demandados pela criança e pelo lar habitado pelo filho. 

Manuel de Arceniaga, padre jesuíta espanhol, recomenda em Método práctico de hacer 

fructuosamente confesión general (1724) que, para as mulheres, “(...) seu principal papel deve 

ser educar e instruir seus filhos cristãmente e cuidar com diligência das coisas da casa (...)”. 

A partir do pacto social descrito, a mãe que desviasse da sua prioridade imposta 

romperia com o código de conduta vigente e se formaria um caso de “mulher sem qualidades”, 

à margem, inintegrável à sociedade (PRIORE, 1993). 

O instinto materno e os processos em que ele se dá, existentes em outras espécies 

mamíferas, não é observado nas fêmeas da espécie humana (BEAUVOIR, 1980; BADINTER, 

1985; CHODOROW, 1990). O cuidado dos filhos ideal e esperado é definido por um conjunto 

de processos e rituais socialmente construídos e determinados, e, desta forma, varia em 

diferentes culturas (HRDY, 2001). É a partir da segunda metade do século XVIII que se observa 

a cientificação da maternagem em sociedades ocidentais, com a naturalização da existência de 

um “instinto materno” e do amor espontâneo pelo filho na medicina, na biologia e na psicanálise 

(ZANELLO, 2018). A maternagem, apesar de ser habilidade humana presente em homens e 

mulheres relacionada ao cuidado dos filhos e de outras pessoas, foi assim naturalizada profissão 

feminina instintiva, inevitável e santificadora. A forma com que a maternagem é exercida torna-

se, acima de tudo, dispositivo de validação da integridade moral de uma mulher, além de 

chancelar seu reconhecimento social (ZANELLO, 2018).   
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Nesses moldes, a mulher brasileira passa a existir para o outro. Espera-se que ela se 

volte, para seu próprio reconhecimento e realização como mulher, integralmente para as 

necessidades domésticas, do marido e dos filhos. Segundo Hahner (1976), uma mulher que 

privilegiasse suas necessidades em relação às deles fugiria ao acordado, e seria caracterizada 

como desviante e imoral. Para o homem, por outro lado, neste código de conduta, é esperada, 

justificada, compreendida e celebrada a ambição pessoal e autocentrada. Foram construídos 

dois padrões de moralidade distintos, um para homens e um para mulheres, e até hoje eles 

parecem atuar nas diferentes maneiras em que se dá a alocação do tempo e a distribuição 

ocupacional dos gêneros. 

Em Zanello, Bukowitz e Coelho (2011) e Zanello (2015), foram entrevistados crianças, 

adolescentes e adultos; de ambos sexos; pertencentes a camadas sociais diversas, a respeito da 

percepção da gravidade de ofensas e xingamentos atribuíveis a homens e mulheres. Na opinião 

dos entrevistados, em referência a ofensas relativas a traços de personalidade, “egoísta” e outras 

características relacionadas a um comportamento autocentrado e de autoinvestimento formam 

o mais grave grupo de adjetivos aplicáveis a mulheres. Quando direcionada a homens, 

entretanto, a menção a um comportamento autocentrado não foi percebida como xingamento 

pelos entrevistados – pelo contrário, foi a acusação de ausência de ambição individual que 

pareceu ofensiva quando desferida em indivíduos do sexo masculino. Existem indícios iniciais, 

então, de que perduram na sociedade brasileira reflexos dos valores coloniais descritos em 

Hahner (1976) e Priore (2009). 

Nesta perspectiva, o trabalho delas, bem como sua ascensão profissional, 

frequentemente adquire menor importância na dinâmica do domicílio, e consequentemente na 

economia doméstica, já que prevalece o senso comum de que, na alocação de seu tempo e 

energia, na realidade, a prioridade é cuidar da casa, do cônjuge e dos filhos (BECKER, 1965; 

LIPOVETSKY, 2000). 

Aproximadamente 5,7% dos brasileiros nascidos em 2018 não possuíam o pai no 

registro de nascimento. Ainda assim, historicamente, as mães são os alvos mais frequentes de 

denúncias por negligência infantil nos Conselhos Tutelares brasileiros (GARCIA; OLIVEIRA, 

2017). Também em certa consonância com manuais de conduta dos séculos XVII e XVIII, 

portanto, ainda hoje é percebida a responsabilização solitária da mãe brasileira pelo amparo dos 

filhos. Esta dinâmica parece evidenciada em práticas sociais como a supervisão coletiva do 

desempenho da mulher como cuidadora e em práticas das instituições, quando penalizam por 
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insuficiência de cuidado as mães, e não os pais. Nesse sentido, pelo inverso, acaba referendado 

pela sociedade e pelo Estado o direito paterno da ausência na rotina de cuidado dos filhos. 

Mesmo que as atividades domésticas e de cuidado exigidas na construção da 

feminilidade ideal sejam vitais para a reprodução social, trata-se de atividade desprotegida 

socialmente em termos econômicos e jurídicos. O tempo despendido em função sem 

reconhecimento, por sua vez, mostra-se mecanismo importante na determinação do 

comportamento feminino no mercado de trabalho. Em nome da execução dos afazeres 

domésticos e do cuidado dos filhos, mulheres frequentemente se submetem a contextos 

trabalhistas adversos, e compõem a maioria em postos de trabalho precário, tipicamente 

desprotegidos juridicamente e pior remunerados (SOARES, 2008). Para as mulheres, a prática 

do trabalho doméstico se transmuta em elevação do custo de oportunidade inerente na escolha 

por postos de trabalhos de jornada mais rígida, mais produtivos e melhor remunerados, e este 

custo – aparentemente constituído e inflado por forte componente moral, socialmente 

construído – se torna ainda maior na presença de filhos. Esta maior alocação de mulheres em 

postos informais de trabalho e/ou precários, por sua vez, as torna mais sensíveis a choques e 

aos ciclos econômicos, alimentando fenômenos como a feminização da pobreza. 1 

 

2.2. O instinto materno na acumulação de capital humano da mulher brasileira 

 

Em meio à preocupação de que o Brasil era composto por maioria analfabeta, o que ia 

de encontro ao objetivo de desenvolvimento do país, no século XIX é determinada por ato 

legislativo a criação de escolas para ensino das “pedagogias”: alfabetização e operações 

aritméticas. Aos negros escravizados em geral, homens e mulheres, permaneceu tacitamente 

impedido o acesso ao sistema escolar formal – segundo Louro (1997), o ensino às crianças 

negras, que nasciam já parte da força de trabalho escravizada, se dava em “caráter excepcional 

e de cunho filantrópico”, não institucional, e em iniciativas isoladas. 

A educação da mulher brasileira de camadas sociais mais privilegiadas surge enquanto 

necessidade não para benefício dela, mas pautando-se no fato de que a mãe, ao cuidar e criar 

seu filho, seria a definidora do homem brasileiro do futuro, seu molde moral; bem como a 

responsável direta por sua personalidade e caráter. Foi para avanço do país e integridade moral 

 
1 De acordo com Costa, Pinheiro, Medeiros e Queiroz (2005), pode-se definir feminização da 

pobreza a tendência crescente da proporção de mulheres e de famílias chefiadas por mulheres 

entre a população pobre.  
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do homem brasileiro, portanto, que a brasileira passou a ser formalmente instruída e acumular 

capital humano, não para suas próprias aspirações ou benefício intelectual ou econômico 

individual (HAHNER, 1976; LOURO, 1997; ZANELLO, 2018). Conforme constava na 

Primeira Lei de Instrução Pública no Brasil, de 15 de outubro de 1827, 

 

As mulheres carecem tanto mais de instrução, porquanto são elas que dão a primeira 

educação aos seus filhos. São elas que fazem os homens bons e maus; são as origens 

das grandes desordens, como dos grandes bens; os homens moldam a sua conduta aos 

sentimentos delas. 

