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Apresentação
No terceiro milênio,
o homem da casa é mulher

H

á quase dez anos faço palestras pelo Brasil, falando de empoderamento
feminino. Não gosto da palavra, mas gosto do significado que tem, de
demonstrar para as mulheres que elas podem ser donas de suas escolhas e
de seus destinos, o que não era assim tão óbvio para aquelas de antigamente.
Nessas andanças, e nas muitas conversas com plateias variadas, começou a
ficar claro que havia uma mudança significativa no perfil das mulheres brasileiras. Nem todas estavam em busca de um casamento, algumas não cogitavam ter filhos, e muitas se intitulavam as chefes da família.
Surgiu, dessa constatação, a ideia para esse alentado e inédito Mulheres
chefes de família no Brasil: avanços e desafios. Precisávamos mergulhar nos
números e interpretar as estatísticas para entender exatamente o que está
acontecendo com nosso mutante universo feminino. Os demógrafos Suzana
Cavenaghi e José Eustáquio Diniz Alves foram os responsáveis por essa tarefa,
e o estudo agora trazido à luz revela dados surpreendentes, demonstrando as
mudanças que estão ocorrendo nesse campo no início desse terceiro milênio.
A posição de comando das mulheres nas famílias brasileiras cresceu de forma
significativa no começo do século XXI, resultado de amplas transformações
econômicas, sociais e demográficas nas últimas décadas. De 2001 a 2015,
as famílias chefiadas por mulheres mais que dobraram em termos absolutos
(105%), passando de 14,1 milhões em 2001 para 28,9 milhões em 2015.
Esse cenário tornou-se mais acentuado nas famílias de núcleo duplo (casais
com e sem filhos). Ao longo de 15 anos, o número de mulheres chefes
passou de 1 milhão para 6,8 milhões, nos casais com filhos, um aumento
de 551%. Entre os casais sem filhos, o percentual de crescimento foi ainda
maior: de 339 mil famílias para 3,1 milhões, uma expansão de 822%. Isso só
no século XXI, que apenas se inicia! Essa majoração ocorreu no Brasil como
um todo, em todas as regiões, nas áreas rurais e urbanas, para todos os tipos
de família, e em todas as faixas de renda e educação.

Quais são precisamente os desafios, e quais os avanços da mulher brasileira nessa trajetória por sua emancipação? Quais as conquistas obtidas
em termos de equidade social, igualdade salarial e responsabilidades sobre filhos e cuidados da casa? Sabemos que há uma revolução em curso afetando todos esses aspectos, mas que ainda não está completada.
As mulheres já vivem em média 7 anos mais do que os homens, ultrapassaram os mesmos em todos os níveis educacionais, aumentaram a sua participação no mercado de trabalho, reduzindo as diferenças salariais, e são
maioria dos beneficiários da previdência e dos programas de assistência
social. Isso apesar de só terem conquistado igualdade legal de direitos na
Constituição de 1988! Assim estão aumentando também gradualmente a
porcentagem de chefia das famílias.
Em 2010, o excedente de mulheres no Brasil foi de quase 4 milhões de indivíduos. Como falta homem, as mulheres vão preenchendo os espaços sem
ter que pedir permissão para um regime que ainda guarda muitos resquícios de patriarcado. No ano 2000, as mulheres já superavam os homens em
500 mil eleitoras. Nas últimas eleições, em 2016, o superávit feminino no
eleitorado já estava em 6,8 milhões de pessoas aptas a votar. É fácil constatar que as mulheres vão decidir as próximas eleições, apesar de nenhum
candidato se posicionar como defensor das justas questões femininas. Nenhum candidato fala em incrementar políticas públicas voltadas para crianças e idosos, por exemplo, algo que ainda restringe tanto as oportunidades
do trabalho feminino fora de casa. Pelos anos de submissão e concessões,
as mulheres adquiriram uma certa sabedoria de não se deixarem enganar, e
que pesará nas suas escolhas também na política.
É sabido que as maiores taxas de escolaridade aumentam o capital humano feminino. As mulheres passaram a dedicar mais tempo às atividades
produtivas, elevando o montante de trabalho no país em termos quantitativos e qualitativos. Porém, ainda há uma enorme disparidade entre
homens e mulheres no que concerne ao tempo dedicado aos afazeres domésticos e cuidados com filhos e idosos. A mulher ainda detém a maior
parte da responsabilidade nesses aspectos, o que gera uma inegável sobrecarga, e que pode limitar em muitos casos a ascensão profissional. Em
2007, segundo o IBGE, em 89,1% dos divórcios a responsabilidade pela
guarda dos filhos foi concedida às mulheres. A sociedade precisa ampliar
essa discussão, com uma grande participação masculina. Mulheres têm
que rever seus conceitos atávicos, principalmente ao educar os homens
do futuro, para que eles saibam compartilhar deveres e responsabilidades, que muitas vezes são displicentemente delegados a elas. Em 2001,
as mulheres dedicavam 28,7 horas semanais aos afazeres domésticos, em
2015, eram 24,4 horas semanais. É possível que parte desse trabalho tenha sido absorvido pelos homens, mas acredito mais que os responsáveis
tenham sido os eletrodomésticos – suspeito que uma máquina de lavar
em casa, nesse aspecto, faça mais diferença do que um homem.
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O estudo “Mulheres chefes de família no Brasil: avanços e desafios” traz
dados interessantíssimos sobre essa nova realidade. Sabemos que os brasileiros vivem mais e buscam meios para conquistar os diversos tipos de
seguros contra os riscos inerentes à maior longevidade, aos tipos de arranjos familiares e para proteger seu patrimônio. As mulheres estão rapidamente ganhando espaço em todos os cenários, e é imprescindível que
se pense nelas ao desenhar políticas públicas, produtos e serviços que
facilitem essa marcha inexorável rumo ao futuro – que será feminino, como
demonstram as estatísticas.
Maria Helena Monteiro
Diretora da Escola Nacional de Seguros
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Introdução

O

Brasil tem passado por muitas transformações nas últimas décadas. Com
o aumento da urbanização, a maior complexidade da estrutura produtiva, a redemocratização política, e as mudanças sociais e demográficas, o país
viu crescer a pluralidade dos arranjos familiares e apresentou um enorme
crescimento da quantidade de famílias “chefiadas” por mulheres (BERQUÓ;
OLIVEIRA, 1990; BARROS; FOX; MENDONÇA, 1994; IBGE 2002). Embora o
despontar da chefia feminina, em parte, tenha ocorrido em decorrência de
mudanças conceituais e na forma de coleta dos dados nas várias pesquisas
domiciliares, não há dúvida de que represente um fenômeno social da mais
absoluta relevância. De fato, a própria alteração na coleta da informação é
devido às mudanças sociais em curso, visto que mesmo o termo “chefe”,
para designar a pessoa responsável pela família, tem sido criticado ao longo
dos anos, seja esta uma “chefia” masculina ou feminina1.

De modo geral, a expressão “mulheres chefes de família” é vista como um fenômeno positivo em termos do empoderamento feminino dentro da família.
Porém, esse termo é mais complexo e retrata distintas situações dos arranjos
familiares, nem sempre favoráveis a um maior padrão de vida das mulheres
e, de fato, situações de empoderamento. De muitas maneiras, ser a pessoa
responsável pela família, ou a pessoa de referência ou chefe da família, pode
envolver circunstâncias que são resultados de oportunidades e outras que
são fatalidades, como bem colocado por Berquó e Cavenaghi (1988), com
relação à pessoa que mora sozinha. Tal recorrência pode ser estendida para
outros tipos de famílias.
Existem diversos tipos de arranjos familiares em que se encontram as
mulheres chefes de família, como casal sem filhos, casal com filhos (mulher,
cônjuge, filhos e outras pessoas), monoparental feminino (mulher sem
cônjuge e com filhos e/ou outras pessoas), arranjo unipessoal (mulher
morando sozinha) e outras famílias (como grupos aparentados sem núcleo
reprodutor e pessoas sem laço de parentesco marido-esposa ou pais-filhos).

Na seção de metodologia, capítulo 2, faz-se uma revisão dos conceitos, termos usados e forma
de coleta dos dados nas pesquisas domiciliares realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Por facilidade, o termo “chefe” será utilizado no decorrer do texto sem aspas e
independente da origem do levantamento de dados.
1
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Nos dois primeiros casos, geralmente famílias com o núcleo reprodutor presente, os homens predominam na chefia da família, mas o crescimento da
chefia feminina foi muito grande nesses arranjos nas últimas décadas. Esse
crescimento da chefia feminina, em muitos casos, ocorre em negociação com
o marido/companheiro e reflete um reconhecimento da importância da mulher na família nuclear. Em outros, está relacionado a uma maior liberdade
em responder sobre a chefia, sem seguir o senso comum, refém do comportamento patriarcal histórico.
No caso do arranjo doméstico monoparental feminino, em geral, a mulher
é automaticamente definida como chefe da família devido à ausência do
marido ou companheiro e, na maioria dos casos, devido à falta de outro
adulto do sexo masculino no domicílio. Em linhas gerais, esse tipo de família sempre esteve mais associado ao fenômeno da feminização da pobreza,
como discutido na literatura (BARROS; FOX; MENDONÇA, 1994). Mais recentemente, com o aumento das separações e divórcios em todas as camadas sociais, o crescimento da chefia feminina pode estar relacionado com
uma maior oportunidade de rompimento de relações que não deram certo.
Como a mulher ainda é aquela vista como a detentora de maiores direitos
(e, muitas vezes, deveres) de cuidar dos filhos, ainda que a lei permita guarda
compartilhada (Lei nº 13.058, de 2014), a monoparentalidade feminina ainda
é expressivamente maior que a masculina.
No caso dos arranjos domiciliares unipessoais (pessoas morando sozinhas),
a chefia feminina também é automática, pois como só há alguém no arranjo
domiciliar, a mulher (solteira, separada, viúva, etc.) é definida como “chefe de
si mesma”, o que de fato é uma decorrência da coleta de dados e não de qualquer conceito analítico válido. Neste arranjo doméstico, ainda que não possa
ser chamado de família pela definição das Nações Unidas (UN, 1998), no caso
de mulheres mais jovens, tal composição se dá muitas vezes por oportunidades de emprego ou estudo longe da família nuclear de origem. No caso
de mulheres mais idosas, por exemplo, a fatalidade relacionada à morte do
cônjuge/companheiro pode explicar o aumento da chefia feminina, pois ainda que tenha tido filhos, em geral, estes já formaram suas próprias famílias.
O peso do arranjo doméstico “outras famílias” é menor do que os anteriores
e as situações são mais diversas, mas também refletem a nova realidade da
chefia das famílias em rápida transformação, permitindo ou impondo à mulher um espaço de maior responsabilidade ou destaque na família.
O fato inquestionável é que o Brasil passa por diversas transições econômicas, sociais e culturais – sincrônicas e transversais – e há um claro processo
de aumento da diversidade e pluralidade dos arranjos familiares (MEDEIROS;
OSÓRIO, 2001). Há também uma clara tendência a uma maior convergência
na igualdade de gênero, embora a complexidade das situações mostre que o
Brasil ainda está distante de alcançar a equidade de gênero e a justiça social
completa nas relações entre homens e mulheres (ALVES; CAVENAGHI; CARVALHO; SOARES, 2017).
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Apesar de várias análises sobre as mudanças nos arranjos familiares, sobre
feminização da pobreza e, em menor grau, sobre o aumento da chefia feminina, a sistematização do que tem ocorrido nas últimas décadas e, principalmente, nos anos mais recentes, pode elucidar os avanços e os desafios
colocados pelo crescente número de mulheres chefes de família. O objetivo
principal deste livro é desvendar a complexidade do fenômeno do crescimento do número de mulheres chefes de família e chamar a atenção para
os aspectos invisíveis que vão além da questão da feminização da pobreza.
Para cumprir com tal propósito, o livro está organizado, além desta introdução, em quatro capítulos e uma conclusão. O primeiro capítulo apresenta um
panorama macrossocial das mudanças sociodemográficas ocorridas no Brasil
desde o fim do século XIX, com especial foco nas transformações que alteraram a configuração das famílias e o status da mulher na sociedade. Este capítulo se baseia em trabalhos prévios dos autores que, utilizando principalmente dados dos Censos Demográficos, fotografias em momentos específicos do
tempo, retratam partes importantes de mudanças sociais que ocorreram ao
longo do tempo. Essas mudanças sociodemográficas descrevem o cenário em
que as alterações na chefia feminina poderão ser melhor apreciadas e dão
pistas de tendências futuras vislumbradas para a sociedade brasileira.
O segundo capítulo faz um breve apanhado teórico sobre as questões do patriarcado e do fenômeno da feminização da pobreza, antes de apresentar a base
empírica e o histórico do conceito de “chefia”. Descreve a metodologia adotada
para a definição de mulheres chefes de família, remetendo às questões operacionais sobre a produção dos dados e a relação destes com os dados coletados
nos Censos Demográficos. Em seguida analisa não somente o aumento do volume das chefias femininas, mas as modificações no perfil das famílias chefiadas
por mulheres também com base nos dados mais recentes da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD), entre 2001 e 2015. Finalmente, de maneira
intuitiva, com o uso de gráficos e tabelas, analisam-se as tendências na chefia
feminina segundo recortes geográficos e para diferentes segmentos sociodemográficos, situação de domicílio, raça/cor, regiões geográficas e grupos etários.
O terceiro capítulo analisa o crescimento da chefia feminina nos diversos arranjos familiares, considerando os diferenciais em termos de educação, participação no mercado de trabalho, uso do tempo e rendimento dos chefes
de família, rendimento familiar total e per capita, mostrando que o quadro é
complexo e que o crescimento das mulheres em tal posicionamento se dá de
forma diferenciada pelos grupos de idade e pelos tipos de família, sendo que
o protagonismo feminino ocorreu em todas as camadas sociais.
O Capítulo 4 está focado nas famílias com núcleo duplo e busca conhecer
quais são as características que diferenciam ou estão relacionadas com uma
maior chance de as mulheres terem se declarado como chefes de família nas
pesquisas domiciliares quando havia um cônjuge ou companheiro que poderia ter sido declarado como tal. Por fim, são apresentadas as considerações
finais e a bibliografia.
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1
Panorama social e demográfico
do empoderamento feminino
no século XX

A

s mudanças sociais de vulto não acontecem de forma súbita e nem de
maneira espontânea. Em geral, são fruto de um longo processo que inclui vetores complexos, transversais e retroativos. Por exemplo, urbanização,
industrialização e desenvolvimento são processos que ocorrem, de maneira
mais rápida ou mais lenta, ao longo de décadas e até séculos. O Brasil vem
passando por um processo de modernização ao longo do tempo, com algumas datas marcantes, mas sempre com novidades, permanências e transformações. O objetivo deste capítulo é traçar um panorama macrossocial das
alterações ocorridas no Brasil desde o fim do século XIX, dando atenção
àquelas forças que transformaram a configuração das famílias e o status da
mulher na sociedade. Sem dúvida houve um processo de empoderamento
da mulher brasileira e uma redução das desigualdades de gênero, contudo,
foi uma revolução incompleta e muitos desafios estão colocados para serem
superados no século XXI. No caso das mulheres chefes de família, os avanços
foram inquestionáveis, mas também houve retrocessos e há também questões em aberto. Essa realidade só pode ser compreendida a partir de uma
visão mais ampla do contexto econômico e sociodemográfico do país.

1.1 Antecedentes
O Brasil mudou sua configuração econômica, social, demográfica e política
desde o final do século XIX. Até 1888, a única monarquia das Américas se
sustentava em uma sociedade escravocrata, atrasada e pobre. A Proclamação da República aconteceu sem participação popular, e a República Velha
(1889-1930) manteve a estrutura de poder oligárquica, com base no apoio
dos coronéis e dos governadores, em especial dos estados de São Paulo e
Minas Gerais (política do café-com-leite).
Após a chamada Revolução de 1930, o Brasil acelerou o passo para deixar
para trás uma sociedade predominantemente rural e agrária, com alto índice
de analfabetismo e baixo nível de cidadania. O intuito era iniciar a construção
de uma sociedade urbana – com predominância econômica da indústria e do
setor de serviços – com pretensões de ser mais democrática, mais inclusiva,
menos desigual e mais dinâmica.
MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA NO BRASIL: AVANÇOS E DESAFIOS
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Todas essas transformações tiveram um impacto muito grande nas relações de gênero e na constituição e organização das famílias, abrindo novas perspectivas e desafios para as mulheres brasileiras. As novas realidades nacional e mundial abriram a possibilidade para que as mulheres
do nosso país conquistassem diversas vitórias, em diferentes campos de
atividade: adquiriram o direito de voto em 1932; passaram a ser maioria
da população a partir da década de 1940; atingiram a maioria do eleitorado em 1998; reduziram as taxas de mortalidade, elevaram a esperança de
vida e já vivem, em média, sete anos acima da média masculina; ultrapassaram os homens em todos os níveis educacionais; aumentaram as taxas
de participação no mercado de trabalho, diminuíram os diferenciais salariais e são maioria da População Economicamente Ativa (PEA) com mais de
11 anos de estudo; avançaram nos esportes e chegaram a conquistar mais
medalhas de ouro do que os homens nas Olimpíadas de 2008 e 2012; são
maioria dos beneficiários da previdência e dos programas de assistência
social, conquistaram a igualdade legal de direitos na Constituição de 1988
e obtiveram diversas vitórias específicas na legislação nacional; chegaram
à presidência do Supremo Tribunal Federal (Ellen Gracie, em 2006) e à
presidência da República (Dilma Rousseff, nas eleições de 2010 e 2014)
e estão aumentando gradualmente a porcentagem de chefia das famílias
(ALVES; CAVENAGHI; CARVALHO; SOARES, 2017).
Evidentemente, as conquistas femininas só foram possíveis em função de
uma conjugação de forças, que possibilitaram a emergência de baixo para
cima da energia e determinação das mulheres e, também, das forças de cima
para baixo que abriram uma janela de oportunidade em decorrência das
transformações sociais e demográficas. Diversas transições favoreceram a
emergência do empoderamento feminino, tais como: transição urbana, transição demográfica, nutricional, epidemiológica, da estrutura etária, dos padrões de família, religiosa, etc. Foi o conjunto dessas transições, assim como a
abertura democrática que garantiu a liberdade de organização, mobilização e
expressão, permitindo às mulheres se beneficiarem do mais profundo e mais
extenso período de normalidade democrática, desde a constituição da Nova
República em 1985 (ALVES, 2014).
O movimento de mulheres transformou e foi transformado por todo esse
processo de alterações sociais. Houve uma revolução em longo prazo,
embora seja uma revolução incompleta e que não está imune a retrocessos.
É neste contexto que se pode entender o crescimento do número e do
percentual de mulheres chefes de família no Brasil. O aumento da chefia
feminina trouxe desafios e oportunidades para a mudança das relações de
gênero no seio da família brasileira.
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1.2 Características gerais da população brasileira
em longo prazo
A população brasileira cresceu quase 20 vezes entre o primeiro censo de
1872 e o último, conforme mostra o Gráfico 1.1. Em 1872, esta era de cerca
de 10 milhões de habitantes (menos do que a cidade de São Paulo hoje),
passando para 17,4 milhões em 1900, para 170 milhões em 2000, e para
190.755.799 milhões em 2010.
No final do século XIX e no início do século XX, o grande crescimento populacional se deveu à imigração internacional. Entre 1940 e 1970, tal se deu
ao incremento vegetativo, em decorrência da queda das taxas de mortalidade (especialmente mortalidade infantil), em um contexto de manutenção de
altas taxas de fecundidade. A partir de 1970, o número médio de filhos por
mulher começou a se reduzir rapidamente (MARTINE, 1996).
GRÁFICO 1.1 | EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA
TOTAL E POR SEXO, 1872-2010
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1872-2010.

Dadas as características da colonização brasileira, havia mais homens do que
mulheres na sociedade, sendo que o equilíbrio entre os dois sexos aconteceu
em 1940 (Gráfico 1.2). A partir dessa data, as mulheres se tornaram maioria
e a cada ano têm aumentado o superávit feminino na população total. Até
1980, o superávit feminino estava abaixo de 1 milhão de pessoas, mas no
censo demográfico de 2010, o excedente de mulheres foi de quase de 4 milhões de indivíduos (Gráfico 1.2).
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GRÁFICO 1.2 | DÉFICIT E SUPERÁVIT FEMININO NA POPULAÇÃO
BRASILEIRA, 1872-2010
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1872-2010.

Nas próximas décadas, o superávit feminino deve majorar ainda mais, pois as
mulheres têm uma esperança de vida ao nascer de cerca de sete anos a mais
do que os homens, e tal diferença continua aumentando (IBGE, 2013b).
Uma das consequências do superávit de mulheres na sociedade brasileira
é o crescimento do eleitorado feminino, o que, de certa forma, representa
um maior empoderamento, pois em tese elas podem decidir uma eleição.
Em decorrência do aumento do envelhecimento populacional, são as mulheres acima de 30 anos que possuem os maiores diferenciais em relação
aos homens, caracterizando uma situação de fortalecimento do “poder das
balzaquianas” (ALVES, 2014).
O Gráfico 1.3 mostra que, em 1974, o eleitorado era composto de 22 milhões
de homens e 12 milhões de mulheres. Portanto, há um superávit de 10 milhões a favor dos homens. Enquanto o eleitorado crescia nos anos seguintes,
as diferenças entre os sexos diminuíam. Em 1996, os homens ainda superavam as mulheres em 600 mil eleitores. Em 1998, houve empate no eleitorado. Em 2000, as mulheres já superavam os homens em 500 mil eleitoras.
Em 2006, já havia 4,1 milhões de eleitoras a mais do que os eleitores. Nas
últimas eleições, em 2016, o superávit feminino no eleitorado estava em 6,8
milhões de pessoas aptas a votar. Evidentemente, a maioria do eleitorado é
um fator de empoderamento das mulheres.
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GRÁFICO 1.3 | NÚMERO DE ELEITORES REGISTRADOS,
POR SEXO. BRASIL, 1974-2016
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Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2017.

1.3 As transições urbana e demográfica no Brasil
O Brasil mudou bastante desde o fim da escravidão e a Proclamação da República, mas as duas transformações com maior impacto na vida do país, especialmente na vida das mulheres, são as transições urbana e demográfica, que acontecem no longo prazo, mas se aceleraram depois da Segunda Guerra Mundial,
provocando alterações estruturais na forma de organização da sociedade e das
famílias nacionais O Gráfico 1.4 mostra o crescimento absoluto e relativo das
cidades e a redução do peso absoluto e relativo da população rural.
A população urbana cresceu de 18,8 milhões de pessoas em 1950 para 160,9
milhões em 2010, um aumento de 8,5 vezes. A população rural aumentou
de 33,2 milhões, em 1950, para 41 milhões, em 1970. Depois caiu para 29,9
milhões, em 2010. Dos 52 milhões de habitantes em 1950, 36% estavam no
meio urbano, e 64% no meio rural. O Censo Demográfico de 1970 já mostrou que a maioria da população estava concentrada nas cidades (56% contra 44%). Em 2010, dos quase 191 milhões de habitantes, 84% estavam no
meio urbano e somente 16% no meio rural. Atualmente, os municípios que
apresentam as maiores taxas de crescimento demográfico são as cidades de
tamanho médio, entre 100 mil e 1 milhão de habitantes (MARTINE; ALVES;
CAVENAGHI, 2013) principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste.
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GRÁFICO 1.4 | DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA
POR SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO, 1950-2010
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Evidentemente, a mudança provocada pela transição urbana veio acompanhada pelo processo de industrialização e modernização, tendo impactos na
sociedade, na cultura e na forma de relacionamento das pessoas e de organização dos arranjos familiares. As atividades urbanas trazem um amplo leque
de alternativas e possibilidades para as mulheres e favorecem as tendências
de maior equidade de gênero.
A transição urbana também favorece a trajetória de mudanças demográficas,
que é uma das mais importantes mudanças sociais de comportamento de
massa de todos os tempos e só acontece uma vez na história de cada país
(LEITÃO, 2015). A transição demográfica sempre começa com a queda das taxas
de mortalidade (e o consequente aumento da esperança de vida), e depois
de um determinado lapso de tempo (que varia de país a país) as taxas de
natalidade também iniciam um processo de declínio. No Brasil, as taxas brutas
de mortalidade (TBM) começaram a cair ainda no século XIX e se aceleraram
depois da Segunda Guerra Mundial, atingindo os níveis mais baixos no
quinquênio 2010-15. As taxas brutas de natalidade (TBN) aceleraram a queda a
partir do quinquênio 1965-70 e devem continuar caindo, em ritmo menor, até
meados do século XXI, devendo ficar estáveis na segunda metade do século.
As projeções apresentadas no Gráfico 1.5 indicam que as TBN e TBM vão se encontrar por volta de 2050 e se inverter no restante do século, quando o Brasil
terá um decréscimo demográfico. Ou seja, a população brasileira deve atingir um
pico máximo em torno de 233 milhões de habitantes em 2047 e uma redução de
até 190 milhões, na projeção média da divisão de população da ONU. Durante
todo o século XXI, as mulheres continuarão sendo maioria da população.
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GRÁFICO 1.5 | TAXAS BRUTAS DE MORTALIDADE E NATALIDADE.
BRASIL, 1950-2100
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A transição demográfica está fortemente associada ao empoderamento das
mulheres em diversos aspectos. Em primeiro lugar, a redução das taxas de
mortalidade infantil retira uma carga enorme sobre as mulheres, pois além do
custo emocional da perda de um bebê, elas passam menos tempo “preparando outra pessoa”, na expressão utilizada por Caetano Veloso. Paralelamente,
o aumento da esperança de vida e a maior longevidade permitem que as
mulheres tenham maior tempo de vida ativa para realizar os seus projetos.
Em segundo lugar, a redução das taxas de fecundidade reforça o efeito citado
acima e permite que as mulheres gastem menos tempo nas tarefas reprodutivas e mais tempo nas atividades produtivas, inclusive aumentando seus
investimentos em capital humano.
Além do mais, a transição demográfica é, necessariamente, acompanhada
por uma mudança na estrutura etária da população e a redução da razão de
dependência, que é o coeficiente entre o segmento etário da população definido como economicamente dependente (os menores de 15 anos de idade e os maiores de 65 anos) e o segmento etário potencialmente produtivo
(entre 15 e 64 anos). Isto gera um “bônus demográfico” (BIRDSALL; KELLEY;
SINDING, 2001) que, se bem aproveitado, pode fazer decolar o bem-estar
social de uma sociedade.
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Portanto, as transições urbana e demográfica são fundamentais ao desenvolvimento econômico. Todos esses fenômenos são não apenas compatíveis com
o progresso feminino, como também o progresso feminino é essencial para o
progresso econômico. Para Duflo (2011), o empoderamento das mulheres está
positivamente relacionado com o desenvolvimento econômico, sendo que um
fenômeno reforça o outro: “Em um sentido, o desenvolvimento joga um papel importante na diminuição da desigualdade entre homens e mulheres, em
outra direção, o empoderamento das mulheres pode beneficiar o desenvolvimento” (DUFLO, 2011, p. 2). Adicionalmente, vale a pena registrar que todos
os países desenvolvidos passaram pelas transições urbana e demográfica e,
em geral, possuem índices mais igualitários de equidade de gênero.

