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testar a capacidade
aprofundando

formular

possibilitem

as atividades

femi

que não podem ser levantadas

demasiadaoente

limitado

com

(Devaki Jain:

1978),

Perspectivas

Teôricas_E9ra

a Análise

de Critérios
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teóricas
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ênfase exclusiva,

privilegiando

industrial,

de de eventos orientada
Desta forma os censos

para a formulação

latino-americanos

vez que é notória
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provenientes

organizada

representação

agências

censitárias,
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constituídos

sem

laços familiares.

Ao lado da orientação
se concentrem

na averiguação
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contratos
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elaborada
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ou de arrendamento.

A

neste caso, entre unidade
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capitalistas,

esta forma de disjunção
em conjunto
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falseada
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e

de

prod~
computa
unidade

entre casa e trabalho,

pode propiciar

social, com os contratos

como contratos

de

Se o censo

residencial

com a dissociação

mediante
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os instrumentos

das fazendas.
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residencial

que a produção

t~~porariamente

ção que são de propriedade

mento retratados
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de

e
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efetuam contratos

famílias

produtiva,

fora da

que exploram

de produção,
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residentes

so

a saída de alguns

um instrumento

frido, ou não, o impacto do cap~talismo,

rurais

ativi

a organização

as residências,

propriedades

cial está contida na unidade

As

nidade residencial

de bens destinados

de trabalhadores

com

domiciliar

de produção.

a saída de outros para o trabalho

Na pequena

de

relaciona-se

a unidade

são descontínuas,

em seu interior

que lhes são adjacentes

..

Interamericano

produtiva.

da fábrica como unidade

dades nos dois contextos

do grupo

Produtiva

No capitalismo
se diferencia

de parente~

a um componente

(Instituto

coletâ

1978; BllYoso

as categorias

deste conceito

da casa na estrutura

Unidade Domiciliar

nesta

de assalariamento

uma imagem
de

arrenda

-

.
operarlo

(Aguiar 1978).

Toda análise
consideração

a posição

do trabalho

da residência

feminino

no aparato

deve levar em
produtivo

da
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sociedade,

considerando

de residencial
sidencial

constitui

diferenciada

dencial compreendida

..

as seguintes
a unidade

da unidade
na unidade

Domicílios

alternativas:

produtiva;
produtiva;

(1)

unida

(2) unidade
(3) unidade

re
reSl

produtiva.

coletivos

também podem ser

analisa

dos segundo a mesma classificação.

Uma Crítica ao Conceito

de Chefe de Domicílio

o conceito de chefe de domicílio
análise

de pequena

onde a residência

sexo masculino,
compreendida

no domicílio.

texto doméstico,
lher incumbe-se

no contex

Na economia

dos afazeres

de chefe de domicílios

que as mulheres

exercem

das para o mercado.

no con
a mu

da socialização

dos

Em qualquer

dos

esconde tanto a

em conjunto,

a situação

é ignorada

~asos,

autoridade

em casa, quanto as atividades

de casa, sendo responsáveis,

concel

fora de casa e

Quando ambos os cônjuges

domésticos,

o

diferenciados,

domésticos,

à família.

familiar

capitalista,

quando o homem trabalha

de

aos trabalhadoresdo

da mão-de-obra

papéis altamente

filhos e do apoio afetivo

assuntos

desenvolvida

é entregue

como representantes

to denota que existem

o conceito

mercantil,

sob o comando do dono da casa, ou à economia

to doméstico,
"plantation"

produção

à

adequa-se

orient~

trabalham

fora

pelas decisões

dos

pelos censos

lati

no-americanos.

A análise
tivo, permite,
possibilita

não apenas,

a construção

como também a distinção
balho realizado
doméstico,
-.

são exercidas

a organização

da categoria

chefe de

entre trabalho

doméstico,

possibilita

trabalho

prod~

social que
residência,

extra-doméstico

da residência

A classificação

tiva às atividades

da casa no aparato

conhecer

no contexto

emprego

tria caseira.

