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Articulação entre estudo, trabalho e família para estudantes de ensino superior: 

uma perspectiva de gênero 

Tania Ludmila Dias Tosta1 (UFG) 

 

O presente trabalho discute a articulação entre estudo, trabalho e família para 

estudantes de ensino superior a partir dos resultados de uma pesquisa mais 

ampla realizada na Universidade Federal de Goiás em 2014 e 2015. Tomando 

como base as respostas de uma amostra de 527 estudantes, busco 

compreender os usos do tempo e a participação de homens e mulheres no 

trabalho produtivo e reprodutivo. A análise indica que apesar de jovens 

mulheres constituírem a maioria da população universitária, as construções 

hierárquicas das relações de gênero persistem e a responsabilidade pelos 

afazeres domésticos ainda é assumida de forma preponderante como feminina. 

Palavras-chave: estudantes de ensino superior, relações de gênero, divisão 

sexual do trabalho. 

  

 Para além de um critério etário fixo, a juventude é definida como 

categoria social importante para o entendimento das sociedades modernas 

(GROPPO, 2000). De acordo com a concepção de Mannheim, o pertencimento 

geracional não se caracterizaria apenas pelo tempo cronológico compartilhado 

por pessoas nascidas em certa época; sua posição em comum advém da 

possibilidade de vivenciar as mesmas experiências e de processá-las de forma 

semelhante (WELLER, 2010). O autor também aponta a juventude como um 

elemento dinamizador da sociedade, que tende a protagonizar e se ajustar às 

transformações sociais, por constituir um segmento ainda em formação, não 

completamente inserido na ordem social (BEZERRA et al, 2013).     
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 O uso do plural do termo - juventudes - alude à necessidade de indicar a 

diversidade de vivências possíveis da juventude de acordo com classe, gênero, 

sexualidade, raça, etnia, origem, entre outros marcadores sociais da diferença. 

Se a categoria juventude importa como construção social, não deve apagar as 

identidades plurais que nela se inscrevem. A experiência de um jovem negro 

da periferia não é a mesma de um jovem branco de alta renda. Este artigo 

parte de um segmento particular da categoria: a de estudantes de ensino 

superior. Mais especificamente, estudantes de uma universidade pública 

brasileira. Embora esta condição os aproxime, outros tantos pertencimentos 

diferenciam-nos. A juventude de uma universitária trabalhadora chefe de 

família é muito distinta da juventude de um universitário em dedicação integral 

aos estudos.  

 Com base em uma pesquisa realizada na Universidade Federal de 

Goiás2 (UFG), esta reflexão centra-se nas diferenças de gênero para 

compreender como alunos e alunas desta instituição articulam atividade 

remunerada, formação educacional e cuidados com a casa e família. Para isto, 

analisa a divisão sexual do trabalho e a partilha do trabalho doméstico entre 

estudantes que participam do mercado de trabalho remunerado, além de traçar 

um paralelo entre os dados da pesquisa e alguns indicadores do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

 A pesquisa partiu de uma amostra representativa3, estratificada 

proporcionalmente de acordo com as regionais da universidade (Goiânia, 

Goiás, Catalão e Jataí) e a categoria da população investigada (estudantes, 

docentes, técnico-administrativos/as e terceirizados/as). Ao total foram 669 

entrevistados/as, dentre os/as quais contam-se 527 estudantes. Para fins deste 
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artigo, serão contabilizadas apenas as respostas dos/as estudantes, segmento 

de maior peso da comunidade universitária. 

 Para localizar as alunas e os alunos entrevistadas/os de acordo com 

seus pertencimentos e posições sociais, delineio algumas das características 

mais significativas da amostra de estudantes da Universidade Federal de 

Goiás. Em primeiro lugar, as/os estudantes entrevistadas/os dividem-se em 

292 mulheres e 235 homens. A proporção maior de mulheres (55,4% para 

44,6%) reflete a realidade do ensino superior brasileiro, em que as mulheres 

ultrapassaram os homens tanto em número de matrículas como em concluintes 

de cursos de graduação. Segundo o Censo de Educação Superior realizado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), as mulheres representavam 55,5% dos matriculados e 59,6% dos 

concluintes do ano de 2012 (INEP, 2014). 