1.4 Educação e empoderamento feminino
As transições urbana e demográfica, como fenômenos macrossociais, não
teriam impacto nas relações de gênero se não abrissem a possibilidade de
inserção feminina na escola e no mercado de trabalho. O avanço da cidadania, como direito que abarca as dimensões macro e microssocial, serviu de
estímulo para o aumento do capital humano e a entrada do sexo feminino
na população economicamente ativa (PEA). Maiores níveis educacionais e de
trabalho também afetam os arranjos familiares.
A educação foi a área em que as mulheres brasileiras apresentaram as maiores conquistas no século XX. O hiato de gênero (gender gap) sempre foi favorável aos homens na história brasileira, mas foi revertido nas últimas décadas,
seguindo uma tendência observada em vários países.
Na primeira metade do século XX, o hiato de gênero na educação brasileira
ocorria porque as taxas de analfabetismo das mulheres eram elevadas e as
taxas de escolaridade masculinas eram maiores do que as taxas femininas em
todos os níveis de instrução. As abordagens de gênero mostram que as diferenças nos níveis educacionais não decorriam das características biológicas,
mas sim das condições históricas e estruturais da conformação da sociedade. Enquanto a maior parte da população permaneceu enraizada no campo,
com meios de sobrevivência de baixa tecnologia, a escola não foi chamada a
exercer papel importante na formação e qualificação das pessoas e nem era
encarada como um direito humano universal (BELTRÃO; ALVES, 2009).
A maioria da população brasileira era analfabeta até 1950. O Gráfico 1.6 mostra que a taxa de alfabetização dos homens brasileiros (de 5 anos ou mais de
idade) era de 41,1% em 1940, e 44,1% em 1950. Isso quer dizer que havia,
respectivamente, 58,9% e 55,9% de homens analfabetos. Estes números
escandalosos eram ainda piores para o sexo feminino, pois havia 67,2% de
mulheres analfabetas em 1940, e 62,5% em 1950. Ou seja, na década de
1940, dois terços das mulheres eram analfabetas.
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A taxa de alfabetização aumentou significativamente na segunda metade do
século XX e chegou a mais de 90% em 2010. Ou seja, o nível de analfabetismo para a população de 5 anos ou mais de idade, em 2010, ficou abaixo
de 10%. É um número elevado quando comparado a outros países de mesmo grau de desenvolvimento, mas o atual nível educacional dos brasileiros é
inquestionavelmente muito melhor do que o que prevaleceu nos primeiros
500 anos depois do descobrimento.
A novidade é que as mulheres superaram os homens, aumentando a taxa
de alfabetização e diminuindo o analfabetismo. Para a população como um
todo, as mulheres majoraram a taxa de alfabetização dos homens a partir de
1991, revertendo o hiato de gênero. Nos censos demográficos seguintes elas
mantiveram a diferença. Esse processo de entrada das mulheres no sistema
educacional ocorreu de forma lenta, mas consistente, no longo prazo. Primeiro as mulheres passaram a ser maioria no nível primário de ensino e, em
seguida, atingiram a maioria no nível secundário, mas até a década de 1960
continuavam, proporcionalmente, fora das universidades.
GRÁFICO 1.6 | TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM
5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO. BRASIL, 1940-2010
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1940-2010.

Foi com a expansão do ensino superior e após a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira (LDB), de 1961 – quando foi garantida equivalência de
todos os cursos de grau médio (inclusive o nível normal) –, que as mulheres
brasileiras tiveram maiores oportunidades de ingressar no ensino superior.
Até o final da década de 1960, as mulheres representavam apenas 1/4 das
pessoas com educação superior no Brasil.
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O Gráfico 1.7 mostra que os homens constituíam quase 75% dos universitários do país em 1970. Contudo, a situação mudou rapidamente. Em 1980,
a participação relativa dos homens entre a população com curso superior
caiu para 54,5% e, praticamente, atingiu a paridade em 1991. Porém, a história se inverteu no século XXI. No ano 2000, as mulheres alcançaram quase
53% do total e atingiram 58,2% da população universitária brasileira em
2010. Ou seja, a reversão do hiato de gênero na educação atingiu os níveis
superiores. As mulheres deixaram de ser minoria para se tornarem a maioria
das pessoas com curso superior no Brasil.
GRÁFICO 1.7 | PORCENTAGEM DE HOMENS E MULHERES
COM EDUCAÇÃO SUPERIOR. BRASIL, 1970-2010
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1970- 2010.

Isso ocorreu com mais intensidade entre as gerações mais jovens. Segundo o
Censo Demográfico de 2010, havia 13,5 milhões de pessoas com formação
universitária no país, sendo 5,6 milhões de homens e 7,8 milhões de mulheres. Ou seja, havia 2,2 milhões de mulheres a mais com curso superior,
representando 58,2% para o sexo feminino e 41,8% para o sexo masculino.
Ainda segundo o censo 2010, no grupo 60-69 anos as mulheres representavam 51,1%, e os homens, 48,9%. Contudo, quanto mais novo o grupo etário,
maiores são as vantagens do sexo feminino. No grupo etário 20-24 anos, as
mulheres já representam 62,5% das pessoas com curso universitário, contra
apenas 37,5% dos homens.
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O avanço feminino ocorre também na pós-graduação e não somente na
especialização e no mestrado, mas até no doutorado. Enquanto cresceu o
número de doutores titulados no Brasil de 2.830, em 1996, para 10.705,
em 2008, o percentual de mulheres passou de 44,2% para 51,5% entre
os titulados. Portanto, as mulheres reverteram o hiato de gênero mesmo
nos níveis mais avançados do sistema educacional (ALVES; CAVENAGHI;
MARTINE, 2013).

1.5 Mercado de trabalho e empoderamento feminino
O trabalho é a fonte de toda a riqueza humana. A primeira frase do livro de
Adam Smith (1983), “A Riqueza das Nações” de 1776, diz: “O trabalho anual
de cada nação constitui o fundo que originalmente lhe fornece todos os
bens necessários e os confortos materiais que consome anualmente” (p. 35).
Toda a economia clássica reafirma a importância do trabalho como fonte do
bem-estar nacional e individual. Isto vale para os homens, mas principalmente para as mulheres, que sempre tiveram restrições ou barreiras à entrada na
força de trabalho extradoméstica.
Como visto, as transições urbana e demográfica ocorreram de forma sincrônica ao desenvolvimento econômico e possibilitaram o avanço dos níveis educacionais para ambos os sexos, mas especialmente para o sexo feminino, que
reverteu o hiato de gênero em todos os níveis de escolaridade. Maior educação significa maior capital humano, o que torna mais vantajosa a entrada no
mercado de trabalho.
O Brasil apresentou um grande crescimento da População Economicamente
Ativa (PEA) nas últimas seis décadas. A PEA total passou de 17,1 milhões de
pessoas, em 1950, para quase 93,5 milhões de pessoas, em 2010 (aumento
de 5,5 vezes). A PEA masculina passou de 14,6 milhões para 52,8 milhões
(incremento de 3,6 vezes), enquanto a PEA feminina teve uma elevação extraordinária, passando de 2,5 milhões, em 1950, para 40,7 milhões, em 2010
(crescimento de 16,3 vezes). Parte dessa expansão deve-se a mudanças metodológicas nos instrumentos de coleta do censo e das pesquisas domiciliares, mas a tendência de aumento de longo prazo é inegável e são as mulheres
a principal força por detrás do crescimento geral da força de trabalho.
Todavia, analisando-se o comportamento das taxas de atividade para homens
e mulheres, entre 1950 e 2010, observa-se uma redução das taxas masculinas, que passaram de 80,8%, em 1950, para 67,1%, em 2010. O aumento
das taxas femininas foi de 13,6% para 48,9%, no mesmo período, conforme
pode ser visto no Gráfico 1.8.
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GRÁFICO 1.8 | TAXAS DE PARTICIPAÇÃO NA PEA, POR SEXO.
BRASIL, 1950-2010
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Fonte: IBGE. Censos demográficos de 1950-2010.

Portanto, existe uma tendência de redução do hiato de gênero e uma convergência rumo à paridade. A queda das taxas de atividade masculinas se deve
à maior escolaridade dos jovens (que tendem a permanecer mais tempo na
escola antes de pleitear um emprego) e à saída mais precoce da força de trabalho (em decorrência da maior cobertura da previdência social).
Considerando o curso de vida, houve aumento das taxas de atividade em todas as idades. A taxa de atividade feminina era de apenas 13,6% em 1950,
e a curva das taxas específicas de atividade tinha a cúspide na idade 15-19,
caindo para as idades posteriores. Nos anos de 1970 e 1980, o ápice estava
na faixa etária de 20-24 anos, caindo para demais idades. Porém, a partir de
1991, as taxas de atividade feminina continuaram crescendo até o grupo etário 30-39 anos e só passaram a apresentar uma tendência de queda rápida
a partir dos 49 anos. Ou seja, o padrão das taxas específicas de atividade de
homens e mulheres ficou mais parecido ao longo das últimas seis décadas, havendo apenas uma diferença no nível de participação no mercado de trabalho.
Entretanto, o aumento da participação feminina no mercado de trabalho
não eliminou os problemas de segregação ocupacional e discriminação salarial, embora estes tenham sido abrandados. Considerando-se apenas os
dois últimos censos demográficos, nota-se que houve redução dos diferenciais salariais, em especial, nos grupos etários mais jovens. As mulheres de
16 a 24 anos recebiam 85% do rendimento dos homens no ano 2000 e
passaram a receber 88% do rendimento dos homens em 2010. Já as mulheres com 60 anos e mais de idade recebiam somente 57% do rendimento

28

ESTUDOS SOBRE SEGUROS • EDIÇÃO 32

dos homens no ano 2000, e passaram a receber 64% do rendimento dos
homens do mesmo grupo de idade, em 2010. A menor diferença entre os
sexos para os jovens pode significar que as desigualdades de gênero estão
diminuindo em termos intergeracionais, ou que, ao longo do curso de vida,
as mulheres tendam a investir menos nas carreiras devido à “dupla jornada
de trabalho” e, com o tempo, percam possíveis vantagens remuneratórias
(ALVES; CAVENAGHI; CARVALHO; SOARES, 2017).
Contudo, o lado positivo é que, mesmo sendo um contingente minoritário no
mercado de trabalho, as mulheres predominam entre a população coberta
pela previdência social. Considerando-se somente os aposentados, os
homens são maioria, pois eram 7,6 milhões, em 2001 e passaram para 10,6
milhões em 2013. Entre os pensionistas, as mulheres são ampla maioria,
passando de 3,7 milhões, em 2001, para 4,1 milhões, em 2013. Somando-se
os aposentados e pensionistas, as mulheres eram 10,2 milhões em 2001 e
passaram para 15,2 milhões em 2013, enquanto os homens correspondiam a
8,1 milhões e 11,5 milhões, no mesmo período. Isto quer dizer que, de certa
forma, a maior cobertura feminina e os maiores benefícios (por exemplo, a
acumulação de benefícios de aposentadoria e pensão) compensam, pelo
menos em parte, as diferenças salariais no mercado de trabalho (ALVES;
CAVENAGHI; CARVALHO; SOARES, 2017).
Desde 1970, o Brasil vive a fase chamada de “bônus demográfico”, marcado
por um maior percentual de pessoas em idade ativa e um menor percentual de pessoas economicamente dependentes (crianças, jovens e idosos).
A razão de dependência demográfica encontra-se atualmente em seu nível
mais baixo e vai subir no futuro devido ao processo de envelhecimento populacional. O “bônus demográfico” só acontece uma vez na história de cada
país e o seu aproveitamento é a condição necessária para o bem-estar econômico e social. No caso brasileiro, as mulheres tiveram uma participação
fundamental na geração desta janela de oportunidade, que se transformou
em “bônus demográfico feminino” (ALVES, 2016).
De fato, a queda das taxas de fecundidade e de mortalidade infantil tem
um efeito sobre toda a sociedade, mas transforma, em especial, a vida das
mulheres. Podendo se dedicar menos às tarefas de reprodução e de cuidado dos filhos, as mulheres passam a ter mais tempo para cuidar de si
próprias, investir em educação e buscar incorporação ao mercado de trabalho. Adicionalmente, o aumento da esperança de vida eleva o ciclo de vida
produtivo da mulher e, com maiores taxas de escolaridade, cresce o capital
humano feminino. Portanto, o empoderamento das mulheres possibilita o
surgimento de um “bônus demográfico feminino”, pois estas passaram a
dedicar mais tempo às atividades produtivas, elevando o montante de trabalho remunerado do país, em termos quantitativos e qualitativos. Cabe
destacar que o aumento das taxas de atividade femininas no mercado de
trabalho ocorreu, concomitantemente, ao engajamento das mulheres nas
tarefas reprodutivas. As pesquisas mostram que elas dedicam muito mais
tempo do que os homens nos afazeres domésticos.
MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA NO BRASIL: AVANÇOS E DESAFIOS

29

1.6 Mudanças nos arranjos domiciliares e crescimento
do número de famílias
Paralelamente à transição urbana, à transição demográfica e à transição da estrutura etária, o Brasil também está passando por uma mudança na composição
dos domicílios e das famílias, pois os arranjos domésticos estão ficando mais
plurais e diversificados. A Tabela 1.1 mostra as alterações no percentual dos
principais tipos de arranjos domiciliares no Brasil entre 1980 e 2010. Nota-se
que a categoria casais com filhos, que era quase dois terços (65%) dos arranjos
em 1980, caiu para 61,3% em 1991, 58,8% em 2000 e chegou a 52,5% em
2010. Ou seja, o tipo de arranjo familiar que sempre foi hegemônico na sociedade brasileira está prestes a perder a maioria absoluta e a tendência é continuar
perdendo participação relativa no conjunto dos arranjos familiares. Os fatores
que contribuem para este fenômeno são a queda da fecundidade, o maior número de separações e a maior esperança de vida, especialmente das mulheres.
Por outro lado, cresce o arranjo denominado “casal sem filhos”. Não quer dizer que os casais não tiveram filhos. Na verdade, esse agrupamento reúne os
casais que não tiveram filhos com aqueles casais cujos filhos já cresceram
e saíram de casa (ninho vazio). Os casais sem filhos passaram de 12,1% em
1980 para 15,1% em 2010. Outro arranjo que apresentou grande crescimento foi o monoparental feminino, ou seja, o arranjo de mães (solteiras, separadas ou viúvas) com filhos, que passou de 11,5% em 1980 para 15,3% em
2010. O arranjo monoparental masculino tem uma participação percentual
muito pequena, mas também apresentou crescimento no período, passando
de 0,8% em 1980 para 2,2% em 2010. A categoria “Outra” (chefes com outros parentes) teve redução de 4,8% em 1980 para 2,2% em 2010.
TABELA 1.1 | DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS ARRANJOS
DOMICILIARES1 NO BRASIL, 1980-2010
Tipos de arranjos

1980

1991

2000

2010

Casal com filhos

65,0

61,3

58,8

52,5

Casal sem filhos

12,1

12,3

12,5

15,1

Mãe com filhos

11,5

12,9

14,0

15,3

Pai com filhos

0,8

1,1

1,8

2,2

Mulher só

2,8

3,8

4,5

6,2

Homem só

3,0

4,1

4,4

6,5

Outro
Total

4,8

4,5

3,9

2,2

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: IBGE. Censos demográficos 1980-2010. Nota: 1 - Os arranjos domiciliares se referem à composição do domicílio e não da família (conceituação detalhada no Capítulo 2, seção metodológica).
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Porém, são os domicílios unipessoais que têm os maiores crescimentos,
mais que dobrando em 30 anos, sendo que mulheres morando sozinhas
representam uma taxa que passou de 2,8% em 1980 para 6,2% em 2010,
e os homens morando sozinhos, de 3% em 1980 para 6,5% em 2010.
A maior porcentagem de pessoas vivendo sozinhas é encontrada nas idades mais avançadas, especialmente para o caso das mulheres que possuem
maior esperança de vida e maior longevidade.
A diversificação e a multiplicação dos arranjos familiares fizeram com que
o número de famílias aumentasse com maior velocidade em relação à população total. A Tabela 1.2 mostra o crescimento do número de habitantes
e de famílias no Brasil entre 1960 e 2010. Entre 1960 e 2010, a população
brasileira passou de 70,1 milhões para 191 milhões de habitantes, um crescimento demográfico médio de 2% ao ano. Já o número de famílias passou
de 13,5 milhões em 1960 para 54,4 milhões de unidades em 2010, perfazendo um crescimento geométrico de 2,8% ao ano. O crescimento acumulado para o período foi de 172,2%, para o caso da população, e de 301,7%
para as famílias.
TABELA 1.2 | DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO, DOS DOMICÍLIOS E
FAMÍLIAS E PORCENTAGEM DE CHEFIA FEMININA NO BRASIL, 1970-2010
Anos

População

Famílias

Domicílios

% de chefia
feminina

1970

93.139.037

18.554.426

17.628.699

13,0

1980

119.002.706

26.806.748

25.293.411

15,6

1991

146.825.475

37.502.520

34.734.715

18,1

2000

169.799.170

48.232.405

44.795.101

24,9

2010

190.732.694

54.357.190

57.449.271

38,7

Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1970-2010.

Se o número de famílias cresce mais rápido do que a população total do
país, então o tamanho médio de cada família fica menor. Como o número de
domicílios passou de 17,6 milhões em 1970 para 57,4 milhões de unidades
em 2010, a densidade de pessoas diminuiu nas moradias. Acompanhando
essa mudança nos domicílios e famílias, observou-se o crescimento da chefia feminina no período (Tabela 1.2), que mudou de pouco mais de 10%
para quase 40% no período. Para ser viável entender melhor o significado
dessa chefia, o Censo Demográfico de 2010 incluiu informação sobre chefia
compartilhada, que será discutida na seção de fonte de dados e conceitos,
no Capítulo 2.
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Os censos demográficos não trazem informações sobre a área dos domicílios,
mas trazem dados sobre o número de cômodos e dormitórios. O Gráfico 1.9
utiliza essas informações para mostrar que o número médio de pessoas por
domicílio caiu de 5,3 pessoas em 1970 para 3,3 pessoas em 2010. Isto se
deve à queda da fecundidade e ao fato de o número de domicílios ter crescido mais rápido do que o ritmo de incremento da população.
GRÁFICO 1.9 | MÉDIA DE PESSOAS POR DOMICÍLIO E PORCENTAGEM
DE DOMICÍLIOS COM CINCO CÔMODOS OU MAIS. BRASIL, 1960- 2010
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1960-2010.

Por outro lado, a majoração do número de domicílios aconteceu juntamente ao crescimento do número de cômodos por domicílio, conforme mostra
também o Gráfico 1.9, sendo que aqueles com cinco cômodos ou mais representavam apenas 48% em 1960, passando para 70% em 2010. Ou seja, os
domicílios particulares brasileiros ocupados permanentemente aumentaram
em muito a disponibilidade de cômodos e diminuíram a quantidade de moradores, sugerindo que cresceu a disponibilidade de espaço por pessoa (mas
como não há informações sobre metragem dos domicílios, não se pode afirmar com certeza que o espaço per capita aumentou), mas com certeza houve
avanço da privacidade, ainda que em menor espaço pela possível redução da
metragem dos mesmos.
O Gráfico 1.10 mostra que em 1991 os arranjos domiciliares com quatro ou
mais moradores eram maioria. Contudo, em 2010, aquele com três moradores
passou para o primeiro lugar, seguido do arranjo com dois moradores e ficando
os domicílios unipessoais em quarto lugar. A tendência para as próximas décadas é exatamente essa, sendo que o arranjo domiciliar que deve apresentar
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o maior crescimento é o das pessoas morando sozinhas, especialmente as idosas. Os dados da primeira década do século XXI já mostram um grande crescimento dos domicílios unipessoais para todas as idades e ambos os sexos.
GRÁFICO 1.10 | DISTRIBUIÇÃO RELATIVA DO NÚMERO
DE MORADORES POR DOMICÍLIO. BRASIL, 1991-2010
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1991-2010.

1.7 Nupcialidade, conjugalidade e a segunda transição
demográfica no Brasil
Antropologicamente falando, a formação da família depende de três componentes: laços de sangue (parentesco), filiação ou adoção e união conjugal.
O estudo da união conjugal (nupcialidade) é importante para se entender
o processo de formação das famílias, o comportamento reprodutivo e a
dinâmica demográfica.
A taxa bruta de nupcialidade (considerando os casamentos legais) tem diminuído no Brasil, passando de 8 casamentos por mil habitantes, em 1980,
para 5,1, em 1991, e 4,3, em 2000. Isso ocorre devido ao aumento das uniões
consensuais no mesmo período. De fato, a Tabela 1.3 mostra um crescimento
da união consensual, que passou de 6,5% em 1960 para 36,4% em 2010.
O casamento apenas no civil também aumentou de 12,8% para 17,3%, no
período. O grande declínio se deu nas formas de casamento religioso, tanto o
civil e religioso quanto o casamento só religioso. No conjunto, os dois caíram
de 81%, em 1960, para 46,3%, em 2000.
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O casamento entre solteiros, mesmo sendo a ampla maioria, tem diminuído nos últimos anos, enquanto cresce aquele entre pessoas viúvas e
divorciadas. Mas os recasamentos são mais frequentes entre os homens
(ALVES; CORREA, 2009).
Acompanhando a mudança da estrutura etária houve um aumento do número de casamentos ao mesmo tempo que cresceu a idade média do primeiro
casamento no Brasil. No final da década de 1980, a idade média do primeiro
matrimônio estava em torno de 23 anos para as mulheres e de 25 anos para
os homens, passando, respectivamente, para 25 e 27,5 anos, em 2000, e para
28 e 30 anos, em 2016, segundo os dados das Estatísticas do Registro Civil
(IBGE, 2016). Vale ressaltar que os casamentos, nesse indicador, não incluem
as uniões consensuais, que não fazem parte das estatísticas do registro civil.
TABELA 1.3 | DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS PESSOAS DE DEZ ANOS
OU MAIS, SEGUNDO TIPO DE UNIÃO. BRASIL, 1960-2010
Tipo de união

1960

1970

1980

1991

2000

2010

Civil e religioso

60,5

64,6

63,8

57,8

50,1

42,9

Só civil

12,8

14,1

16,3

18,3

17,3

17,3

Só religioso

20,2

14,4

8,1

5,2

4,3

3,4

6,5

6,9

11,8

18,3

28,3

36,4

União consensual

Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1960-2010.

O Brasil registrou 1,1 milhão de casamentos civis em 2016, sendo 1,09 milhão entre pessoas de sexos diferentes e 5.354 entre pessoas do mesmo
sexo. Houve redução de 3,7% no total de casamentos registrados em relação
ao ano de 2015. Esta foi observada em todas as grandes regiões do país, variando de 4,6% no Nordeste a 1,3% no Norte.
As Estatísticas do Registro Civil apontaram 344.526 divórcios concedidos em
1ª instância ou por escrituras extrajudiciais. Houve um aumento no número
de divórcios contabilizados pela pesquisa em relação a 2015 (328.960).
Verificou-se acréscimo na taxa geral de divórcio, que passou de 2,3% (2015)
para 2,38% (2016). A Região Sudeste apresentou a maior taxa geral de
divórcio (2,69%). Em média, o homem se divorcia mais velho que a mulher.
O homem tem em média 43 anos, enquanto a mulher, 40 anos de idade na
data do divórcio (IBGE, 2016).

34

ESTUDOS SOBRE SEGUROS • EDIÇÃO 32

1.8 Transição da estrutura etária e a feminização
do envelhecimento populacional
O Brasil, como visto, está avançado na transição demográfica e todo país
que passa pela queda das taxas de mortalidade e natalidade, passa, também, necessariamente, pela transição da estrutura etária, saindo de uma
pirâmide populacional jovem para uma pirâmide envelhecida. A cada ano
cresce o número de pessoas com mais de 60 anos de idade e aumenta a
proporção de pessoas idosas sobre a população total. Em 1950, havia 2,6
milhões de idosos, representando 4,9% da população brasileira. No ano
2000 havia 14,2 milhões de idosos, representando 8,1% da população.
Uma das características do processo de envelhecimento populacional é o
crescimento do superávit de mulheres no topo da pirâmide. Isso ocorre devido à maior longevidade feminina. Desta forma, quanto maior o envelhecimento, maior é o superávit feminino entre a população idosa, fenômeno
conhecido como “feminização do envelhecimento”.
O Brasil tinha 14,2 milhões de pessoas com 60 anos e mais de idade, no
ano 2000, representando 8,1% da população. Deste total, havia 6,4 milhões de homens idosos, representando 7,4% do total e 7,9 milhões de
mulheres idosas, significando 9% do total. Entre os idosos, os homens
eram 44,7%, e as mulheres eram 55,3%, segundo a revisão das projeções
demográficas (IBGE, 2013b).
O Gráfico 1.11 mostra que o envelhecimento populacional vai acontecer de
maneira muito acelerada até 2060, quando haverá 73,6 milhões de idosos,
representando 33,7% da população brasileira. Deste total, estimam-se 33
milhões de homens idosos representando 31,1% do total, e 40,6 milhões
de mulheres idosas, significando 36,2% do total. Entre os idosos, os homens serão 44,8%, e as mulheres, 55,2%, segundo as projeções demográficas (IBGE, 2013b).
Entre o contingente de idosos existe uma alta proporção de mulheres idosas
que moram sozinhas nos domicílios particulares unipessoais ou em domicílios com outros parentes ou agregados, mas sem a presença de um companheiro. A viuvez, por exemplo, é uma fatalidade que contribui para a maior
presença de mulheres idosas sozinhas (BERQUÓ; CAVENAGHI, 1988). A alta
porcentagem de mulheres idosas vivendo sozinhas foi algo denominado, no
passado, de “pirâmide da solidão” (BERQUÓ, 1986). Porém, como morar sozinho não significa ser solitário, o chamado fenômeno da “pirâmide da solidão”
deve vir escrito entre aspas, indicando apenas a existência de um crescente
número de mulheres idosas sem cônjuges.
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GRÁFICO 1.11 | PORCENTAGEM DE IDOSOS, 60 ANOS OU MAIS,
OBSERVADA E PROJETADA, POR SEXO. BRASIL, 2000-2060
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Fonte: IBGE, Projeções de População, Revisão 2013.