Trabalho

da poslçao

e

tr~

tais como: trabalho

a domicílio

e

indús

do local onde estas atividades

incluir,

ainda, uma categoria

que são exercidas

rela

na rua.

e Emprego

A análise
bilita apreender
e emprego.

da relação

entre casa e trabalho possj

o sentido que detêm os conceitos

As categorias

sos latino-americanos

de atividades

adequam-se

mais

à

de trabalho

relacionadas
mensuração

pelos ce~
do emprego
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ou do trabalho
apreensão

assalariado

do trabalho

(Levitan 1979), em

ligado à pequena

Leal e Deere
trabalho

assalariado

vando que as relações
tomadas como objeto
do desenvolvimento

familiar

de produção

da Colombia.

lita estratificar
tração

na pequena

diferenciação

no aparato

da pequena

das por Schmukler

produção,

que toda análise

e trabalho.

que se estabeleça

ção, de acordo

de trabalho

de alimentos,

seja computado

também

sobre a

são apont~

devem

devem

de

diferen
permitir,

da pequena

produtiva

prod~

e da

feminina

tecno

na força

diz respeito

as perguntas

é endereçada

destinado

de roupas

(Neto 1978;

1978; Carvalho

aos homens,

lho é sinônimo

remunerada.

as atividades

do-lhes que informem
de referência.

se exerceram

Vera e Laird

exploratório
elaborar

exercidas
alguma

com a

mu

prete~
p~

Mesmo que

realizam

sejam
ativida

camponesa,

trab~

Uma solução consiste
por mulheres,

pedi~

delas, em um período

(1978) propõem

anterior

sãoel~

pela

ainda assim estas

pois na economia

não

desempenhadas

que as mulheres

des serão pouco reportadas,

em pré-codificar

à

Silva

asquais

é sub-representado.

mulheres,

de atividade

e

desempenhadas

sobre as atividades

sobre o trabalho
às próprias

a domicílio

às formas mediante

feminino

a

Outra razão para que

sobre as atividades

o trabalho

avançam

do ésticas que lhes são contí

pelos censos.

são de obter informações

possibilite

pen~

(1978).

para esta coletânea

ou à confecção

Se uma pergunta

trabalho

possibi

à recomendação

Os estudos

nas atividades

perguntas

endereçadas

também

femininas

Silva e Cappellin

guas, sendo omitidos

la mulher,

emdua~

Observações

conduzem

segundo a qual o trabalho

1978) esconde-se

lher.

observan

uma vez que a participação

1978; Abreu,

boradas

produção,

varia de acordo com estas dimensões.

perspectiva

Aguiar

o impacto

segundo o grau de

da unidade

Contribuições

produção

analisar

uma diferenciação

com o tamanho

logia empregada,

unidades

mercantil

sobre as atividades

ciar entre emprego
ainda,

nas

(1978) e por Hermitte e Segre

Estas observações

obser

diferencialmente

produtivo.

produção

entre

não-remunerado

O estudo que elaboraram

a pequena

capitalista

diferenciar

de estudo possibilitam
capitalist~

da

mercantil.

predominantes

do que as duas formas podem coexistir
regiões

produção

(1978) procuram

e trabalho

detrimento

a elaboração de um

ao levantamento

uma lista das atividades

definitivo,que
que as mulheres

realizam

com malor frequência.

dades podem ser identificadas
servando

que é possível

em pequenas

e grandes

um conjunto

articulado.

segundo o produto

identificar

unidades

As categorias
utilizadas

na América

te em Naciones
dos países

trastada

(1978: 108-127).

(International

que esta combinação

artesanal,

contíguo

do trabalho

orientadas

veys" exploratórios
ra elaboração

exploratórios
de padrões,

que possam

possibilitando

no con

Técnicas

etno

de

"sur

de toda variada

pela mulher.

podem ser dedicados

ficação de ocupações

realizadas

que as listagensexi~

para a análise

desenvolvidas

deve possibi

podem constituir base p~

Pressupõe-se

tentes não são suficientes

apreensão

por intermédio

ou censos pilotos

desta lista.

ma de atividades

obtidas

cog

doméstico.

para o mercado.

abertas

a

feminino

as atividades

1976).

é geralmente

dificultando

ao trabalho

parte

exercidas

Labour Office

enfatiza,

doméstico,

litar que sejarrtclassificadas

e perguntas

como

A maior

agrega as atividades

Toda análise

gráficas

consideradas

comparativamen-

e artesãos

texto domiciliar,

envolvidas

Latina foram analisadas

com o trabalho

do trabalho

ob

ocupacionais,

Unidas-CEPAL

A continuidade

agrícola

as atividades

produtivas

ativi

classificatôrias

latino-americanos

por operários

Sautu indica que estas

EsteB

trabalhos

a um maior nível de

conduzir

ao

a sua utilização

g~

especi

estabelecimento
em estudos dernaior

amplitude.

