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Resumo: A partir de uma revisão bibliográfica sobre a temática e análise sobre 

as recentes pesquisas realizadas nos países latino-americanos, busca-se 

evidenciar o percurso, os desafios e o panorama atual dos estudos de uso do 

tempo. Atualmente, as diversas pesquisas dedicam-se, sobretudo, à análise da 

relação entre o tempo de trabalho remunerado/profissional e o tempo do 

trabalho doméstico e de cuidados, tornando-se um importante instrumento 

teórico-metodológico, sobretudo, para o campo do trabalho e gênero. Constata-

se que o Brasil caminha em passos lentos para a expansão e fortalecimento 

das pesquisas de uso do tempo, isso se deve, principalmente, ao alto custo das 

pesquisas. Esse diagnóstico é aplicado tanto às pesquisas no âmbito 

acadêmico – que atualmente se restringe a pesquisas de pequeno alcance, 

como para as pesquisas nacionais de grande alcance – (AGUIAR, 2010). 

Atualmente, a tendência observada é a de harmonização das diferentes 

pesquisas de uso do tempo para fins de comparações.  O enfoque nas 

relações de desigualdade de gênero nos usos do tempo constitui o principal 

desafio para as pesquisas de uso do tempo no Brasil, assim como a captação 

das dimensões objetivas e subjetivas do tempo.  
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Introdução 

 

A problemática em torno do tempo constitui um dos eixos centrais nos 

estudos sociológicos e filosóficos. Há uma heterogeneidade de análises que 

perpassam o interesse pela consciência/compreensão temporal humana 

(HUSSERL, 1964; KANT, 2001), o tempo do trabalho na esfera produtiva e sua 

equivalência como mercadoria (MARX, 1985), o tempo social (ELIAS, 1984), 

até as chamadas pesquisas de uso do tempo que buscam analisar a 

distribuição temporal de homens e mulheres nas diversas atividades cotidianas 

(AGUIAR, 2010; DEDECCA, 2004; RAMOS, 2009). No campo sociológico 



propriamente dito, o interesse teórico e metodológico na problemática do tempo 

recai, sobretudo, em relação ao trabalho. As análises sobre o tempo passam 

também por mudanças e reformulações à medida que o mundo do trabalho se 

transforma no decorrer dos anos – expansão do trabalho em serviços, entrada 

massiva de mulheres no mercado de trabalho, novas formas de organização e 

controle do trabalho, etc. –.  

O que chamamos hoje de “Pesquisas de Uso do Tempo” resulta de 

esforços no sentindo de colocar em pauta o que de importante e imediato o 

mundo do trabalho nos coloca em relação ao tempo em suas diferentes 

dimensões. As categorias e conceitos utilizados nas Pesquisas de Uso do 

Tempo, bem como as características dessas pesquisas resultam de uma série 

de elaborações teóricas, esforços metodológicos que propuseram pensar o 

tempo e como os sujeitos o utilizam.  

Em Karl Marx predomina a concepção de tempo compreendido numa 

relação dialética entre passado, presente e futuro. Voltando-se ao tempo 

histórico, Marx, esboça o seu entendimento de como foi possível a formação e 

consolidação da sociedade capitalista e, a partir da análise do que ele chama 

de presente imediato, formula a ideia de um novo tempo histórico – inevitável - 

dentro dessa relação dialética. O devir para Marx é resultado das condições 

materiais encontradas no presente.  

Outra preocupação em relação à problemática do tempo e amplamente 

discutida na obra de Marx é a relação tempo-trabalho. Com o desenvolvimento 

e a consolidação do modo de produção capitalista, o trabalho produtivo é 

separado da esfera doméstica/da reprodução. O trabalhador passa a ser 

entendido como aquele que se encontra numa lógica racionalizada do/entre 

tempo e espaço. A lógica do trabalho produtivo passa a se impor sobre os 

momentos que constituem a vida cotidiana.  