Lendo os estudos de Berquó e trabalhando com a ideia de “capital marital”,
a antropóloga Mirian Goldenberg (2010) disse: “Pela primeira vez percebi
que a frase tão exaustivamente repetida pelas brasileiras – ‘falta homem no
mercado’ – é uma realidade demográfica bastante cruel, sobretudo para as
mulheres mais velhas” (p. 74).
De fato, o excedente feminino cresce nos grupos etários da parte superior
da pirâmide. Todavia, a atuação requerida da sociedade brasileira deveria
vir no sentido de reduzir a sobremortalidade masculina em idades jovens, o
que ajudaria a diminuir os desequilíbrios no “mercado conjugal”. Há também
o questionamento da necessidade de um par conjugal, como o exigido no
modelo de família tradicional (CAMARANO; ARAUJO, 2014). Mulheres sem
cônjuge no século XXI constituem um fenômeno muito diferente daquele
formado pelas chamadas “solteironas” ou “titias” do passado. Mulher
morando sozinha não é sinônimo de anomia social.
Um dos desafios do processo de feminização do envelhecimento é possibilitar a criação de um espaço de convivência com o objetivo de motivar a
participação das mulheres idosas no convívio social, evitando o isolamento
e fortalecendo a autoestima e a autonomia feminina. A sociedade brasileira
precisa saber aproveitar o potencial das recém-chegadas à terceira idade
e que possuem altos níveis educacionais e ricas experiências de trabalho
e de vida, evitando a sobrecarga individual com as tarefas do cuidado. As
mulheres chefes de família idosas podem se transformar em fonte de sabedoria e difusão de conhecimentos para toda a sociedade.
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Até o ano 2000, as mulheres idosas (aquelas nascidas antes de 1940) tinham nível educacional, em média, menor do que o dos homens, refletindo
a discriminação de gênero existente na educação brasileira do passado. Porém, o novo contingente de mulheres com mais de 60 anos tem revertido a
desigualdade de gênero, fazendo com que o nível de escolaridade do sexo
feminino atualmente seja maior do que o do sexo masculino também entre
a população idosa. Ou seja, as mulheres têm dado uma grande contribuição
para elevar o nível educacional do conjunto da população, mas também no
topo da pirâmide brasileira.

1.9 Síntese parcial
Os censos demográficos do IBGE apresentam um retrato amplo das grandes
transformações da economia e da sociedade brasileira. Os dados mostram
que o Brasil está cada vez mais urbano, feminino, mestiço, envelhecido e
com maior diversificação familiar. A expectativa de vida média da população brasileira mais do que dobrou no século XX, passando de cerca de 30
anos, em 1900, para 69 anos em 2000 e cerca de 73 anos em 2010, devendo chegar entre 75 e 76 anos em 2020. Os brasileiros vivem mais e buscam
meios para conquistar diversos tipos de seguros contra os riscos inerentes
à maior longevidade e para proteger o crescente patrimônio.
A família extensa cede espaço para a família nuclear e para os arranjos com
maior mobilidade social. Com o aumento do custo e a diminuição dos benefícios, os filhos deixam de ser um seguro para os pais na velhice. Os casais
passam a contar menos com os descendentes e mais com o sistema (público
e privado) de proteção social na aposentadoria e na cobertura de riscos.
Menores taxas de fecundidade provocam mudanças na estrutura etária, favorecendo a ampliação da parcela da população em idade economicamente ativa, o que reduz a razão de dependência demográfica. Desta forma, a
transição demográfica, ao provocar uma mudança na estrutura etária, abre
uma janela de oportunidade ou bônus demográfico que favorece a mobilidade social ascendente. Haverá no Brasil, ainda nos próximos 15 anos,
uma elevada proporção de pessoas em idade adulta que devem reforçar a
tendência de crescimento econômico, aumentando as taxas de poupança e
o investimento nos diversos segmentos da economia.
Nesse quadro de mudanças econômicas e sociais existe um processo de
diversificação das famílias brasileiras e uma mudança quantitativa e qualitativa dos arranjos familiares, sendo que o empoderamento feminino foi
uma tendência do século XX, embora haja uma revolução incompleta no
que diz respeito às relações de gênero. O aumento das responsabilidades
das mulheres no seio das famílias é um processo que tomou corpo no século XX e que, de maneira não linear, deve continuar no século XXI, como se
verá no próximo capítulo.
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2
Famílias chefiadas por mulheres
no Brasil: 2001 a 2015

O

Brasil passou por grandes transformações sociais, demográficas e familiares no século XX, como visto no capítulo anterior. Isso possibilitou a
diversificação e uma maior pluralidade dos arranjos familiares, em um claro
processo de despatriarcalização. O presente capítulo mostra que não somente o volume de chefias femininas aumentou, mas o perfil das famílias chefiadas por mulheres também se alterou muito entre 2001 e 2015. Após uma
breve revisão da literatura é apresentada a fonte de dados utilizada, assim
como são conceitos e a metodologia adotada para a definição de mulheres
chefes de família, mostrando as principais alterações ocorridas ao longo do
tempo. Em segundo lugar, vêm as estatísticas, em termos absoluto e relativo,
das famílias chefiadas por mulheres para o Brasil, as regiões, a situação de
domicílio rural e urbano, as características de cor e raça e as diferenças dos
diversos grupos etários. Em terceiro lugar, é analisada a condição de chefia
segundo os diversos tipos de família: mulher chefe morando sozinha; mulher
chefe com cônjuge (com ou sem filhos e outros parentes); e mulher chefe
sem cônjuge – monoparental feminino (com ou sem filhos e outros parentes).
O objetivo do capítulo é apresentar um mapeamento amplo do processo de
crescimento da chefia feminina das famílias brasileiras entre 2001 e 2015,
apontando para a complexidade desse processo, pois nem sempre a condição de chefe de família significa empoderamento da mulher.

2.1 Despatriarcalização, pluralidade das famílias
e diversidade das chefias femininas
A família é uma das principais instituições da sociedade. Em termos antropológicos, a família é formada a partir dos sistemas de parentesco e de aliança,
pela combinação de quatro relações básicas: a) a relação de descendência,
que ocorre na ligação entre os pais e os filhos; b) a relação de consanguinidade, que se dá na ligação entre irmãos, primos, etc.; c) a relação de afinidade, que se estabelece pela aliança matrimonial entre duas pessoas sem
parentesco de primeiro grau; e d) a relação de dependência, que se estabelece entre a pessoa de referência e os agregados. Ou seja, a família se forma
por meio dos laços de descendência, consanguinidade, casamento e aliança
e dependência, ou da combinação de um, alguns ou todos estes aspectos
(LÉVI-STRAUSS, 1982).
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A família assume diversas organizações ao longo da história e em cada
formação social específica. No caso do Brasil colonial, Freyre (1994), em
seu famoso livro, “Casa Grande & Senzala”, publicado em 1933, descreve a família tradicional brasileira como uma organização chefiada por um
patriarca que detém poder sobre seus filhos, esposa e agregados (incluindo escravos, no período escravocrata), constituindo uma família extensa,
fortemente hierarquizada, católica e com uma clara diferença de gênero e
uma divisão sexual do trabalho rígida, em que os homens eram provedores
e as mulheres, cuidadoras.
Segundo o escritor Prado (2012), no livro “Retrato do Brasil: ensaio sobre a
tristeza brasileira”, a família patriarcal do Brasil colonial, de perfil melancólico, pode ser caracterizada na seguinte frase: “Pai soturno, mulher submissa, filhos aterrados”. Embora esse tipo paradigmático possa ser imputado ao
modelo hegemônico da família brasileira, em especial, no período anterior
à República, não era o único tipo existente de arranjo familiar.
Corrêa (1981), no artigo “Repensando a família patriarcal brasileira”, mostra
que existiam duas linhas dominantes na literatura sobre família no Brasil:
a) a que vê a família patriarcal rural com a instituição fundamental do Brasil-Colônia e b) a que focaliza a família nuclear moderna na época urbana.
Porém, ela considera que existiam formas alternativas de estruturação familiar, abrangendo um panorama mais rico, onde prevaleciam, dentro do
mesmo espaço social, diversas formas de organização familiar além dos
modelos hegemônicos das classes dominantes.
Samara (2002) chega a dizer que as famílias extensas do tipo patriarcal não
tiveram, quantitativamente, a exclusividade dos arranjos domésticos, sendo
também comuns aquelas com estruturas mais simples e menor número de
integrantes. Evidentemente, porém, a estrutura hierarquizada e desigual da
família politicamente hegemônica influenciou os demais arranjos familiares. A própria autora diz: “Sabemos, no entanto, que apesar das variações
nos modelos familiares, o dominante era o de famílias extensas baseadas
nas relações patriarcais” (p.6).
O modelo hierarquizado e pouco democrático da família patriarcal também
teve um grande impacto na organização social e política brasileira, influenciando o patrimonialismo, o clientelismo e o coronelismo. Mas como vimos
no Capítulo 1, o Brasil passou por grandes mudanças estruturais e institucionais ao longo do século XX. Assim, embora o patriarcado esteja na base
da construção social da sociedade brasileira, as formas específicas de sua
manifestação, evolução e transformação se deram em uma dinâmica própria
e assumiram novas configurações influenciadas pela conformação macro da
sociedade urbano-industrial.
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2.1 .1 PATRIARCADO E PROCESSO DE DESPATRIARCALIZAÇÃO
O patriarcado é um sistema social no qual o homem (no papel de marido ou
de pai) é o ator fundamental da organização social, e exerce a autoridade
sobre as mulheres, os filhos e os bens materiais e culturais. Historicamente, pode ser encontrado, com algumas diferenças de estilo, nas civilizações
hebraica, grega, romana, indiana, chinesa, etc. Mesmo vindo de longe, o patriarcado teve uma profunda influência sobre a maioria dos aspectos da
civilização moderna.
O patriarcado puro, isto é, em todas as suas dimensões de segregação, nunca existiu em sua totalidade em uma mesma sociedade. Algumas dimensões
predominam sobre as outras, conforme o tipo de organização social e cultural, estabelecido historicamente. Em geral, porém, se caracteriza por ser um
sistema em que há o predomínio dos pais e dos maridos (pater families) sobre
as mulheres e os filhos, no âmbito da família e da sociedade.
Na antiguidade, segundo a Lei das Doze Tábuas, o pater families tinha o “poder
da vida e da morte” sobre a cônjuge, os descendentes e os escravos. Vem dessa época o poder, pela linhagem masculina do: Pai, Patrão, Pastor, Padre, Padrinho, Patrono, todos unidos em um espaço chamado Pátria (terra dos pais), e
não Mátria (terra das mães).
No patriarcado tradicional existe uma rígida divisão sexual do trabalho e uma
grande segregação social, em geral, com as mulheres ficando confinadas ao
mundo doméstico e os homens monopolizando o mundo público. O patriarcado, em termos materiais, possibilita ao homem o controle da propriedade,
da renda, da sexualidade e o governo do trabalho, da mobilidade da mulher
e do destino dos filhos.
A ausência de autonomia feminina, o desempoderamento da mulher é maior
no sistema que, além de patriarcal, é também patrilocal e patrilinear. No sistema patrilocal, a mulher recém-casada segue o marido, passando a morar
no local onde ele mora, tendo a obrigação adicional de cuidar dos sogros.
Ao casar, geralmente o marido exige um dote e busca romper os laços da
esposa com sua família e comunidade de origem. Quanto mais segregada for
a mulher casada, maior será o controle masculino sobre a vida e os frutos do
trabalho da esposa e dos filhos.
No sistema patrilinear, a sucessão geracional é definida pela linha paterna
e, geralmente, só os filhos (masculinos) possuem direito à herança. O sobrenome do pai é que define a linhagem familiar, sendo que o sobrenome da
família pode desaparecer se não houver descendente do sexo masculino.
A prática patrilinear é um dos motivos pela preferência por filhos homens e
uma base para a prática do “feminicídio”.
Nos países patriarcais, patrilocais e patrilineares, a forte preferência pelo filho homem aumenta a razão de sexo (relação entre homens e mulheres em
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cada grupo etário), favorecendo a criação de um superávit de homens na sociedade. Neste e em outros aspectos, a dominação masculina é um fato que
permeia toda a vida social.
Neste sistema, as concubinas e os filhos “ilegítimos” não possuem os mesmos direitos das esposas e dos filhos “legítimos”, constituindo-se uma das
parcelas mais pobres e discriminadas da sociedade. Alguns países patriarcais
permitem ou toleram a poligamia, mas condenam e punem a poliandria.
O controle da sexualidade feminina é uma forte característica da sociedade
patriarcal. Além da obrigação de a mulher casar virgem, existe um rigoroso
esquema de controle da sexualidade das esposas e filhas. Em alguns países,
existe o costume da Mutilação Genital Feminina (MGF), ou excisão feminina, uma prática que consiste na amputação do clitóris da mulher, de
modo a que esta não possa sentir prazer durante o ato sexual. Há, ainda,
a mutilação genital chamada de infibulação, que consiste na costura dos
lábios vaginais ou do clitóris.
As organizações de direitos humanos denunciam esse costume sociocultural
que causa danos físicos e psicológicos irreversíveis. Além de ser considerado um ato de tortura e abuso sexual, é responsável por inúmeras mortes de
meninas e mulheres.
O poder masculino sobre a esposa e filhos, no Brasil, foi legitimado, por exemplo,
pelo Código civil, de 1916, que – inspirado no Direito Romano – identificava o
status civil da mulher casada ao dos menores, silvícolas e alienados, tornando
as esposas civilmente incapazes. Por meio dessa legislação limitou-se o
acesso das mulheres ao trabalho e à propriedade. Nesta época, as mulheres
brasileiras também não tinham direito de voto. Segundo Russell (2010):
No século XIX, uma mulher que tivesse uma propriedade, ganhasse
altos salários, fizesse sexo fora do casamento, tivesse realizado ou recebido sexo oral, usado métodos contraceptivos, convivido com homens de outras raças, dançado, bebido ou tivesse o hábito de caminhar sozinha em público, além de usar maquiagem, perfume, roupa de
estilo – e não se envergonhasse – era, provavelmente, uma prostituta
(RUSSEL, 2010, p.63).

Embora essas observações tenham sido feitas para os Estados Unidos, elas
eram plenamente válidas para o Brasil. O patriarcado também considera a
sexualidade apenas do ponto de vista das relações heterossexuais. O modelo
do homem macho e viril foi ensinado como tipo ideal para garantir a continuidade da dominação masculina sobre as mulheres, preservar as relações
sexuais generativas e a continuidade da sucessão das gerações. Neste sentido, a homossexualidade é condenada e a homofobia é incentivada. Muitos
países ainda hoje condenam à prisão ou à morte as pessoas que aderem à
homossexualidade. Outros países, mais tolerantes, simplesmente proíbem a
união sexual do mesmo sexo e a homoparentalidade.
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Em seus aspectos mais dogmáticos, o patriarcado é um sistema que vem perdendo espaço no mundo e tende a ser superado pelas novas dinâmicas familiares e sociais e por uma sociedade com maior igualdade de direitos entre
homens e mulheres, assim como pela difusão de novas formas de família e de
relacionamentos sexuais entre as pessoas.
O patriarcado está em declínio, pois ao longo do século XX, diversos acontecimentos históricos permitiram o avanço de um processo de despatriarcalização no mundo. Mas, assim mesmo, não é difícil encontrar, em maior
ou menor grau, as suas marcas no dia a dia das pessoas e nas condições
materiais e nas manifestações culturais dos diversos países da comunidade
internacional. O desafio para o século XX é construir uma sociedade pós-patriarcal, com equidade de gênero, liberdade de opção sexual e com igualdade de oportunidade entre homens e mulheres.
Ao longo da história, não só no Brasil, predominava uma estrutura familiar
controlada pelo poder patriarcal – do marido e/ou do pai – isto é, do cônjuge
homem. Como mostrou Therborn (2006), durante o século XX, houve uma
transformação dos três conjuntos de processos que configuram a instituição familiar: a relação dos direitos e poderes de pais e maridos, ou seja, do
patriarcado, as vicissitudes do casamento e da parceria sexual e a trajetória
transformada da fecundidade. A revolução sexual, as parcerias informais, a regulação da fecundidade e formas menos patriarcais de relacionamento familiar, inclusive a chefia feminina, cresceram em dimensões sem precedentes:
A história do patriarcado no século XX é basicamente a de um declínio gradual, começando em diferentes pontos no tempo pelo mundo.
A primeira ruptura ocorreu nos anos 1910, mediante ampla reforma
consensual na Escandinávia e violenta revolução na Rússia. O final
dos anos 1940 e o início dos anos 1950 proporcionaram outro importante degrau para baixo, nessa época centrado no Leste Asiático – no
Japão, sob ocupação americana, e na China por meio da Revolução
Comunista. A tomada comunista da Europa Oriental significou que
os sinos lá também dobraram pelo patriarcado institucionalizado.
Sem ser implementada em curto prazo, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos da ONU assinalou importante vitória global e constitucional contra o patriarcado. Finalmente, os anos que se seguiram
a “1968”, em particular os anos por volta de 1975 (Ano Internacional
da Mulher), provocaram uma onda mundial contra os poderes e privilégios especiais de pais e maridos, com as primeiras rupturas vindas
da Europa Ocidental e da América do Norte, mas sem deixar nenhuma
parte do planeta intocada (THERBORN, 2006, p. 430).

Na maior parte do século XX, a legislação brasileira referendava os chamados
filhos ilegítimos, que eram classificados como: naturais, espúrios, adulterinos
e incestuosos. Somente com a Constituição é que todos os filhos – consanguíneos ou adotivos – passam efetivamente a ter os mesmos direitos. Da mesma
forma, foram reconhecidas as uniões estáveis como uma forma de família,
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independentemente do casamento, e reconhecidos os direitos da chamada
“concubina” e dos filhos dessa união. O Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), de 1990, garantiu uma série de direitos para as crianças, embora estes
ainda estejam longe de ser efetivados na prática cotidiana.
Legalmente, a esposa só deixou de ser tutelada pelo marido com a promulgação da Lei nº 4.121, de 1962, conhecida como o Estatuto da Mulher Casada.
Mesmo assim, a Lei do Divórcio só foi aprovada em 1977. O “pátrio poder”
(o poder do homem) na família só foi revogado com a Constituição de 1988
que, em seu artigo 226, estabelece a paridade de direitos e deveres entre
cônjuges e, de ambos, em relação aos filhos. O novo Código Civil brasileiro,
afinado com a Constituição, só entrou em vigor em janeiro de 2003.
Vê-se que a legislação mais igualitária sobre relacionamento de gênero e
geração dentro da família ocorreu de maneira gradual ao longo do século XX.
À medida que as mulheres foram conquistando avanços na educação e
espaço no mercado de trabalho, o modelo tradicional de família (marido
ganha-pão e esposa cuidadora), marcado fortemente por uma rígida divisão
sexual do trabalho, foi cedendo lugar a modelos de família com menores
desigualdades de gênero e geração, embora uma situação de plena
equidade ainda esteja longe de ser alcançada.
A antiga forma de organização da família patriarcal brasileira descrita por
Prado e Freyre, como uma espécie de tipo ideal weberiana, vem sendo substituída por uma maior diversificação familiar e por formas menos desiguais
de relacionamento entre homens e mulheres e entre pais e filhos. Contudo,
a sociedade brasileira está somente no meio do caminho, pois se, no geral,
as mulheres já não são mais submissas e os filhos não são aterrorizados, a
pluralidade e a complexidade dos arranjos familiares ainda está distante da
equidade na integração das tarefas da produção, reprodução e do cuidado.
O avanço do nível educacional das mulheres é um dos principais indicadores
do processo de despatriarcalização. As mulheres tinham um nível educacional menor do que os homens e muitas restrições para entrar nas universidades, mas essa realidade começou a mudar e foi revertida, como vimos no
Capítulo 1. Até meados do século passado, os casamentos brasileiros eram
hipergâmicos, já que as mulheres tendiam a se casar com homens com maior
nível educacional, pois o hiato de gênero na educação favorecia o sexo masculino. No século XXI, os casamentos já estão se tornando hipogâmicos, uma
vez que houve reversão do hiato de gênero na educação.
A hipergamia, neste caso, é o ato ou prática de buscar um cônjuge de maior nível
educacional. A hipogamia se dá quando há um casamento com pessoa de posição educacional inferior. Na verdade, os arranjos familiares no Brasil têm passado
por grandes mudanças. Há um processo de transição da família patriarcal tradicional para a família nuclear conjugal e para uma maior individuação. Por exemplo, cresce o número de mulheres solteiras e vivendo sozinhas em domicílios
unipessoais, especialmente entre as camadas mais escolarizadas da população.
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Artigo de Esteve e colegas (2012) mostra que, no Brasil, nas coortes mais jovens, além da homogamia, os casais hipogâmicos já superam os casais hipergâmicos, e que cerca de 90% dessas mudanças se deram em função das diferenças de gênero na obtenção de níveis educacionais superiores. Desta forma,
não resta dúvida de que o fortalecimento das mulheres no sistema educacional contribui para um maior empoderamento feminino e é uma das forças que
estão por trás do crescimento do percentual de mulheres chefes de família.
2.1.2 DIVERSIFICAÇÃO E PLURALIDADE DA FAMÍLIA BRASILEIRA
A PARTIR DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX
Nunca houve unanimidade na formação da família brasileira, mas, evidentemente, o grau de complexidade não poderia ser tão elevado no período em
que a economia brasileira era simples e sustentada por uma estrutura agrária
e rural. Assim, não é demais repetir a hipótese de que a diversificação e a pluralidade dos arranjos familiares avançam com o processo de modernização e
uma estrutura produtiva mais intrincada.
Ainda segundo Samara (2002), as estatísticas da segunda metade do século XX, no Brasil, mostram a predominância de um perfil de famílias nucleares com poucos integrantes, especialmente nas áreas urbanas. No artigo
“Arranjos familiares não canônicos no Brasil”, Berquó et al. (1990) foram as
primeiras autoras a analisar a diversidade recente dos arranjos familiares
e os novos estilos de vida, abordando as famílias monoparentais, parentes
vivendo em um mesmo domicílio, pessoas morando sozinhas e pessoas
sem nenhum laço de parentesco morando juntas em um mesmo domicílio.
Elas concluem dizendo:
O celibato, a separação, a viuvez e o recasamento, com chances distintas nas vidas de homens e mulheres, desempenharam um papel dos
mais importantes nas situações aqui consideradas. Por outro lado, os
níveis de fecundidade e de mortalidade infanto-juvenil prevalentes em
fases anteriores do ciclo vital das coortes aqui analisadas contribuíram
também para o saldo familiar em termos do número de componentes.
Por fim, mas não menos importante, as condições materiais de existência, a solidariedade entre familiares e entre pessoas, as opções por
independência ou por acomodação ajudaram certamente a dar forma a
este perfil do envelhecimento e a família (BERQUÓ et al., 1990,p. 132).

Analisando o papel das trajetórias individuais e das mudanças demográficas,
Goldani (1990) entende que a família deve ser compreendida num contexto
mais amplo, em termos de processos sociais e demográficos. A queda das
taxas de fecundidade, as maiores taxas de separação e divórcio, de novas
uniões e a crescente incidência de gravidez de adolescentes aparecem como
indicadores da inter-relação da família com os processos sociais e a vinculação com a necessidade de políticas públicas capazes de dar conta dessa
realidade. Ela diz:
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O aumento nas durações da condição de mãe-chefe de família significa
também um aumento na probabilidade dos filhos menores passarem
mais tempo em famílias chefiadas por mulheres. Essas mudanças na
estrutura familiar têm implicações importantes ao nível das políticas
sociais. A demanda por creches e escolas públicas aumenta em uma
realidade nada favorável (GOLDANI, 1990, p. 81).

Analisando a composição dos arranjos domiciliares no Brasil, no período
compreendido entre 1977 e 1998, Medeiros e Osório (2001) mostram que
os três principais tipos de arranjos domiciliares existentes no país eram:
1) a família única com arranjo nuclear (presença de um casal), 2) famílias
uninucleares em que o núcleo é formado por uma mulher (monoparental
feminino) e 3) pessoas morando sozinhas. De fato o Brasil avançou na transição demográfica e na diversificação dos arranjos familiares e, em diversos
aspectos, foi além das explicações tradicionais da teoria da modernização,
acompanhando o que estava acontecendo na Europa.
O Brasil passou não só pela Primeira Transição Demográfica como está experimentando a Segunda Transição Demográfica (STD)2, cujo aspecto mais
destacado é a diversificação e ampliação dos novos arranjos familiares, das
mudanças no comportamento sexual, alteração no papel dos filhos na dinâmica das famílias e modificação da correlação de forças entre os sexos, com
redução e até reversão de desigualdades de gênero (ALVES; CAVENAGHI;
MARTINE, 2013).
Como se vê, a literatura sociológica, antropológica e demográfica apresenta
uma reflexão bastante rica e complexa sobre família. Segundo Bruschini
(1989), nos estudos de família existem limitações, tanto no aspecto teórico
quanto na perspectiva empírica, em relação à capacidade de se apreender
a dinâmica desse grupo social. Dependendo do ângulo de análise, a família
pode ser vista como: a) unidade de produção (valores de troca e de uso)
e de reprodução (de indivíduos); b) unidade de reprodução e consumo;
c) unidade de indivíduos com laços de consanguinidade; d) unidade de
solidariedade, afeto e prazer; e) unidade de pessoas que dividem o mesmo
teto e a mesma cozinha; f) local da relação dialética entre dominação e
submissão; g) rede de parentesco (independente da moradia conjunta); h)
espaço de socialização, reprodução ideológica e conflito, etc.