 O pertencimento étnico-racial é outra importante condição para um 

melhor entendimento da categoria de jovens alunos e alunas universitários. 

Quase metade dos/as estudantes classificaram sua cor/raça como branca 

(49,1%), 36,6% declararam-na como parda e cerca de 10%, como preta. As 

demais formas de identificação foram: 1,6% amarela, 0,2% indígena e 0,9% 

outra resposta. Não houve diferenças significativas de percentual de cor/raça 

entre as alunas e os alunos. No Brasil, 53% das pessoas se declararam pretas 

e pardas segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 

2013 (IBGE, 2015), o que resulta em um percentual um pouco maior de negros 

do que o encontrado na amostra de estudantes da UFG. No entanto, o número 

de estudantes negros/as nas instituições de ensino superior está em plena 

expansão. Embora ainda haja maioria de pessoas identificadas como brancas, 

o percentual de negras/os e indígenas no ensino superior tem se ampliado nos 

últimos anos graças a uma maior democratização do acesso e a políticas 

públicas como as ações afirmativas que promovem maior equidade para a 

inclusão de grupos e populações historicamente excluídos deste nível de 

ensino (FERES JÚNIOR; DAFLON, 2014). 

 No que diz respeito à idade dos alunos e alunas da universidade, a 

grande maioria é composta por jovens de até 26 anos (85,6%), sendo que 



quase 40% estão na faixa etária entre 15 e 20 anos. Assim, não é muito 

expressivo o percentual de estudantes que está acima da faixa considerada 

adequada para frequentar o ensino superior. Como forma de contextualizar o 

que demograficamente pode ser considerada a população jovem, as pessoas 

na faixa etária entre 15 e 24 anos correspondem a 16,6% da população 

brasileira em 20134 (IBGE, 2015). Isso indica um decréscimo na proporção de 

jovens, que em 1996, por exemplo, representavam 19,8% do total da 

população (IBGE, 1999). Este dado está relacionado à queda da taxa de 

natalidade e aumento da expectativa de vida, e consequentemente, ao maior 

envelhecimento populacional. Desde meados dos anos 1980 o Brasil não é 

mais considerado um país de população jovem e, com o crescimento acelerado 

da categoria dos idosos, estes estão próximos de ultrapassar o número de 

jovens no país (KUCHEMANN, 2012). 

 Outro fator que permite uma melhor compreensão da população 

estudada é a escolaridade da família. A maior parte dos/as estudantes 

pesquisados/as vem de famílias cuja pessoa de referência5 possui ensino 

médio ou superior completo. Para 42,5% dos/as estudantes, a pessoa de 

referência da família possui o ensino médio completo ou o superior incompleto, 

enquanto para 32,1%, esta pessoa já concluiu o ensino superior. Traçando um 

paralelo com os dados do país, apenas 13,9% dos ocupados completaram o 

nível superior de escolaridade, segundo a Pnad de 2013 (IBGE, 2015). 

Observa-se, portanto, que os/as estudantes analisados pertencem a famílias 

com escolaridade mais elevada que a média dos ocupados/as brasileiros/as.   
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 Não há um consenso quanto a um critério etário delimitado para definir juventude (Groppo, 

2000), mas, nestes estudos, o IBGE está circunscrevendo a população jovem na faixa etária 
entre 15 e 24 anos (IBGE, 1999; IBGE, 2015).  
 
5
 Segundo o IBGE, a pessoa de referência é a pessoa responsável pela unidade domiciliar (ou 

pela família) ou assim considerada pelos demais membros.  

 



Figura 1. Renda familiar de estudantes da UFG 

 

Fonte: Pesquisa UFG, 2014-2015.  
 

 Ainda em se tratando de caracterizar a família dos/as alunos e alunas 

pesquisados, é preciso considerar sua posição socioeconômica. Os/as 

estudantes em questão apresentam renda familiar dispersa entre média e 

baixa: 25,8% estão na faixa de 3 a 5 salários mínimos, 23,9% entre 2 e 3 

salários e 18% têm renda familiar de menos de 2 salários. De acordo com a 

Pnad de 2013, a maioria dos brasileiros declararam renda familiar em média de 

R$ 2.933,00, o que daria pouco mais de 4 salários mínimos se considerado o 

valor do salário mínimo do período (IBGE, 2015).  