 

Aos meninos e meninas deveriam ser ensinadas a leitura e a escrita, as quatro operações 

e a doutrina cristã. Além do ensino da leitura, escrita e noções básicas de matemática, com as 

meninas as professoras trabalhavam as habilidades do bordado, da culinária, da administração 

do lar e condução das criadas, pressupondo a administração da casa como inevitável destino 

feminino e fortalecendo estereótipos de gênero (HAHNER, 1976). Exclusivas aos meninos, por 

outro lado, eram ministradas, por professores homens, aulas de geometria e cálculos mais 

avançados. Acreditava-se, desta forma, que às meninas cabia menor grau de instrução, e as 

pedagogias eram o único grau de instrução em que era previsto o acesso feminino (LOURO, 

1997). Lê-se no artigo 12 da lei de 15 de outubro de 1827 do Império do Brasil que 

 

As mestras, além do declarado no art 6º, com exclusão das noções de geometria e 

limitando a instrução da aritmética só às suas quatro operações, ensinarão também as 

prendas que servem à economia doméstica; e serão nomeadas pelos Presidentes em 

Conselho, aquelas mulheres, que sendo brasileiras e de reconhecida honestidade, se 

mostrarem com mais conhecimento nos exames feitos na forma do art. 7º. 

 

Em meio à expansão da demanda por docentes, são criadas escolas para formação de 

professores – as escolas normais. A atividade docente, no entanto, se torna nicho feminino, 

inclusive em escolas de meninos. A feminização do magistério foi observada em outros países 

e é relacionada ao processo de industrialização das economias e surgimento de novos postos de 

trabalho “masculinos”, frequentemente melhor remunerados, além da naturalização do papel de 

educadora como prosseguimento do destino e vocação da mulher à maternidade (LOURO, 

1997). 

Correspondendo à crença histórica de que a instrução formal seria menos necessária 

para as mulheres, desde o primeiro censo, de 1872, o nível de analfabetismo entre as mulheres 
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mostrou-se maior que o que entre homens, e desta forma permaneceu até 1991. Ainda, no 

recenseamento de 1940, foi evidenciada a menor presença feminina no sistema escolar formal, 

para todos os níveis de escolaridade. Entre os poucos matriculados no ensino superior, apenas 

10% eram mulheres. Em concordância com estereótipos de gênero e com a compreensão da 

maternidade como vocação universal das mulheres e, consequentemente, de determinadas 

características individuais como “femininas”, como os atributos relacionados ao cuidado do 

outro e à subserviência; apesar de estarem em significativa desvantagem na população 

formalmente instruída, em 1940 as mulheres já eram a maioria capacitada nas áreas de 

secretariado, educação, artes domésticas e assistência social (SOARES; MELO; BANDEIRA, 

2014).  

A maior escolaridade média das mulheres brasileiras em relação a dos homens 

brasileiros é fenômeno relativamente recente e foi verificada pela primeira vez no 

recenseamento de 2000. A formação de nichos femininos, entretanto, permanece. No censo da 

educação superior promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira, o INEP, em 2019, mulheres constituíam 60,2% dos brasileiros concluintes do 

ensino superior naquele ano. Em cursos de engenharia e tecnologia da informação, no entanto, 

elas respondiam por apenas 37,3% e 13,6% dos graduandos, respectivamente. Por outro lado, 

mais de 70% dos concluintes de cursos relacionados a educação e saúde eram mulheres. 
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Gráfico 1 – Média de escolaridade em 2015, por idade e gênero (em anos) 

 

Elaborado pela autora com microdados da PNAD 2015. 

 

 

Tabela 1: Distribuição percentual de mulheres entre concluintes de graduação em 2019, por grandes 

áreas dos cursos 

Distribuição de mulheres entre graduandos das grandes áreas dos cursos 

Educação 75,6% 

Saúde e bem-estar 73,8% 

Ciências sociais 72,3% 

Serviços 60,6% 

Humanidades 60,2% 

Administração e direito 57,3% 

Engenharia, produção e construção 37,3% 

Tecnologias da informação e comunicação 13,6% 

Todos os cursos 60,2% 

Elaborado pela autora a partir da divulgação de resultados do censo de educação superior de 2019, do INEP. 

 

Simultânea à persistência da feminização de áreas do conhecimento, observa-se a 

perpetuação da divisão sexual nos setores produtivos da economia, conforme demonstrado na 

tabela 2. Ainda que no Brasil a disparidade salarial entre homens e mulheres tenha como 

principal componente as discriminações intraocupacionais, ou seja, diferentes remunerações 
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para pessoas com equivalentes atributos produtivos e em postos de trabalho análogos, entende-

se a segregação ocupacional também como fator de diferencial salarial entre gêneros. Profissões 

“femininas” apresentam, em média, menores rendimentos que profissões “masculinas” 

(SOARES, OLIVEIRA; 2004). 

Para todos os efeitos, o incremento na acumulação de capital humano da mulher 

brasileira observado ao longo do século XX estreitou as diferenças salariais entre os gêneros, 

mas insuficientemente: elas ainda recebem menores salários mesmo que possuam, em média, 

mais instrução (MADALOZZO; MAURIZ, 2012). Percebe-se, portanto, que maiores 

investimentos em educação são insuficientes para a dissolução da desigualdade econômica 

entre homens e mulheres presente na sociedade brasileira. 

O aumento da escolaridade da brasileira, entretanto, ainda ocorre de forma heterogênea: 

provavelmente em convergência com a tradicional segmentação de mulheres negras em 

camadas mais vulneráveis da sociedade – o que eleva para elas o custo de oportunidade do 

estudo – combinada ao direcionamento histórico de meninas e mulheres negras brasileiras ao 

trabalho, elas ainda estudam menos que mulheres brancas. 

  

Gráfico 2 – Média de anos de escolaridade feminina de 1997 a 2015, em geral e por raça (em anos)

 

Elaborado pela autora com dados do Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça de 2017, do IPEA. 
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2.3. Inserção da mulher brasileira no mercado de trabalho 

 

Possivelmente relacionado à crença de que a mulher seria a “cuidadora natural” da 

sociedade, quando houve a inserção das mulheres brancas ao mercado de trabalho brasileiro no 

século XX, elas preencheram, principalmente, postos de atividades “femininas”: professoras e 

cuidadoras, em geral. Em 1920, aproximadamente 97% dos trabalhadores domésticos da cidade 

do Rio de Janeiro eram mulheres, assim como 82% dos ocupados em postos de trabalho em 

magistério. 