Em 1987, o demógrafo Van De Kaa (1987) escreveu um texto explicando os conceitos da STD.
Segundo o autor, as principais características da segunda transição na Europa são: a) taxas de fecundidade abaixo do nível de reposição (abaixo de 2,1 filhos por mulher); b) adiamento do nascimento
do primeiro filho; c) crescimento do número de filhos fora do casamento; d) mudanças no padrão de
casamento e da maternidade/paternidade; e) crescimento da coabitação e das uniões consensuais;
f) diversificação dos arranjos familiares e domiciliares; g) crescimento do número de divórcios e
separações; h) mudanças do foco das famílias das crianças para o casal adulto (mudança da direção
do fluxo intergeracional de riqueza); i) crescimento da imigração.
2
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As análises sobre famílias, principalmente na demografia, são feitas
utilizando-se dados de pesquisas domiciliares. Estas, entretanto, precisam
fazer uma escolha para tornar viável a operacionalização desses amplos
conceitos de família, os quais nem sempre são exatamente os mesmos em
diferentes levantamentos de dados. Nos Censos Demográficos, o IBGE adota
o conceito de família censitária, que é aquela que compartilha um mesmo
domicílio particular e mantém laços de consanguinidade, conjugalidade ou
normas de convivência. Nas pesquisas amostrais, esse conceito também é
utilizado, mas às vezes difere em como identificar o núcleo interno à família
e suas relações de parentesco e convivência3. Esse conceito de família
censitária se afasta, evidentemente, das abordagens teóricas que entendem
a família como uma rede de relações entre parentes e não limitam o seu
âmbito aos moradores de um domicílio. Assim, nos dados levantados pelo
IBGE, pode-se dizer que, em geral, considera-se que todo domicílio particular
possui pelo menos uma família, mesmo que seja uma pessoa morando
sozinha ou um grupo de pessoas não parentes.
Adicionalmente, para a operacionalização das pesquisas domiciliares, o IBGE
tem historicamente adotado o critério de indentificar a família censitária a
partir da informação sobre o chefe da família, que de preferência era quem
deveria prestar as informações dos demais membros. Obviamente, este conceito e forma de operacionalizar a produção dos dados foi mudando ao longo
do tempo, como será detalhado na próxima seção, refletindo as alterações na
sociedade, mesmo que de maneira não contemporênea.

2.2 Fonte de dados, conceitos e metodologia na produção
dos dados sobre chefia de famílias
A coleta de informações sobre chefia das famílias tem um histórico longo no
Brasil. De maneira mais consistente e periódica, desde o Censo Demográfico
de 1940, que é reconhecido como pioneiro e exemplar na sua metodologia,
a lista dos membros dos domicílios era criada colocando-se o chefe do domicílio particular (ou família) como a primeira pessoa desse rol. Os manuais
de instrução daquela época já deixavam claro para os recenseadores que os
dados deveriam ser coletados por famílias, mas que essas eram entendidas

Em todos os levantamentos de dados a partir de pesquisas domiciliares, o IBGE utiliza o mesmo
conceito de “família censitária”, no entanto, como o núcleo familiar é identificado internamente
pode diferir em algumas pesquisas, como no caso da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF). Nesta,
o objetivo da pesquisa coloca a necessidade de identificação do núcleo de consumo, e não o núcleo
reprodutor como nos censos e nas PNADs, mas todos têm uma interseção muito grande: o núcleo
reprodutor, na maioria das vezes, é o mesmo do de consumo. Dito de maneira simples, núcleo de
consumo é definido por aqueles que utilizam o mesmo fogão para preparar seus alimentos ou
comem da mesma dispensa (CAVENAGHI; ALVES, 2011).
3
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de forma diferente e, por isso, nos censos demográficos eram chamadas de
“família censitária” (IBGE, 1950, p. 6). Um histórico documental da produção
de dados no Brasil sobre domicílios e famílias está disponível em Cavenaghi e Alves (2011), mas aqui é importante destacar os conceitos utilizados
e as mudanças que ocorreram ao longo dos anos que têm relação direta
com a coleta dos dados sobre chefia das famílias ou domicílios, que estão
apresentados de maneira sistematizada no Quadro 2.1.
A família censitária é composta pelas pessoas que residem em domicílios particulares e que guardam entre si laços de sangue, conjugalidade ou normas
de convivência doméstica. Para identificar as famílias, as pesquisas do IBGE
incluem a informação sobre condição no domicílio, que identifica inicialmente o chefe e, na sequência, seu cônjuge, filhos, pais, netos, outros parentes,
agregados e, por fim, pensionistas e empregados com seus descendentes.
A forma de listar essas pessoas no domicílio sempre teve um propósito meramente operacional, para fazer a contagem devida de todos, sem que se
esquecesse ou contasse duplamente alguém, mas no início estava baseada
em costumes da época, em que o chefe da família em um domicílio possivelmente era mais facilmente identificado sem reservas ou dúvidas.
Primeiramente, deve-se destacar que, apesar de ser muito utilizado nos
censos, nos questionários, nas instruções e na forma de operacionalizar a
coleta de dados, o termo “chefe de família” sempre foi definido de forma
muito vaga. Por exemplo: “Chefe de família é a pessoa que tendo a seu cargo
um domicílio particular representa esse domicílio pelo qual é responsável”
(DOC0011.pdf, IBGE, 1950). Em 1960, com mudanças fundamentais na obtenção dos dados censitários, passando a ser coletados parte como censo/
universo e outra parte em uma amostra e, principalmente, sendo isso feito
por um entrevistador, e não mais preenchido pelo chefe da família4, algumas adaptações foram incorporadas. Assim, em 1960, e repetido de igual
forma em 1970, a informação passou a ser coletada no chamado quesito
Parentesco ou relação com o chefe da família, e este foi definido de maneira
ainda mais abstrata, como “a pessoa responsável pelo domicílio”.
Em 1980, apesar de não ter diferença no questionário, no manual do recenseador uma informação-chave passou a constar das instruções, dando
a possibilidade de que o chefe pudesse ser uma mulher: “chefe – pessoa
(homem ou mulher) responsável pelo domicílio ou pela família”. Esta mesma
definição foi utilizada no Censo de 1991, no entanto, se os entrevistadores realmente fizeram tal distinção no levantamento dos dados, pouco se
sabe, mas os resultados indicam que, em geral, as mulheres somente foram
4
Até 1950, era o próprio chefe quando alfabetizado (ou alguém por este designado) que deveria
preencher de próprio punho os formulários dos censos, e não uma pesquisa face a face, que foi
adotada somente a partir do Censo Demográfico de 1960, com um questionário curto aplicado
em todos os domicílios particulares e um questionário longo aplicado a uma amostra de 25% dos
domicílios (CAVENAGHI; ALVES, 2011).
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recenseadas como chefes quando não havia um cônjuge/companheiro residindo no mesmo domicílio. A novidade no censo de 1980, também presente nos censos de 1991 e 2000, se refere a diferenciar a chefia do domicílio e a chefia da família, para maior detalhamento sobre a composição
dos domicílios que tivessem mais de um núcleo reprodutor (família). Assim,
em cada domicílio é possível identificar a composição do arranjo doméstico a partir da relação de parentesco com chefe do domicílio, mas também
quando houver mais de uma família, identificar a composição de cada uma a
partir da relação com o chefe. Ou seja, um mesmo domicílio passou a poder
identificar mais de um chefe de família, que segundo os dados desde 1980
apresentava tendência crescente de domicílios com mais de uma família,
devido principalmente aos casos onde uma adolescente ou jovem já era
mãe, mas ainda residia com os seus pais.
A partir do Censo Demográfico de 2000, vários anos depois da Constituição,
em que se eliminou o conceito de pátrio poder, o termo “chefe” foi abolido
do questionário e de todos os documentos de instruções. O termo “pessoa
responsável” pelo domicílio ou família substituiu o termo “chefe” e este foi
definido como “pessoa (homem ou mulher), responsável pelo domicílio ou pela
família, ou que assim seja considerada pelos demais”. Apesar de o conceito
continuar abstrato, sem especificar o que definia a responsabilidade pelo domicílio ou família, naquele ano se permitiu que esta designação fosse feita
por outro membro do domicílio. Ainda, foi possível identificar o responsável
pelo domicílio e pela família.
No entanto, no último censo realizado pelo IBGE, foi decidido abolir mais um
termo, justamente o termo “família”, com a justificativa de que era muito difícil para o entrevistador coletar essa informação de maneira acurada, ou seja,
identificar diferentes núcleos familiares dentro do domicílio. Desse modo, em
2010, somente se coletou a informação sobre a relação de parentesco com
a pessoa responsável pelo domicílio. Visto que a composição da família era
de muito interesse, esta foi criada posteriormente como variável derivada, a
partir de outras informações, como número de ordem da mãe e do cônjuge
no domicílio (SABOIA; COBO; MATOS, 2012). Foi percebido que em torno de
7% dos domicílios havia mais de uma família. Entretanto, para esse censo
não existe a informação sobre a chefia (ou responsabilidade) da família, mas
somente chefia/responsabilidade pelo domicílio.
Já para a PNAD, que teve início em 1967 e com a coleta anual sem interrupções a partir de 1976 (exceto nos anos censitários), o termo “chefe” foi
utilizado até a pesquisa de 1990; ainda desde 1977 foram coletadas duas
informações, sobre chefia/responsabilidade pelo domicílio e também pela
família. Em 1992, sendo a primeira pesquisa depois do censo da década, diferente desse que adotou a terminologia “pessoa responsável”, a PNAD passou
a adotar a terminologia “pessoa de referência”. Esta foi utilizada até a última
pesquisa da série sem nenhuma alteração, em 2015, mas a definição dessa
terminologia pouco diferia daquela usada no censo (“Pessoa responsável pela
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unidade domiciliar (ou pela família) ou que assim fosse considerada pelos demais membros”) e, portanto, também definida de maneira bastante abstrata.
Ao longo dos anos, a PNAD apresentou algumas características mais conservadoras que o censo e, em outras, mais avançadas. Por exemplo, os manuais de instrução do início da década de 1970 explicitavam que quando
existisse um casal, o homem deveria ser registrado como o chefe. Em outros
alertavam que a mulher não poderia ser chefe, como pode ser observado
nos trechos reproduzidos aqui:
O Chefe do domicílio, na maioria dos casos, é o cabeça do casal e
principal arrimo da família. Havendo um casal, o marido será sempre
o “chefe”. Entretanto, nos casos em que o domicílio é constituído de
um grupo de pessoas sem qualquer laço de parentesco, o chefe é
a pessoa considerada como tal pelos demais membros do domicílio
(IBGE, 1971, p. 22-23).
A mulher não poderá ser considerada chefe quando o seu cônjuge for
morador do domicílio. (IBGE, 1977, p.24).

Essas instruções refletem o comportamento de submissão da mulher no
casal no início da década de 1970, em pleno regime militar, mas logo
adiante, em 1977, a própria PNAD avança, especificando que o chefe poderia ser o homem ou a mulher, a qual também aparecerá no Censo Demográfico de 1980 em diante. A PNAD também antecipa um avanço logo
após o Censo de 1991, pois introduz o termo “pessoa de referência” e não
mais o termo “chefe”.
QUADRO 2.1 | FORMAS DE CAPTAR A INFORMAÇÃO
SOBRE FAMÍLIA E DEFINIÇÃO DE CHEFIA UTILIZADAS
NOS CENSOS DEMOGRÁFICOS E PNADS. BRASIL, 1940 A 2015
Anos das
pesquisas

Variável/quesito

Definição de chefe
da família/domicílio

Censo Demográfico
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1940 e 1950

Condição no domicílio
em relação ao chefe
da família

Chefe da família é a pessoa
que tendo a seu cargo
um domicílio particular
representa esse domicílio
pelo qual é responsável

1960 e 1970

Parentesco ou relação
com o chefe da família

Chefe - a pessoa
responsável pelo domicílio
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QUADRO 2.1 | FORMAS DE CAPTAR A INFORMAÇÃO
SOBRE FAMÍLIA E DEFINIÇÃO DE CHEFIA UTILIZADAS
NOS CENSOS DEMOGRÁFICOS E PNADS. BRASIL, 1940 A 2015
Anos das
pesquisas
1980 e 1991

Definição de chefe
da família/domicílio

Variável/quesito
Parentesco ou relação
com o chefe do domicílio
Parentesco ou relação
com o chefe da família

Chefe - a pessoa
(homem ou mulher)
responsável pelo domicílio
Chefe - a pessoa
(homem ou mulher)
responsável pela família

2000

Relação com a pessoa
responsável pelo
domicílio ou pela família

Pessoa responsável
- para a pessoa
(homem ou mulher),
responsável pelo domicílio
ou pela família, ou que
assim seja considerada
pelos demais moradores

2010

Relação de parentesco
ou de convivência com
a pessoa responsável
pelo domicílio

Para a pessoa (homem
ou mulher), com no
mínimo 10 (dez) anos
de idade, reconhecida
pelos moradores como
responsável pelo domicílio

PNAD
1976

Condição no domicílio

Chefe da família - a pessoa
responsável pela família

1977 e 1978

Condição no domicílio

Chefe do domicílio
- a pessoa responsável
pelo domicílio
Chefe da família - a pessoa
responsável pela família

Condição na família
1979

Condição no domicílio

Condição na família

Chefe do domicílio
- a pessoa (o homem
ou a mulher) responsável
pelo domicílio
Chefe da família - a pessoa
(o homem ou a mulher)
responsável pela família
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QUADRO 2.1 | FORMAS DE CAPTAR A INFORMAÇÃO
SOBRE FAMÍLIA E DEFINIÇÃO DE CHEFIA UTILIZADAS
NOS CENSOS DEMOGRÁFICOS E PNADS. BRASIL, 1940 A 2015
Anos das
pesquisas
1981 a 1990

Variável/quesito
Condição na
unidade domiciliar
Condição na família

1992 a 2015

Condição na
unidade domiciliar

Condição na família

Definição de chefe
da família/domicílio
Chefe - para morador
(o homem ou a mulher)
responsável pela unidade
domiciliar (ou pela
família) ou que assim for
considerado pelas demais
pessoas que ali residem
Pessoa de referência para a pessoa responsável
pela unidade domiciliar ou
que assim for considerada
pelos demais moradores.
Idem anterior para
responsável pela família

Fonte: IBGE, Questionários e Manuais de Entrevista dos Censos Demográficos (1950-2010) e PNADs
(1976-2015), disponíveis em < https://biblioteca.ibge.gov.br>.

Vale ressaltar que a definição de chefe de domicilio informada na PNAD de
1971 deixa bastante claro qual o conceito de chefe utilizado naquele momento, pois considerava que era o arrimo de família, que remetia à pessoa
que tinha a maior responsabilidade econômica pelos demais membros, mas
essa definição foi perdida ao longo do tempo. Nos dias atuais, essa definição
poderia causar muitos problemas na coleta da pesquisa, entre outros motivos, pela alta participação das mulheres no mercado de trabalho. O Censo
Demográfico de 2010 tentou inovar e foram feitos testes para conhecer o
motivo para a escolha do responsável pelos entrevistados. Como os resultados do estudo não permitiram usar uma definição simples, foi incluída uma
questão a mais no censo, que permitiu identificar se a responsabilidade
pelo domicílio era ou não compartilhada, visto que muitos entrevistados
não se sentiam à vontade para escolher um membro do domicílio como o
responsável por este. No caso de ser uma realidade compartilhada, o entrevistado ainda deveria escolher indistintamente uma das pessoas como responsável pelo domicílio para definir as relações de parentesco dos demais
moradores (IBGE, 2013a). Em 2010, é desta informação sobre responsável
pelo domicílio que se pode conhecer a porcentagem de mulheres que chefiavam a família e seus domicílios.
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A fonte de dados selecionada para análise da chefia feminina nos demais capítulos deste estudo foi a PNAD de 2001 a 2015, para verificar as mudanças
no momento em que estas foram mais intensas e consideraram várias características regionais e sociodemográficas. Também foi utilizada a PNAD para
observar o perfil mais atual das mulheres chefes de família, com uma análise
mais detalhada para o ano de 20155. Como a PNAD tem as informações de
chefia/responsabilidade tanto de famílias como de domicílios, para a análise
mais completa sobre as famílias, neste estudo optou-se por definir a chefia/
responsabilidade pela família a partir da informação sobre relação de parentesco com a pessoa responsável pela família, sabendo-se que cerca de 93%
dos domicílios têm somente um arranjo doméstico e, portanto, um/a chefe. Nos
demais, em um mesmo domicílio pode haver mais de um/a chefe de família.
Finalmente, as estratégias de análise para os Capítulos 2 e 3 foram métodos
bivariados, a partir da apresentação de tabelas e gráficos, com base na tabulação dos microdados das PNADs. Já no Capítulo 4 realiza-se um ajuste multivariado para o ano de 2015, aplicando-se um modelo de regressão logística
binária, detalhado no início do capítulo correspondente.

2.3 Perfil regional e sociodemográfico recente
das famílias chefiadas por mulheres
A diversidade regional, econômica e demográfica do Brasil se reflete nas características das famílias chefiadas por mulheres. Buscando-se entender os
diferenciais existentes e como estas mudaram nos últimos anos, nesta seção
analisam-se os recortes regionais, a partir da divisão por grandes regiões, e
áreas urbanas e rurais. Com relação às variáveis sociodemográficas, privilegia-se a informação sobre raça/cor e idade.
A população brasileira aumentou 18,6% em 15 anos, passando de 172,7 milhões de habitantes em 2001 para 204,9 milhões de habitantes em 20156.
O número de mulheres cresceu 19%, passando de 88,6 milhões em 2001 para
105,5 milhões em 2015, enquanto o número de homens aumentou 18,2%,
passando de 84,1 milhões em 2001 para 99,4 milhões em 2015. O número de famílias brasileiras cresceu em ritmo mais acelerado que a população.

A partir de 2012, o IBGE começou a coleta da PNAD contínua, que também reúne informações
sobre a composição das famílias e sua chefia, mas por questões de comparação, optou-se por não
apresentar os dados de 2016 com divulgação mais recente.
6
Os valores dos totais populacionais da PNAD dependem das projeções populacionais utilizadas para
a expansão amostral. Como essas projeções são atualizadas periodicamente, o IBGE fornece valores
atualizados para a expansão amostral com base nas projeções mais recentes. Os dados utilizados das
PNADs de 2001 a 2015 são referentes àqueles obtidos com as reponderações baseadas na Revisão
de Projeção Populacional de 2013 (IBGE, 2013b), que estavam vigentes no momento da análise.
5
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O Gráfico 2.1 mostra nos painéis A e B, respectivamente, em valores absoluto e relativo, as distribuições das famílias chefiadas por mulheres e homens para os anos de 2001 a 2015. O total de famílias aumentou 39% em
15 anos, passando de 51,5 milhões em 2001 para 71,3 milhões em 2015.
As famílias chefiadas por homens aumentaram somente 13% no período em
questão, passando de 37,4 milhões em 2001 para 42,4 milhões em 2015.
Já o número de famílias chefiadas por mulheres dobrou em termos absolutos,
aumentando 105% em 15 anos, passando de 14,1 milhões em 2001 para
28,9 milhões em 2015.
GRÁFICO 2.1 | EVOLUÇÃO (ABSOLUTA E RELATIVA) DO
NÚMERO DE FAMÍLIAS POR TIPO DE CHEFIA. BRASIL, 2001-2015
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Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNADs anuais, 2001-2015.

Em termos percentuais (Gráfico 2.1 painel B), as famílias chefiadas por homens diminuíram de 72,6% em 2001 para 59,5% em 2015, enquanto o percentual de famílias chefiadas por mulher subiu de 27,4% para 40,5% no
mesmo período. Com base somente nesses valores, poder-se-ia dizer que
existe um processo de convergência nas chefias das famílias, com a redução
dos diferenciais de sexo, processo que pode estar relacionado com uma diminuição dos diferenciais de gênero, mesmo em situações que as pessoas que
respondem à pesquisa se sentiram mais propensas (ou menos cerceadas) a
responder que uma mulher é a pessoa responsável pelo domicílio, ou por um
aumento nas separações e divórcios ou formação de famílias sem a figura do
pai presente no domicílio. Por outro lado, pode ser resultado de uma situação
de falta de escolha, em que a mulher é a chefe de família por falta de opção
de ter com quem dividir as responsabilidades decorrentes.
Em regiões mais desenvolvidas se poderia esperar que as chefias femininas
estariam crescendo mais do que naquelas menos desenvolvidas para as
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situações de maior empoderamento da mulher. O Gráfico 2.2 mostra a
distribuição da chefia feminina por grandes regiões (Painel A, valores absolutos,
e Painel B, valores relativos). Em termos absolutos, obviamente a distribuição
das famílias chefiadas por mulheres segue a proporção populacional dessas
mesmas regiões, mas o ritmo de crescimento foi diferenciado. A região
Sudeste tem o maior número absoluto de mulheres chefes de família e
apresentou um crescimento de 191%, passando de 6,5 milhões em 2001
para 12,3 milhões em 2015. A região Nordeste detém o segundo valor
absoluto de famílias chefiadas por mulheres, com um crescimento de 213%
no período, passando de 3,8 milhões em 2001 para 8,1 milhões em 2015. Em
terceiro lugar vem a região Sul, com o número de famílias passando de 1,97
milhão em 2001 para 3,94 milhões em 2015, um crescimento de 200%. Na
região Centro-Oeste havia 976 mil famílias chefiadas por mulheres em 2001,
e passou para 2,1 milhões em 2015, um aumento de 218%. Porém, o maior
crescimento relativo aconteceu na região Norte, um incremento de 273%, de
781 mil em 2001 para 2,1 milhões em 2015.
GRÁFICO 2.2 | EVOLUÇÃO (ABSOLUTA E RELATIVA) DO NÚMERO
DE FAMÍLIAS CHEFIADAS POR MULHERES POR REGIÕES, 2001-2015
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Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNADs anuais, 2001-2015.
Nota: Entre 2001 e 2003, a Região Norte não inclui a área rural, e em 2010 a PNAD não foi realizada.

No entanto, percebe-se que em termos percentuais, as diferenças não são
tão grandes, como mostrado no Gráfico 2.2, Painel B. Ou seja, a porcentagem
de chefia feminina não é tão heterogênea entre as regiões brasileiras, apesar
dos diferenciais econômicos entre elas7. A média nacional do percentual de

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das regiões brasileiras, em 2010, era de 0,663 na região
Nordeste, 0,66, no Norte, 0,754, no Sul, 0,757 no Centro-Oeste e 0,766 na região Sudeste (PNUD, 2016).
7
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famílias chefiadas por mulheres no período analisado variou de 27,4% para
40,5%. Enquanto as regiões Sul e Centro-Oeste ficaram pouco abaixo dessa
média, a região Sudeste mostrou-se muito próxima da média nacional,
com as regiões Norte e Nordeste apresentando os maiores percentuais,
especialmente esta última, que possui os maiores percentuais de mulheres
chefes de família, o que não está relacionado necessariamente com o
empoderamento feminino. Portanto, em termos regionais, pode-se afirmar
que os diferenciais não são tão expressivos. Além da maior porcentagem de
famílias chefiadas por mulher estar no Nordeste, o maior crescimento nos
15 anos analisados não se deu nas regiões mais desenvolvidas, mas sim no
Norte e Centro-Oeste.
A taxa de urbanização do país, em 2015, indica que 84,7% da população
brasileira viviam em áreas urbanas. Em termos de situação de domicílio, 91%
das famílias chefiadas por mulheres estavam no meio urbano, contra apenas
9% no meio rural. Em 2001, havia 12,8 milhões de famílias chefiadas por mulheres na área urbana e 1,2 milhão no rural, passando, respectivamente, para
26,1 milhões e 2,5 milhões em 2015. Apesar de numericamente bem menor,
o crescimento da chefia feminina no período analisado foi ligeiramente maior
na área rural, conforme pode ser observado no Gráfico 2.3, com aumento de
104% no urbano e de 112% no rural, entre 2001 e 2015.
A região Norte, como visto, foi aquela com maior crescimento da chefia feminina. Ao segmentar a região Norte por situação de domicílio, verifica-se
que o crescimento das famílias chefiadas por mulheres na área rural foi
excepcionalmente alto (2440%), passando de 11,7 mil famílias em 2001
para 284,4 mil famílias em 2015. Isso pode estar ligado ao aumento das
transferências de renda, como Bolsa Família, BPC, e outros. No caso do Bolsa
Família, sabe-se que a mulher é prioritariamente colocada como responsável pelo benefício. No caso do BPC, devido ao maior número de idosas
sobreviventes, muitas passaram a ser incorporadas como arrimos de família, principalmente em situações de extrema pobreza (CAMARANO; KANSO;
MELLO, 2004; WAJNMAN, 2012).
Ao contrário do observado para as grandes regiões, na comparação por situação de domicílio, há um diferencial muito grande com relação à chefia
feminina. Apesar de na zona rural ter crescido um pouco mais no período, a
chefia feminina em 2015 atingiu somente 25,3% das famílias, portanto não
chegou ao patamar de 15 anos antes já observado na zona urbana (29,3%).
Esse resultado pode ser o reflexo do baixo percentual de população ainda residente em áreas rurais, onde, de fato, as mulheres têm menos oportunidades
de trabalhos remunerados e, portanto, menor chance de serem declaradas
como as responsáveis pela família. Sabidamente, uma característica conhecida da agricultura brasileira, e latino-americana em geral, é seu baixo poder
de absorver mão de obra feminina (TEIXEIRA, 1994).
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GRÁFICO 2.3 | EVOLUÇÃO (ABSOLUTA E RELATIVA) DO
NÚMERO DE FAMÍLIAS CHEFIADAS POR MULHERES, POR SITUAÇÃO
DE DOMICÍLIO - URBANO E RURAL. BRASIL, 2001-2015
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Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNADs anuais, 2001-2015.