Karl Marx foi um dos precursores na discussão e problematização em 

torno da jornada e tempo de trabalho. Ao discorrer sobre a apropriação do 

tempo de trabalho excedente do operário pelo capitalista, Marx denuncia as 

longas jornadas de trabalho:  

 

A produção capitalista, que é essencialmente produção de 
mais-valia, absorção de mais-trabalho, produz, portanto, com o 



prolongamento da jornada de trabalho não apenas a atrofia da 
força de trabalho, a qual é roubada de suas condições normais, 
morais e físicas, de desenvolvimento e atividade. Ela produz a 
exaustão prematura e o aniquilamento da própria força de 
trabalho. Ela prolonga o tempo de produção do trabalhador 
num prazo determinado mediante o encurtamento de seu 
tempo de vida. (MARX, 1996, p. 379) 

 

Ainda hoje, as disputas em torno do tempo de trabalho são recorrentes 

na relação entre trabalhador/sindicato e patrão, entre empregado e empregador 

e estão longe de chegar a um ponto final. Categorias inteiras de trabalhadores 

se encontram em pleno século XXI em jornadas de trabalho com hora para 

começar e sem hora para terminar, como era o caso das trabalhadoras 

domésticas que somente em 2013 conseguiram ampliar seus direitos 

trabalhistas e com isso a regulação do tempo de trabalho. 

Na tradição filosófica, a concepção de tempo é amplamente discutida em 

diversas correntes do pensamento. Zarifian (2002), reconstruindo essa 

discussão sobre a noção de tempo, distribui as tradições de estudos em duas 

perspectivas1: aquelas que concebem o tempo como espacializado, ou seja, o 

tempo no qual “os presentes sucessivos se sucedem, à mercê da passagem de 

instantes a instantes que o ponteiro de um relógio materializa” e o tempo-devir, 

no qual a sua duração “exerce um ímpeto permanente da totalidade do 

passado (em sua virtualidade e atualidade) em direção ao futuro” (ZARIFIAN, 

2002, P.2). 

 

O tempo espacializado constitui um tempo abstrato, aético, 
quantificado, que se impõe de fora sobre o trabalho e, por 
vezes, o penetra nos mínimos gestos e pensamentos. O 
tempo-devir se expressa de maneira diversa: ele representa 
uma penetração do trabalho no tempo, o qual, por isso mesmo, 
torna-se lastreado de concretude, de transformações 
qualitativas, de sentidos visados e de tomadas de posição ética 
(ZARIFIAN, 2002, P.15). 

 

As duas concepções de tempo discutidas em Zarifian (2002) obedecem 

à ideia de que são produtos sociais efetivos, construtos sociais e, portanto, 

passíveis de mudanças. Dentro dessa mesma lógica, Aguirre e Carrasco 

                                                
1 As duas concepções de tempo discutida em Zarifian (2002) foram desenvolvidas por Bergson (1996).  



(2005) propõem a divisão dos tempos sociais dentro de duas dimensões 

temporais, o tempo objetivo e o tempo subjetivo.  

O tempo objetivo é aquele que se pode medir ao ritmo de um relógio. É 

característico nas sociedades modernas industriais e pós-industriais, onde o 

trabalho e os tempos destinados a este deixam de depender dos ciclos da 

natureza, constituindo-se em torno de um horário ou jornada que impacta a 

vida familiar e das pessoas que tem de submeter suas rotinas a jornadas de 

trabalho remunerado. Por outro lado, as necessidades e a vida dos seres 

humanos, em todas suas dimensões, não se reduzem ao trabalho remunerado, 

nem seguem um ritmo constante.  

O tempo subjetivo se expressa de forma qualitativa, ao contrário do 

tempo objetivo que se manifesta quantitativamente. É um tempo que não se 

pode medir ao ritmo de um relógio. É o tempo do cuidado, das emoções, das 

relações, abarca o que Carrasco chama de “tempo-experiência”. É um tempo 

de aprendizado, de acompanhamento psicoafetivo, que pode manifestar-se 

com diferente intensidade ou qualidade e é único (AGUIRRE e outros, 2005). 