A inclusão no mercado de trabalho da mulher branca brasileira foi viabilizada pela 

recondução de seus afazeres a outras mulheres, com reforço à divisão racial do trabalho: 

empregadas domésticas, tipicamente mulheres negras, sacrificam sua presença em seus 

próprios núcleos familiares e passam a ser responsáveis pelo mal remunerado trabalho de asseio 

da casa e cuidado dos filhos da mulher branca (GONZALEZ, 1980). Ainda hoje, o trabalho 

doméstico é categoria de emprego especialmente importante para as mulheres, principalmente 

para as mulheres pretas e pardas. Apesar de essencial para a reprodução social, o serviço 

prestado por essas mulheres só foi plenamente reconhecido como trabalho em 2015, com a 

inclusão do trabalho doméstico remunerado ao grupo de atividades econômicas amparadas pela 

legislação trabalhista. 

Assim como em relação ao trabalho doméstico, ainda hoje se observa a feminização de 

outras profissões relacionadas a cuidado, dedicação a crianças, serviço de limpeza e 

atendimento: cozinheiras, serventes, professoras de educação infantil, enfermeiras, cuidadoras, 

secretárias – setores tradicionalmente menos produtivos e mal remunerados em relação a setores 

“masculinos”. Em geral, mulheres são alocadas no mercado de trabalho por suas qualidades 

supostamente inatas, enquanto homens são alocados por habilidades e competências adquiridas 

por formação intelectual e profissional (HIRATA, 2009). 
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Gráfico 3 – Proporção de trabalhadoras domésticas entre mulheres ocupadas, total e por raça 

 

Elaborado pela autora com dados do Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça de 2017, do IPEA. 

 

Tabela 2 – Ocupações com participação feminina superior a 90% em 2007 

Profissão Participação feminina 

Fonoaudiólogos 96,2% 

Nutricionistas  94,3% 

Professores de nível médio - educação infantil 93,3% 

Cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos  92,0% 

Professores de nível superior - educação infantil 91,8% 

Professores de educação especial 91,6% 

Assistentes sociais 91,3% 

Camareiros e afins 90,1% 

Fonte: Fundação Carlos Chagas/ MTE – RAIS 
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2.4. A divisão sexual do trabalho e a alocação do tempo 

 

É evidente a crescente importância da participação da mulher no mercado de trabalho 

brasileiro nas últimas décadas. No entanto, por mais que tenha sido acrescida à distribuição de 

tempo disponível uma outra atividade, em média, a mulher segue sendo a principal responsável 

pela execução dos afazeres domésticos. Ainda que historicamente mulheres de maior renda, 

escolaridade mais alta e brancas se dediquem menos ao trabalho doméstico que as demais por 

disporem da possibilidade de terceirizar a execução de suas obrigações a outras mulheres, 

mesmo assim, em todas as classes sociais e raças, a brasileira segue tendo ampla vantagem em 

relação ao homem no dispêndio de tempo em atividades não-remuneradas em âmbito privado 

(SOARES, 2008). Para todos os efeitos, e guardadas as especificidades de raça, classe social e 

nível de escolaridade, parece ter havido para as mulheres, em geral, a aglutinação de duas 

profissões, uma em âmbito público e outra em âmbito privado, não uma substituição. 

Na PNAD, são considerados afazeres domésticos a limpeza da casa e de áreas arredores, 

a lavagem de roupas e louças, o preparo de alimentos, a delegação de tarefas a trabalhadores 

domésticos e o cuidado de crianças, idosos e pessoas em geral – trânsito para escola e médico, 

gerenciamento de higiene, alimentação e educação, brincar, etc.  

Em 2015, tanto maior fosse o nível de escolaridade da mulher, menos ela se dedicou a 

afazeres domésticos. No entanto, em qualquer grau de instrução, a mulher cônjuge alocou mais 

tempo em tarefas domésticas que a mulher solteira. Além disso, para todos os graus de 

instrução, a mulher negra se dedicou mais ao trabalho doméstico não-remunerado que a mulher 

branca de mesma escolaridade: por receberem, em média, menores salários que mulheres 

brancas, a terceirização dos afazeres domésticos torna-se relativamente mais custosa para 

mulheres pretas e pardas. 
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Gráfico 4 – Jornada semanal média de mulheres em trabalho doméstico em 2015, por situação conjugal, raça e 

nível de instrução (em horas)

 

Elaborado pela autora com microdados da PNAD 2015. 

 

Foi também confirmada a feminização das tarefas domésticas e o trabalho doméstico 

enquanto prática naturalizada feminina ocorreu em todas as idades. Naquele ano, uma brasileira 

menor de idade dedicou, em média, mais horas na execução de afazeres domésticos que 

indivíduos do sexo masculino em qualquer faixa etária. Destaca-se também um indicativo que 

é desde a infância que a feminização do trabalho doméstico é praticada – meninas entre 10 e 17 

anos dedicaram 2,5 vezes mais tempo a tarefas domésticas e ao cuidado de pessoas que meninos 

da mesma idade. 
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Gráfico 5 – Jornada semanal em afazeres domésticos em 2015, por gênero e idade (em horas) 

 

Elaborado pela autora com microdados da PNAD 2015. 

 

Reforçando as tarefas domésticas e o cuidado de pessoas como prioridade e obrigação 

feminina, a jornada em trabalho doméstico aumenta na presença de cônjuge e/ou de filhos. Por 

sua vez, a extensão da jornada doméstica observada na presença de crianças frequentemente 

submete as mães a contratos de trabalho menos favoráveis (DEDECCA, 2005).  

Em Soares (2008), em situações de casal, a participação do homem na realização de 

afazeres domésticos se reduziu na presença de filhos, sinalizando que, em âmbito privado, 

existe desequilíbrio na distribuição de tarefas relacionadas às demandas das crianças. Em 2015, 

a partir dos 25 anos, em média, o homem que era cônjuge dedicou menos tempo a atividades 

domésticas em relação à média da faixa etária a que pertencia. O oposto ocorreu com as 

mulheres: em todas as faixas etárias, mulheres que coabitavam com cônjuge dedicaram mais 

tempo a afazeres domésticos que a média feminina. 
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Gráfico 6 – Jornada semanal média de homens em trabalho doméstico em 2015, por raça, idade e situação 

conjugal (em horas) 

 

Elaborado pela autora com microdados da PNAD 2015. 

 

Gráfico 7 – Jornada semanal média de mulheres no trabalho doméstico em 2015, por raça, idade e situação 

conjugal (em horas)

 

Elaborado pela autora com microdados da PNAD 2015. 
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 Os gráficos 6 e 7 indicam que, em 2015, possivelmente, o casamento agiu como 

incentivo para que homens repassassem às mulheres a responsabilidade pela execução das 

atividades domésticas e de cuidado que, caso ela não estivesse presente, caberia a eles ou a 

outra pessoa. Como evidenciado em Souza (2015), em razão de uma estrutura de reprodução 

social em que ocorre especialização da mulher no trabalho doméstico, mecanismo de alocação 

de tempo por gênero descrito em Becker (1965), no Brasil o casamento pode se comportar como 

instrumento de prosperidade econômica para homens e de empobrecimento para mulheres, ao 

passo que, para garantia do funcionamento desta dinâmica, o engajamento e a jornada no 

mercado de trabalho delas, e consequentemente a renda, são sacrificados. De maneira análoga, 

em Soares (2008), adultos que viviam com a mãe dedicaram menos tempo a atividades 

domésticas em relação aos que moravam sozinhos. Naquele mesmo ano, mães de crianças de 

até 3 anos e mães de adultos de 25 anos de idade ou mais dedicaram praticamente a mesma 

quantidade de horas a execução de tarefas domésticas. 

