
 

1 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERROTÓRIO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS 
II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 

 

Eixo: Gênero, Sexualidade e Etnia  
 

Tempo de Trabalho Remunerado e Tempo de Trabalho Não 
Remunerado: Análises Sobre o Uso do Tempo 

 
                                

                              Tassiane Antunes Moreira 1 
Liliane Moser2 

Resumo: O capitalismo alterou as relações de trabalho e novas demandas foram colocadas 
às famílias. No Brasil, como em muitos outros países, as mulheres destinam uma parcela 
considerável de tempo às atividades de reprodução social, as quais são indispensáveis para 
todas as pessoas, em todas as etapas de suas vidas. Este artigo busca pontuar aspectos 
referentes ao uso do tempo no Brasil e os desafios das famílias em equilibrar trabalho 
remunerado e não remunerado. Entender estas e outras questões é fundamental para a 
definição de estratégias e políticas públicas que deem suporte para homens e mulheres e 
lhes proporcionem maior qualidade de vida, atuando no sentido de promover uma sociedade 
mais justa e igualitária.   

 
Palavras-chave: trabalho remunerado; trabalho não remunerado; uso do tempo; famílias; 
políticas de conciliação.   

 
Abstract: Capitalism changed labor relations and new demands were placed on families. In 
Brazil, as in many other countries, women allocate a considerable amount of time to social 
reproduction activities, which are indispensable for all people at all stages of their lives. This 
article aims to highlight issues related to the use of time in Brazil and the challenges of 
families in balancing paid and unpaid work. Understanding these and other issues is 
fundamental for the definition of strategies and public policies that support men and women 
and provide them with a higher quality of life, acting to promote a more just and egalitarian 
society. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O tempo é um bem escasso na dinâmica da vida social moderna. O que chamamos de 

tempo é o sistema padronizado dos períodos de duração de horas, dias, anos, meses, etc. 

que se constitui de fato como uma instituição social (ÁVILA, 2004). Conforme explicita Elias 

(1998) esse “tempo” do qual falamos e em torno do qual nos organizamos trata-se de uma 

convenção que regula os períodos de duração dos processos. Nos dias atuais, o tempo é 

um instrumento de orientação indispensável para realizarmos uma multiplicidade de tarefas.  

O tempo não se reduz a um meio de orientação criado pelo homem, mas, além disso, traduz 

uma instituição cujo caráter varia conforme o estágio de desenvolvimento atingido pelas 

sociedades. Esclarecer sobre a marcação do tempo, que se materializa no sistema de 

marcação de horário e calendário, conforme ponderado por Ávila (2004), torna-se 

interessante para refletir sobre o uso desse tempo no interior das famílias, sobretudo pelas 

mulheres, e as relações de poder que determinam esse uso.  

Partindo do pressuposto que em nossa sociedade a utilização do tempo é definida pelos 

interesses da acumulação capitalista, entende-se que a categoria “tempo” perpassa as 

relações de classe e de gênero.  

Este artigo trata de um tema ainda pouco explorado na literatura sobre trabalho e família: o 

uso do tempo no capitalismo. Apesar da maior difusão recente de estudos na área, são 

grandes as dificuldades em empreendê-los em razão da escassa disponibilidade de 

informações sobre o tema.  

O acesso a esse tipo de informação abre a possibilidade de confrontar o uso do tempo pelo 

menos em duas dimensões: para reprodução econômica e para reprodução social 

(DEDECCA, 2004). O tempo para reprodução econômica envolve aquele destinado ao 

trabalho remunerado e gasto com o deslocamento para a sua realização. O tempo para 

reprodução social e familiar incorpora, por sua vez, basicamente as atividades de 

organização domiciliar, de lazer e de sono. Ambos os tempos são transformados pelas 

mudanças econômicas, sociais e culturais.  

Na sociedade moderna, a regulação do uso do tempo depende da presença de instituições 

políticas e culturais. Estas regulam a duração e articulação entre tempo de trabalho 

remunerado e não remunerado. Assim, não há neutralidade na alocação do uso do tempo. 