Passando para o perfil demográfico da chefia feminina, separou-se aqui a
população em somente dois grupos, em termos de raça/cor. Um segmento
denominado de “população branca”, que são aquelas pessoas autoidentificadas na pesquisa como de cor da pele branca e, outro, “população negra”, que
se refere à soma daquelas que responderam como de cor preta ou parda8.
Observando-se o Gráfico 2.4, nota-se que houve um crescimento maior das
famílias chefiadas por mulheres negras que, em termos absolutos, passaram
de 6,4 milhões em 2001 para 15,9 milhões em 2015, contra um crescimento
de 7,6 milhões em 2001 para 12,7 milhões das famílias chefiadas por mulheres brancas, com uma clara inversão nos totais, como observado no Gráfico 2.4. No primeiro caso, o aumento foi de 248%, e no segundo caso, de
168%. Também foi na região Norte que houve o maior aumento das famílias
chefiadas por mulheres negras (316%), muito provavelmente decorrente dos
motivos já levantados anteriormente.
Além de terem o maior crescimento no período, são também as famílias chefiadas por mulheres negras que apresentam os mais altos percentuais em
todo o período. Ou seja, o percentual de mulheres negras chefes de família está acima da média nacional, com 27,9% em 2001 e 41,1% em 2015.
No entanto, o diferencial é também pequeno, de fato, o menor entre os analisados, quando se compara a chefia feminina por segmentos populacionais
por raça/cor, visto que esses grupos abrigam tanto chefias que são resultado
de oportunidades ou fatalidades, como mencionado no início.

As populações declaradas como amarela e indígena não foram consideradas na análise por serem
grupos pequenos.
8
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Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNADs anuais, 2001-2015.

Outra variável demográfica que em geral diferencia bastante os grupos populacionais é a idade. No caso da chefia de família, a distribuição etária das
mulheres que são chefe tem o formato de U, ou seja, as porcentagens são
mais altas nos extremos das idades e mais baixas no meio, como pode ser observado no Gráfico 2.59. Ao longo dos anos percebe-se, principalmente para
os grupos etários intermediários, o aumento da chefia feminina, diminuindo
bastante a envergadura da forma em U.
No grupo etário de 15 a 19 anos o percentual de mulheres chefiando as famílias era de 55,6% em 2001 e passou para 57,6% em 2015, um dos grupos
com menor aumento, mas mantendo o maior nível entre todos os grupos etários. Entre adolescentes, portanto, há mais mulheres do que homens como
chefes de família. Isso acontece porque muitas dessas mulheres são adolescentes com filhos que não possuem cônjuge e moram com os pais, fruto das
altas taxas de fecundidade na adolescência, que apesar da diminuição na
última década, apresenta um nível incompatível com a baixa taxa de fecundidade total (CAVENAGHI; BERQUÓ, 2014).
No grupo etário de 20 a 24 anos, também é alta a presença de mulheres
chefes de família, passando de 32,3% em 2001 para 45,3% em 2015, acima
da média para o conjunto das famílias. Nesse grupo, aquele que concentra a
maior proporção dos nascimentos entre as mulheres em idade reprodutiva,

9
Apesar da informação de chefia estar disponível para a população de 10-14 anos, devido à baixa
sua frequência e a variações aleatórias devido ao tamanho amostral da PNAD, apresenta-se essa
informação para a população de 15 anos ou mais de idade.
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também há muitas jovens que estudam e moram com os pais (ou parentes) e
não possuem cônjuge, por não terem se unido na ocorrência de uma gravidez,
ou que se uniram muito cedo e já se separaram. São, em geral, famílias monoparentais femininas, como será visto na próxima seção.
Nos grupos etários compreendidos entre 25-29 e 50-54 anos, a média do percentual de mulheres chefes de família é menor do que no conjunto das idades. A presença de cônjuges nessas idades diminui as chances de uma chefia
feminina, já que algumas dessas mulheres assumem o trabalho de reprodução
e criação dos filhos, com menor participação no mercado de trabalho, atividades menos valorizadas na correlação de forças do espaço doméstico.
GRÁFICO 2.5 | DISTRIBUIÇÃO RELATIVA DAS FAMÍLIAS CHEFIADAS
POR MULHERES POR GRUPOS ETÁRIOS. BRASIL, 2001-2015
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Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNADs anuais, 2001-2015.

Nos grupos etários acima de 55-59 anos, o percentual de mulheres chefes de
família volta a ficar acima da média para o conjunto das idades. Isso ocorre
porque cresce novamente o percentual de famílias monoparentais femininas em decorrência de separações ou viuvez. Como reportado na literatura
(ALVES; CORREA, 2009), o percentual de recasamentos é menor para o sexo
feminino. Como as mulheres possuem uma esperança de vida ao nascer de
sete anos a mais do que os homens, o percentual de famílias monoparentais
femininas cresce com a idade. Principalmente, se verá que começa um aumento significativo das mulheres que moram sozinhas: fato que pode explicar
com maior intensidade a chefia feminina que ocorre nos grupos etários acima
de 60 anos, em que cerca de 50% das famílias são chefiadas por mulheres.
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2.4 Perfil das mulheres chefes de família
por tipo de arranjos familiares
As mudanças nos tipos de arranjos familiares no Brasil foram intensas e
ocorreram por diversos motivos, como visto no Capítulo 1. Essas mudanças
contribuíram para o aumento na chefia feminina e imprimem características
distintas entre esta e a chefia masculina, as quais se busca conhecer fazendo-se uma comparação entre as chefias de homens e mulheres em diferentes
conformações familiares. Para tal, além do núcleo familiar, busca-se analisar
informações sobre a presença de outros moradores no domicílio, como filhos
e outros parentes, focando a análise em dados para o ano inicial de observação (2001) e para o ano final (2015).
O número de famílias brasileiras cresceu em ritmo mais acelerado do que o
aumento populacional entre 2001 e 2015, como já mencionado. No período
em questão, a população cresceu 18,6%, o número total de famílias aumentou 39%, o número de famílias chefiadas por homens prosperou em 13%
e o número de famílias chefiadas por mulheres teve incremento de 105%
nesses 15 anos. Entretanto, o aumento dos diversos arranjos familiares não
foi uniforme e os diferenciais por sexo foram enormes.
Conforme mostra a Tabela 2.1., que organiza as famílias de acordo com seu
núcleo reprodutor e identifica a presença de outros moradores parentes ou
agregados, entre os diferentes arranjos, o maior crescimento ocorreu nos domicílios unipessoais que mais do que dobraram em tamanho, uma variação
de 122,2% entre 2001 e 2015. Aproximadamente metade desses são formados por mulheres e a outra metade por homens, com um crescimento ligeiramente superior entre as mulheres (124,0%) no período.
O segundo maior crescimento ocorreu no arranjo casal sem filho (que inclui
os casais que não tiveram filho e aqueles cujos filhos já saíram de casa – ninho vazio), que passou de 7 milhões em 2001 para 14,1 milhões em 2015,
variação de 101,9%, com crescimento para ambos, chefes mulheres e homens, estes ainda a grande maioria dos chefes em 2015 e em mais de 11
milhões de famílias. Entretanto, o que chama a atenção é o estrondoso crescimento na chefia feminina nesse arranjo, em que as mulheres passaram de
milhares a milhões de chefes, com um crescimento de nove vezes entre 2001
e 2015. Com relação à presença de outros membros da família, percebe-se
que são, em sua esmagadora maioria, famílias compostas somente pelo casal,
sem parentes e/ou agregados, e com crescimento maior destas do que aquelas onde outros membros, familiares ou não, residem com o casal.
Antes de analisar outros arranjos com núcleo duplo, vale destacar o arranjo
“outras famílias” (parentes e agregados morando no mesmo domicílio, sem a
presença do casal da família nuclear e sem a presença de filhos), pois este
demonstrou o terceiro maior crescimento no período, refletido pela maior
diversificação das famílias nos últimos anos. Ainda verificando os dados da
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Tabela 2.1, este arranjo de outras famílias passou de 2 milhões de famílias em
2001 para 3,4 milhões em 2015, uma variação de 61%, mas a taxa de chefia
entre homens e mulheres não se alterou no período. Esses arranjos são, por
exemplo, conformados por avós com netos e/outros parentes, em geral, onde
o idoso, já sem seu cônjuge e seus filhos, é considerado o/a chefe da família.
Inclusive, as outras famílias que não têm a presença de parentes, compostas
somente por agregados sem laços familiares, além de poucas em quantidade,
tiveram diminuição no período.
TABELA 2.1 | DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE FAMÍLIAS (EM MIL) E
CRESCIMENTO NO PERÍODO (EM %) POR SEXO DO CHEFE SEGUNDO
TIPOS DE ARRANJOS FAMILIARES. BRASIL, 2001 E 2015
2001
Tipo de arranjos
familiares
Homem Mulher

2015
Homem

Diferença 2015/01(%)

Mulher Homem Mulher

Total

Pessoa só

2.360,2

2.313,8

5.203,8

5.183,6

120,5

124,0

122,2

Casal sem filho

6.667,6

338,9

11.022,6

3.124,7

65,3

822,0

101,9

Sem parentes/
agregados

5.797,0

274,1

9.682,7

2.664,3

67,0

872,0

103,4

Com parente
e/ou agregado

870,6

64,8

1.339,9

460,4

53,9

610,5

92,5

26.179,7

1.049,3

23.230,1

6.831,8

-11,3

551,1

10,4

Sem parentes/
agregados

23.558,6

900,9

20.792,8

5.935,7

-11,7

558,9

9,3

Com parente
e/ou agregado

2.621,1

148,4

2.437,3

896,1

-7,0

503,8

20,4

1.365,5

9.034,1

1.677,4 11.588,7

22,8

28,3

27,6

Sem parentes/
agregados

1.196,5

7.451,6

1.321,0

8.948,0

10,4

20,1

18,7

Com parente
e/ou agregado

169,0

1.582,5

356,4

2.640,7

110,9

66,9

71,1

774,9

1.324,1

1.251,5

2.138,0

61,5

61,5

61,5

717,5

1.239,7

1.203,3

2.070,5

67,7

67,0

67,3

57,4

84,4

48,4

67,5

-15,7

-20,0

-18,3

42.385,8 28.866,9

13,5

105,3

38,6

Casal com filho

Monoparental

Outras famílias
Parentes
e/ou agregados
Outras
Total de famílias

37.348,1 14.060,2

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD anual, 2001 e 2015.
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Os núcleos duplos com a presença de filhos são os mais numerosos. Entre
estes, o casal com filho – que é o arranjo mais numeroso – apresentou
o menor crescimento entre todos os arranjos, mas mesmo assim passou
de 27,2 milhões de famílias em 2001 para 30,1 milhões em 2015, uma
variação de 10%. Aqui também se observa a enorme transformação na
declaração da chefia, com os homens com decrescimento no período da
ordem de 11,3% e, totalmente ao contrário, as mulheres tiveram aumento na chefia entre os casais com filhos da ordem de quase sete vezes.
Estas passaram de chefiar pouco mais de 1 milhão de famílias para quase
7 milhões. Também, como no casal sem filhos, as famílias com presença de
outros parentes ou agregados são raras, correspondendo em média pouco
mais de 11%, mas é interessante observar que quando a mulher é a chefe,
a presença de outros membros (parentes ou não) é mais comum (15-16%)
do que quando é o homem (11%).
O outro núcleo familiar com filhos, aquelas com somente a presença de um
dos pais, as famílias monoparentais, são o segundo grupo em volume de
unidades – passaram de 10,4 milhões em 2001 para 13,3 milhões em 2015,
uma variação de 28%. Este grupo tem particular importância no volume
total da chefia feminina, visto que a esmagadora maioria desse arranjo é
chefiada por mulheres que moram com seus filhos. As mudanças no período
fizeram pouco para alterar este quadro, pois o maior crescimento (28,3%),
se bem que muito similar ao masculino (22,8%), ainda se deu nas chefias
femininas. Outro aspecto importante a tomar nota aqui é a presença de outros membros na unidade doméstica. A grande maioria, tanto as mulheres
quanto os homens, não têm outros membros na família além de seus filhos,
nesses arranjos, a maior presença de parentes e/ou agregados (em média ao
redor de 30%) se dá entre as famílias chefiadas por mulheres, mais do que
o dobro da frequência quando comparada aos casais com filhos. Como tudo
parece mudar, porém, o caso das monoparentais masculinas, em famílias
com parentes e/ou agregados, foi o único em que os homens apresentaram
maior crescimento (110,9%) na chefia nesse período do que as mulheres
(66,9%), e muito provavelmente este fato está ligado a uma maior frequência de chefias compartilhadas, em que a presença de outro parente facilita
o cuidado com os filhos (Tabela 2.1).
Devido à grande importância que tem a presença de filhos nos arranjos familiares, a Tabela 2.2 apresenta os arranjos com um pouco mais de detalhe,
inclusive em relação à idade dos mesmos, considerando a idade de 14 anos
como um marco importante, seguindo o critério adotado pelo IBGE (2006).
Nota-se que o arranjo “casal com filhos menores de 14 anos” apresentou
um decréscimo absoluto, passando de 13,6 milhões de famílias em 2001
para 13,1 milhões em 2015. Isso ocorre devido à redução das taxas de fecundidade no período, ou seja, a presença de filhos menores de 14 anos
era muito maior em 2001 do que em 2015. Já o arranjo “casal com filhos
maiores de 14 anos” mostrou um grande aumento, passando de 7,9 milhões
de famílias em 2001 para 11,9 milhões em 2015, uma variação positiva de
49,3%. Esse fato reflete a maior fecundidade do passado e a tendência de
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alguns filhos ficarem mais tempo na casa dos pais. O arranjo “casal com
a presença de filhos tanto menores como maiores de 14 anos” teve uma
variação negativa de 9,3%, demonstrando que está ficando mais rara a presença de filhos de várias gerações na casa dos pais.
Também refletindo o fenômeno da transição da fecundidade, o arranjo “monoparental com filhos menores de 14 anos” caiu de 4 milhões de famílias
em 2001 para 3,5 milhões em 2015, uma variação negativa de 14,5%. Já o
arranjo “monoparental com filhos maiores de 14 anos” passou de 5 milhões
em 2001 para 8,4 milhões de famílias em 2015, uma variação positiva de
67,2%. Por fim, o arranjo “monoparental com filhos menores e maiores de 14
anos”teve uma variação pequena (7,4%), mas positiva. A redução do percentual das famílias monoparentais com filhos pequenos (menores de 14 anos) é
um fato positivo, pois esse tipo de arranjo é o mais vulnerável às situações de
pobreza, como será visto no Capítulo 3, que analisa as condições econômicas
e sociodemográficas das mulheres chefes de família.
O crescimento da chefia feminina observada anteriormente nos arranjos familiares com núcleo duplo tem características similares mesmo quando se
identifica a presença de filhos maiores ou menores de 14 anos na família,
pois esta cresce em torno de sete vezes no período, mas para homens verifica-se que a história é distinta, pois somente cresce a chefia masculina
quando há filhos maiores de 14 anos (21,7%). Assim, pode-se afirmar que a
presença de filhos menores de 14 anos diminui a chefia masculina no período. Também para os arranjos monoparentais ocorre o mesmo e, ainda com
maior intensidade, visto que somente aumenta o número de famílias chefiadas por homens quando não há menores de 14 anos na família (75,8%), no
período de 2001 a 2005.

TABELA 2.2 | DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE FAMÍLIAS (EM MIL) E CRESCIMENTO
NO PERÍODO (EM %) POR SEXO DO CHEFE SEGUNDO TIPOS DE ARRANJOS
FAMILIARES COM IDENTIFICAÇÃO DA IDADE DOS FILHOS. BRASIL, 2001 E 2015
Tipo de
família

2001
Homem

2015

Mulher

Homem

Mulher

Diferença 2015/01(%)
Homem

Mulher

Total

-23,1

560,0

-4,1

Casal com filhos
13.199,5
< 14 anos

444,5 10.152,7 2.933,7

Casal com filhos
>= 14 anos

7.564,4

379,0

9.205,3 2.653,5

21,7

600,1

49,3

Casal com filhos
< e > 14 anos

5.415,9

225,8

3.872,0 1.244,6

-28,5

451,2

-9,3
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TABELA 2.2 | DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE FAMÍLIAS (EM MIL) E CRESCIMENTO
NO PERÍODO (EM %) POR SEXO DO CHEFE SEGUNDO TIPOS DE ARRANJOS
FAMILIARES COM IDENTIFICAÇÃO DA IDADE DOS FILHOS. BRASIL, 2001 E 2015
Tipo de
família

2001
Homem

Mulher

2015
Homem

Mulher

Diferença 2015/01(%)
Homem

Mulher

Total

Monoparental
com filhos
< 14 anos

568,2 3.515,2

414,0 3.079,1

-27,1

-12,4

-14,5

Monoparental
com filhos
> 14 anos

644,7 4.355,2

1.133,5 7.225,7

75,8

65,9

67,2

Monoparental
com filhos
< e > 14 anos

152,6 1.163,6

129,9 1.284,0

-14,9

10,3

7,4

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD anual, 2001 e 2015.

Para uma análise conjunta da distribuição de todos os arranjos familiares,
considerando-se a desagregação de famílias com filhos segundo a idade
destes, a questão é mostrada para melhor ilustração no Gráfico 2.6, que
apresenta a distribuição de todos os tipos de família em 2001 e 2015 de
maneira comparada. Observando-se os tipos agregados de família, o arranjo
casal com filhos era o mais numeroso, representando 53% do total de famílias em 2001, mas perdeu importância relativa, caindo para 42,2% do total
de famílias em 2015, muito em decorrência da diminuição relativa dos casais com filhos menores que 14 anos de idade. Os arranjos monoparentais
também perdem importância relativa, mas em escala bem menor. Novamente, as famílias monoparentais que perdem importância relativa são aquelas
com filhos menores de 14 anos de idade, e as que ganham, são aquelas com
filhos maiores de 14 anos.
Nas transformações de individualização na sociedade como características
dos países que estão passando pela segunda transição demográfica, as famílias com maiores ganhos em termos relativos são aquelas vinculadas a
esse comportamento. Assim, as pessoas morando sozinhas aumentam seu
peso relativo de 9,1% para quase 15%. Na mesma linha, os casais sem
filhos passam de ao redor de 14% para quase 20%.

64

ESTUDOS SOBRE SEGUROS • EDIÇÃO 32

GRÁFICO 2.6 | PORCENTAGEM DE FAMÍLIAS,
POR TIPOS AGREGADOS DE ARRANJOS FAMILIARES E
PORCENTAGEM DE MULHERES CHEFES. BRASIL, 2001 E 2015
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Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD anual, 2001 e 2015.

Da mesma forma, o Gráfico 2.7 traz resumidamente as porcentagens de
chefia feminina e masculina comparadas para todos os tipos de família. Os
homens predominam na chefia do arranjo casal com filho, mas como visto,
o crescimento da chefia feminina foi expressivo. Esse aumento é bastante
significativo na medida em que a mulher conquista a condição de chefe
mesmo na presença de um cônjuge. Esse fato se dá para casais com filhos
menores e maiores de 14 anos na mesma intensidade. Também entre os
casais sem filhos, a chefia é majoritariamente masculina, mas 1/5 desse tipo
de arranjo doméstico já era chefiado por uma mulher em 2015.
O arranjo pessoa só, tecnicamente, não deveria ser considerado família,
mas sim um arranjo domiciliar unipessoal mostrando que existe quase uma
paridade de gênero entre as famílias unipessoais, pois as mulheres chefes
eram 49,5% em 2001 e passaram para 49,9% em 2015. Ou seja, do número
total de pessoas morando sozinhas, há metade para cada sexo, embora os
homens estejam mais presentes nas idades mais jovens e as mulheres, nas
idades mais avançadas.
A chefia feminina nos arranjos monoparentais é situação oposta, já que predomina amplamente a chefia de mulheres. Ainda, o crescimento da chefia
feminina nesse tipo de arranjo foi modesto, inclusive com diminuição da
chefia entre as monoparentais que tinham filhos maiores de 14 anos.

MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA NO BRASIL: AVANÇOS E DESAFIOS

65

Assim, aos olhos menos atentos, pelo Gráfico 2.7, parece que as mulheres
detêm as chefias das famílias brasileiras, no entanto, apesar das mudanças,
estas ainda são declaradas como chefes em situações bastante específicas.
Os homens, estando presentes nos domicílios são preferivelmente declarados como chefes, muitas das vezes porque estes são provedores da maior
parte do rendimento das famílias. Como os casais com filhos são a maioria
em nossa sociedade, os homens são ainda a maioria daqueles identificados
com os responsáveis pelos domicílios, no entanto, tanto as transformações
em curso na composição das famílias quanto do próprio mercado de trabalho farão com que esta responsabilidade seja declarada de maneira mais
paritária. Inclusive aumenta bastante a necessidade de se identificar a chefia/responsabilidade compartilhada nas pesquisas domiciliares.
GRÁFICO 2.7 | PORCENTAGEM DE CHEFIA
FEMININA E MASCULINA POR TIPOS DE ARRANJOS FAMILIARES
(CONSIDERANDO A IDADE DOS FILHOS). BRASIL, 2001 E 2015
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Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD anual, 2001 e 2015.
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2.5 Perfil etário de chefes de família por tipo de família
O curso de vida e prevalência dos tipos de família está sempre muito relacionado com a idade. O Gráfico 2.8 mostra que a distribuição por idade e sexo
é muito diferenciada por tipo de família. O arranjo unipessoal (pessoa só)
tem uma distribuição por sexo mais próxima da paridade, porém a maior proporção dos homens chefes está nas idades mais jovens, enquanto a maior
proporção de mulheres chefes está nas idades mais avançadas.
GRÁFICO 2.8 | DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DE CHEFES DE FAMÍLIA
POR SEXO SEGUNDO TIPOS DE FAMÍLIAS. BRASIL, 2001 E 2015
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Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD anual, 2001 e 2015.
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Já no arranjo monoparental há um grande desequilíbrio de sexo, com 87%
das chefias sendo femininas e apenas 13% sendo masculinas. Em termos de
idade, houve uma mudança, de 2001 para 2015, com o percentual de chefias,
de ambos os sexos, diminuindo nas idades mais jovens e aumentando nas
idades adultas e idosas.
Já nos arranjos nucleares, com núcleo duplo (chefe e cônjuge), o desequilíbrio
é amplamente favorável ao sexo masculino, mas houve uma mudança no período, com os homens, que representavam cerca de 95% das chefias em 2001,
mas caíram para cerca de 77% em 2015. Além disso houve um processo de
envelhecimento das chefias de ambos os sexos, com a porcentagem de chefias diminuindo nas idades mais novas e aumentando nas idades superiores.
O Gráfico 2.8 também mostra que a estrutura etária das chefias do casal sem
filho é mais envelhecida do que a estrutura do arranjo casal com filho. O arranjo casal sem filho tem dois padrões etários e também o envelhecimento
se reflete aqui. Há um grupo mais jovem, que são aqueles que ainda não tiveram filhos, e os mais velhos, em que os filhos já saíram de casa. Observa-se
que as chefias femininas cresceram em todas as idades, passando, no total,
de menos de 5% em 2001, para cerca de 23% em 2015.

2.6 Síntese parcial
O número de famílias no Brasil vem crescendo mais rápido do que a população total, apresentando maior diversidade e pluralidade. A grande novidade é que vem diminuindo rapidamente o percentual da chefia masculina e
crescendo o percentual da chefia feminina, em um processo de convergência que aponta para uma situação de paridade no futuro.
As chefias femininas são mais frequentes nas áreas urbanas. A região Sudeste
tem o maior número absoluto de chefias, mas a região Nordeste apresenta as
maiores taxas relativas. O número de chefias femininas era maior entre a população branca em 2001, mas foram ultrapassadas, em termos absolutos, pelas
mulheres negras chefes de família. Em termos de estrutura etária, as mulheres
chefes de família são mais frequentes nos extremos da distribuição, com alto
percentual entre as adolescentes e jovens e entre as idosas (60 anos e mais).
Em termos de arranjos domiciliares, as chefias femininas são ampla maioria
nas famílias monoparentais (cerca de 87%), dividem meio a meio as chefias
dos arranjos unipessoais (cerca de 50%) e são minoria (cerca de 23%) nas
chefias das famílias nucleares (núcleo duplo). Foram aquelas em que os avanços aconteceram de maneira mais significativa. Entre 2001 e 2015, a chefia
feminina aumentou 822% no arranjo casal sem filho e 551% no arranjo casal
com filhos. Pode-se dizer que a maior novidade ocorrida no período em análise
foi o crescimento da chefia feminina nas famílias de núcleo duplo, que estavam
pouco abaixo de 5% em 2001 e passaram para cerca de 23% em 2015.
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Os tipos de família estão muito relacionados com a idade. O arranjo unipessoal tem uma distribuição por sexo mais próxima da paridade, porém a
maior proporção dos homens chefes está nas idades mais jovens, enquanto a maior proporção de mulheres chefes está nas idades mais avançadas.
No arranjo monoparental há um grande desequilíbrio de sexo. Nos arranjos
de núcleo duplo, o desequilíbrio é amplamente favorável ao sexo masculino e houve um processo de envelhecimento das chefias de ambos os sexos.
A estrutura etária das chefias do casal sem filho é mais envelhecida do que
as do arranjo casal com filho.
No próximo capítulo se analisam as condições socioeconômicas das chefias
femininas nos diversos arranjos familiares.
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3
Famílias chefiadas por mulheres
segundo educação, renda
e mercado de trabalho

C

omo vimos no capítulo anterior, o número de famílias chefiadas por
mulheres aumentou muito entre 2001 e 2015, para o Brasil como um
todo, em todas as regiões, nas áreas rurais e urbanas, em todos os tipos de
família e em todas as faixas de renda e educação. Até o final do século XX,
mais de dois terços das famílias chefiadas por mulheres eram do arranjo
monoparental, mas essa proporção veio diminuindo até chegar em 40% em
2015. A grande proporção de famílias monoparentais, no conjunto das chefias femininas, deu origem à discussão sobre a feminização da pobreza e à
associação negativa entre as famílias chefiadas por mulheres e as precárias
condições de vida. Porém, o crescimento da chefia feminina em outros tipos
de arranjos familiares, especialmente nos arranjos com núcleo duplo (com
presença de cônjuge), abre a perspectiva de uma abordagem mais ampla do
fenômeno representado pelas mulheres que assumem o papel de pessoa
de referência nos domicílios.
No atual capítulo vamos examinar como se deu o crescimento da chefia
feminina nos diversos arranjos familiares, considerando os diferenciais em
termos de educação, participação no mercado de trabalho, uso do tempo
e rendimento dos chefes de família, rendimento familiar total e per capita.
O quadro é complexo, pois o avanço da chefia feminina se dá de forma diferenciada pelos grupos de idade e pelos tipos de família, mas a análise a seguir deixa claro que há uma certa democratização da participação feminina
nas instâncias micro de poder, definidas pelo espaço domiciliar. A revisão
da discussão teórica e os dados a seguir mostram os avanços e os desafios
ocorridos com o maior protagonismo feminino no Brasil no primeiro quindênio (15 anos) do século XXI.