Em 2015, em média, mulheres entre 40 e 55 anos e com um filho adulto apresentaram 

menores salários e jornadas equivalentes em relação a mulheres sem filhos, indicando 

possivelmente uma colocação das primeiras em postos de menor produtividade que as últimas. 

Como evidenciado no gráfico 8, nesta faixa etária o salário-hora das mulheres pareceu se 

comportar como função decrescente do número de filhos, mesmo já adultos – não é possível, 

entretanto, afirmar necessariamente uma relação de causalidade entre aumento no número de 

filhos e decréscimo salarial, por possibilidade de relação espúria: assim como o salário, há 

evidências de que o número de filhos da mulher brasileira é influenciado por sua escolaridade 

(GLÓRIA, 2005).  

 

 



26 

 

 

Gráfico 8 – Rendimento médio mensal e jornada semanal média no trabalho principal, por quantidade 

de filhos (em reais e horas, respectivamente)

 

Elaborado pela autora com microdados da PNAD 2015. 

 

Tabela 3 – Médias de rendimento e jornada no trabalho principal em 2015 de mulheres de 40 a 55 anos, 

por quantidade de filhos entre 18 e 30 anos 

Média de rendimento e jornada feminina, por quantidade de filhos 

Variável 0 1 2 3 4 5 6 ou mais Geral 

Rendimento mensal (R$) 2.030 1.615 1.446 1.219 1.063 1.058 975,80 1.598 

Jornada semanal (h) 41,29 41,73 41,21 41,31 42,34 41,11 42,82 41,42 

Salário-hora(R$) 11,75 9,46 8,19 6,89 5,86 6,01 5,32 9,00 

Observações 1.056  733  1072 451  165 46  33  3.556  

Frequência na amostra 29,7% 20,6% 30,1% 12,7% 4,6% 1,3% 0,9% 100% 

Elaborado pela autora com microdados da PNAD 2015. 

 

Para as mulheres, a decisão de alocação de tempo para a jornada no trabalho remunerado 

parece encontrar restrição importante nas obrigações domésticas. Isso reforça o papel 

secundário que a mulher brasileira ainda desempenha quando inserida em núcleo familiar, 

mesmo possuindo maior escolaridade média que os homens. Segundo Madalozzo e Mauriz 

(2012), no Brasil, a diferença salarial entre gêneros se alarga em níveis educacionais mais altos. 
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Uma possível redução de desigualdade de salários entre gêneros não necessariamente passa, 

portanto, por maiores investimentos em capital humano, uma vez que o funcionamento do 

retorno da escolaridade nos salários parece diferir entre mulheres e homens. 

 Sendo o salário função da acumulação de capital humano adquirida com estudo e 

trabalho (SCHULTZ, 1961; MINCER, 1974), e sendo a alocação do tempo da mulher brasileira 

sujeita a restrições estranhas aos homens brasileiros, o posicionamento no mercado de trabalho 

e a formação de salários femininos podem acabar operando sob restrições particulares. 

Frequentemente mulheres apresentam preferência por postos de trabalho que 

possibilitem maior flexibilidade de horário, tipicamente menos produtivos. Desta forma, 

ajustam, segundo suas obrigações domésticas, o engajamento na profissão – e 

consequentemente seus rendimentos e sua riqueza futura, dada a interferência no uso e na 

alocação do seu tempo. 

Considerando o salário função côncava na idade (DOSTIE, 1996), é possível que estas 

mulheres atinjam o ápice de sua idade produtiva em postos de menor produtividade, selando 

assim um ponto de partida já reduzido para a formação dos salários futuros (DOERINGER; 

PIORE, 1985; LOUREIRO, 2003). Conforme ilustrado no gráfico 9, em 2015, em termos de 

salário, a “idade ótima” da população brasileira ocupada ocorreu aproximadamente aos 45 anos. 

O subgrupo formado pelas mulheres entre 40 e 55 anos e com um filho adulto apresentou, na 

maioria dos casos, menor salário-hora que mulheres sem filhos e de mesma faixa etária: há 

indícios, portanto, de que elas estivessem alocadas em postos menos produtivos que as últimas 

já no estágio decrescente da curva do gráfico 9.  

A permanência dessas mulheres em postos de trabalho desfavoráveis e de menor 

produtividade durante significante parte de sua idade produtiva pode levá-las, desta forma, a 

uma duradoura e dificilmente reversível redução na renda.  
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Gráfico 9 – Relação entre salário e idade da população ocupada em 2015 

 

Elaborado pela autora com microdados da PNAD 2015. Foram utilizadas 152.295 observações. 

 

 

2.5. A punição salarial pelo comportamento socialmente exigido 

 

A discriminação pode se dar motivada por preferências individuais, dos empregadores, 

colegas de trabalho ou clientes, que estariam dispostos a absorver maiores custos a fim de evitar 

a desutilidade decorrente da convivência com determinado grupo a quem se nutra aversão 

(BECKER, 1957). 

De acordo com Arrow (1972) e Phelps (1972), a discriminação estatística ocorre quando 

há, por parte do empregador e da sociedade, predição do comportamento de um indivíduo 

baseada em características médias do grupo a que este indivíduo pertence.  

Pelo princípio da maximização do lucro através de alocação ótima de insumos, o 

empregador avesso a risco discriminará a mão-de-obra de um grupo caso ele acredite que os 

indivíduos pertencentes a este grupo sejam menos capazes e comprometidos em relação a 

indivíduos de outro grupo. Em caso de preferências socialmente pulverizadas, como a existente 

em sociedades estruturalmente sexistas e racistas, os grupos discriminados serão 

sistematicamente alocados em postos de trabalho menos favoráveis. A prática da discriminação 

estatística, então, se retroalimenta: se indivíduos pertencentes a determinado grupo são alocados 

em postos de menor de produtividade, espera-se que eles sejam menos produtivos. Desta forma, 
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se apresentam, em média, menor produtividade, não serão selecionados por empregadores para 

postos de maior produtividade (PHELPS, 1972). 

Da consolidação e da naturalização da exigência sobre as mulheres de que elas priorizem 

os cuidados de pessoas com quem habitem e a administração da casa em relação a outras 

atividades e demandas próprias, é intuitivo que se derive dessa exigência uma expectativa 

generalizadora na sociedade de que mulheres com filhos apresentem menor dedicação, 

produtividade e aderência nos postos de trabalho. Existe, portanto, uma percepção comum de 

que a performance ideal do papel de cuidadora e da dona de casa, socialmente cobrada, compõe 

restrição para seu engajamento profissional. 

Segundo Royalty (1998), a distribuição desequilibrada dos cuidados dos filhos está 

relacionada a uma intermitência maior em postos de trabalho entre mulheres que entre homens. 

Por prejudicar o acúmulo de habilidades e de capital humano, essa menor aderência das 

mulheres ao mercado de trabalho, por sua vez, também pode atuar como desincentivo aos 

empregadores para que aloquem mulheres em posições que demandem mais treinamento e de 

maior produtividade.  