As pessoas realizam a alocação de seu tempo tendo pouca ou relativa autonomia de 

decisão sobre esse processo.  
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2. OBJETIVO  

 
Este estudo busca apresentar uma reflexão sobre o uso do tempo no Brasil. Parte-se do 

pressuposto que as implicações sobre a regulação do uso do tempo contribuem para as 

desigualdades sociais. Incorporamos para a análise a abordagem de gênero, por ocupar 

papel central na gestão do uso do tempo na sociedade capitalista. O objetivo consiste em 

apresentar uma primeira abordagem sobre a temática. Espera-se que a análise contribua 

para a reflexão sobre as mudanças econômicas e sociais atuais e suas implicações para a 

reprodução social.  

 

3. JUSTIFICATIVA  

 
O tempo é um recurso fundamental, que é distribuído igualmente entre todos, mas pode ser 

usado de diferentes maneiras. A forma como as pessoas organizam e distribuem seu tempo 

afeta o bem estar econômico e social e tem impactos sobre a família e a comunidade onde 

vivem. No cenário internacional da produção de estatísticas sociais e econômicas, tem se 

tornado consensual a ideia de que medidas de uso do tempo devem ser incluídas na 

formulação de indicadores para avaliar as condições de vida da população (CAVALCANTI; 

PAULO; HANY, 2010).  

As pesquisas sobre o uso do tempo configuram-se como uma das maneiras de elaborar 

esses indicadores e avaliar como o recurso tempo é utilizado de maneira distinta entre 

homens e mulheres, entre os grupos etários, entre pessoas de variados grupos raciais e de 

diferentes classes sociais. Este tipo de pesquisa busca informações sobre as diversas 

atividades que os indivíduos realizam ao longo de um determinado período, geralmente um 

dia - 24 horas. Com isso, ilustram um retrato do cotidiano das pessoas, abrangendo todas 

as atividades humanas realizadas.  

Para a temática de gênero, as pesquisas de uso do tempo são excepcionalmente 

importantes, uma vez que as atividades a que homens e mulheres se dedicam refletem os 

papéis sociais e as desigualdades de condições e oportunidades entre os sexos.  

Para Fontoura (2010), há um consenso, de que a produção estatística sobre o uso do tempo 

no Brasil ainda é insuficiente para subsidiar a formulação de políticas públicas de 

conciliação entre trabalho e vida familiar e para uma discussão mais aprofundada de 

metodologias de contabilização do trabalho reprodutivo na economia nacional.  

Surge então, o interesse em ampliar a discussão sobre a temática do uso do tempo no 

Brasil. Por se tratar de uma questão com pouca visibilidade e fraca legitimidade no Brasil a 
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complexidade dos elementos apontados na presente discussão abrem inúmeras 

possibilidades de pesquisa.  

Destacamos que as pesquisas sobre o uso do tempo permitem a mensuração e valoração 

da produção doméstica e do trabalho não remunerado, e a obtenção de um registro mais 

detalhado das condições e estilo de vida e de padrões de uso do tempo de diversas 

categorias sociais. Além disso, oferecem uma base sólida para avaliação e mensuração das 

necessidades e demandas das mulheres e famílias, contribuindo para a formulação e 

reformulação de políticas públicas em diversos setores. A explanação realizada visa mostrar 

o solo que propiciou o desenvolvimento das ideias e categorias de estudo, elementos estes 

que serão explicitados ao longo deste trabalho.  

 

4. MÉTODO  

 
No que se refere ao referencial teórico-metodológico, este estudo alinha-se à perspectiva 

crítica-dialética, que possibilita contemplar categorias, como contradição, historicidade e 

totalidade. Este estudo corresponde a uma pesquisa de natureza qualitativa com base em 

pesquisa bibliográfica e documental.  

 

5. RESULTADOS OBTIDOS 

5.1.1.  Trabalho, família e o uso do tempo  

Na atualidade, trabalho e família continuam sendo os eixos organizadores da vida de 

homens e mulheres de todas as idades, raças e nacionalidades (GOLDANI, 2002). O mito 

de que trabalho e família eram mundos separados acabou e o reconhecimento da 

importância das relações entre estes passou a guiar discussões acadêmicas e também 

políticas sociais. Com o aumento da participação feminina no mercado de trabalho, o 

questionamento sobre os papéis e responsabilidades de homens e mulheres no interior das 

famílias tem se tornado a cada dia mais evidente. Entretanto, as assimetrias de gênero 

permanecem e se modificam em ritmos diferenciados o que faz com que as mulheres 

tenham uma condição de cidadania fragilizada.  