  Um indicador fundamental nesta análise é distinguir entre estudantes 

que estão ou não inseridos no mercado de trabalho. Do total de estudantes 

universitários pesquisados, 32,3% trabalham de forma remunerada. Este 

percentual é mais que o dobro do número de brasileiros/as de 18 a 24 anos 

que aliam trabalho e estudo de acordo com a Síntese de Indicadores Sociais 

de 2012 (IBGE, 2013). Segundo estes dados, enquanto 14,8% das pessoas de 

18 a 24 anos trabalham e estudam, 14,5% só estudam, 47,3% só trabalham e 

23,4% não estudam e nem trabalham. Entre os jovens do último grupo, há uma 

maioria de mulheres (68%), fato que está fortemente relacionado com a 

maternidade e a dificuldade que muitas enfrentam de conciliá-la com o estudo 

e a participação em atividades remuneradas (IBGE, 2013).     
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 Considerando a relação entre trabalho e gênero, é possível perceber 

algumas diferenças entre as alunas e os alunos na pesquisa. Em primeiro 

lugar, mais alunos do que alunas acumulam o estudo com trabalho 

remunerado. Enquanto 38% dos estudantes são trabalhadores, 28% das 

estudantes estão na mesma categoria. Em segundo lugar, há diferenças 

consideráveis na contribuição de estudantes para a renda familiar segundo o 

sexo. Entre os alunos ocupados, 48,3% participam em menos de 40% do total 

da renda familiar, 13,5% contribuem na faixa de 40 a 60% do total, e 30,3% 

participam com mais de 60% da renda (quase 8% não soube responder qual 

sua contribuição na renda). Por outro lado, a maioria das alunas que trabalham 

têm baixa participação na renda familiar (63%), 21% estão na faixa 

intermediária e apenas 7,4% na faixa de maior participação na renda da família 

(8,6% não soube responder).  

Figura 2. Percentual de participação de estudantes na renda familiar 

 

Fonte: Pesquisa UFG, 2014-2015. 

 Estes resultados refletem a menor remuneração feminina no mercado de 

trabalho6, além de uma maior pressão sofrida pelos homens para trabalhar e 

assumir a responsabilidade pelo sustento familiar. De modo geral, os homens 

começam a trabalhar mais cedo do que as mulheres, o que pode ser 
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observado nos dados da Pnad de 2013 segundo os quais 64,6% das crianças e 

adolescentes (entre 5 e 17 anos) que trabalham são do sexo masculino (IBGE, 

2015). Neste sentido, os estereótipos de gênero contribuem para que os jovens 

de sexo masculino abandonem os estudos mais cedo para trabalhar, enquanto 

as jovens deixam de estudar (em menor proporção) principalmente por razões 

relacionadas à maternidade.     

 O tempo de trabalho configura-se central para a análise da articulação 

que os/as estudantes realizam entre a atividade remunerada, a formação 

educacional e os cuidados com a casa e família. Comparando com a jornada 

média dos/as brasileiros/as e, mais especificamente, das demais categorias da 

comunidade universitária analisada (a maioria apresenta jornada acima de 40 

horas semanais), o tempo de trabalho destes/as estudantes é 

consideravelmente menor.  

 Para os alunos do sexo masculino com trabalho remunerado, 56,2% 

afirmam que dedicam menos de 40 horas por semana ao trabalho, 24,7% 

dedicam 40 horas, e 16,9% dedicam mais de 40 horas. Enquanto isso, para as 

mulheres as jornadas são ainda mais reduzidas: 75,3% trabalham menos de 40 

horas por semana, 14,8% trabalham 40 horas e apenas 9,9% trabalham mais 

de 40 horas. Em termos comparativos, segundo a Pnad de 2012, a jornada de 

trabalho média para os ocupados do sexo masculino é de 42,1 horas semanais 

e para as do sexo feminino, é de 36,1 horas (IBGE, 2013).  