Amaury Sousa (1972), defendendo a tese de que o uso do tempo pode 

ser concebido como parâmetro/medida da qualidade de vida urbana esboça 

duas concepções de tempo: o tempo físico e o tempo social. Segundo o autor 

 

A distribuição do tempo físico, a exata parcela de 24 horas 
diárias concedidas a cada ser humano, é igualitária. Mas a 
maneira como cada ser humano gasta sua quota diária, como 
deve e pode usar seu tempo, varia consideravelmente, 

refletindo a estrutura da sociedade a que pertence e o mosaico 
particular de suas desigualdades. A dupla propriedade do 
tempo, de ser igualmente distribuído e desigualmente gasto 
pelos homens, decorre do fato de ser ele, como o concebia 
Aristóteles, uma medida de movimento e de mudança (SOUZA, 
1972, P. 52) 

 

Desse modo, o tempo físico é igualitário, independente de raça, gênero, 

classe social, profissão, etc., mas essas condições podem definir a forma como 

os indivíduos usam o seu tempo gerando então, uma desigualdade no uso do 

tempo. 

Para Elias (1984) o tempo é uma instituição social aprendida por cada 

um dos indivíduos em seu processo de desenvolvimento e racionalização. O 

autor busca romper com a dicotomia entre tempo objetivo e tempo subjetivo, 



apontando o problema que conduz essas teorias e a possibilidade de superá-la 

pela compreensão do tempo como um aspecto do processo civilizador.  

 As diferentes perspectivas e abordagens apresentadas sobre o tempo 

trazem diferentes concepções, entre as quais predomina a ideia de duas 

dimensões temporais, uma, caracterizada pelo seu aspecto quantitativo, 

objetivo, físico. Na outra concepção, o tempo é caracterizado como subjetivo, 

qualitativo, essa dimensão pode ser captada e analisada, mas não mensurada. 

Fica evidente também que se por um lado, em sua dimensão natural, o tempo 

é distribuído igualitariamente entre as pessoas, na dimensão social, o uso 

desse tempo é feito de forma desigual, ou seja, as pessoas usam o tempo, 

distribuem suas atividades ao longo do tempo de diferentes formas. Assim, a 

idade, o nível educacional, o gênero, a profissão, entre outros, funcionam como 

marcadores das condições de emprego ou uso do tempo.  

 

 

Breve histórico das Pesquisas de uso do tempo 

 

As primeiras pesquisas de uso do tempo surgiram em meados do século 

XX, principalmente na Europa e Estados Unidos, onde pesquisadores das 

Ciências sociais começaram a utilizar pesquisas para conhecer e dispor de 

dados sobre o uso do tempo da população e a vida cotidiana das famílias 

urbanas, sua dedicação em atividades econômicas e em atividades não 

remuneradas (AGUIRRE, 2005). 

Carrasco (2005) aponta que entre os precursores das Pesquisas de Uso 

do Tempo está a Inglaterra que em 1913 buscou investigar os modos de vida 

urbana; pesquisadores da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) também se dedicaram por volta do ano de 1920 a estudar os meios de 

subsistência econômica através da metodologia de uso do tempo, e os EUA 

em 1920 e 1934 com o intuito de entender e analisar as atividades não 

remuneradas das famílias. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, com implementação de políticas de 

bem estar, principalmente na Europa, aumentou este tipo de estudo enfocando 

em outros aspectos sociais, entre esses: qualidade de vida, planejamento 

urbano, cultura e lazer, necessidades de cuidados de pessoas menores e 



anciãs e outros ligados a aspectos econômicos como as pautas de consumo e 

divisão sexual do trabalho (GARCÍA SAINZ em AGUIRRE, 2005). 

Um dos estudos que se destacaram foi o chamado “Estudo Szalai” 

desenvolvido entre os anos de 1965 e 1966, cujo objetivo principal era 

conhecer a vida cotidiana em diferentes cidades do mundo e para o qual foram 

entrevistadas 30.000 pessoas de diferentes países (Bélgica, Checoslováquia, 

França, Hungria, Polônia, ex URSS, Estados Unidos, Peru, entre outros). Esse 

estudo é considerado o primeiro passo/base para as atuais Pesquisas de Uso 

do Tempo, pois abordaram importantes aspectos metodológicos como a 

classificação de atividades ou a utilização do diário ou agenda para a coleta de 

informações, que ainda estão presentes no desenho e na aplicação das 

pesquisas que se realizam em muitos países (GUERRERO, 2000). De acordo 

com Aguiar (2011, p. 75): 