No contexto globalizado de reestruturação produtiva, a realização das tarefas relativas à 

reprodução social, entendidas aqui, como o processo de procriação e de manutenção e 

desenvolvimento dos seres humanos, são contabilizadas como parte da dinâmica natural da 

vida cotidiana, cuja atribuição está majoritariamente a cargo das mulheres.  
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Essa dinâmica, calcada no modelo tradicional do feminino associado ás mulheres, está 

questionada e, em algumas situações alterada, mas não está superada. Para Ávila (2004) o 

trabalho doméstico, base material de sustentação das necessidades cotidianas, é destituído 

de valor social.  Este trabalho realizado no espaço doméstico de maneira não remunerada 

não é contabilizado como trabalho no Brasil. Visto como uma habilidade natural das 

mulheres independe da sua idade, condição de ocupação e nível de renda.  

Saraceno e Naldini (2003) trazem a concepção de trabalho familiar, ou seja, acrescenta-se a 

discussão de que o trabalho realizado pelas famílias extrapola tudo aquilo que é definido 

como trabalho doméstico. Nesse sentido, as autoras apontam que há uma gama de 

atividades necessárias para a manutenção da família que vão além do preparo de 

alimentos, higiene e mesmo do cuidado com os dependentes. São as interlocuções e 

relações estabelecidas entre a família e outras instituições para a provisão de bem estar de 

seus membros que precisam ser considerados. Nesta perspectiva, o trabalho familiar 

engloba o trabalho doméstico, o trabalho de cuidados para com os familiares, o trabalho de 

consumo- compra e preparação de alimentos-, o trabalho para o acesso aos serviços 

públicos e privados e o trabalho de relação. Incorpora ainda o gerenciamento da interface 

entre indivíduos, família e sociedade, passando pela rede de amigos e parentes, os serviços 

e o mercado de trabalho.  

No contexto da produção capitalista, o trabalho privado de reprodução realizado pela família, 

especialmente pelas mulheres, faz-se imprescindível, tanto para a manutenção da força de 

trabalho, como para a própria vida. Porém, apesar da importância da esfera familiar na 

sustentação do desenvolvimento capitalista e do fato de esta arcar com os custos da 

reprodução, “insiste-se na naturalização do trabalho não pago desenvolvido no âmbito da 

família, e consequentemente, na sua invisibilidade (MORAES, 2015, p. 15)”.  

Para Gelinski e Pereira (2005), ignorar o trabalho não remunerado cria distorções quanto à 

avaliação da real capacidade produtiva de um país e reforça o descaso para com aqueles 

que o executam, mulheres em sua grande maioria.  

5.1.2. O uso do tempo e as desigualdades sociais  

O modo de desenvolvimento capitalista produziu historicamente uma vida cotidiana onde o 

tempo que conta e tem valor é aquele empregado na produção, ou seja, o tempo que gera 

mais valia. Nessa perspectiva, o tempo do cuidado com a reprodução da vida das pessoas 

não é levado em consideração na distribuição de tempo dentro das relações de produção X 

reprodução. O período dedicado ao descanso, ao lazer e a reposição de energias seria 

então, aquele que sobra das atividades reprodutivas (ÁVILA, 2004). A duração dessa sobra 

é resultado de processos históricos, ou seja, das transformações nas relações sociais entre 
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capital e trabalho. Não é, portanto, o mesmo em todo o lugar, nem para todos os 

trabalhadores. 

Para Ávila (2004), no processo globalizado de reestruturação produtiva:  

 

Há pessoas as pessoas sobrecarregadas e as pessoas 
desocupadas por exclusão do mercado de trabalho. Existem 
pessoas inseridas em processos de trabalho nos quais não há 
uma forma de regular o tempo, onde os tempos da produção e 
reprodução são perseverantemente fundidos e as jornadas de 
trabalho se dão de forma contínua. Isso faz com que o tempo 
de existência se trone para as pessoas apenas uma sequência 
de repetição de tarefas que tira o sentido dessa própria 
existência. No geral, quando a vida se desenrola tão precária e 
repetitivamente, parece que não há consciência de que o 
tempo gasto na repetição é o tempo da própria vida. Nesse 
sentido, a alienação é um elemento básico do modelo 
hegemônico de reestruturação produtiva (ÁVILA, 2004, p. 5).  
 