Sob a hipótese de que em contexto ótimo a remuneração de um insumo é relacionada à 

produtividade marginal dele, o investimento em capital humano – escolaridade, experiência, 

capacitações, etc – exerce importante e determinante influência sobre a formação de salários, 

ao passo que impacta positivamente a produtividade do trabalhador (SCHULTZ, 1961; 

MINCER, 1974). No caso em que existe na sociedade e, consequentemente, no mercado de 

trabalho, a crença difundida de que a mulher é, em média, menos engajada profissionalmente 

que homens, é esperado que, por discriminação estatística, se forme um desincentivo para que 

empregadores invistam em capacitação de mão-de-obra feminina ou atribuam às suas 

empregadas cargos de maior responsabilidade. Nesse sentido, é formada a expectativa de que 

investir na capacitação de homens traga maiores retornos que capacitar mulheres. 

Políticas públicas como a licença-maternidade remunerada, imprescindível para mãe e 

bebê, em um contexto que inexiste licença-paternidade equivalente, torna a mão-de-obra 

feminina, à primeira vista, aparentemente mais custosa que a mão-de-obra masculina. A 

utilidade esperada do empregador, portanto, é menor na contratação de mulheres. A inexistência 

de licença-paternidade equivalente, além de reforçar a naturalização da distribuição das 

atividades de cuidado do filho para a mãe, acaba por formalizar juridicamente a menor 

competitividade da mão-de-obra feminina no mercado de trabalho. Segundo Carvalho, Firpo e 

Gonzaga (2006), ainda que o custo da licença-maternidade ao empregador brasileiro seja 



30 

 

 

reduzido e não justifique discriminação, a ausência de licença-paternidade sinaliza o 

reconhecimento do Estado em relação à existência da feminização do cuidado e do trabalho 

doméstico, cuja perpetuação historicamente contribui para menores salários femininos. 

Há evidências de que, apesar do intuito contrário, a prática discriminatória por parte do 

empregador pode gerar ineficiências produtivas. O agente discriminador pode distinguir tipos 

perfeitamente substitutos de trabalho, de produtividades marginais idênticas, e subvalorizar um 

em relação ao outro.  Neste sentido, há um custo para a discriminação via diminuição no lucro 

(SCHWAB, 1989; LOUREIRO, 2003). 

Do ponto de vista utilitarista, a discriminação de mulheres é apontada como prática 

ineficiente quando caracteriza obstáculo para que trabalhadoras suficientemente capacitadas 

sejam alocadas de acordo com suas habilidades. A má alocação de recursos, por sua vez, gera 

impacto negativo no nível de bem-estar da sociedade (MILL, 1869). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1. A amostra e a escolha do objeto de análise 

  

Dos dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

em 2015 na PNAD anual, foram extraídas informações consideradas relevantes para explicação 

do comportamento de mulheres no mercado de trabalho e para investigação da longevidade do 

impacto da maternidade e consequente alocação do tempo em cuidado com crianças sobre os 

salários. 

O grupo escolhido para o estudo foram mulheres que, em 2015, declararam idade entre 

40 e 55 anos; moradoras de todas as regiões brasileiras, com todos os níveis de escolaridade, de 

todas as raças, em qualquer estado civil, e que no momento da entrevista, estavam 

economicamente ativas e ocupadas no setor privado. Entre estas, foram selecionadas aquelas 

que, em 2015, declararam ao entrevistador não possuir filhos ou aquelas que declararam possuir 

um único filho, com idade entre 18 e 30 anos. Desta forma, acessaremos mães que, 

supostamente, não teriam mais suas jornadas de trabalho diretamente afetadas por demandas da 

maternidade, como tipicamente ocorre com aquelas responsáveis por crianças e adolescentes.  

Ao todo, foram consideradas 1.789 mulheres. Destas, 40,98% declararam ter um filho 

entre 18 e 30 anos, totalizando, então, um total de 733 mães e 1.056 mulheres sem filhos na 

amostra. 

 

3.2. Seleção das variáveis para estimação das equações de salário 

 

Para construção de uma versão de equação minceriana de formação de salários, foram 

consideradas a experiência, dada pela quantidade de anos que a entrevistada declarou estar 

colocada no trabalho principal atual, e a escolaridade, definida pela quantidade de anos de 

estudo, para que se verificasse, nestes dois conjuntos de mulheres, em quanto a acumulação de 

capital humano geral e específico influenciou na determinação dos salários-hora e se o retorno 

da educação sobre o rendimento diferiu entre os dois grupos. É esperado que, para ambos 

agrupamentos, os coeficientes tenham valor positivo.  

A raça foi incluída por ser fator muito importante no acesso ao sistema educacional, ao 

mercado de trabalho e a posições de maior hierarquia no Brasil. Segundo Carvalho, Néri e Silva 

(2006), no Brasil, cerca de 97% do diferencial entre os salários entre homens autodeclarados 
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brancos e mulheres autodeclaradas pretas provém de discriminação. Para detectar potenciais 

diferenças intragrupo que sejam racialmente motivadas, foi criada uma variável binária para 

que fossem diferenciadas das demais as entrevistadas que se autodeclararam negras, ou seja, 

que afirmaram serem pretas ou pardas. A variável dummy negra, nesse caso, receberá valor 1. 

Para entrevistada autodeclarada branca ou amarela, será atribuído valor 0. Esta variável indicará 

se, nesta amostra, o fato de a mulher não ser branca ou amarela, ceteris paribus, influencia 

significantemente o valor do salário-hora. Caso seja atribuído valor negativo e estatisticamente 

significante ao estimador de negra, confirmaremos o impacto negativo da racialização sobre os 

salários das mulheres não-brancas da amostra. Por terem sido subrepresentadas, mulheres que 

se declararam indígenas ou que não forneceram ao entrevistador uma autodeclaração racial 

foram excluídas da análise. 

Para a construção da equação, foi considerada também a situação conjugal das 

entrevistadas. Para isso, foi criada a variável dummy cônjuge, a que será atribuído o valor 1 

caso a mulher habite com o cônjuge. Há evidências de que, no Brasil, o casamento seja fator 

empobrecedor para mulheres, enquanto se comporta como fator de enriquecimento e favorável 

à ascensão profissional para homens (SOUZA, 2016). Nesse sentido, esperamos que as 

mulheres casadas da amostra tenham o mesmo ou menor rendimento em relação às demais.  

Foram acrescidas às equações de salário variáveis binárias relativas às regiões 

brasileiras em que a entrevistada residia, de modo a se especificar os diferenciais de rendimento 

provenientes de desigualdades econômicas regionais. Foi atribuído valor 1 às variáveis norte, 

nordeste, e centro-oeste (excluindo-se o Distrito Federal) para as entrevistadas que no momento 

da entrevista não fossem residentes do DF ou das Regiões Sudeste ou Sul, e 0 caso contrário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

3.3. Decomposição de Oaxaca-Blinder 

 

Para determinação da importância de cada fator na determinação dos salários entre os 

indivíduos da amostra, será estimada por mínimos quadrados ordinários uma equação de 

formação do salário-hora por atributos produtivos e outras características individuais 

importantes. A variável dependente, salário por hora, foi incluída à estimação através de sua 

versão logaritmizada.  Desta forma, a variação em + 0,01 no valor dos coeficientes das variáveis 

explicativas indicará + 1% de variação proporcional no rendimento. 

Para análise do impacto de possível discriminação contra mães na composição do 

diferencial de salários das mulheres da amostra, será utilizado o método de decomposição 

descrito em Oaxaca (1973) e Blinder (1973).  

Blinder (1973) sugere a divisão da amostra em dois grupos, elegendo como parâmetro 

para distinção dos indivíduos em duas seções distintas a característica individual 

potencialmente catalisadora de comportamento discriminatório. No caso desta análise, a 

amostra será dividida, portanto, em mulheres sem filhos e mães de um filho.  