3.1 O debate sobre chefia feminina e a feminização da pobreza
A combinação de crise econômica (“década perdida”) e aumento do percentual de famílias monoparentais femininas na década de 1980 fez crescer o
debate sobre chefia feminina e a feminização da pobreza, já que as mulheres
com filhos e sem cônjuge eram “as mais pobres entre os pobres”.
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Essa perspectiva foi destacada no trabalho de Barros, Fox E Mendonça (1994)
que chamava a atenção para o crescente debate, nacional e internacional,
em relação ao arranjo monoparental feminino – dito “família quebrada”
– apontando cinco preocupações, como as ideias de que: 1) havia crescimento das famílias chefiadas por mulheres; 2) estas famílias estavam sobrerrepresentadas entre os pobres; 3) o grau de sobrerrepresentação tende a aumentar mesmo quando a pobreza geral diminui; 4) o bem-estar dos filhos
é adversamente afetado; e 5) a pobreza dessas famílias tende a prejudicar
o desenvolvimento dos filhos e a acumulação de capital humano do país.
Os autores chamam a atenção para a reprodução do ciclo intergeracional de
pobreza na medida em que as crianças em famílias monoparentais femininas têm maior probabilidade de estar fora da escola, maior dificuldade para
encontrar emprego (principalmente emprego formal) e maior dificuldade em
conciliar o trabalho e o estudo.
Esse tipo de interpretação da realidade social apresentada (BARROS; FOX;
MENDONÇA, 1994) tende a reforçar a relação entre “família quebrada” e pobreza. Mesmo sabendo que existe uma relação estatística entre essas duas
variáveis, não se sabe o sentido da causalidade, ou seja, é a pobreza que
implica o aumento das famílias monoparentais femininas ou é esse tipo de
arranjo familiar que influencia no aumento da pobreza? O casamento seria
uma solução?
O fato é que houve um aumento do número absoluto de famílias chefiadas
por mulheres, mesmo no contexto da redução da pobreza no Brasil, após a
recessão econômica do final dos anos de 1980 e o começo dos anos de 1990
(governos Sarney e Collor), em especial, depois da implantação do Plano Real,
em 1994. Diante disso, cresceram as propostas incentivando a formulação de
políticas sociais focalizadas nas mulheres pobres.
Isto gerou um grande debate sobre “políticas focalizadas” versus “políticas
universalizantes”. Por exemplo, Lavinas (1996) se posiciona a favor das
políticas universais:
Todas essas abordagens têm como pressuposto comprovar ou refutar a “feminização da pobreza” para formular políticas sociais, ou
focalizadas nas mulheres pobres ou universais para homens e mulheres pobres. Não sendo a mulher pobre mais desigual do que a
mulher não pobre no interior das relações sociais de gênero julgamos importante que as políticas de combate à pobreza não sejam
sexuadas sendo, ao contrário, abrangentes, universalizantes e não
hierarquizantes. Não nos parece pertinente priorizar este ou aquele
subgrupo – em função do sexo da cor do número de filhos da situação conjugal – em detrimento de outros igualmente desassistidos,
fragilizados e sobretudo despossuídos dos meios necessários para
uma sobrevivência digna. Se a condição de pobre não atenua as disparidades socioeconômicas entre os sexos tampouco é ampliada ou
agravada pelos antagonismos de gênero (LAVINAS, 1996, p. 478).
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Contudo, na prática, foram as políticas focalizadas que prevaleceram a partir
de 2003, em especial o Programa Bolsa Família (PBF), iniciativa condicional
de transferência de renda voltada especialmente para as famílias monoparentais femininas e seus filhos. O PBF define a família como pilar da política
social e as mulheres como as principais beneficiadas dos recursos repassados pelo governo (BARTHOLO; ARAÚJO, 2008).
Os formuladores do Programa consideram que colocar recursos financeiros nas mãos das mulheres tem impactos em duas dimensões: 1) possibilita um maior empoderamento feminino, pois a mulher passa a ter acesso a
recursos financeiros regulares, o que aumenta sua capacidade de decisão
e alocação em função das prioridades pessoais e coletivas; e 2) favorece
o conjunto da família, pois a mulher, sendo mais altruísta (enquanto o
homem é considerado mais egoísta), tende a investir mais no bem-estar
dos filhos e parentes. Uma visão otimista do PBF pode ser encontrada em
Paes-Sousa e Vaitsman (2007), que dizem:
Receber o benefício significa, para essas mulheres, uma possibilidade de expansão da “maternagem”, entendida como o desempenho
do papel de cuidar de crianças, seja na qualidade de mãe, seja na
de mãe substituta, que garante o fortalecimento do seu papel central na coesão social do grupo doméstico pelo qual são responsáveis
(PAES-SOUSA; VAITSMAN, 2007, p. 21).

Contudo, estudos realizados no Brasil e na América Latina mostram que eleger, a priori, as mulheres como as principais beneficiárias dos recursos, ao
invés de empoderar e garantir a autonomia feminina, pode ter efeitos contrários, pois o PBF, ao invés de promover a autonomia, tende a fortalecer o
papel tradicional da mulher como dona de casa e cuidadora do lar, jogando
nas costas da família a principal responsabilidade pelo combate à pobreza.
Além disto, o foco das políticas públicas nas mulheres contribui para deixar
de lado a responsabilidade masculina na reprodução e nada faz para reverter o fato de que em muitas famílias os homens são ausentes, passivos ou
simplesmente omissos.
As pesquisadoras Arriagada e Mathivet (2007) possuem uma visão crítica dos
programas focalizados nas mulheres das famílias monoparentais:
Los programas refuerzan la división social de género en donde las mujeres tienen que ser antes de todo buenas madres. La mujer está considerada de manera muy tradicional, sirviendo a su familia, guardiana de
los valores de virtud moral, altruismo, sacrificio: es un “ser para otros”
(ARRIAGADA; MATHIVET, 2007,p. 30).

Sem dúvida, na forma como está estruturado o PBF, espera-se que as mulheres tenham um papel central na promoção do bem-estar dos membros
da família e na mobilidade intergeracional. Porém, para o sucesso do programa, seria preciso superar qualquer política que reforce o familismo, que
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significa a transferência para as famílias da maior parte da responsabilidade
pelo bem-estar social dos seus membros. Esta situação faz com que a proteção social esteja organizada tendo como base as famílias, sendo a mulher
a cuidadora dos demais membros do domicílio. Porém, para evitar o puro
assistencialismo e reforçar políticas sociais de caráter universal, seria necessário desfamilizar a política de proteção social, evitando a transferência
das responsabilidades de atenção, cuidado e bem-estar do âmbito público
para o seio da família (ESPING-ANDERSEN, 2009).
Falar em chefia feminina não significa apenas falar sobre a feminização da
pobreza, primeiro porque nem todas são pobres e esta situação é vivenciada por mulheres de diferentes classes sociais. Segundo, porque a chefia
feminina não se restringe às famílias monoparentais. Portanto, não pode
ser associada automaticamente com os processos de exclusão e vulnerabilidade social. Macedo (2008) chama a atenção para as limitações das abordagens que se restringem ao analisar o fenômeno das mulheres chefes de
família na perspectiva da feminização da pobreza.
De fato, a chefia feminina abarca um leque muito mais amplo de situações
sociais e não se limita às camadas mais pobres da sociedade. Não seria
correto vitimizar as mulheres chefes de família e considerar o seu crescimento como uma expressão da anomia social (BILAC, 2006). Como veremos
a seguir, existem situações bastante diferentes e complexas quando se consideram os diferentes tipos de família, a idade, a educação, a inserção no
mercado de trabalho, o rendimento, etc. As transformações ocorridas entre
2001 e 2015 oferecem um quadro muito mais rico e desafiador do que os
estereótipos da feminização da pobreza.

3.2 Chefia por sexo, segundo grupos de idade e tipo de família
Como vimos no capítulo anterior, existe um processo de redução das desigualdades de gênero em relação à composição das chefias das famílias
brasileiras. Em termos percentuais, as famílias chefiadas por homens diminuíram de 72,6% em 2001 para 59,5% em 2015, enquanto o percentual
de famílias chefiadas por mulher subiu de 27,4% para 40,5% no mesmo
período. Todavia, a despeito do aumento quantitativo, é importante analisar
o aumento qualitativo da chefia feminina, que ocorreu de maneira diferenciada de acordo com a idade e o tipo de família.
O Gráfico 3.1 mostra a chefia masculina, segundo grupos de idade e tipo
de família. Os tipos de família são os mesmos do capítulo anterior, e os
grupos etários foram divididos em quatro: o grupo 15-19 anos representa os adolescentes, o grupo 20-24 anos, os jovens, o grupo 25-59 anos
representa os adultos em idade de trabalhar. O grupo de 60 anos e mais
representa os idosos.
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Nota-se que, em 2001, a maioria dos homens adolescentes (15-19 anos)
estava concentrada em famílias de tipo nuclear, sendo 34,7% no casal sem
filho e 38,5% no casal com filhos. Os homens jovens (20-24 anos) também
estavam concentrados em famílias de tipo nuclear, sendo 55,4% no casal
com filhos e 24,9% no casal sem filho. Já 77,7% dos homens adultos de
25 a 59 anos estavam concentrados no tipo de família formado por casal
com filhos. Os homens idosos (60 anos e mais), em maior proporção do que
os adolescentes, também estavam concentrados no tipo de família nuclear,
sendo 39,9% no casal sem filho e 42,8% no casal com filhos. Era mínima a
porcentagem de homens chefes nas famílias monoparentais, em todos os
grupos de idade, em 2001. Entre os homens morando sozinhos em 2001,
predominavam os adolescentes (provavelmente estudantes).
GRÁFICO 3.1 | PORCENTAGEM DE CHEFIA MASCULINA,
SEGUNDO IDADE E TIPO DE FAMÍLIA. BRASIL, 2001
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Fonte: IBGE, PNAD 2001.

O Gráfico 3.2 mostra que a chefia feminina tem uma distribuição bem
diferente da masculina. Nota-se que, em 2001, as mulheres chefes de
família estavam concentradas em famílias do tipo monoparental (9 milhões
de famílias monoparentais em 14 milhões de famílias chefiadas por mulher).
Entre as adolescentes (15-19 anos) chefes de família, 84,2% estavam no
arranjo monoparental. Nesse arranjo também estavam 76,2% das jovens
(20-24 anos), 69,8% das mulheres adultas (25-59 anos) e 46% das idosas
(60 anos e mais). O segundo arranjo mais numeroso com chefias femininas,
em 2001, com 2,3 milhões de domicílios, eram as mulheres morando
sozinhas. Ao contrário dos homens adolescentes, que predominam no
arranjo unipessoal, no caso das mulheres, predominam as idosas (33,8%).
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GRÁFICO 3.2 | PORCENTAGEM DE CHEFIA FEMININA,
SEGUNDO IDADE E TIPO DE FAMÍLIA. BRASIL, 2001
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Fonte: IBGE, PNAD 2001.

O Gráfico 3.3 mostra a distribuição da chefia masculina, por grupos de idade e
tipo de família, para o ano de 2015. Nota-se que a maioria dos homens chefes
de família continuava no arranjo casal com filhos, mas em menor proporção
do que em 2001, sendo 63,6% dos adultos, 40,2% dos jovens, 32,2% dos
idosos e 22,8% dos adolescentes.
GRÁFICO 3.3 | PORCENTAGEM DE CHEFIA MASCULINA,
SEGUNDO IDADE E TIPO DE FAMÍLIA. BRASIL, 2015
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Fonte: IBGE, PNAD 2015.
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O segundo arranjo com maior presença da chefia masculina é o do casal sem
filho, com 42,5% dos adolescentes, 32,6% dos jovens, 19,3% dos adultos e
44,1% dos idosos. Cresceu também a presença da chefia masculina no arranjo
unipessoal, acima de 10% para todos os grupos de idade. Houve também crescimento expressivo da porcentagem de homens adolescentes chefes de família
no arranjo “outras famílias”, passando de 8,3% em 2001 para 15,6% em 2015.
O Gráfico 3.4 mostra a distribuição da chefia feminina, por grupos de idade e
tipo de família, para o ano de 2015 e o que chama mais atenção é a diminuição
da concentração no tipo de arranjo monoparental e o aumento da chefia feminina nas famílias nucleares, casal com filhos e casal sem filho. Em 2001, as chefias femininas estavam concentradas nos arranjos monoparental e unipessoal,
nos quais as mulheres eram chefes na ausência do cônjuge. Em 2015, houve
um grande crescimento da chefia feminina em arranjos com a presença de um
cônjuge masculino. Ou seja, a mulher se tornou chefe a partir de um reposicionamento dentro da estrutura nuclear, indicando um maior equilíbrio de gênero.
GRÁFICO 3.4 | PORCENTAGEM DE CHEFIA FEMININA,
SEGUNDO IDADE E TIPO DE FAMÍLIA. BRASIL, 2015
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Fonte: IBGE, PNAD 2015.

No arranjo casal com filhos, a porcentagem da chefia feminina entre adolescentes (15-19 anos) passou de 3,8% em 2001, para 15,1% em 2015.
Entre as jovens (20-24 anos), passou de 7,3% para 27,4%. Entre as adultas
(25-59 anos), passou de 10,1% para 31,8%, e entre as idosas (60 anos e
mais), foi de 1,9% para 6%, no mesmo período. Entre as adolescentes no
arranjo casal sem filho, o aumento foi ainda mais expressivo, passando de
2,8% em 2001 para 23,2% em 2015. Nos outros dois arranjos – pessoa só
e outras – não houve mudanças significativas em relação a 2001.
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Esses dados mostram que o crescimento da chefia feminina no século XXI
não foi apenas quantitativo, mas também qualitativo, pois a maior porcentagem de mulheres chefes de família no arranjo nuclear significa um maior
empoderamento feminino e um fortalecimento do papel da mulher nos espaços domiciliares.

3.3 Chefia por sexo e anos de estudo
As mulheres tinham maiores taxas de analfabetismo e menores taxas de alfabetização ao longo da maior parte da história brasileira. Porém, houve uma reversão da desigualdade de gênero na educação na segunda metade do século
XX e as mulheres ultrapassaram os homens em todos os níveis educacionais.
Todavia, não há muitos estudos sobre as diferenças de gênero na formação
educacional dos chefes de família. O Gráfico 3.5 mostra que os anos de estudo variam de acordo com o sexo do chefe e o tipo de arranjo familiar. Nota-se
que, para o total das famílias em 2001, 29,1% das mulheres chefes tinham
até 3 anos de estudo, contra 26,3% dos homens; 34,5% das mulheres tinham entre 4 e 8 anos de estudo, contra 37,7% dos homens; 28,8% das
mulheres tinham de 9 a 14 anos de estudo, contra 28,6% dos homens; e
7,5% das mulheres chefes tinham 15 ou mais anos de estudo contra 7,4%
dos homens. Portanto, as mulheres chefes de família estavam sobrerrepresentadas nos níveis mais baixos de educação, mas levavam ligeira vantagem
nos níveis superiores (do ensino médio em diante).
GRÁFICO 3.5 | PORCENTAGEM DA CHEFIA POR SEXO,
ANOS DE ESTUDO E TIPOS DE FAMÍLIA. BRASIL, 2001
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O arranjo familiar com o pior desempenho educacional, em 2001, era o monoparental, exatamente aquele que concentra a maior presença feminina.
Os arranjos com maiores níveis educacionais eram “outras”, pessoa só e
casal sem filho.
O Gráfico 3.6, com dados de 2015, mostra que houve uma melhoria geral do
nível educacional dos chefes de família de ambos os sexos e que o avanço
foi maior no lado feminino. Nota-se que, para o total das famílias, em 2015,
21,5% das mulheres chefes tinham até 3 anos de estudo (eram 29,1% em
2001), contra 21,8% dos homens; 31,5% das mulheres tinham entre 4 e 8
anos de estudo (eram 34,5% em 2001), contra 33,9% dos homens; 34,5%
das mulheres tinham de 9 a 14 anos de estudo (eram 28,8% em 2001),
contra 33,1% dos homens; e 12,5% das mulheres chefes tinham 15 ou
mais anos de estudo (eram 7,5% em 2001), contra 11,2% dos homens. Ou
seja, em 2015, 47% das mulheres chefes de família tinham ensino médio
incompleto ou superior, contra 44,3% dos homens chefes.
GRÁFICO 3.6 | PORCENTAGEM DA CHEFIA POR SEXO,
ANOS DE ESTUDO E TIPOS DE FAMÍLIA. BRASIL, 2015
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Fonte: IBGE, PNAD 2015.
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Houve avanços no desempenho educacional de todos os arranjos familiares entre 2001 e 2015, mas o arranjo monoparental continuou sendo
aquele com os piores níveis educacionais, com o casal com filho vindo
logo em seguida. Os arranjos unipessoal, casal sem filho e “outras” foram
aqueles com os melhores níveis educacionais. Isso parece indicar que a
presença de filhos contribui para uma saída precoce do sistema educacional ou uma presença menor dos pais na escola. O fato é que a educação
dos filhos é concorrente com a educação dos pais. Acrescente-se que as
pessoas em arranjos unipessoais, especialmente as mulheres, são em média mais idosas e existe uma correlação forte entre idade mais avançada e
educação mais avançada.

3.4 Chefia por sexo e participação no mercado de trabalho
Como visto no Capítulo 1, o trabalho é a origem de toda a riqueza humana
e a fonte do bem-estar nacional e individual. Se tal vale para a população
em geral, vale muito mais para as pessoas que são chefes de família e, na
grande maioria das vezes, contribui financeiramente para o sustento do
arranjo familiar.
De modo geral, as taxas de atividade dos chefes de família são maiores do
que as das demais pessoas que vivem no mesmo domicílio. O Gráfico 3.7
mostra as taxas específicas (por grupos etários) de atividade dos homens
chefes de família do Brasil em 2001. Observa-se que os chefes adolescentes (15-19 anos) e jovens (20-24 anos) possuem taxas de atividade
muito elevadas, comparadas com as pessoas da mesma idade mas que não
ocupam a posição de referência da família. Entre os chefes homens de 25
a 49 anos, as taxas também se mantinham em níveis elevados (acima de
90%), indicando uma alta inserção no mercado de trabalho. Após os 50
anos, as taxas diminuem, como é o esperado, pois a taxa de aposentadoria
cresce com a idade.
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GRÁFICO 3.7 | TAXA ESPECÍFICA DE ATIVIDADE
DOS HOMENS CHEFES DE FAMÍLIA. BRASIL, 2001
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Também as taxas de atividade das mulheres chefes de família são maiores
do que das demais. O Gráfico 3.8 mostra que, para o total das famílias chefiadas por mulheres, em 2001, a taxa de atividade das mulheres adolescentes
(15-19 anos) era de 50,1%, das mulheres jovens (20-24 anos), era de 70,3%,
chegava a 83% entre as mulheres chefes de 25 a 34 anos e caía abaixo de
80% a partir dos 45 anos, até ficar abaixo de 20% para as mulheres chefes
acima de 65 anos.
GRÁFICO 3.8 | TAXA ESPECÍFICA DE ATIVIDADE
DAS MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA. BRASIL, 2001
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Fonte: IBGE, PNAD 2001.
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As maiores taxas de atividade estavam entre as mulheres chefes dos arranjos unipessoais, que chegavam a 95% de inserção no mercado de trabalho
para aquelas entre 25 e 29 anos de idade. O arranjo com a menor taxa
de atividade feminina, em 2001, era do casal com filhos. Provavelmente, o
compromisso com as tarefas domésticas impacta a menor inserção dessas
mulheres chefes de família no mercado de trabalho. É interessante observar
que, mesmo estando ausente do mercado de trabalho, há mulheres que
assumem a chefia do arranjo casal com filhos ainda que sem ter um salário
decorrente de uma atividade produtiva extradoméstica.
Para o ano de 2015 (Gráfico 3.9), houve uma queda na taxa de atividade do
conjunto dos homens chefes de família, que passou de 86,1%, em 2001,
para 79,8%, em 2015. Isso pode ter sido reflexo da recessão econômica
que começou no segundo trimestre de 2014 e atingiu fortemente o Brasil
no ano de 2015.
A maior queda da taxa de atividade entre os homens chefes de família, entre
2001 e 2015, ocorreu entre aqueles no arranjo monoparental e no arranjo
“outras”. Já os chefes dos arranjos unipessoais e de casal com filhos mantiveram taxas de atividade mais elevadas.
GRÁFICO 3.9 | TAXA ESPECÍFICA DE ATIVIDADE
DOS HOMENS CHEFES DE FAMÍLIA. BRASIL, 2015
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Fonte: IBGE, PNAD 2015.
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No período em análise, a taxa de atividade do conjunto das mulheres chefes
de família caiu de 57,3%, em 2001, para 55,2%, em 2015. As maiores
taxas de atividade específicas estavam entre as mulheres em arranjos
unipessoais e, as menores, para as mulheres no arranjo nuclear casal com
filho. Ou seja, embora tenha crescido significativamente o número absoluto
e relativo das mulheres chefes de família entre 2001 e 2015, a taxa de
atividade específica não cresceu, ao contrário, teve uma pequena queda,
refletindo a dificuldade que possui a economia brasileira de criar postos de
trabalho capazes de absorver a grande quantidade de mulheres – cada vez
mais educadas –, interessadas em uma inserção produtiva e em busca de
boas oportunidades de emprego.
GRÁFICO 3.10 | TAXA ESPECÍFICA DE ATIVIDADE
DAS MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA. BRASIL, 2015
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Fonte: IBGE, PNAD 2015.

Um lado positivo ocorrido entre 2001 e 2015 foi o aumento da contribuição previdenciária de homens e mulheres, conforme mostra o Gráfico 3.11.
Para o total das famílias, a contribuição previdenciária dos homens chefes
aumentou de 50,6% em 2001 para 62,3% em 2015, e para as mulheres
chefes, o aumento foi de 48,9% para 62%, no mesmo período.
O arranjo casal com filhos apresenta as maiores porcentagens de contribuição
à previdência, e o arranjo monoparental, as menores. Embora tenha crescido
a porcentagem de chefes contribuintes e as diferenças de gênero tenham
diminuído, ainda há um longo caminho para que todos os chefes de família
estejam cobertos pela proteção social na área previdenciária.
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GRÁFICO 3.11 | PORCENTAGEM DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
DOS CHEFES, POR SEXO E TIPOS DE FAMÍLIA. BRASIL, 2001 E 2015
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Fonte: IBGE, PNADs 2001 e 2015.

Como já visto nos gráficos anteriores sobre as taxas específicas de atividade,
houve uma diminuição da inserção de homens e mulheres no mercado de trabalho. O Gráfico 3.12 confirma esta tendência, mostrando a taxa de ocupação
dos chefes de família, por sexo e segundo tipos de família. Nota-se que a taxa
de ocupação diminuiu entre 2001 e 2015 para ambos os sexos, mas especialmente para os homens. No período, a taxa de ocupação dos homens chefes
passou de 82,4% para 76,5%, e das mulheres chefes, de 51,3% para 49,9%.
GRÁFICO 3.12 | TAXA DE OCUPAÇÃO DOS CHEFES,
POR SEXO E TIPOS DE FAMÍLIA. BRASIL, 2001 E 2015
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Fonte: IBGE, PNADs 2001 e 2015.
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De modo geral, os chefes de família, de ambos os sexos, possuem taxas de
ocupação e taxas de contribuições previdenciárias maiores do que a média
dos demais membros dos domicílios. Também a taxa de aposentadoria
para os chefes de família é mais alta, especialmente para as mulheres. O
Gráfico 3.13 mostra que a porcentagem de chefes do sexo masculino
aposentados era de 11,5%, em 2001, e passou para 16,1%, em 2015,
enquanto a porcentagem de mulheres chefes de família aposentadas (ou
pensionistas) estava em 28,4% em 2001 e passou para 25,9% em 2015. O
importante a destacar é que o sistema previdenciário corrige de certa forma
as desigualdades do mercado de trabalho.
Nota-se que cerca de 50% das mulheres chefes nos arranjos unipessoais estavam aposentadas ou eram pensionistas no período em questão. No arranjo
“outras”, a porcentagem de mulheres chefes aposentadas ou pensionistas
estava em torno de 40%. Até mesmo as mulheres chefes em arranjos monoparentais apresentaram avanços na taxa de aposentadas e pensionistas, que
passou de 23,2% em 2001 para 26,2% em 2015. A menor porcentagem de
chefes aposentados, de ambos sexos, está no arranjo casal com filhos.
GRÁFICO 3.13 | TAXA DE APOSENTADORIA DOS CHEFES,
POR SEXO E TIPOS DE FAMÍLIA. BRASIL, 2001 E 2015
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Fonte: IBGE, PNADs 2001 e 2015.

A soma da taxa de ocupação e da taxa de aposentadoria (ou pensão) dos chefes de família, de ambos os sexos, é um bom indicador da porcentagem das
pessoas de referência que contam com renda própria. O Gráfico 3.14 mostra
que, para o total das famílias, mais de 90% dos homens chefes estavam ocupados ou aposentados, e cerca de 80% das mulheres chefes estavam ocupadas ou aposentadas (ou eram pensionistas).
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GRÁFICO 3.14 | TAXA DE OCUPAÇÃO E DE APOSENTADORIA
DOS CHEFES, POR SEXO E TIPOS DE FAMÍLIA. BRASIL, 2001 E 2015
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Fonte: IBGE, PNADs 2001 e 2015.

