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Dupla jornada faz mulheres serem minoria entre os que
usam internet para lazer. Confira os hábitos delas e dos
homens na web

Pesquisa do Ipea mostra que, no Brasil, elas se conectam mais para ler jornais e ouvir música,
e eles para baixar jogos e filmes

Daiane Costa
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Mulheres gastam 21 horas por semana para cozinhar, lavar, passar e organizar a casa. Homens trabalham a metade Foto:
Arte de Nina Millen
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RIO - As mulheres são maioria entre os usuários de internet no Brasil, mas

são os homens quem mais usam a web para atividades de lazer, mostra

estudo do Ipea. De uma lista de sete tipos de recreações envolvendo jogos,

música, filmes e leitura, a participação delas é menor em todas. A mais provável

explicação para esse comportamento vem de uma desigualdade que não tem

nada de virtual. Como a responsabilidade pelos cuidados da casa e dos filhos

recai sobre a mulheres , as que trabalham fora acabam sobrecarregadas pela

dupla jornada e com menos tempo livre que os homens.

A divisão sexual do trabalho doméstico é a mesma há mais de duas décadas ,

segundo o IBGE. Enquanto as mulheres gastam em média 21 horas por semana

para cozinhar, lavar, passar e organizar a casa, os homens trabalham a metade.

Apesar de todas as mudanças feitas no questionário de investigação ao longo

desse período, que passou a contabilizar o tempo empregado em pequenos

reparos, trabalho mais praticado pelos homens, o número de horas não se mexe. 
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Com seleção neutra, empresas aumentam contratação e promoção de mulheres

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

https://oglobo.globo.com/celina/gols-de-barriga-luta-das-maes-que-atuam-dentro-fora-da-copa-do-mundo-23743063
https://oglobo.globo.com/economia/celina/mulher-trabalha-em-casa-dobro-do-tempo-que-homem-ha-mais-de-duas-decadas-23623348
https://oglobo.globo.com/celina/com-selecao-neutra-empresas-aumentam-contratacao-promocao-de-mulheres-23659389#OGLOBO-LEFT-RAIL-DESKTOP-item-sel-15,editorial,564c7c2f-862a-44e9-9a53-0fa6016281b3
https://oglobo.globo.com/celina/com-selecao-neutra-empresas-aumentam-contratacao-promocao-de-mulheres-23659389#OGLOBO-LEFT-RAIL-DESKTOP-item-sel-15,editorial,564c7c2f-862a-44e9-9a53-0fa6016281b3
https://oglobo.globo.com/anuncie/
https://clubeoglobo.secure.force.com/?utm_source=siteoglobo&utm_medium=display&utm_campaign=economia_footer_relacionamento_app_parceiros&utm_content=
https://clubeoglobo.secure.force.com/?utm_source=siteoglobo&utm_medium=display&utm_campaign=economia_footer_relacionamento_app_parceiros&utm_content=


24/06/2019 Dupla jornada faz mulheres serem minoria entre os que usam internet para lazer. Confira os hábitos delas e dos homens na web - …

https://oglobo.globo.com/celina/dupla-jornada-faz-mulheres-serem-minoria-entre-os-que-usam-internet-para-lazer-confira-os-habitos-delas-dos-… 3/14

'O mundo dos negócios ainda é dos homens', lamenta embaixadora de projeto de
gênero

Mulheres ainda são minoria no universo de investidores

'Diversidade pode criar mais inovação', diz Margareth Øvrum, presidente da
Equinor Brasil

Mesmo quando elas usam a web para lazer essa desigualdade fica evidente. As

atividades com maior participação feminina são ouvir música e ler jornais, em

que elas correspondem a 49% do total de brasileiros que usam a internet com

essas duas finalidades. Já os homens estão mais concentrados em baixar jogos e

filmes e jogar on-line. Eles representam 60% dos usuários desses três conteúdos.

Para chegar a essas conclusões, os autores do estudo cruzaram dados de 2017 da

Pesquisa Sobre o Uso das Tecnologias de Informação do IBGE.  