Serão estimadas por mínimos quadrados ordinários três equações de formação de salário 

simétricas, compostas por variáveis relativas a atributos produtivos e características individuais: 

uma considerando apenas as mulheres sem filhos da amostra, a segunda considerando apenas 

as mães e a última incluindo todas as integrantes da amostra (HLAVAC, 2018). 

Sendo y o vetor-coluna das observações de ln(salário-hora); X, a matriz das observações 

das variáveis explicativas escolhidas e b, o vetor-coluna dos coeficientes β do intercepto e de 

cada variável explicativa de interesse, 

 

𝑦𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙 = 𝑋𝑏 +  𝑢   (1) 

𝑦𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜𝑠 = 𝑋𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜𝑠𝑏𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜𝑠 + 𝑢𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜𝑠   (2) 

𝑦𝑚ã𝑒 = 𝑋𝑚ã𝑒𝑏 + 𝑢𝑚ã𝑒   (3) 

 

Em (1), será estimada uma equação de salário que se daria em uma situação em que não 

houvesse discriminação; em que o mercado de trabalho remuneraria de forma idêntica os 

indivíduos dotados de mesma quantidade de capital humano geral e específico, 

independentemente da presença de filhos.  

Em (2) e (3), separadamente, serão estimados os parâmetros de interesse se 

considerando apenas as mulheres sem filhos e depois as mães, respectivamente, para que sejam 
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analisadas e comparadas as diferenças no comportamento e no impacto dos atributos produtivos 

sobre os salários dentro dos dois grupos. 

Subtraindo (3) de (2) e considerando as hipóteses: I. 𝐸(y𝑖) = 𝑦𝑖; II. 𝐸(𝑢𝑖) = �̅� = 0, a 

estimação do diferencial salário médio entre os dois grupos será definida por 

 

�̅�𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜𝑠 − �̅�𝑚ã𝑒 = �̂�𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙(�̅�𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜 − �̅�𝑚ã𝑒) +  (�̂�𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜𝑠 − �̂�𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙)�̅�𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜  +

(�̂�𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙 −  �̂�𝑚ã𝑒)�̅�𝑚ã𝑒   (4) 

 

Em (4), a primeira parcela do lado direito da igualdade, �̂�𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙(�̅�𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜 − �̅�𝑚ã𝑒), 

corresponde ao componente do diferencial salarial decorrente de diferenças nos atributos 

produtivos dos dois grupos. A segunda parcela, (�̂�𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜𝑠 − �̂�𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙)�̅�𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜, diz respeito à 

porção do salário das mulheres sem filhos que não foi explicada por suas características 

individuais. Finalmente, (�̂�𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙 −  �̂�𝑚ã𝑒)�̅�𝑚ã𝑒  mensura quanto das características individuais 

das mulheres com filhos deixou de ser recompensada nos salários delas. O diferencial salarial, 

deste modo, será a soma da diferença de habilidades, da “discriminação positiva” direcionada 

a mulheres sem filhos e da discriminação contra mães. Deste modo, o componente explicado 

pelos atributos produtivos será dado por �̂�𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙(�̅�𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜 − �̅�𝑚ã𝑒). O componente não-

explicado pelos atributos produtivos, possivelmente discriminatório,  será definido, então, por 

(�̂�𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜𝑠 − �̂�𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙)�̅�𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜  + (�̂�𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙 −  �̂�𝑚ã𝑒)�̅�𝑚ã𝑒.  

Considerando que a amostra é composta por 40,98% de mães e 59,02% de mulheres 

sem filhos, a média utilizada em (4) foi calculada de acordo, de forma que 𝑝𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜 =

0,5902 𝑒 𝑝𝑚ã𝑒 = 0,4098 (NEUMARK, 1988). 

A partir desta decomposição, será esclarecida em que proporções a diferença salarial 

entre as mulheres sem filhos e as mães da amostra decorreu da maior acumulação de habilidades 

em mulheres sem filhos ou de fatores não relacionados às variáveis observadas, possivelmente 

em consequência de discriminação ou de outros fatores ignorados pelo modelo. 
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3.4. Teste de multicolinearidade 

 

Tabela 4 –Teste de multicolinearidade das variáveis 

Teste de multicolinearidade: Fator de Inflação da Variância 

Variável explicativa Mulher sem filhos Mãe de um filho Geral 

Escolaridade 1,12 1,07 1,10 

Idade 532,06 519,02 522,41 

Idade² 531,85 519,63 519,63 

Experiência 9,34 9,37 9,37 

Experiência² 9,33 9,33 9,33 

Coabitação com cônjuge 1,06 1,08 1,06 

Negra 1,21 1,22 1,21 

Norte 1,08 1,10 1,08 

Nordeste 1,18 1,15 1,18 

Centro-oeste 1,07 1,07 1,07 

Elaborado pela autora com microdados da PNAD 2015. 

 

A não ser pelas variáveis de idade e experiência, possivelmente em razão da restrição à 

faixa etária durante seleção das integrantes da amostra, as demais apresentaram VIF<5, 

demonstrando, assim, bom comportamento dos três modelos em respeito a altas correlações das 

variáveis explicativas (RINGLE; BECKER; SARSTEDT, 2014). 
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3.5. Estatísticas descritivas das variáveis dependente e explicativas 

 

Tabela 5 – Estatísticas descritivas das variáveis contínuas  

Estatísticas descritivas das variáveis contínuas 

Variável 
Sem filhos Mãe Geral 

Média 1ºquartil 3ºquartil Média 1ºquartil 3ºquartil Média 1ºquartil 3ºquartil 

Salário (R$) 2.030 900 2.000 1.615 850 1.670 1.860 900 2.000 

Jornada (h/semana) 41,29 40,00 44,00 41,73 40,00 44,00 41,47 40,00 44,00 

Salário-hora (R$/h) 11,75 5,25 11,67 9,46 4,67 9,72 10,81 4,86 11,32 

Trabalho doméstico (h/semana) 13,93 6,00 20,00 15,00 10,00 16,46 14,97 7,00 20,00 

Escolaridade (anos) 12,37 12,00 16,00 12,00 9,00 12,00 11,85 11,00 15,00 

Experiência (anos) 8,16 2,00 12,00 5,00 2,00 10,00 7,87 2,00 12,00 

Elaborado pela autora com microdados da PNAD 2015. 

 

Apesar de terem sido observados níveis de escolaridade muito próximos, com diferença 

média entre os grupos de apenas 0,37 ano, mulheres com filho e mulheres sem filhos 

apresentaram diferencial salarial significativo: em média, mães receberam apenas 79,6% do 

salário das mulheres sem filhos em 2015. A ocorrência simultânea destes dois eventos indica 

que, entre estes dois grupos, outro fator que não a instrução formal e acúmulo de capital humano 

pode ter sido importante na formação dos salários. 