 

De um modo geral, uma grande questão permeava o projeto 
internacional: estudar a classe trabalhadora e sua qualidade de 
vida, de modo comparado, observando não apenas o tempo de 
trabalho, mas também duas outras esferas da vida cotidiana: o 
tempo livre ou de lazer e o de cuidados pessoais (ou o tempo 
de reposição das forças de trabalho- nessa época, ainda com 
pouca atenção à análise das contribuições do trabalho não 
remunerado para essa reposição). O tempo, pelo menos ao 
início da pesquisa era conceitualizado dentro dessa ótica 
tripartite. 

 

Em meados dos anos 60 a criação da International Association for Time 

Use Research (IATUR), cujo trabalho em torno de propostas metodológicas e 

unificação dos procedimentos para a coleta de informações, fortalece o 

tratamento científico das pesquisas de uso do tempo. Isso possibilitou o 

desenvolvimento de diversos estudos e pesquisas como a de F. Stuart Chapin 

Jr. e Thomas Logan realizado nos Estados Unidos em 1960, onde observaram, 

em seu estudo de 1467 domicílios, que o aumento do tempo de trabalho 

prejudicava, especialmente, o tempo gasto em visitas sociais e em atividades 

empreendidas fora do lar. Ou seja, o aumento da jornada de trabalho tenderia a 

confinar mais o trabalhador em seu mundo doméstico.  

O estudo de Madeleine Guilbert em 1963 sobre o uso de tempo de 

trabalhadores na região de Paris, em que foi entrevistado um total de 696 

trabalhadores adultos sobre suas atividades em dias da semana e no domingo, 



também se destaca. Nesta pesquisa a amostra foi composta por trabalhadores 

homens e mulheres, há ainda uma subamostra composta por donas de casa2.  

Na América Latina, a 4ª Conferência Mundial da Mulher, Beijing 95 e 

especialmente as resoluções e declarações da Plataforma de ação foram o 

marco para o desenvolvimento das Pesquisas de uso do Tempo. Nela se 

menciona a necessidade de abordar e trabalhar, entre outros temas, na 

melhoria dos métodos de medição que permitam quantificar o trabalho não 

remunerado, e desenvolver uma classificação internacional de atividades para 

as estatísticas de uso do tempo. 

Nessa direção a atual ONU Mulheres tem promovido ativamente a 

criação e utilização de indicadores sensíveis ao gênero para a América Latina e 

o Caribe, assim como também tem estimulado a coleta de dados e o 

desenvolvimento conceitual de pesquisas sobre o uso do tempo e trabalho não 

remunerado. 

Na América Latina na década de 80 começou-se a implementar 

medições de uso do tempo. Cuba foi o país pioneiro em levantar este tipo de 

pesquisa em 1985. Atualmente existem em torno de 18 países – dentre eles o 

Brasil – que tem implementado medições de uso do tempo na América latina e 

Caribe (CEPAL, 2015). Entre essas medições se observam heterogeneidades 

e diferenças em torno das estratégias de levantamento, metodologias, 

população-alvo, objetivos da pesquisa, instrumentos utilizados, instituições 

executoras e associadas, cobertura geográfica e seleção de indicadores, entre 

outras. Porém, há esforços no sentido de desenvolver e harmonizar as 

pesquisas de uso do tempo.  

 

 

Panorama atual das Pesquisas de Uso do Tempo no Brasil 

 

As pesquisas de uso do tempo se desenvolveram em dois campos 

distintos – no campo acadêmico/científico e no campo de pesquisas e 

estatísticas para composição das bases de dados nacionais – embora esses 

campos estejam em constante diálogo, servindo-se o primeiro do segundo e 

                                                
2 As atividades domésticas não entravam na concepção de trabalho da época.  



vice-versa. No caso brasileiro, os avanços das pesquisas de uso do tempo na 

academia se devem, fundamentalmente, à inclusão da categoria “uso do 

tempo” na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – a PNAD. 