— A mulher pode limpar a casa ouvindo música. É diferente de você jogar on-

line, que requer atenção total. Quanto à grande presença entre os leitores de

jornais, isso vai ao encontro de uma maior busca por qualificação. As mulheres

precisam estudar mais para ter as mesmas chances que os homens no mercado

de trabalho. Estar bem informada integra esse contexto — analisa a doutora em

sociologia e uma das autoras do estudo, Daniela Ribas.
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COMO HOMENS E
MULHERES GASTAM
SEU TEMPO NA INTERNET

60,2 39,8
Homens Mulheres

DOS QUE JOGAM ON-LINE

63,1 36,9
Homens Mulheres

DOS QUE BAIXAM JOGOS

51,3 48,7
Homens Mulheres

DOS QUE LEEM JORNAIS

51,3 48,7
Homens Mulheres

DOS QUE OUVEM MÚSICA
ON-LINE
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As mulheres só são maioria dentro do grupo dos que nunca haviam acessado a

internet para alguma dessas atividades recreativas. Para o coordenador do

levamento, que também é doutor em sociologia, Frederico Barbosa, essa

exclusão digital reflete um mercado de trabalho menos receptivo à mão de obra

feminina:

56,8 43,2Homens Mulheres

DOS QUE BAIXAM MÚSICAS

52,3 47,7
Homens Mulheres

DOS QUE ASSISTEM A VÍDEOS

61,5 38,5
Homens Mulheres

DOS QUE BAIXAM FILMES

Fonte: Ipea com base em dados da Pesquisa
sobre o uso das Tecnologias de Informação (TIC)
de 2017 do IBGE
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— As mulheres têm menos acesso ao emprego e, quando têm, o salário é menor.

Isso pode dificultar o acesso à internet. Muitas pessoas se conectam no ambiente

de trabalho. Além disso, as mulheres fazem muitas coisas durante o dia. Elas

têm mais escolhas a fazer em relação ao uso do tempo.

Historicamente o desemprego é maior entre as mulheres. O dado mais recente,

do primeiro trimestre deste ano, mostra que, enquanto a taxa delas está em

14,9%, a dos homens é de 10,9%. Além disso, em média, o salário feminino

corresponde a apenas 79% do masculino.
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Até 2030, participação feminina no mercado de trabalho vai crescer mais que a
masculina

Estilo de vida, inclusive a ostentação nas redes sociais, pode ser prova para obrigar
ex a pagar pensão alimentícia

Copa do Mundo feminina: veja o ranking de igualdade de gênero nos países que
participam do torneio

Diversidade é bom para os negócios: entenda o impacto que as políticas de
inclusão têm nas grandes empresas

Um outro estudo, realizado pela consultoria especializada em cultura JLevia,

também em 2017, mostra que a dupla jornada não prejudica apenas no lazer das

mulheres na internet. O levantamento, feito com mais de 10 mil brasileiros de 12

capitais, identificou que elas têm mais interesse que homens em ir a atividades

culturais, mas geralmente vão menos.
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Em termos de comportamento, se a internet é mais utilizada para compartilhar

ou para produzir conteúdo, a pesquisa do Ipea mostrou que há um equilíbrio

maior. Ainda que com pouca diferenciação, as mulheres estão mais interessadas

do que os homens em compartilhar conteúdo recebido ou postar textos, imagens

e vídeos de autoria própria. Os homens estão mais interessados em criar ou

atualizar blogs e páginas da internet.
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Sérgio Cabral
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2. 'Daniel Alves quer voltar ao Barcelona', diz jornal espanhol

O Globo

3. Filho de Angélica e Luciano Huck sofre acidente com wakeboard em Ilha Grande

Diego Amorim, Gilberto Porcidonio e Renan Rodrigues

4. Carro invade ponto de ônibus e atropela cinco pessoas da mesma família

Felipe Grinberg

5. Moro desiste de ir à audiência na Câmara para falar sobre mensagens publicadas por
site

Eduardo Bresciani e André de Souza
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Clarissa Pains
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Dupla jornada faz mulheres serem minoria entre os que usam internet para
lazer. Confira os hábitos delas e dos homens na web
Daiane Costa

No meio-campo é que elas ganham o jogo: Amandine Henry e Formiga travam
duelo neste domingo
Tatiana Furtado, enviada especial
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Bicicleta é coisa de mulher: entenda como a emancipação feminina foi
construída sobre duas rodas
Bia Rohen*

K-pop: prostituição e abusos sexuais escandalizam música coreana
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Jaime Santirso, do El País

Paolla Oliveira e Fernanda Gentil aderem à campanha de equidade de gênero
alavancada por Marta
O Globo

Até 2030, participação feminina no mercado de trabalho vai crescer mais que
a masculina
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