Em 2015, mulheres que tinham um único filho, adulto, apresentaram, ainda assim, maior 

jornada semanal de trabalho doméstico. Apesar disso, em média, também apresentaram maior 

jornada no trabalho principal, ainda que sob salário médio significativamente menor: ao que 

tudo indica, em média, mães estavam sob contratos de trabalho menos produtivos e pior 

remunerados. A princípio, é possível que a ocorrência desse fenômeno na amostra possa ser 

atribuída à permanência prolongada destas mulheres em contextos de trabalho de menor 

produtividade, em razão de jornada doméstica mais extensa, tornando-as cronicamente menos 

competitivas no mercado de trabalho em relação às mulheres do outro grupo. 
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Tabela 6 – Frequência das variáveis explicativas binárias 

Frequência das variáveis explicativas binárias 

Variável Sem filhos Mãe Geral 

Negra 43,56% 40,93% 42,48% 

Coabita com cônjuge 35,89% 53,89% 43,26% 

Norte 6,44% 7,10% 6,71% 

Nordeste 17,60% 12,96% 15,71% 

Centro-oeste 5,78% 5,60% 5,70% 

Elaborado pela autora com microdados da PNAD 2015. 

 

Tabela 7 – Médias de rendimento e jornada para subgrupos de raça e escolaridade 

Rendimento mensal e jornada semanal, por nível de escolaridade 

Nível de escolaridade Raça Presença de filho Rendimento mensal (R$) Jornada semanal (horas) 

Fundamental 

Branca 
Sem filho 1.164,90  42,44  

Mãe 1.066,16  42,39  

Negra 
Sem filho 1.043,95  40,99  

Mãe 925,66  42,25  

Médio 

Branca 
Sem filho 1.484,46  41,93  

Mãe 1.444,89  42,64  

Negra 
Sem filho 1.134,77  42,77  

Mãe 1.197,19  41,50  

Superior 

Branca 
Sem filho 3.650,63  40,54  

Mãe 3.594,80  40,26  

Negra 
Sem filho 2.194,20  40,46  

Mãe 2.197,92  40,38  

Elaborado pela autora com microdados da PNAD 2015. 

 

Conforme descrito na tabela 7, em relação a mulheres sem filhos de mesmo nível de 

escolaridade, exceto entre mulheres negras de nível de instrução médio ou superior, a média do 

salário-hora foi menor para mães.  

É possível perceber indício de discriminação racial entre mulheres no mercado de 

trabalho. Na amostra, quanto mais mulheres negras, mães ou não, se educaram, mais os salários 

delas se distanciaram dos salários de mulheres brancas de mesma escolaridade. 

Conforme previsto pela teoria econômica, em 2015 os rendimentos médios pareceram 

se relacionar positivamente a anos de estudo: a níveis mais altos de escolaridade, foram 

conferidos maiores rendimentos médios. 
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Como entre as mães foram consideradas apenas aquelas com filhos entre 18 e 30 anos, 

existe indicativo de que, entre as mulheres da amostra, o custo da maternidade tem, muito 

provavelmente, apresentado duração maior que o período de criação dos filhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

4 RESULTADOS 

 

 

4.1. Resultados das estimações para equações de salário  

 

Para estimação do impacto de atributos produtivos como escolaridade e experiência e 

características individuais observáveis, como raça e situação conjugal, foi considerada a 

equação 

 

 ln(𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜ℎ𝑜𝑟𝑎)̂

=   �̂�0 + �̂�1𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 +  �̂�2𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 + �̂�3𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒2 +  �̂�4𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 

+ �̂�5𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎2 + �̂�6𝑐ô𝑛𝑗𝑢𝑔𝑒 +   �̂�7𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎 + �̂�8𝑛𝑜𝑟𝑡𝑒 + �̂�9𝑛𝑜𝑟𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒

+   �̂�10𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑜𝑒𝑠𝑡𝑒 + �̂� 

 

Pelo método de mínimos quadrados ordinários, foi estimado um modelo econométrico 

em log-nível. A variável dependente, salário-hora, foi incluída à estimação através de sua versão 

logaritmizada. Desta forma, a variação em + 0,01 no valor dos coeficientes das variáveis 

explicativas indicará + 1% de variação proporcional no rendimento. 
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Tabela 8 – Estimação de ln(salário-hora) 

Variável dependente: ln(salário-hora) 

 Mulher sem filhos Mãe Geral 

Escolaridade 0,096*** 0,081*** 0,091*** 

 (0,005) (0,005) (0,004) 

Idade -0,002 0,022 -0,003 

 (0,089) (0,095) (0,065) 

Idade² 0 0 0 

 (0) (0,001) (0) 

Experiência 0,016* 0,029*** 0,021*** 

 (0,007) (0,007) (0,005) 

Experiência² 0 0 0 

 (0) (0) (0) 

Cônjuge 0,064 0,026 0,039 

 (0,036) (0,037) (0,026) 

Negra -0,25*** -0,104** -0,192*** 

 (0,037) (0,039) (0,027) 

Norte -0,209** -0,266*** -0,226*** 

 (0,072) (0,073) (0,052) 

Nordeste -0,246*** -0,231*** -0,241*** 

 (0,048) (0,056) (0,037) 

Centro-oeste -0,113 -0,024 -0,078 

 (0,076) (0,08) (0,055) 

Constante 0,915 0,404 0,966 

 (2,07) (2,24) (1,524) 

R² 0,3432 0,3565 0,3525 

Observações 1.056 733 1.789 

F 56,121*** 41,550*** 98,352*** 

Erros-padrão robustos entre parênteses. Nível de significância: *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1. 

Elaborado pela autora com microdados da PNAD 2015. 

 

Para os três grupos, conforme esperado, a escolaridade apresentou retornos positivos 

sobre o salário. Um ano a mais de escolaridade aumentou em 9,6% os salários das mulheres 

sem filhos. Para as mães, um ano a mais de estudo aumentou em 8,1% o salário. Percebe-se, 
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portanto, que a escolaridade foi menos recompensada para mulheres com filhos. Os coeficientes 

estimados se mostraram significantes a 1%. 

O acúmulo de experiência, coerentemente com a Teoria do Capital Humano, agiu na 

amostra como instrumento de incremento do salário. Um ano a mais de permanência no 

emprego à época da entrevista foi relacionado a um aumento de 1,6% nos salários de mulheres 

sem filhos e de 2,9% no rendimento das mães da amostra.  

A coabitação com cônjuge não exerceu impacto estatisticamente significante sobre os 

salários em nenhum dos dois grupos. 

A raça se mostrou a característica individual mais importante para determinação do 

salário dos indivíduos dos dois grupos. Tudo mais constante, uma mulher negra sem filhos 

recebeu 75% do salário da mulher branca com mesmas características individuais e atributos 

produtivos idênticos. No outro grupo, mães autodeclaradas pretas ou pardas receberam 89,6% 

do salário de mães brancas dotadas de mesmos atributos produtivos. A estimação de ambos 

coeficientes foi estatisticamente significante. Em vista disso, independentemente da ocorrência 

de maternidade, há evidência de que houve, nos dois grupos e em geral, discriminação racial 

no mercado de trabalho. Foi observada menor punição racial entre mães que entre mulheres 

sem filhos.   

Foi observada significância estatística apenas para as variáveis regionais relativas às 

Regiões Norte e Nordeste. Em média, tudo o mais constante, uma mãe que residia no Nordeste 

recebeu salário 23,1% inferior em relação às mães que viviam em outras regiões. De forma 

equivalente, uma mulher com filhos que em 2015 morava na região Norte teve rendimento 

26,6% inferior às mulheres de características individuais e capital humano idênticos do restante 

do país, em média. Desse modo, há indício de ocorrência de segmentação regional na amostra.  