Para o arranjo unipessoal, a taxa de ocupação e aposentadoria estava em torno
de 90% para ambos os sexos, revelando uma quase paridade de gênero. No
caso das mulheres chefes, as menores taxas estavam no arranjo casal com filhos.
Nota-se que as taxas de ocupação e de aposentadoria das mulheres
diminuíram ligeiramente entre 2001 e 2015, o que deve estar influenciado
pelo crescimento da chefia feminina mesmo nos casos em que a mulher não
tem contribuição para a renda da família.

3.5 Chefia por sexo, horas trabalhadas e uso do tempo
As desigualdades de gênero também se refletem na distribuição do tempo
entre trabalho produtivo e reprodutivo, entre homens e mulheres.
O Gráfico 3.15 mostra que os homens dedicam mais tempo ao trabalho
remunerado. Para o conjunto das famílias, os chefes homens ocupados
dedicavam 43,3 horas semanais ao emprego remunerado em 2001, taxa que
caiu para 41 horas em 2015 (diminuição que pode ter sido motivada pela
recessão econômica). As chefes mulheres dedicavam 37,9 horas semanais ao
emprego em 2001 e passaram para 36,1 horas semanais em 2015. A despeito
das menores horas dedicadas ao mercado de trabalho pelas mulheres, não
havia diferenças significativas entre as horas trabalhadas pelos chefes,
segundo os arranjos familiares. Em geral, as mulheres chefes trabalhavam em
torno de 36 ou 37 horas semanais.
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GRÁFICO 3.15 | NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS POR SEMANA
DOS CHEFES, POR SEXO E TIPOS DE FAMÍLIA. BRASIL, 2001 E 2015
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Fonte: IBGE, PNADs 2001 e 2015.

A literatura nacional e internacional afirma que o trabalho reprodutivo e
não remunerado continua sendo uma tarefa feminina. O Gráfico 3.16 mostra
que a porcentagem de mulheres chefes que se dedicam aos afazeres
domésticos estava acima de 90% em todo o período em questão, enquanto
apenas 48,1% dos homens chefes em 2001 se dedicavam aos afazeres
domésticos, ainda que esse número tenha subido para 59,5% em 2015.
GRÁFICO 3.16 | PORCENTAGEM DE PESSOAS QUE DIZEM
CUIDAR DOS AFAZERES DOMÉSTICOS. BRASIL, 2001 E 2015
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Fonte: IBGE, PNADs 2001 e 2015.
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Embora a porcentagem de homens chefes que se dedicam aos afazeres domésticos tenha subido no período, o número de horas dedicadas ao trabalho
reprodutivo e não remunerado ficou basicamente o mesmo, ou seja, 11,5 horas
semanais para o total das famílias. Homens em arranjos unipessoais se dedicavam em torno de 15 horas semanais. Os homens que menos contribuíam eram
aqueles da família nuclear, formada por um casal com filhos (Gráfico 3.17).
Já as mulheres chefes de família dedicavam 28,7 horas semanais aos afazeres
domésticos em 2001 e 24,5 horas semanais em 2015. As diferenças de gênero
diminuíram no período, não porque os homens aumentaram as horas trabalhadas em casa, mas porque as mulheres diminuíram um pouco, o que pode estar
relacionado com a queda da fecundidade e o aumento de eletrodomésticos,
que aliviam um pouco o trabalho doméstico, como a máquina de lavar roupa.
GRÁFICO 3.17 | NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS
POR SEMANA NOS AFAZERES DOMÉSTICOS DOS CHEFES,
POR SEXO E TIPOS DE FAMÍLIA. BRASIL, 2001 E 2015
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Fonte: IBGE, PNADs 2001 e 2015.

O arranjo unipessoal é o que apresenta menor desigualdade de gênero, com
os homens chefes dedicando 14,1 horas semanais aos afazeres domésticos
em 2015 e as mulheres chefes dedicando 20,8 horas. Isso quer dizer que entre
as pessoas que moram sós, a diferença de gênero do tempo gasto no trabalho
doméstico é a menor entre todos os arranjos. A maior diferença de gênero
está no arranjo casal com filhos, em que, em 2015, os homens dedicavam
10,5 horas semanais aos afazeres domésticos. Mulheres dedicavam 28 horas,
quase o triplo. Mesmo nos outros tipos de arranjo, as diferenças do uso do
tempo são bastante significativas.
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3.6 Chefia por sexo e rendimento
O mercado de trabalho no Brasil (como na maioria dos países do mundo)
é marcado pelas menores taxas de inserção das mulheres, pela segregação
ocupacional e pela discriminação salarial. Há menos mulheres em ocupações
remuneradas; elas dedicam menos horas semanais ao trabalho remunerado
e recebem menores rendimentos. Em parte, isso decorre do excesso de trabalho não remunerado (afazeres domésticos) que fica a cargo das mulheres e
que faz parte da divisão sexual do trabalho.
Este cenário geral não é diferente para as mulheres chefes de família, ainda
que existam especificidades. O Gráfico 3.18 mostra a razão entre os rendimentos femininos e masculinos segundo o tipo de arranjo familiar e confirma
que, para o conjunto das famílias, as mulheres recebem uma renda menor
do que a dos homens. Em 2001, o total das mulheres chefes de família recebia 62,3% do que os homens recebiam do rendimento de todas as fontes,
66,6% quando considerado o rendimento familiar e 90,6% quando considerado o rendimento familiar per capita.

GRÁFICO 3.18 | RAZÃO ENTRE O RENDIMENTO FEMININO
E O MASCULINO, POR TIPOS DE FAMÍLIA. BRASIL, 2001
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Fonte: IBGE, PNAD 2001.

MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA NO BRASIL: AVANÇOS E DESAFIOS

89

No caso das famílias nucleares (com ou sem filhos), o número de mulheres
chefes, em 2001, era muito pequeno, e as mulheres chefes recebiam menos
do que os homens chefes quando levado em conta o rendimento de todas as
fontes. Porém, ganhavam mais quando considerados o rendimento familiar
total e o rendimento familiar per capita. No arranjo unipessoal, as mulheres
chefes recebiam cerca de 85% do rendimento masculino (nas três categorias)
e as maiores diferenças de gênero em termos de rendimento estavam no
arranjo monoparental.
Para 2015, o cenário é muito parecido (Gráfico 3.19). Para o total das
mulheres chefes de família que recebiam respectivamente 62,3%, 66,6% e
90,6% do que os homens recebiam, das três categorias de rendimento em
2001, esses dados passaram para 64%, 78,5% e 89,2% em 2015.
No caso das famílias nucleares (com ou sem filhos), o número de mulheres
chefes aumentou muito entre 2001 e 2015, mas o rendimento relativo delas,
em todas as categorias, diminuiu. No arranjo unipessoal, as mulheres chefes
passaram a receber em torno de 93% do rendimento masculino (nas três categorias), o que melhorou bastante em relação a 2001. As maiores diferenças
de gênero em termos de rendimento se mantiveram no arranjo monoparental.
GRÁFICO 3.19 | RAZÃO ENTRE O RENDIMENTO FEMININO
E O MASCULINO, POR TIPOS DE FAMÍLIA. BRASIL, 2015
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Fonte: IBGE, PNAD 2015.
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O Gráfico 3.20 detalha um pouco mais as diferenças de gênero do rendimento de todas as fontes dos chefes de família, por sexo e tipos de família,
com referência ao salário mínimo (SM), em 2001. Nota-se que o rendimento
masculino é sempre maior do que o feminino. Para o conjunto das famílias,
15,7% das mulheres chefes tinham rendimentos até um quarto de salário mínimo, contra 6,7% dos homens chefes. Já nos rendimentos superiores, 9,4%
das mulheres chefes tinham rendimentos entre 3 e 5 SM e 12% tinham renda
acima de 5 SM, contra 15,6% e 20,8% dos homens chefes, respectivamente.
O arranjo unipessoal é o que tinha a maior paridade de rendimento, em
2001, com as mulheres chefes morando sozinhas e tendo 17,8% do rendimento de todas as fontes de 5 ou mais SM, contra 18,8% dos homens
chefes. As maiores diferenças de gênero estavam no arranjo monoparental,
onde somente 9,8% das mulheres chefes tinham rendimento de 5 ou mais
SM, contra 14,7% dos homens chefes. Nas famílias nucleares (com ou sem
filhos), a diferença de gênero também era significativa.
GRÁFICO 3.20 | DISTRIBUIÇÃO RELATIVA DO RENDIMENTO DE TODAS
AS FONTES, EM SALÁRIOS MÍNIMOS, POR SEXO E TIPOS DE FAMÍLIA.
BRASIL, 2001
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Para comparar o ano de 2015 em relação ao ano de 2001 é preciso levar em
consideração que houve, neste período, uma grande valorização do salário
mínimo. Desta forma, uma menor porcentagem do rendimento em SM não
significa que os ganhos dos chefes de família, de ambos os sexos, tenha se
deteriorado. Por outro lado, o objetivo desses dados não é tanto ver o valor
absoluto, mas o valor relativo em termos de equidade de gênero.
Para o conjunto das famílias, 18,5% das mulheres chefes tinham rendimentos até um quarto de salário mínimo, contra 7,1% dos homens chefes. Já nos
rendimentos superiores, 6,4% das mulheres chefes tinham rendimentos entre
3 e 5 SM, e também 6,4% tinham renda acima de 5 SM, contra 11,7% e 12%
dos homens chefes, respectivamente.
As maiores paridades de gênero, em termos de rendimento, estavam nos arranjos unipessoais e “outras”. As maiores desigualdades de gênero estavam
no arranjo casal com filhos (Gráfico 3.21).
GRÁFICO 3.21 | DISTRIBUIÇÃO RELATIVA DO RENDIMENTO DE TODAS
AS FONTES, EM SALÁRIOS MÍNIMOS, POR SEXO E TIPOS DE FAMÍLIA.
BRASIL, 2015
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Fonte: IBGE, PNAD 2015.
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Quando se considera o rendimento familiar, com exceção do arranjo
unipessoal, há um aumento do rendimento em relação aos gráficos
anteriores. Para o conjunto dos arranjos, em 2001, o percentual de mulheres
chefes com rendimento familiar de 3 a 5 SM era de 15,2%, e com rendimento
familiar de mais de 5 SM era de 21,9%, contra 19,8% e 32,6% dos chefes
homens (Gráfico 3.22).
Neste caso que considera o rendimento familiar, as mulheres chefes de arranjos unipessoais tinham um menor montante de renda (pois é uma família
de pessoa só). Os maiores montantes de rendimento familiar estavam nos
arranjos nucleares, especialmente no casal com filhos, pois, na média, havia
mais pessoas contribuindo com a renda familiar. Por esse indicador, as desigualdades de gênero não eram tão acentuadas nas famílias nucleares, como
quando se considera o rendimento individual de todas as fontes de renda.
O rendimento familiar do arranjo familiar monoparental é até menor do que
o arranjo unipessoal, pois na maioria dos casos o arranjo monoparental envolve uma mulher (sem cônjuge) e crianças pequenas ou fora do mercado
de trabalho. Muitas dessas chefes não têm com quem deixar os filhos durante todo o dia e acabam se inserindo em empregos precários, com menores salários. Muitas reforçam o fenômeno da feminização da pobreza.
GRÁFICO 3.22 | DISTRIBUIÇÃO RELATIVA DO RENDIMENTO FAMILIAR,
EM SALÁRIOS MÍNIMOS, POR SEXO E TIPOS DE FAMÍLIA. BRASIL, 2001
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Fonte: IBGE, PNAD 2001.
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O Gráfico 3.23 apresenta os dados do rendimento familiar para 2015 e, como
dito anteriormente, nesse período houve uma valorização do salário mínimo, o que dificulta a comparação dos valores absolutos. Porém, os dados são
úteis para avaliar as desigualdades de gênero.
As menores desigualdades de gênero, em relação ao rendimento familiar, em
2015, estavam nos arranjos unipessoal e em casal sem filhos. Mesmo no casal com filho, a desigualdade de gênero não era muito acentuada em 2015.
Quando se trata de renda familiar, o sexo da chefia da família não é a variável
que mais influi no montante da renda ou na desigualdade de gênero.
GRÁFICO 3.23 | DISTRIBUIÇÃO RELATIVA DO RENDIMENTO FAMILIAR,
EM SALÁRIOS MÍNIMOS, POR SEXO E TIPOS DE FAMÍLIA. BRASIL, 2015
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Fonte: IBGE, PNAD 2015.

O rendimento familiar per capita é um indicador importante para avaliar a
renda disponível para a média das pessoas de uma família. O Gráfico 3.24
mostra que a porcentagem de famílias com renda per capita acima de 3 SM
era muito pequena em 2001. Para o conjunto das famílias chefiadas por mulheres, apenas 7% tinham rendimento per capita entre 3 e 5 SM, e 7,3% com
renda acima de 5 SM. Para as famílias chefiadas por homens, o quadro não era
muito diferente, com os respectivos percentuais de 7,8% e 8,1%.
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O arranjo unipessoal é o que apresentava a maior renda per capita e uma
maior equidade de gênero com 10,9% das mulheres sós recebendo entre
3 e 5 SM, e 17,8% recebendo mais de 5 SM, contra 11% e 19,2% dos homens vivendo sozinhos. O arranjo casal sem filhos possuía uma renda per
capita maior do que a do casal com filhos. Os menores rendimentos estavam
no arranjo monoparental, que em geral possui apenas um adulto e diversas
crianças e jovens fora do mercado de trabalho.
GRÁFICO 3.24 | DISTRIBUIÇÃO RELATIVA DO RENDIMENTO FAMILIAR
PER CAPITA, EM SALÁRIOS MÍNIMOS, POR SEXO E TIPOS DE FAMÍLIA.
BRASIL, 2001
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Fonte: IBGE, PNAD 2001.

O quadro da renda familiar per capita não mudou muito entre 2001 e 2015.
O Gráfico 3.25 mostra que a renda familiar per capita em 2015 também é
maior no arranjo unipessoal e no casal sem filho. É menor nos arranjos monoparental e casal com filhos.
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GRÁFICO 3.25 | DISTRIBUIÇÃO RELATIVA DO RENDIMENTO FAMILIAR
PER CAPITA, EM SALÁRIOS MÍNIMOS, POR SEXO E TIPOS DE FAMÍLIA.
BRASIL, 2015
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Fonte: IBGE, PNAD 2015.

Utilizando esse indicador, podemos notar que as diferenças de gênero são
menores nesses arranjos, pois embora possa haver muita desigualdade no
numerador, o denominador tende a equalizar a renda per capita.
O lado positivo da evolução do rendimento é que houve redução da parte
de baixo da distribuição de renda. Em 2001, 31,1% das mulheres chefes de
família tinham renda familiar per capita abaixo de meio salário mínimo e os
homens chefes estavam em 25,9% de famílias com renda abaixo de meio SM.
Em 2015, esses números passaram para 25,9%, para as mulheres, e 21,3%,
para os homens.
Evidentemente, a porcentagem de famílias de baixa renda no Brasil é muito
grande. Houve diversas melhorias sociais nos 15 anos em questão, mas o
Brasil ainda continua um país de renda média com uma grande parcela da
população com renda baixa. Infelizmente, as mulheres estão sobrerrepresentadas no conjunto mais pobre da população.
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3.7 Síntese parcial
O crescimento do número absoluto e relativo de mulheres chefes de família
no Brasil, entre 2001 e 2015, não foi apenas um fenômeno quantitativo, mas
também qualitativo.
O total das famílias brasileiras aumentou 39% em 15 anos, passando de 51,5
milhões em 2001 para 71,3 milhões em 2015. Já o número de famílias chefiadas por mulheres dobrou em termos absolutos, aumentando 105% em
15 anos, passando de 14,1 milhões em 2001 para 28,9 milhões em 2015.
As famílias monoparentais femininas cresceram 28,3%, indo de 9 milhões
em 2001 para 11,6 milhões em 2015.
O grande salto da chefia feminina entre 2001 e 2015 ocorreu nas famílias nucleares (casal com ou sem filho), que passou de 1,4 milhão em 2001 para 10
milhões em 2015, um aumento de 717%. O crescimento também foi grande
nos arranjos unipessoais e nas outras famílias.
O Brasil está experimentando um processo de envelhecimento populacional
que afeta a sociedade como um todo, mas especialmente as pessoas chefes de
família. Por exemplo, houve um crescimento muito grande do número de pessoas morando sós, especialmente entre a população idosa e entre as mulheres.
Outra novidade ocorrida no período em análise foi a redução da proporção
de chefia feminina que estava concentrada no arranjo monoparental e o
crescimento significativo do percentual de mulheres chefes de família em
arranjos nucleares, ou seja, com presença do cônjuge masculino no domicílio.
De fato, a maior parte das mulheres chefes ainda está em arranjos monoparentais, mas essa concentração diminuiu e, mesmo ainda sendo minoria,
o crescimento da chefia feminina nas famílias nucleares foi um fato novo e
relevante. A distribuição da chefia feminina ficou um pouco mais equilibrada
entre os diferentes tipos de arranjos familiares.
O crescimento da chefia feminina foi acompanhado pelo aumento da escolaridade das mulheres e por uma reversão do hiato de gênero entre 2001 e
2015, pois, na média, as mulheres chefes passaram a ter maiores níveis de
escolaridade frente aos homens chefes.
Em relação ao mercado de trabalho, houve uma redução da taxa de ocupação
para ambos os sexos entre 2001 e 2015, em parte devido à crise econômica
de 2015, que reduziu a oferta de postos de trabalho. Porém, a queda foi maior
para os homens chefes de família. Neste sentido, houve uma ligeira redução do
hiato de gênero da inserção no mercado de trabalho entre homens e mulheres.
Em relação à aposentadoria ocorreu o contrário, pois houve aumento do número de aposentadorias para ambos os sexos, e as mulheres continuaram a
apresentar maiores taxas de aposentadoria e pensão. O fato é que o sistema
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previdenciário brasileiro corrige em parte as desigualdades do mercado de trabalho. Quando se considera a taxa de ocupação e aposentadoria, em conjunto,
o percentual de pessoas chefes de família com algum rendimento ultrapassa
90% para o caso dos homens e fica em torno de 80% no caso das mulheres.
Portanto, as desigualdades de gênero diminuíram no período.
Até mesmo na distribuição do uso do tempo nas tarefas domésticas houve
uma pequena redução das desigualdades de gênero, mas, na divisão sexual
do trabalho, as mulheres dedicam menos horas aos trabalhos produtivos remunerados e mais horas ao trabalho reprodutivo não remunerado.
Desta forma, não é de se estranhar que as mulheres tenham menor rendimento do que os homens. Contudo, a diferença de renda entre os chefes,
de acordo com o sexo masculino ou feminino, varia conforme o tipo de rendimento. Para o total das famílias, em 2001, as mulheres chefes recebiam
62,3% do rendimento de todas as fontes dos chefes homens; 66,6% da renda familiar e 90,6% da renda familiar per capita. Para 2015, as razões foram
de 64%, 78,5% e 89,2%, respectivamente.
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4
Fatores associados à chance
de ser chefe de família em
casais com núcleo duplo

A

s mudanças na chefia de famílias, como visto, têm relação grande com
o aumento dos domicílios onde mora somente uma pessoa e com a situação das famílias monoparentais, onde as mulheres ainda são aquelas que
detêm a guarda dos filhos. Nos casos de famílias com núcleo duplo (casais),
houve um aumento grande, apesar de ainda serem a minoria das famílias
chefiadas por mulheres. Assim, neste capítulo, busca-se conhecer um pouco
melhor quais são as características que diferenciam, ou de alguma forma,
estão relacionadas com uma maior chance de as mulheres terem se declarado como chefes de família nas pesquisas domiciliares quando tinham um
cônjuge ou companheiro que poderia ter sido declarado como chefe.
Para realizar este exercício, foram selecionados somente os casais sem filhos e os casais com filhos, sejam eles chefiados por homens ou mulheres.
Do total de famílias em 2015, estes representavam 62,0% do total de famílias, dos quais 22,5% somente eram chefiados por mulheres. O Gráfico 4.1
revela a distribuição da porcentagem de chefes nesses arranjos familiares
segundo algumas características selecionadas, as quais podem indicar as
variáveis mais associadas com a chefia feminina. Percebe-se que quanto
maior a idade da pessoa, maior porcentagem de chefes do sexo masculino
(Painel A). O mesmo pode ser dito quanto ao total de horas, em todos os
trabalhos, trabalhadas na semana, ou seja, quando o chefe trabalha muitas horas, a chefia masculina é quase universal (Painel C). Para o caso da
educação em anos completos de estudo, verifica-se o contrário, o aumento
da educação traz pequena vantagem para a declaração de chefia feminina
(Painel B). No caso do rendimento de todas as fontes (Painel D), vê-se claramente que este está relacionado com maior chefia feminina somente no
primeiro grupo populacional, ou seja, entre chefes que recebem até 1/4
de salário mínimo (total de rendimento de todas as fontes, onde provavelmente o recebimento do benefício do Programa Bolsa Família, que coloca a
mulher como responsável preferencial, está bastante presente). Com o aumento do rendimento, essa maior chefia feminina, entre as mais pobres, vai
diminuindo, dando lugar à chefia masculina. No entanto, a partir de 2,5 salários mínimos, o nível de rendimento já não faz diferença na porcentagem de
homens ou mulheres chefes, com baixas porcentagens de chefes mulheres.
Ainda, vale mencionar que em todas as distribuições há pouca diferença
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para casal com ou sem filhos, exceto em relação ao comportamento quanto
às horas trabalhadas para os casais sem filhos chefiados por mulheres, que
apresentam menores porcentagens de mulheres chefes comparadas com
aquelas que têm filhos (Painel C, Gráfico 4.1).
Esta análise poderia ser realizada para uma grande lista de outras variáveis,
no entanto, além do volume de dados que a inviabilizaria, deve-se chamar a
atenção para o fato de que esta análise não permite inferir sobre o quanto
cada uma dessas variáveis está correlacionada com a chefia feminina e, ainda,
como todas as características, de maneira multivariada, se comportam com
relação à chefia ser feminina ou masculina entre os casais. Dito de outra forma, esses gráficos isoladamente não permitem responder sobre quais são as
variáveis que mais afetaram a decisão da pessoa que respondeu à pesquisa
entre escolher o homem ou a mulher para designar como chefe ou cônjuge
no momento da coleta dos dados. Para explorar essa pergunta a partir dos
dados coletados não é tarefa fácil, pois muitos fatores podem influenciar tal
escolha no momento da entrevista. No entanto, é possível buscar algumas
aproximações, como, por exemplo, aquela que foi selecionada aqui, que intenta considerar em conjunto as relações observadas no Gráfico 4.1 e incorporar outras covariáveis. Assim, a procura é por identificar as variáveis que
mudam a chance de uma mulher ser a chefe da família quando se conhecem
alguns atributos do chefe da família.
Para estimar essas chances/probabilidades de a mulher ser a chefe da
família, ajustou-se um modelo que estima as chances de uma mulher ter sido
declarada como chefe de casais, com ou sem filhos no domicílio, a partir de
uma regressão logística binária, em que a variável dependente indica se a
mulher era chefe da família (1) ou não (0), controlando-se pelas características
(variáveis independentes) do/a chefe do domicílio. De uma maneira intuitiva,
pode-se dizer que o modelo permite perceber (ou pressupor) se a mulher
tem maior ou menor chance de ser chefe da família a partir do conhecimento
de atributos do chefe da família, como idade, cor/raça, educação, mercado
de trabalho e, ainda, sabendo quais as informações sobre a composição da
família e localização geográfica do domicílio10.

Importante esclarecer que não se comparam os atributos das mulheres chefes e das cônjuges ou,
ainda, a diferença nos atributos da pessoa de referência e seu cônjuge, mas sim a probabilidade de
a mulher (ou do homem, por complemento) ser chefe, verificando os atributos da pessoa que foi
declarada como chefe da família.
10
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GRÁFICO 4.1 | CHEFIA MASCULINA E FEMININA POR TIPOS
DE FAMÍLIA COM NÚCLEO REPRODUTOR (CASAIS) SEGUNDO
CARACTERÍSTICAS SELECIONADAS DOS CHEFES. BRASIL, 2015
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Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2015.

Antes de mostrar os resultados do ajuste do modelo, é importante esclarecer algumas escolhas que foram feitas para viabilizar a análise. A primeira
delas foi a seleção de casais heterossexuais. Ainda que na PNAD seja possível a declaração de a pessoa de referência e cônjuge serem do mesmo
sexo11, entre os casais homossexuais masculinos ou femininos, a hipótese
a ser testada teria vieses, pois que, em cada família, as duas pessoas (chefe
e cônjuge) seriam do mesmo sexo. A segunda seleção foi incluir somente
uma família por domicílio; no caso de existir mais de uma, foi selecionada a
família principal (primeira listada nos microdados). Os casos não considerados na análise somaram 1,2 milhão de famílias, do total de 44,2 milhões de
casais estimados na PNAD 2015, portanto, menos de 3% das famílias com
núcleo duplo. Com relação às covariáveis investigadas, considerou-se que
as pessoas que não trabalhavam tinham rendimento zero e não rendimento
inexistente (não aplicável), como declarado na pesquisa.
Por se uma amostra bastante reduzida, de fato a PNAD não tem representatividade para análise
de casais homossexuais.
11
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Também, para melhor interpretação dos resultados do modelo, as variáveis
contínuas foram colocadas em intervalos como, por exemplo, as faixas de
rendimento, idade, anos de estudo, etc. Os agrupamentos foram realizados
com base em análise exploratória dos modelos univariados com a maior desagregação possível em cada variável. Finalmente, vale registrar que o desenho amostral complexo foi considerado no modelo, visto que cada indivíduo da amostra não teve a mesma probabilidade de inclusão na pesquisa.
A PNAD disponibiliza a informação sobre variável de estrato (cruzamento de
variáveis de estratificação) e conglomerado (baseado no setor censitário),
que são essenciais para essa modelagem, permitindo inferências estatísticas estimadas de formas mais corretas. A Tabela 4.1 apresenta os resultados
das estatísticas de qualidade do ajuste do modelo e a Tabela 4.2, as estatísticas de ajuste do modelo completo, considerando todas as covariáveis.
No modelo, optou-se por mostrar a razão de chances, e não os coeficientes
estimados, para melhor interpretação. Adicionalmente mostram-se as estatísticas de Wald para cada covariável. A categoria de referência selecionada
para cada covariável está indicada em estilo sublinhado.
Em modelos de regressão logística binária existem algumas formas de
observar a qualidade do ajuste. A mais conhecida, por sua relação com o
modelo de regressão linear, é uma aproximação do coeficiente de determinação (R2), que indica a variação conjunta explicada no ajuste pelas covariáveis incluídas no modelo. Neste caso, o pseudo R2 proposto por Cox e Snell
indica que cerca de 37% da variação é explicada pelo modelo. A mesma
estatística, ajustada para o intervalo de 0-1 (pseudo R2 de Nagelkerke), revela que mais de 55% da variação estão descritos no modelo. Apesar de
grande parte da variação não ter sido explicada com as variáveis incluídas
no modelo, em modelos comportamentais como este, em que a escolha de
quem seria declarado como chefe pode variar enormemente por motivos
não mensurados na pesquisa ou, por outra, por motivos muito difíceis de se
mensurar, é esperado que esse valor não seja alto. Portanto, considerou-se
que o modelo ajusta bem os dados. Ademais, foi realizada uma validação
do modelo (não mostrada), com a seleção aleatória de 30% dos casos, algo
que confirmou o bom ajuste do mesmo.
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TABELA 4.1 | ESTATÍSTICAS DE QUALIDADE DE AJUSTE DO MODELO
LOGÍSTICO DE CHEFIA FEMININA EM CASAIS COM OU SEM FILHOS,
SEGUNDO VARIÁVEIS SELECIONADAS. BRASIL, 2015
Estatística

Estimativas

-2 Log likelihood

44516,411a

Cox & Snell R 2

0,364

Nagelkerke R 2

0,558

Teste de Hosmer e Lemeshow
Tabela de Classificaçãob

Sig. 0,001

Predito

Porcentagem
Correta

Chefe Mulher
Não
Sim

Observado
Chefe mulher

Chi-square 24,906 df 8,

Não

54,55

2,86

95,0

Sim

61,61

10,15

62,2

Porcentagem global
n

87,6
60.174

13.008

73.722

(a) Estimação terminada na interação de número 6 devido ao parâmetro estimado mudar menos de
0,001. (b) Valor de corte foi 0,500.