 

Entre homens e mulheres dos segmentos sociais que dispõem de maiores recursos 

econômicos e culturais e que habitam nas grandes metrópoles, observa-se um acúmulo de 

atividades laborais que acarretam uma série de outras atividades interligadas, as quais 

intensificam a jornada de trabalho e consequentemente reduzem o tempo cotidiano. 

Bandeira (2010) observa que homens e mulheres mais qualificados dedicam mais tempo às 

atividades laborais, assim como às atividades externas. Isto é, acumulam mais trabalho 

profissional, ao mesmo tempo em que tem mais acesso a prática de esportes, atividades 

culturais, são mais ativos em organizações associativas e consomem mais lazer. Pelo fator 

financeiro, restringem o tempo dedicado às tarefas domésticas e do cuidado, uma vez que 

buscam através do mercado a satisfação das necessidades de reprodução, necessárias 

para manutenção da esfera privada. 

Ao contrário, as tarefas dedicadas às atividades familiares e do cuidado adquire maior 

relevância entre homens e mulheres localizados nos segmentos sociais mais populares, 

aqueles que dispõem de menor poder econômico e possuem limitadas condições de acesso 

à cultura e aos bens e serviços socialmente produzidos. Homens e mulheres que habitam 

nas periferias das cidades ou em zonas rurais desfrutam de menor potencial de lazer e 

tendem a gastar mais tempo em atividades domésticas , ou limitadas as comunidades onde 

residem: visitar vizinhos, assistir televisão e dormir são atividades que ocupam um tempo 

significativo em suas vidas.  

Enquanto os primeiros, integrantes dos segmentos sócio econômicos mais favorecidos, 

estão voltados para as atividades do mundo exterior, os segundos, pertencentes aos 

segmentos menos favorecidos vivem um cotidiano de vida onde tudo ocorre mais 

lentamente, bem menos diferenciado e voltado para o interior da família e da comunidade. 

Em ambos os casos, conforme aponta Bandeira (2010) as ocupações familiares e, 
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sobretudo as atividades relacionadas ao cuidado com os filhos, não são compartilhadas 

entre homens e mulheres de maneira igualitária, sendo estas exercidas majoritariamente 

pelas mulheres.  

Nessa esfera, as assimetrias entre homens e mulheres persistem e a regra da 

responsabilidade da mulher permanece.  

Ao questionar o uso do tempo e citando Bandeira (2010), cabem as mesmas perguntas para 

todos: quantas horas por dia homens e mulheres trabalham? Quantas horas por dia se 

dedicam às tarefas da casa ou domésticas? Aos cuidados dos filhos, pessoas idosas ou 

doentes? Quem responde pelas demandas escolares dos filhos? E pela saúde? Quantas 

horas são dedicadas para compra e preparo de alimentos? Quantas horas são gastas com 

cuidados pessoais e exercícios físicos? E o tempo dedicado às dimensões emocionais, 

afetivas, e do bem estar familiar? Quem se dedica aos momentos de carinho, afago e 

resolução de conflitos dos filhos, companheiros (as) e demais familiares? Enfim, todos esses 

usos agregados do tempo são realizados por quem?  

A essas e tantas outras perguntas os estudos sobre o uso do tempo buscam respostas. No 

próximo tópico ponderam-se quais são as motivações que podem mobilizar a gestão 

pública, sobretudo o Estado, a demandar pesquisas sobre o uso do tempo e subsidiar a 

resolução de conflitos na esfera familiar.  

5.1.3. Pesquisas sobre o uso do tempo: uma medida de mudança social  

Nas últimas décadas, ocorreram transformações significativas nos paradigmas de produção 

que caracterizaram o capitalismo industrial, transformando os padrões de emprego. 