Hoje, no Brasil, a idade mínima para a aposentadoria de mulheres é de 62 anos. Em 

2020, mulheres que se aposentaram tinham, em média, 53,4 anos. Entre as entrevistadas, a 

idade, apesar de não ter se mostrado estatisticamente significante, mostrou atuar, na amostra 

geral, como redutor de salários. Considerando isso, a tendência é que as mães deste grupo 

se aposentem com valores menores em relação às mulheres sem filhos, e, então, terão também 

a renda futura comprometida pelo esforço despendido décadas atrás, na infância do filho. Neste 

sentido, a princípio, parece se confirmar a longevidade do hiato salarial entre mulheres sem 

filhos e mães.  
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4.2. Resultados da decomposição de Oaxaca-Blinder para o diferencial de salários 

 

4.2.1. Decomposição para estimação das equações de salários em log-nível 

 

Tabela 9 – Resultado da decomposição de Oaxaca-Blinder para diferencial de salários entre mulheres 

sem filho e mulheres mães de um filho 

Decomposição do diferencial de ln(salário-hora) 

Mulher com filho 2,16*** 

Mulher sem filho 2,003*** 

Diferença 0,157 

Explicado 0,095 

Não explicado 0,062 

Elaborado pela autora com microdados da PNAD 2015. Nível de significância: *** p < 0,01; ** p < 

0,05; * p < 0,1. 

 

Da diferença de 0,157 no impacto das variáveis nas equações de salário dos dois grupos, 

0,095 foi explicada por diferenças nos atributos produtivos e nas características individuais 

consideradas pelo modelo estimado. Um diferencial de 0,062 restante, portanto, não pôde ser 

explicado pela diferença em características individuais. Desta forma, aproximadamente 39,5% 

da diferença salarial entre os dois grupos, mulheres sem filhos e mães de um filho, 

possivelmente decorreu de discriminação ou de outras motivações não relacionadas ao acúmulo 

de capital humano e habilidades individuais. 
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Tabela 10 – Resultado da decomposição de Oaxaca-Blinder, por coeficiente 

Decomposição do diferencial de salário, por coeficiente 

 
Componente explicado Componente não-explicado Diferencial total 

Escolaridade 0,115*** 0,166* 0,281 

Idade -0,007  -1,107  -1,115  

Idade² 0,001  0,602  0,604  

Experiência 0,015  -0,103  -0,088  

Experiência² -0,004  0,040  0,036  

Cônjuge -0,009  0,018  0,009  

Negra -0,005  -0,062*** -0,067  

Norte 0,002  0,004  0,005  

Nordeste -0,011  -0,002*** -0,013  

Centro-oeste -0,000  -0,005  -0,005  

Constante 0,000  0,510  0,510  

Total 0,097  0,062  0,157  

Elaborado pela autora com microdados da PNAD 2015. Nível de significância: *** p < 0,01; ** p < 

0,05; * p < 0,1. 

 

Em 2015, a diferença salarial entre mulheres sem filhos e mães se deveu, em grande 

parte, a diferenças na escolaridade. Em média, mulheres sem filhos mostraram instrução formal 

um pouco maior que a das mães da amostra. Além disso, a diferença do comportamento da 

variável de escolaridade na formação de salário dos dois grupos se mostrou importante: por 

motivo não observado pelo modelo, o investimento em mais anos de estudo gerou maior 

recompensa salarial para mulheres sem filhos que para mães. 

O menor retorno da escolaridade e aparente das mães pode ter ocorrido em razão de 

discriminação no mercado de trabalho ou de falta de disponibilidade delas em entrar e 

permanecer em contextos de maior produtividade, ainda que suficientemente capacitadas, 

parecendo haver, assim, uma alocação subótima de capital humano. Segundo Soares (2008), 

em nome de flexibilidade de tempo para execução dos afazeres domésticos e cuidado dos filhos, 

mulheres frequentemente se submetem a piores remunerações. 
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4.2.2. Decomposição para estimação das equações de salário em nível-nível 

 

Tabela 11 – Resultado da decomposição de Oaxaca-Blinder, em reais 

Decomposição do diferencial de salário-hora, em reais 

Mulher sem filho (R$) 11,75*** 

Mulher com filho (R$) 9,46*** 

Diferença (R$) 2,29 

Diferença explicada pelos coeficientes (R$) 1,10 

Diferença não explicada (R$) 1,19 

Elaborado pela autora com microdados da PNAD 2015. Nível de significância: *** p < 0,01; ** p < 

0,05; * p < 0,1. 

 

Na amostra, mulheres entre 40 e 55 anos e sem filhos receberam, em média, R$ 11,75 

por hora trabalhada em 2015. As mulheres de mesma faixa etária e que eram mães de um filho 

com idade entre 18 e 30 anos ganharam, em média, R$ 9,46 por hora. Houve entre os dois 

grupos, então, diferença salarial de R$ 2,29 por hora trabalhada. Desta diferença, R$ 1,10 foi 

explicado por diferenças nos atributos produtivos e características individuais consideradas 

pelo modelo. Os R$ 1,19 restantes não foram explicados pelos coeficientes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em 2015, as mulheres brasileiras que à época tinham entre 40 e 55 anos e que eram 

mães de apenas um filho, nascido entre os anos de 1985 e 2000, apresentaram, em média, menor 

salário-hora que as entrevistadas que não eram mães. Em vista disso, há possibilidade de que o 

menor engajamento profissional durante a infância do filho gere perdas de salário permanentes.  

Através da decomposição de Oaxaca-Blinder, foi constatado que 39,5% da disparidade 

salarial entre os dois grupos é explicada por algum outro parâmetro não incluído pelas variáveis 

relacionadas a atributos produtivos que foram consideradas pelo modelo. Essa porção 

inexplicada pode ter ocorrido por discriminação de empregadores contra mães ou por outros 

fatores, como a alocação voluntária e prolongada destas mulheres em atividades de menor 

remuneração, mas de maior flexibilidade, para que conseguissem executar afazeres domésticos, 

algo historicamente e socialmente cobrado. Desta forma, há indício de ineficiência na alocação 

de capital humano de mulheres com filhos. 

A maior porção do componente potencialmente discriminatório da decomposição de 

salários foi relacionada a diferentes retornos de escolaridade, sinalizando que mães não 

conseguem alcançar a mesma recompensa salarial por aumento nos investimentos individuais 

em educação que mulheres sem filhos. 

Creches e escolas de horário integral, por exemplo, podem constituir um meio de 

desoneração parcial destas mães do cuidado dos filhos, no sentido em que seria atenuada a 

restrição de tempo imposta pelas demandas domésticas sobre elas, possibilitando atuação de 

maior competitividade no mercado de trabalho e alocação mais eficiente de capital humano. 

A prática de uma licença-paternidade de duração equivalente à da licença-maternidade 

também pode ser meio de reconhecimento do cuidado de crianças como atividade passível de 

ser executada por homens e mulheres, sendo, possivelmente, um passo para a desnaturalização 

da absorção dos custos do cuidado, financeiro e de oportunidade, como profissão feminina. 

Estatísticas descritivas apontaram indícios de discriminação racial no mercado de 

trabalho e indicativos de que são as mulheres negras as principais cuidadoras da sociedade 

brasileira. Em 2015, elas compuseram maioria entre trabalhadoras domésticas e também 

dedicaram, em média, mais tempo a afazeres domésticos não remunerados que mulheres 

brancas, em todos os níveis de escolaridade. 
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