O Brasil começa a caminhar na direção de um fortalecimento e 

expansão das pesquisas de emprego do tempo. Mesmo com as desvantagens3 

de não aplicar uma pesquisa independente, mas apenas uma bateria de 

perguntas/um módulo dentro da pesquisa de grande alcance e projeção – a 

PNAD -, as informações obtidas constituem em importantes fontes para 

estudos acadêmicos e, principalmente, para o desenho e avaliação de políticas 

públicas. 

 A socióloga Neuma Aguiar, uma das principais referências nos estudos 

de uso do tempo no Brasil, faz a seguinte observação sobre o contexto atual 

das pesquisas de uso do tempo no Brasil: 

 

 O Brasil apenas começa a empregar pesquisas de uso do 
tempo de grande porte. A experiência brasileira com diários 
tem um caráter localizado e as perguntas sobre uso do tempo, 
apresentadas em um contexto nacional, referem-se a um 
número restrito de atividades. Há indagações sobre as 
estimativas de tempo com populações que não têm acesso a 
relógios, bem como por populações com baixo nível de 
instrução. Isso demanda outras inovações metodológicas que 
possam melhorar os instrumentos de obtenção de informações 
da população estudada (AGUIAR, 2010, p. 64).  

 

No campo acadêmico, as pesquisas de uso do tempo têm como principal 

instrumento metodológico o uso do diário de uso do tempo4, que é o 

instrumento metodológico recomendado pela Classificação Internacional de 

Atividades para Estatísticas de Usos do Tempo (International Classification of 

Activities for Time-Use Statistics – ICATUS) para pesquisas específicas, pois 

permite medir sequencialmente cada uma das atividades que se realizam em 

um intervalo de tempo previamente estabelecido. Além disso, tem a vantagem 

de poder captar as atividades secundárias ou que se realizam 

simultaneamente.  

                                                
3 Depende do desenho metodológico e amostral da pesquisa principal; problemas com o período de 

referência gerando o risco de perder informações importantes; possibilidade de análise mais limitada por 

incluir um número delimitado de temas e perguntas.  
4 Consiste em um protocolo de uso do tempo, com as atividades desenvolvidas e o seu contexto, em 

intervalos padronizados.  



A ICATUS recomenda que independente do tipo de pesquisa de uso do 

tempo, que seja adotado um marco conceitual comum e uniforme: conceitos, 

definições, categorias analíticas, mesmas variáveis e uma mesma classificação 

das atividades. Isso é necessário para realizar comparações e para o desenho 

de políticas públicas.  

Atualmente, o Brasil adota em alguns aspectos as recomendações 

internacionais para as pesquisas de uso do tempo o que torna viável a 

realização de comparações internacionais. A aplicação das perguntas sobre o 

uso do tempo como parte da PNAD possibilita também a combinação das 

informações na seção sobre uso do tempo com aquelas que proporcionam a 

pesquisa principal.  

O levantamento anual realizado com base em amostras de domicílios 

pelo IBGE (PNAD) possibilitou, a partir de 2001, o surgimento de diversos 

estudos (DEDECCA, 2004; SOARES, 2007; RAMOS, 2009) que abordam 

principalmente as desigualdades de gênero em relação ao uso do tempo e 

trabalho. Esses estudos denunciam as desigualdades de gênero em relação a 

extensão da jornada de trabalho à mulher e remetem para a importância da 

formulação de políticas que visem à superação dessas desigualdades e 

conciliação entre trabalho, família e vida pessoal. Em particular, o estudo de 

Dedecca (2004), denuncia que a flexibilização da jornada de trabalho se traduz 

em uma maior tensão entre as diversas dimensões do uso do tempo, pois 

implicaria em um constrangimento do tempo para a reprodução social das 

famílias, afetando, sobretudo, as mulheres. 