Simultaneamente, as mulheres emergiram no cenário público incorporando-se ao mercado 

de trabalho com dupla jornada, no lar e no mundo do trabalho.  (ARRIAGADA, 2007). Nesse 

contexto, destaca-se o surgimento dos movimentos feministas os quais pressionaram por 

uma mudança social em prol de um novo contrato social a fim de conquistar posições de 

igualdade nos espaços econômicos, sociais e políticos, ou seja, na esfera pública e privada.  

Em uma sociedade que atribuiu às mulheres, quase que de forma exclusiva as 

responsabilidades das tarefas domésticas, de cuidado familiar e o trabalho reprodutivo na 

esfera privada, e no qual o homem deve cumprir com o papel de provedor econômico, esses 

processos geraram profundas tensões nas formas de conciliar o trabalho e a família.  

Para Arriagada (2007), esse modelo está mudando. Se antes a família deveria ser o suporte 

do sistema produtivo mediante divisão de papéis e funções, hoje essa divisão se apresenta 

como um obstáculo e uma carga para as exigências de produção individual, gerando tensos 

conflitos entre vida familiar e laboral.  

“O núcleo familiar primário continua sendo um suporte básico nas relações afetivas, na 

construção da identidade subjetiva e na socialização como garantia dos processos de 
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desenvolvimento e amadurecimento (ARRIAGADA, 2007, p. 251)”. Assim, a família 

constitui-se como refugio da identidade social e individual. Todavia, sobre ela recaem 

múltiplas exigências adaptadoras, razão pela qual as dificuldades para ingresso e 

permanência no mercado de trabalho constituem dimensões de forte impacto.  

A crescente entrada das mulheres no mercado de trabalho questiona os mecanismos 

tradicionais de reprodução social ao reduzir a disponibilidade de tempo destinado pelas 

mulheres ao cuidado de suas famílias. O envelhecimento da população e o aumento dos 

domicílios nos quais as mulheres são a pessoa de referencia colocam novas pressões sobre 

as necessidades de cuidado. Paralelamente, a existência de um grande número de pessoas 

sem acesso à proteção social, a falta de controle sobre a organização, os tempos e a 

intensidade do trabalho aprofundam as tensões entre a vida pessoal, familiar e laboral.  

Para as políticas públicas, a questão dos afazeres domésticos é um importante aspecto a se 

avaliar, porque, no sentido econômico, tais atividades não são computadas, embora sejam 

fundamentais para a reprodução social. As mulheres que se dedicam exclusivamente a 

estas atividades no interior das famílias estão desprotegidas em termos de aposentadoria, 

férias, entre outros benefícios que são concedidos à população inserida no mercado de 

trabalho formal. Além disso, conforme destaca Dedecca (2005), a maior jornada para a 

reprodução social se acentua em razão de as mulheres , quase sempre, são as 

responsáveis pelos filhos pequenos, fazendo com que no mercado de trabalho, muitas delas 

se submetam a situações contratuais que lhes são desfavoráveis. Tal aspecto é agravado 

pela ausência ou disponibilidade restrita de serviços e equipamentos públicos de 

atendimento à infância, acentuando o tempo de trabalho das mulheres no interior das 

famílias.  

Atualmente é necessária uma reflexão que permita dar respostas e esboçar políticas 

públicas que favoreçam a conciliação entre trabalho e família, entre os espaços públicos e 

privados, entre o mundo doméstico e o social, que não produzam a discriminação no 

trabalho, sobretudo as desigualdades de gênero e possibilitem a vida familiar.  

Para Arriagada: 

 

Los intensos cambios en las relaciones sociales, familiares y 
laborales requieren que los gobiernos diseñen nuevas políticas 
públicas que incorporen estos cambios: políticas impositivas, 
redistributivas, de transporte, reorientaciones del gasto público 
y del gasto social, asi como políticas sectoriales de empleo, 
educativas, de salud y vivienda, entre otras. Actualmente se 
requiere una reflexión que permita dar respuestas y diseñar 
políticas públicas que favorezcan la conciliación entre trabajo y 
familia, entre los espacios público y privado, entre el mundo 
doméstico y el mundo social, que no reproduzcan la 
discriminación laboral, las desigualdades de género y que 
posibiliten la vida familiar. Esto plantea el desafío de entender 
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la complejidad en la que se van construyendo los vínculos 
familiares en una sociedad diversificada y desigual, así como la 
necesaria integralidad e intersectorialidad de las políticas para 
dar cuenta de esa complejidad (ARRIAGADA, 2005, p. 143).  