 O índice de tempo total de trabalho expressa de forma mais adequada a 

quantidade de tempo investido por mulheres e homens no trabalho, somando 

trabalho remunerado e não-remunerado. No Brasil, 88% das mulheres 

ocupadas de 16 anos ou mais de idade realizam afazeres domésticos, 

enquanto entre os homens este percentual cai para 46%, segundo dados da 

Síntese de Indicadores Sociais de 2013 (IBGE, 2015). As mulheres têm uma 

jornada média em afazeres domésticos mais que o dobro da observada para os 

homens (20,6 horas/semana). Somando o tempo de trabalho remunerado com 

o tempo de trabalho doméstico, tem-se uma jornada feminina semanal total de 

56,4 horas, superior em quase cinco horas à jornada masculina. Verifica-se, 



assim, que as mulheres trabalham mais, mesmo que a média de jornada 

masculina no trabalho produtivo seja maior.  

 As desigualdades de gênero no mundo do trabalho e na sociedade 

podem ser desveladas por meio da perspectiva das relações de gênero e da 

divisão sexual do trabalho (KERGOAT, 2009). Para a autora, além da 

destinação prioritária de mulheres para a esfera reprodutiva e de homens para 

a produtiva, a divisão sexual do trabalho se estrutura a partir dos princípios de 

separação (atividades de mulheres distintas de atividades de homens) e de 

hierarquização (trabalho de homens vale mais que o trabalho de mulheres). A 

partir desta concepção, a articulação entre trabalho produtivo (remunerado) e 

reprodutivo (ou doméstico) torna-se fundamental para compreender as 

relações de trabalho como um todo. Como o trabalho reprodutivo não 

remunerado é realizado majoritariamente pelas mulheres, é preciso 

compreender as implicações desta realidade nas possibilidades e práticas 

sociais de homens e mulheres. 

 As esferas de produção e de reprodução devem ser pensadas de forma 

articulada, uma vez que o tempo do trabalho remunerado é condicionado pelo 

tempo do trabalho doméstico. Com a atribuição da responsabilidade principal 

pelo trabalho reprodutivo às mulheres, seu tempo precisa se multiplicar entre 

família e ocupação (HIRATA; ZARIFIAN, 2009). Em geral, a questão não se 

coloca para os homens, que ainda tendem a participar do trabalho doméstico 

de modo residual, na forma de uma "ajuda" e não uma partilha de 

responsabilidades (BILAC, 2014; BRUSCHINI; RICOLDI, 2012).  

 Pensando a população universitária como um todo, 12,3% dos homens 

afirmaram que não despendem nenhuma hora por semana para os afazeres 

domésticos7. O índice de mulheres que não têm participação nenhuma nos 

afazeres domésticos é de menos da metade deste valor. Em geral, os homens 

concentram-se entre os que gastam pouco ou nenhum tempo para os afazeres 
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 Na pesquisa, foi utilizada a definição de afazeres domésticos do IBGE, que compreende a 

realização, no domicílio de residência, de tarefas de: a) Arrumar ou limpar toda ou parte da 
moradia; b) Cozinhar ou preparar alimentos, passar roupa, lavar roupa ou louça, utilizando, ou 
não, aparelhos eletrodomésticos para executar estas tarefas para si ou para outro(s) 
morador(es); c)  Orientar ou dirigir trabalhadores domésticos na execução das tarefas 
domésticas; d) Cuidar de filhos ou menores moradores; ou e) Limpar o quintal ou terreno que 
circunda a residência. 



domésticos e as mulheres estão mais presentes nas jornadas mais longas. 

Assim, na categoria de pessoas que dedicam mais de 10 horas semanais ao 

trabalho doméstico há 24,5% de mulheres, mas somente 6,8% dos homens.  

 Apesar de manter o padrão geral de mais longas horas de trabalho 

doméstico para mulheres, o tempo gasto com afazeres domésticos das 

estudantes foi bem menor que das mulheres das demais categorias da 

comunidade universitária. 6,2% das alunas não despendem nenhuma hora de 

seu tempo para as tarefas domésticas; 42,1% despendem entre 1 a 5 horas, 

26,4% entre 6 e 10 horas; e 19,9% gastam mais de 10 horas para o trabalho 

doméstico (enquanto 5,5% não soube responder). Entre os alunos, 12,8% não 

têm nenhuma participação; 51,1% dedicam entre 1 a 5 horas semanais; 21,3% 

dedicam de 6 a 10 horas; e somente 6% usam mais de 10 horas semanais 

para os afazeres domésticos (8,9% não souberam responder a esta questão).  