Outras importantes referências nos estudos de uso do tempo no Brasil 

são as pesquisas de Cardoso (2009) e Aguiar (2010). Esses estudos se 

fundamentam na análise da organização e gestão do tempo cotidiano de 

trabalhadores. Na pesquisa de Cardoso (2009) o objeto de análise são os 

trabalhadores da indústria automobilística Volkswagen do Brasil. Aguiar (2010), 

por outro lado, traz um estudo mais abrangente compreendendo uma amostra 

de toda a população ativa de Belo Horizonte. Ambos os estudos remetem para 

questões específicas encontradas a partir das análises do uso do tempo, como 

os arranjos domésticos e as desigualdades de gênero e, principalmente, 

defendem a tese de que o trabalho assalariado, regulamentado, tende a 

influenciar nas vivências temporais fora do ambiente de trabalho, de modo que 



a contabilização do tempo de trabalho não deve se restringir ao tempo no 

ambiente laboral. Em particular, os estudos de Aguiar (2001 e 2010) constitui-

se como um importante suporte metodológico para os estudos de uso do tempo 

em todo o Brasil e principalmente para pesquisas que fazem uso de diários, 

como no caso da análise aqui proposta. 

Outro importante e abrangente estudo foi realizado por Rafaela Cyrino 

(2010), como parte de seu doutoramento. A pesquisa foi realizada com 

executivas que atuam entre as 500 maiores empresas de Minas Gerais, Cyrino 

buscou compreender como a relação entre a carreira e a organização da vida 

cotidiana se configura no caso das mulheres executivas. Os resultados 

apontaram que a presença de uma mulher executiva em um cargo de direção 

nem sempre altera a configuração familiar em direção a relações de gênero 

mais igualitárias. 

 

 

Trabalho, gênero e uso do Tempo 

 

A preocupação com o tempo na literatura sobre o trabalho refere-se 

principalmente à diminuição da jornada de trabalho, as abordagens consideram 

como marco analítico a divisão social do trabalho. Somente por volta dos anos 

XX com a crescente participação feminina no mercado de trabalho e 

impulsionada pelo movimento feminista é que se passa a pensar os diferentes 

tempos de trabalho, ou seja, o tempo do trabalho produtivo – na esfera pública 

e o tempo de trabalho reprodutivo/doméstico – na esfera privada, considerando 

nessa perspectiva como marco analítico a divisão sexual do trabalho.  

Tradicionalmente, o espaço público foi atribuído ao masculino, centrado 

no social, associado a funções produtivas com reconhecimento político e 

econômico. O espaço privado ou doméstico é atribuído cultural e socialmente 

às mulheres, concentrando-se nos lares, associadas a trabalhos reprodutivos, 

com escassa participação social, vinculando-se as necessidades das pessoas; 

consistindo, pois, em um espaço invisível.  

Quando as mulheres começam a inserir-se de maneira crescente ao 

mercado de trabalho (século XX), e passam a responder as exigências que 

este mercado implica (disponibilidade horária, maior mobilidade, entre outras), 



elas o fazem sem abandonar o trabalho doméstico e de cuidados. É então 

quando o conflito entre tempo disponível e o que demanda o trabalho começa a 

fazer-se visível. 

Os movimentos feministas impulsionaram na Europa e Estados Unidos 

(século XX), estudos e investigações que destacaram a invisibilidade e a não 

remuneração do trabalho doméstico das mulheres, cujo aporte é fundamental 

para a reprodução social (Ávila, 2010). Buscou-se então uma redefinição do 

conceito de trabalho que considerasse o trabalho doméstico/reprodutivo, 

fazendo visível a dupla jornada de trabalho das mulheres. O argumento era de 

que a soma de todas as formas de trabalho servem de base para cada 

sociedade proporcionar subsistência e bem estar para seus membros 

(AGUIRRE, 2007). Embora essa redefinição ainda esteja limitada ao campo 

dos estudos sobre trabalho e gênero, é cada vez maior o esforço de 

materializar e homologar sua definição especialmente no campo das 

estatísticas.  