 

 

No caso do Estado brasileiro, a motivação em incentivar o desenvolvimento de pesquisas 

sobre o suo do tempo se deve ao reconhecimento de que estas trarão informações de 

grande utilidade para a implementação de políticas públicas mais eficazes com vistas a 

superar as assimetrias de gênero, interferindo no uso diferenciado do tempo para homens e 

mulheres. Identificar a diversidade de usos do tempo praticados por homens e por mulheres 

na esfera pública e privada, implica, necessariamente, em conhecer a dinâmica das 

relações de poder existentes entre os sexos, isto é, a dinâmica da divisão sexual do 

trabalho. 

A possibilidade de uma articulação mais equilibrada entre o trabalho e a vida pessoal e 

familiar é uma decisão estratégica central para a promoção da igualdade de gênero no 

mundo do trabalho a qual está diretamente ligada ao conceito de trabalho decente 

(ABRAMO; VELENZUELA, 2016). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A multiplicidade e complexidade dos elementos apontados nessa discussão abrem inúmeras 

possibilidades de pesquisas.  

O que representam e o que fazem as famílias só podem ser compreendidos no contexto 

amplo das interações entre as forças sociais, econômicas e políticas em um dado momento 

histórico.   

As profundas mudanças ocorridas nas ultimas décadas recolocam a centralidade das 

relações entre trabalho e família para homens e mulheres, onde ganham destaque as novas 

formas e relações de trabalho, a multiplicidade de arranjos familiares, a participação das 

mulheres nos mais diferentes setores de atividades, as novas atitudes, legislações e 

políticas de equidade de gênero e a redefinição do papel do Estado.  

Conforme Bandeira (2013), a intervenção do Estado, por meio de políticas públicas para a 

socialização das atividades de reprodução social, é tanto possível, quanto necessária. Para 

potencializar e qualificar essas políticas, é necessário um conjunto de indicadores 

específicos capazes de dar conta das múltiplas dimensões que localizam as desigualdades 

entre homens e mulheres. Nesse sentido, os estudos sobre o uso do tempo se constituem 

como ferramentas essenciais.  
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As pesquisas sobre o uso do tempo apresentam-se como eixo central para o esboço 

adequado de politicas sociais que incorporem um diagnóstico da situação atual das famílias. 

É fundamental que se estabeleçam novos desenhos de políticas que articulem trabalho e 

família, considerando o aumento dos lares com chefia feminina e dupla remuneração. Para 

Arriagada (2007), o enfoque e as diversas combinações possíveis que essas políticas 

possam ter é matéria atual do debate sobre políticas sociais orientadas para as famílias ou 

que incorporem o trabalho doméstico e reprodutivo como uma responsabilidade de toda a 

sociedade.  

Contudo, analisar as relações entre o mercado, o Estado e a família não é o suficiente. É 

importante também, explicitar os sistemas de gênero que estão influenciando e 

determinando as relações entre estas instituições. Goldani (2002) afirma que é 

imprescindível entender a maneira pela qual os pressupostos sobre as relações de gênero 

moldam a infraestrutura das políticas sociais. Nesta perspectiva, enfrenta-se o desafio de 

confrontar uma nova ordem social, onde se reconheça que as transformações nas relações 

assimétricas entre os sexos reformularam a centralidade da família e reordenaram as 

complementaridades entre as atividades públicas e privadas.  

Por fim, destaca-se a necessidade de aprofundar este debate no campo do Serviço Social. 

Os assistentes sociais se defrontam cotidianamente com os conflitos gerados nas relações 

entre o mundo do trabalho e o mundo da família. A discussão qualificada dessa questão é 

fundamental, considerando o projeto ético-político da profissão comprometido com as 

demandas da classe trabalhadora. Ademais, vale lembrar que as contradições entre capital 

e trabalho constituem a gênese da questão social e merecem atenção permanente. 
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