Figura 3. Distribuição de horas semanais de trabalho doméstico entre 

estudantes 

 

Fonte: Pesquisa UFG, 2014-2015. 

 

 Para compreender o trabalho reprodutivo, além de mensurar o tempo 

dedicado às atividades domésticas, é preciso analisar quem assume a 

responsabilidade principal por essas tarefas. Considerando a resposta de todas 

as categorias da população universitária entrevistada segundo o sexo, 43,2% 
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das mulheres consideram-se as principais responsáveis pelos afazeres 

domésticos. Além de os respondentes homens representarem metade do 

percentual das mulheres que se consideram as responsáveis pelas atividades 

domésticas, a presença masculina em geral é muito baixa. Ao contrário da 

mãe, grande protagonista das atividades domésticas, o pai tem participação 

insignificante como responsável pelos afazeres tanto de entrevistadas como de 

entrevistados. 

 

Figura 4. Responsabilidade principal pelos afazeres domésticos entre 

estudantes 

 

 Fonte: Pesquisa UFG, 2014-2015. 

 

 Os estudantes do sexo masculino deixam a responsabilidade principal 

para a mãe em 38,3% dos casos; 21,7% afirmam serem os responsáveis; 

15,7% respondem serem outras pessoas as responsáveis; para 13,2% são as 

trabalhadoras domésticas; e para 6,4%, as cônjuges. Entre as estudantes, 

novamente o protagonismo é delas: 40,4% assumem ser as principais 

responsáveis; para 37,7% são as mães; para 11% são outras pessoas; e para 

6,2% são as trabalhadoras domésticas.  
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 Enquanto os homens de todas as outras categorias (docentes, técnicos 

e terceirizados) têm em comum a resposta de que em cerca de 44% dos casos 

são as cônjuges as protagonistas do trabalho doméstico, para os estudantes, é 

a mãe quem ocupa o posto principal em quase 40% das respostas. Percebe-

se, portanto, que mesmo entre estudantes universitários, que são jovens e com 

acesso ao ensino superior, a divisão do trabalho doméstico segue os moldes 

tradicionais em que as mulheres são as grandes responsáveis pelo trabalho 

doméstico.  

 A representação da mulher destinada prioritariamente ao trabalho 

reprodutivo permanece presente no imaginário e na prática social da população 

analisada levando em consideração o grande número de mulheres que são as 

principais responsáveis pelos afazeres domésticos. A juventude universitária 

não rompe a concepção da divisão sexual do trabalho e consequente 

apropriação do trabalho gratuito das mulheres, acarretando uma sobrecarga 

feminina e concorrendo para o acirramento das desigualdades de gênero no 

mercado de trabalho. Embora haja alguns sinais de mudança, a concepção de 

Mannheim da juventude como força transformadora da sociedade não pode ser 

generalizada no caso das desigualdades de gênero que atravessam a 

sociedade. Entretanto, não se pode esquecer que o autor aponta que as novas 

gerações constituem um agente dinamizador em potencial, mas que poderia 

ser também uma força de conservação (GROPPO, 2000). 

 O crescimento da inserção de mulheres no trabalho remunerado não foi 

acompanhado por maior participação do homem na partilha do trabalho 

doméstico, nem por políticas públicas ou mudanças na organização produtiva 

que permitissem a conciliação entre estudo, trabalho e vida privada e familiar. 

Assim, o modelo de articulação entre trabalho e família não sofre grandes 

modificações: quando não é a responsável pelo trabalho doméstico, a mulher 

delega a tarefa a outra mulher, familiar ou contratada.  

 A inserção feminina no mercado de trabalho ainda não tem o mesmo 

estatuto do homem, em termos de remuneração ou reconhecimento social 

(ABRAMO, 2010). Buscando uma maior qualificação e formação educacional, 

além de assumir a responsabilidade pelo espaço reprodutivo muitas vezes 



aliada à inserção no trabalho produtivo, as jovens estudantes buscam articular 

tempos e espaços em uma sociedade que não consolidou a socialização da 

reprodução e nem a partilha igualitária de responsabilidades na produção da 

vida.    
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