Outra estatística, observada na Tabela 4.1, que permite conhecer melhor a
qualidade do ajuste e determinar se as interpretações serão válidas, é a classificação de pares, entre a informação observada e estimada. Esses pares de
classificação indicam que para o caso da mulher ser cônjuge (ou, visto de
outra forma, o chefe era um homem, e não a mulher), em 95% das vezes o
valor observado e o predito foram coincidentes. Para o caso de a mulher ser
chefe, em 62% das vezes o modelo estima bem o valor observado. Assim, em
média, para todas as famílias, o modelo permitiria acertar a pressuposição de
a mulher ser a chefe ou a cônjuge em 87,6% das vezes.
As estatísticas do modelo completo ajustado, Tabela 4.2, permitem interpretar de maneira conjunta como cada variável está correlacionada com a
probabilidade de ser chefe na presença de outras variáveis. A estatística de
Wald, que torna viável saber quais variáveis são as que mais estão correlacionadas com a chance de a mulher ser a chefe da família, mostra que as
variáveis analisadas individualmente são significativas, mas aquela que mais
explica a variação nos dados, ou seja, a que mais diferencia as chefes das
cônjuges, é o número de horas dedicadas aos afazeres domésticos. De fato,
em geral, a declaração de horas de afazeres domésticos é sempre maior para
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as mulheres do que para os homens, no entanto, tomando como base as mulheres que realizam somente até nove horas de trabalho doméstico semanal,
aquelas que realizam de 10 a 20 horas têm 7,89 vezes mais chances de ser
chefe de família, chegando até 80 vezes mais chance para aquelas que realizam mais de 46 horas de trabalho doméstico semanais. Esse resultado parece indicar que nem sempre a declaração da chefia feminina está vinculada
a maiores vantagens para as mulheres. Como a maior razão de chances de
ser chefe também está conectada com maior educação das mulheres e maior
participação no mercado de trabalho, isso pode indicar que as mulheres que
estão mais presentes tanto nas atividades domésticas como extradomésticas são aquelas mais identificadas como chefes da família.
As horas trabalhadas no mercado de trabalho, no entanto, têm efeito contrário das horas em afazeres domésticos, pois as chances das mulheres serem chefe diminuem com o número de horas trabalhadas no mercado. Elas
têm quase duas vezes mais chance de ser a chefe (1,89) quando trabalham
de 15-39 horas semanais, ou somente 9%, se trabalham de 40-44 horas,
comparadas com aquelas em que o chefe atua mais de 49 horas semanais
em trabalho remunerado. Este fato parece ser contraintuitivo, tomando como
base os modelos de famílias patriarcais, onde o chefe seria, em geral, aquele
que garante os recursos financeiros para a família. No entanto, o que se pode
entender neste caso por chefe de família não é aquele/a responsável pelos
recursos, mas sim uma ideia de quem cuida da família no âmbito doméstico.
Como discutido na seção metodológica, a forma como os dados foram coletados não permite afirmar qual definição de pessoa responsável pela família foi
considerada por quem respondeu à pesquisa, visto que somente se solicita
que o informante selecione uma das pessoas da família que considera “Pessoa responsável pela unidade domiciliar (ou pela família) ou que assim fosse
considerada pelos demais membros” (IBGE, [s.d.]).
A situação de ocupação do chefe indica que trabalhar aumenta em 18% a
chance de a mulher ser chefe, se comparada com aquelas que trabalham e
são também aposentadas, pois a possibilidade de ser chefe diminui com a
idade e as aposentadas são mais idosas. No entanto, não trabalhar e nem
estar aposentada diminui em mais de 50% a chance de a mulher ser chefe
de família. Também, com relação à idade de início de trabalho, quanto mais
tarde começar a trabalhar, maior a chance de ser chefe, indicando que aquelas que começaram a partir dos 25 anos de idade têm 10 vezes mais chance
de ser chefe do que quando começam antes dos 15 anos. Esse resultado
pode estar relacionado com o fato de que as mulheres mais educadas, que
começam a trabalhar depois de terminar um curso superior, têm maior probabilidade de serem chefes, como aponta a covariável de educação, mostrando que aquelas com 11 ou mais anos completos de estudo têm o dobro
de chance de serem chefes se comparadas com chefes com até 3 anos de
estudo completo.
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TABELA 4.2 | ESTATÍSTICAS DO MODELO LOGÍSTICO DE CHEFIA FEMININA EM
CASAIS COM OU SEM FILHOS, SEGUNDO VARIÁVEIS SELECIONADAS. BRASIL, 2015
Características
selecionadas

Razão de 95% I. C. para EXP(B)
chances Inferior
Superior

Região

Wald

Sig.

72,39

0,000

Norte

0,77

0,68

0,87

17,34

0,000

Nordeste

0,68

0,62

0,75

57,14

0,000

Sudeste

0,68

0,62

0,75

64,74

0,000

Sul

0,72

0,64

0,80

37,28

0,000

Centro-Oeste

1,00

Urbano (ref. Rural)

1,70

1,57

1,85

163,75

0,000

175,72

0,000

Idade do chefe
até 29

1,00

30-44

1,59

1,47

1,72

141,26

0,000

45-59

1,64

1,50

1,79

114,97

0,000

60+

1,94

1,73

2,18

121,93

0,000

3,48

0,324

Cor/raça do chefe
Indígenas/SD

1,27

0,90

1,81

1,84

0,174

Branca

0,98

0,90

1,07

0,21

0,644

Parda

0,96

0,88

1,04

0,90

0,344

Preta

1,00
550,95

0,000

Educação do chefe
até 3 anos

1,00

4-7 anos

1,11

1,03

1,21

6,86

0,009

8-10 anos

1,37

1,25

1,50

46,37

0,000

11 ou mais

2,27

2,09

2,47

378,86

0,000
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TABELA 4.2 | ESTATÍSTICAS DO MODELO LOGÍSTICO DE CHEFIA FEMININA EM
CASAIS COM OU SEM FILHOS, SEGUNDO VARIÁVEIS SELECIONADAS. BRASIL, 2015
Características
selecionadas

Razão de 95% I. C. para EXP(B)
chances Inferior
Superior

Situação de ocupação
do chefe

Sig.

858,06

0,000

Trabalha e
aposentado/pensionista

1,00

Só trabalha

1,18

1,03

1,34

6,10

0,013

Só aposentado

0,09

0,08

0,12

516,46

0,000

Não trabalha
e nem aposentado

0,46

0,38

0,57

55,58

0,000

Contribui para
a previdência

1,49

1,39

1,61

110,06

0,000

458,87

0,000

Horas de trabalho
do chefe
Não Trabalha

2,82

2,42

3,27

182,56

0,000

15-39 hs

1,95

1,75

2,16

157,08

0,000

40-44

1,09

0,99

1,19

3,11

0,078

45-48

0,83

0,74

0,94

9,01

0,003

49+

1,00
12.446,77

0,000

Horas de afazeres
domésticos do chefe
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Wald

Até 9hs

1,00

10-20

7,89

7,45

8,35

5054,65

0,000

21-30

22,74

21,20

24,39

7620,07

0,000

31-45

53,99

48,52

60,08

5354,10

0,000

46+

80,29

68,41

94,24

2878,90

0,000
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TABELA 4.2 | ESTATÍSTICAS DO MODELO LOGÍSTICO DE CHEFIA FEMININA EM
CASAIS COM OU SEM FILHOS, SEGUNDO VARIÁVEIS SELECIONADAS. BRASIL, 2015
Características
selecionadas

Razão de 95% I. C. para EXP(B)
chances Inferior
Superior

Idade de início de
trabalho do chefe

Wald

Sig.

1.598,48

0,000

até 14

1,00

15-19

1,70

1,59

1,80

280,50

0,000

20-24

3,59

3,21

4,02

487,01

0,000

10,78

8,77

13,24

513,60

0,000

6,95

6,13

7,89

905,86

0,000

1.130,83

0,000

25+
Não Trabalha
Rendimento de todas
as fontes em SM
até 1/4

3,90

3,40

4,46

386,17

0,000

1/4 a 1/2

7,84

6,60

9,31

552,16

0,000

1/2 a 1

4,63

4,01

5,33

447,64

0,000

1a2

2,56

2,32

2,82

358,34

0,000

2a3

1,11

0,99

1,24

3,18

0,074

3a5

1,13

1,01

1,27

4,25

0,039

5+

1,00

Tem parentes/agregados
na família

1,13

1,04

1,22

9,24

0,002

Tem mãe no domicílio

2,46

2,01

3,00

78,36

0,000

108,84

0,000

Tipo de família
Casal sem filhos

1,00

Casal com filhos < 14

0,73

0,68

0,78

76,27

0,000

Casal com filhos >= 14

1,05

0,99

1,12

2,57

0,109

Casal com filhos < e > 14

0,99

0,91

1,09

0,02

0,883

Casado(a)
(ref. Consensual)

1,80

1,71

1,90

477,60

0,000

Constante

0,00

2.210,32

0,000

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2015.
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Foram investigadas as informações de rendimentos do trabalho e de todas
as fontes. Como estas estão muito correlacionadas, optou-se por colocar no
modelo somente o rendimento de todas as fontes, visto que inclui valores
de benefícios, pensões e aposentadorias, muito importantes para várias famílias. Uma primeira observação a se fazer é que o rendimento não tem um
comportamento linear, como de fato já era possível observar no Gráfico 4.1
(Painel D). Entre as mais pobres, a chance de ser chefe de família é alta e vai
diminuindo até o valor de dois salários mínimos, a partir de onde os riscos
são parecidos com aquelas com rendimento de cinco ou mais salários mínimos, utilizada como categoria de referência. Após controlar todas as demais
covariáveis, percebe-se que a maior chance para as mulheres serem chefe é
para a categoria de 1/4 a 1/2 salário mínimo, com chance quase oito vezes
maior, comparada à categoria que recebe cinco ou mais salários mínimos de
todas as fontes de rendimento. Da mesma forma, contribuir para a previdência social aumenta a chance de a mulher ser chefe em 49%, se comparada
com quem não contribuía.
Com relação à composição das famílias e conjugalidade, foram averiguadas
as situações de presença de outros parentes e/ou agregados na família, a
presença ou não de filhos, diferenciando-se entre aquelas com filhos maiores
e/ou menores que 14 anos de idade e, ainda, se a mãe do chefe estava presente no domicílio. Ademais, se verificou se o tipo de união conjugal do casal
mudava a chance de as mulheres serem chefes. Os resultados indicam que
ter família estendida, ou seja, ter parentes e/ou agregados morando com o
casal aumenta pouco a chance de a mulher ser chefe (13%), mas ter a mãe no
domicílio multiplica a chance em duas vezes e meia. Também, estar casada,
comparada com estar em união consensual, aumenta em 80% a chance de
a mulher ser a chefe de família. A presença de filhos na família diminui essa
chance quando frente a casais sem filhos, mas somente é estatisticamente significativa a comparação quando há apenas filhos menores de 14 anos,
muito provavelmente devido ao fato de que em famílias com filhos maiores
de 14 anos a mulher tem idade mais elevada, e a idade está positivamente
associada à chefia feminina (mulheres acima de 30 anos de idade têm de
60% a 2 vezes mais chance de ser chefes do que as jovens até 29 anos).
A grande diversidade do país poderia trazer oportunidades bastante diferenciadas de as famílias terem uma chefia feminina. Neste sentido, as informações sobre região de residência e situação de domicílio urbano ou rural
podem ajudar a identificar maiores chances de a mulher ser chefe da família.
Os resultados do modelo indicam que tanto a região como situação do domicílio explicam pouco da variação dos dados de chefia. Entre as regiões,
o Centro-Oeste, que é possível dizer, na maioria das vezes, representa uma
média nacional, as mulheres têm mais chance de ser chefe, diante de todas
as demais regiões. Aquelas com as menores chances são o Nordeste e o Sudeste. Já com relação à situação do domicílio, pode-se dizer que o esperado
se confirma, pois em domicílios nas áreas urbanas, as mulheres têm 70%
mais chance de serem as chefes do que aqueles em áreas rurais.
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Ainda, com relação à diversidade, investigou-se sobre se a cor ou raça do
chefe identificavam alguma mudança na chance de a mulher ser chefe da
família, dada a grande desigualdade social e cultural que, em geral, está vinculada a essa característica da população. Conforme pode ser observado na
Tabela 4.2, este atributo se mostrou estatisticamente não significante, mas
dada a relevância do resultado, optou-se por incluir tal variável no modelo
final. Assim, pode-se afirmar que, segundo os dados da pesquisa em 2015, as
mulheres brancas, pretas ou pardas tinham estatisticamente a mesma chance
de serem chefes da família no país.
Resumidamente, pode-se dizer que a chefia feminina tem maior chance de
ocorrer quando as mulheres passam muitas horas semanais em afazeres
domésticos, quando participam das atividades produtivas, mas em trabalhos que não são em tempo integral, quando não começaram a trabalhar
muito jovens, entre aquelas com menores rendimentos mensais, mas também entre as mais educadas. Portanto, a chefia feminina, em casais com ou
sem filhos, pode estar associada a questões vinculadas a um maior empoderamento das mulheres, mas ocorre em diferentes grupos populacionais.
Como mencionado inúmeras vezes, a chefia feminina entre casais aumentou
consideravelmente no período analisado, desde 2001 a 2015, mas ainda assim, em menos de 1/4 das famílias com núcleo duplo a mulher foi considerada a chefe da família. Entre os fatores em que foi possível identificar mudanças nas chances de a mulher ser a chefe, chama a atenção a informação sobre
afazeres domésticos. É amplamente conhecido que apesar de toda alteração
nas relações de gênero e empoderamento das mulheres, com a entrada maciça destas no mercado de trabalho, os afazeres domésticos e cuidados com
a família, seja com os filhos ou com idosos, ainda são tarefa que recai sobre
elas. Pode-se dizer que a revolução de gênero levou as mulheres ao mercado
de trabalho, no âmbito público, mas esta ainda não aconteceu no interior
das famílias, no âmbito privado, pois não trouxe os homens para os cuidados
domésticos (ESPING-ANDERSEN, 2009).
Os dados da PNAD permitem confirmar essa afirmação, visto que cerca
de 45% dos homens que são chefes de casais declaram não executar nenhum afazer doméstico e quase 30% realizam somente até nove horas
semanais. Por outro lado, apenas 1,5% dedica mais de 30 horas semanais
cuidando dessas atividades. Ao contrário, entre as mulheres que são chefes de casais, somente 4% declaram não realizar afazeres domésticos e
quase 55% gastam mais de 21 horas semanais dedicadas às tarefas não
remuneradas no domicílio. A porcentagem de chefia dos casais segundo
as horas em afazeres domésticos segundo o sexo do chefe e tipo de família pode ser observada no Gráfico 4.2. Nota-se claramente a inversão para
chefia feminina e masculina, em que o percentual de chefe mulheres está
positivamente correlacionado com as horas em afazeres, e o de homens,
negativamente relacionado.
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GRÁFICO 4.2 | CHEFIA MASCULINA E FEMININA POR TIPOS DE FAMÍLIA
COM NÚCLEO REPRODUTOR (CASAIS) SEGUNDO HORAS TRABALHADAS
EM AFAZERES DOMÉSTICOS PELOS CHEFES DAS FAMÍLIAS. BRASIL, 2015
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Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2015.

Essa relação nos dados é o que explica por que tal variável é estatisticamente
tão significativa na identificação da chefia feminina, pois apesar de somente
menos de um quarto das mulheres terem a chefia em casais, estas acumulam
as tarefas domésticas às demais, ainda que diminuam a média de afazeres
quando participam do mercado de trabalho.
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Considerações finais

O

Brasil passou por grandes transformações econômicas, sociais e demográficas nas últimas décadas, deixando de ser uma sociedade essencialmente rural e agrária para se transformar em uma sociedade urbana, industrial e de serviços, com diversificação da estrutura produtiva e a abertura de
novas oportunidades de trabalho e de aumento dos níveis de escolaridade,
especialmente para o sexo feminino. A transição demográfica e epidemiológica possibilitou a redução das taxas de mortalidade, em especial a mortalidade infantil, e o aumento da esperança de vida. Como consequência, houve
uma mudança na estrutura etária, com majoração da proporção de pessoas
em idade produtiva, o que favorece o surgimento de uma janela de oportunidade demográfica que pode funcionar como um bônus para a economia e
aumentar a renda per capita. Desde 1985, o país vive o seu mais longo e profundo período democrático, o que possibilita a participação cidadã e a criação de uma legislação voltada para a redução das desigualdades de gênero.
As transformações ocorreram em nível macroeconômico, com melhoria no
padrão de vida da população, elevação dos níveis educacionais e aumento
das taxas de atividade no mercado de trabalho. Porém, as transformações microeconômicas foram ainda mais significativas, pois além dos ganhos gerais
compartilhados por toda a população, as mulheres superaram os homens na
saúde e na educação e diminuíram as diferenças de gênero no mercado de
trabalho. Por isto, se diz que o bônus demográfico no Brasil é um bônus feminino, pois a melhoria individual das condições de saúde, educação e trabalho
das mulheres propiciou ganhos econômicos agregados à sociedade.
O Brasil teve, em seu alicerce constitutivo, uma forte influência do poder patriarcal que se manifestava na estrutura hierárquica e autoritária da família,
nas vantagens e direitos legais usufruídos por pais e maridos, nos poderes
masculinos vinculados ao casamento e na relação desigual da divisão sexual
e social do trabalho. Embora seja fácil encontrar manifestações concretas do
tradicional patriarcado, o poder masculino absoluto não é mais a regra e o
país passa por um lento, mas continuado, processo de despatriarcalização.
Sem dúvida, a Constituição Federal de 1988 é um marco da maior equidade
de gênero e gerou avanços nas leis complementares, nas leis ordinárias e nas
resoluções expedidas pelo Poder Legislativo. Houve também ganhos inegáveis nas políticas públicas de proteção social, que favoreceram uma maior
igualdade, na prática, entre homens e mulheres.
Todas essas transformações afetaram e reconfiguraram os arranjos familiares
nacionais. Como visto no Capítulo 1, as famílias compostas por casais (núcleo
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duplo) com filhos representavam cerca de dois terços do total de famílias brasileiras em 1980. Os casais sem filho eram o segundo maior arranjo (12,1%),
seguido do monoparental feminino (11,5%) e dos arranjos unipessoais (5,8%).
Entre 1980 e 2015, o arranjo casal com filhos perdeu a hegemonia e ficou
abaixo de 50% do total de famílias, enquanto os demais arranjos familiares
aumentaram e se diversificaram.
Neste processo, houve expansão no número e no percentual de mulheres
chefes de família ao longo da segunda metade do século XX. Segundo os
dados da PNAD, do IBGE, havia 14 milhões de mulheres chefes de família em
2001, representando 27,4% do total das famílias do país. Se esse número já
era elevado naquele momento, ele mais que dobrou nos primeiros 15 anos
do século XXI e atingiu 28,9 milhões de mulheres chefes, em 2015, representando 40,5% do total das famílias brasileiras.
Todavia, o crescimento não foi apenas quantitativo, mas também qualitativo, pois, em 2001, cerca de 81% das chefias femininas estavam localizadas
nas famílias monoparentais e nos arranjos unipessoais (pessoas sós), que são
composições familiares de núcleo único (sem cônjuge) e a chefia feminina
ocorre, automaticamente, pela ausência de um parceiro. No caso dos arranjos unipessoais, a chefia feminina se dá por oportunidades (mulher opta por
morar sozinha para estudar, trabalhar ou para ter maior autonomia) ou por
fatalidades (viuvez, separação, morte de parentes, etc.). No caso dos arranjos
monoparentais femininos, também existem oportunidades e fatalidades, mas
acrescentam-se os casos em que os homens (cônjuges ou parceiros) não se
comprometem com a criação e o cuidado dos filhos e abandonam a convivência doméstica com suas cansativas atividades de reprodução e cuidado.
No século XXI, o valor relativo de 81% das chefias femininas localizadas nas
famílias monoparentais e nos arranjos unipessoais de 2001 diminuiu para
58%, em 2015. A grande novidade desses 15 anos foi o aumento da chefia
feminina nos arranjos de núcleo duplo (chefe e cônjuge), ou seja, casal com
filhos e casal sem filhos, em que o percentual de chefias femininas passou
de 9,8% em 2001, para 34,5% em 2015. A chefia, nesses casos, não é automática, mas depende de um certo empoderamento econômico ou cultural,
envolvendo um processo de negociação entre as duas pessoas que formam o
casal, até a escolha do chefe ou responsável pelo domicílio.
Outra novidade do período foi a redução do peso relativo das famílias monoparentais femininas. Em 2001, as mulheres em famílias monoparentais
representavam 64,3% de todas as chefias femininas e esse percentual caiu
para 40,1% em 2015. Dois fatores que contribuíram para tal redução foram
a queda da fecundidade entre as mulheres adolescentes e jovens e o envelhecimento populacional. A cada dia, as mulheres abaixo de 25 anos representam uma proporção menor da população e estão tendo menos filhos.
A expectativa, portanto, é a continuidade da diminuição do peso relativo do
arranjo monoparental feminino no conjunto das famílias brasileiras. Tendem
a perder força os estudos que realizam uma relação mecânica entre “família
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quebrada” (monoparental) e feminização da pobreza, embora as altas taxas
de mortalidade de jovens por causas externas seja um fator preocupante,
pois reduz a esperança de vida da juventude e desequilibra a razão de sexo,
fazendo com que muitas mulheres desses grupos etários não encontrem um
parceiro do sexo oposto em função da violência letal.
O modelo multivariado apresentado no Capítulo 4 estimou as chances de a
mulher ser a chefe da família quando conhecidas as características sociodemográficas e econômicas da pessoa responsável (ou chefe) da família, para o caso
dos arranjos de núcleo duplo (casal com filhos e casal sem filho), confirmando
o fato de que o percentual da chefia feminina tem maior chance de ocorrer com
a maior educação e as maiores taxas de participação no mercado de trabalho,
mas também, e com muito maior força, quando estas passam muitas horas semanais em afazeres domésticos. Assim, poder-se-ia dizer que a mulher precisa
acumular mais capital social e familiar para ser denominada como chefe da
família quando tem um parceiro presente no domicílio. Porém, no outro extremo, o modelo indicou que o percentual de chefia feminina também tem maior
chance de ocorrer nos casos em que as mulheres possuem menores rendimentos oriundos de todas as fontes pessoais de renda, principalmente nos estratos
mais baixos do rendimento total per capita, muito provavelmente resultado de
um efeito do desenho do programa de transferência de renda que coloca a
mulher como a responsável pelo recebimento do recurso.
Portanto, o grande crescimento da chefia feminina entre 2001 e 2015 não
se deve apenas aos fatores clássicos de empoderamento feminino – como a
educação e o emprego –, mas também aos indicadores de maior envolvimento com as responsabilidades domésticas. Fica claro que o aumento da chefia
feminina não pode ser associado automaticamente com os processos de exclusão e vulnerabilidade social e muito menos à perspectiva da feminização
da pobreza. Existe uma multiplicidade de causas individuais e sociais que se
somam para reordenar a estrutura de poder no seio das famílias brasileiras.
Evidentemente, os instrumentos de coleta de dados precisam ser aperfeiçoados para captar melhor a questão da chefia ou responsabilidade familiar, que
muitas vezes é compartilhada por mais de um membro da família, como apontado no Censo Demográfico de 2010. Por questões operacionais, é preciso se
definir a pessoa de referência e as relações de parentesco e convivência ao
seu redor. Conhecer melhor a pessoa indicada para a referência (número 1 do
questionário) é um desafio que o IBGE e os institutos de pesquisa precisam
investigar para permitir análises mais adequadas sobre esse fenômeno que
está em transformação em nossa sociedade.
No longo prazo, as mulheres brasileiras estão reduzindo ou até revertendo as
desigualdades de gênero. Quer seja por oportunidades, fatalidades ou conveniências diversas, o fato é que tem crescido a chefia feminina e há uma tendência para maior equidade de gênero entre os arranjos familiares brasileiros,
embora uma justa equidade entre homens e mulheres ainda seja uma meta a
ser conquistada em um futuro que, se espera, não esteja muito distante.
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