A princípio as pesquisas de uso do tempo não foram desenvolvidas com 

atenção voltada para as questões de gênero e os conflitos entre os tempos de 

trabalho doméstico/não remunerado e produtivo/remunerado, mas com 

diversos resultados apontando para essas problemáticas e o mercado de 

trabalho cada vez mais composto por mulheres, tornou-se uma exigência 

considerar analiticamente essas informações para que possa ser útil na 

superação das desigualdades e assimetria nas relações de gênero.  Ao fazer 

uma análise das pesquisas de uso do tempo no Brasil e seus enfoques na 

questão de gênero, Ramos (2009, p. 865) afirma que 

 

Até agora, o foco central das investigações de usos do tempo 
na área de gênero tem sido o trabalho não remunerado devido 
à relevância desse tema para a agenda feminista, que procura 
dimensionar o tempo dedicado a ele, em grande parte por 
mulheres, e traduzi-lo em termos econômicos para evidenciar 
sua magnitude e, assim, tentar evitar que continue sendo 
subordinado ao tempo de trabalho remunerado. Ao lançar luz 
sobre o trabalho não remunerado, as análises de usos do 
tempo têm pretendido, também, explicitar o quão importantes 
são as executoras desse trabalho para a provisão de bem-estar 
social e o quão deletérias são as consequências da dedicação 
ao trabalho não remunerado, especialmente em termos de 
perda de autonomia, escassez de tempo, pobreza e falta de 
acesso a espaços sociais e a direitos em geral. 



 
 

Nesse sentido, as Pesquisas de Uso do Tempo funcionam como um 

instrumento que permite abordar os diferentes aspectos relacionados a vida 

cotidiana de homens e mulheres e contribuem para: 1- fazer visível a 

contribuição de homens e mulheres nas distintas esferas da economia; 2- 

conhecer as atividades e comportamento das pessoas e sua distribuição no 

tempo, tanto a respeito ao trabalho pago e não pago, as atividades pessoais, 

culturais e de ócio, como ao transporte; 3- conhecer as atividades que as 

pessoas realizam nas diferentes etapas do ciclo de vida na que se encontram. 

4- contribui para conhecer qual é a divisão entre os integrantes da casa das 

tarefas domésticas e de cuidados. 

 

 

Conclusão 

 

As pesquisas de uso do tempo acompanharam as transformações no 

mundo do trabalho ao longo dos anos, incorporando as questões emergentes e 

lançando luz para pensá-las. Inicialmente, voltada para objetivos ligados a 

organização e planejamento urbano, comportamento do trabalhador, a 

utilização do tempo fora da fábrica, a relação entre tempo de trabalho produtivo 

e tempo livre/lazer, entre outros objetivos que excluía a questão de gênero e, 

embora as atividades domésticas estivem presentes nas atividades elegidas, 

ela era considerada uma categoria descritiva e não uma categoria analítica. 

Somente com o surgimento da problemática da divisão sexual do trabalho e a 

entrada massiva de mulheres no mercado de trabalho é que as questões de 

gênero ganham relevância e destaque nas pesquisas de uso do tempo.  

Na América latina houve um considerável avanço das pesquisas de 

emprego do tempo a partir da atenção e prioridade de investigação dada pela 

ONU à “medição do tempo e sua utilização”, como resultado das conferências 

ocorridas durante a Década da Mulher: 1975 - 1985. No Brasil, a pesquisa de 

Amaury Souza realizada em 1970 foi uma das pioneiras, diversas outras 

pesquisas a nível regional foram desenvolvidas, além de pesquisas 

acadêmicas sobre grupos populacionais específicos. A pesquisa de uso do 



tempo a nível nacional apenas começa a caminhar, enfrentando consideráveis 

desafios como o alto custo limitando-a a condição de dependência à PNAD.  

Os principais desafios enfrentados pelas pesquisas de uso do tempo 

estão relacionados com a exigência e a necessidade de responder as questões 

em voga no mundo do trabalho, como o processo de feminização do mercado 

de trabalho, as novas formas de organização e controle do trabalho, o 

envelhecimento populacional e a crise no setor de cuidados, etc. Uma resposta 

positiva a essas questões envolve repensar a própria metodologia das 

pesquisas e a captação e tratamento das dimensões objetivas e subjetivas do 

tempo empregado pelos sujeitos.  

As pesquisas de uso do tempo são instrumentos importantes de coleta e 

tratamento de informações que permite aos poderes públicos desenhar, 

executar, monitorar e avaliar políticas públicas dirigidas a conquista da 

igualdade de gênero. Espera-se, nesse sentindo, que os resultados das 

pesquisas sejam de fato transformados em conquistas para cidadãos e 

cidadãs.  
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