Período de Referência

na Análise

do Trabalho

Feminino

o período de tempo empregado cornoreferência p~
ra verificar

se o entrevistado

economicamente

pelo censo

(D'Souza

CEPAL 1978; Lattes e Wainerman
ríodo de referência,

teriores

atividade

engajado

Estas não são apreendidas,

nas às atividades

realizadas

Souza 1978; Naciones
Lattes e Wainerman

Unidas

quando a pergunta

rural femini

economicamente

ati\a, uma

exerce atividades

se a pergunta

experiências

sazo

se refere

ape

ao censo

(Di

1978; Souza e Silva

Algumas

so

aos doze meses an

na semana anterior

Unidas-CEPAL

1979).

da força de tr~

será o componente

populacional

população

Quanto mais amplo o p~

se refere

na população

vez que este contingente
nalS.

1979).

exercida

à

1978; Naciones

como por exemplo,

ao censo, tanto maior

no que aparece

ou não

ativa pode afetar a composição

balho encontrada

bre a principal

pertence

1978;

realizadas

no contexto
realizado

rural latino-americano,

no Paraguai

vel elaborar

questões

tempo: um relativo
semana anterior
um relativo

(Vera e Laird 1978), apontam
com vários referenciais

ao momento

um anual e

de comparações

Isto permite

internacionais

lizam apenas uma semana de referência,
tísticos

sobre o trabalho,

ção do trabalho

o

trabalho

também afeta o cômputo

tes na produção

esta

mero de horas muito

superior

as atividades

enquanto

ocupacl~
que

média que indica pleno

devem ser endereçadas
das mulheres,

de

Nicarágua,

as mu

tendem a trabalhar

principais

de

participa~

em altas posições

de baixo status

As entrevistas

como

No caso da

em tempo parcial,

à

com a análise

O número de horas

ativa.

lheres em ocupações

um nú

emprego.

não apenas
mas tambem

secund2rias.

Sugere-se,
questões

ainda, que nas pesquisas

sobre o tempo de trabalho

bras do domicílio,

mente;

a

do nível de mensura

de mulheres

que mulheres

nais tendem a trabalhar

gral;

uma melhor apr~

em levantamentos

em tempo parcial.

economicamente

(1978) aponta

trabalha

finalmente

Remunerado

remunerado

boradas

à

rural.

trabalho

as atividades

de

entre nações que uti

No censo há pouca preocupação

a averiguar

viá

simultaneamente

e uma melhoria

Número de Horas de Trabalho

Rojas

que é

outro relativo

ao lapso da vida, que possibilitam
feminino.

um tr~ho

simultâneos

da entrevista,

ao censo, um sazonal,

ensão do trabalho
elaboração

como demonstra

utilizando

a seguinte

além do tempo integral;

(c) trabalha

ela

de cada um dos mem

classificação:

(b) trabalha

em tempo parcial;

seJam

(a)

em tempo

(d) trabalha

inte

ocasional

(e) não trabalha.

Idade e Etapa do Ciclo Vital

A idade tomada como limite para averiguar a con
dição de atividade

afeta a composição

mente ativa de um determinado
comparada

indica-nos

país, como demonstra

de Lattes e Wainerman

zonas pobres

(1978).

no con-texto citadino,

Neto.

da população

economic~
a

análise

Em zonas rurais

meninas

e em

e meninos trabalh3m,

A etapa do ciclo vital também constitui
tor de importância

decisiva

nino, nela incluindo-se
esposos,

·-

o número

do mais velho

mulher

durante

o tempo de união, a idade

e

o nascimento

do trabalho

do último

no contexto

de trabalho

é importante

realizada

contexto

1978, Rodrigues

(Cebotarev

Recomenda-se
das, de forma comparada,

aI do trabalho

a relação

nhados por estas mesmas

pessoas

Dados sobre nível educacional

cias oficiais

principais

tempo alocada

na identificação
da casa.

de estatísticas,

duzido amostras

domiciliares

pelos membros

dos grupos

nenhuma

investigações

do orçamento

-

sexu

desemp~
doméstico.
levan

na apreensão

do tra

e codificação

das ati

Embora várias

age~

nações,

para averiguar

tanto no contexto

A análise

sejam analisa

entre a divisão

em diversas

des realizadas
dessas

1978).

da família.

Uma das tarefas

no contexto

que

quanto no

e renda também devem ser

Domésticas

vidades realizadas

rural,

e os trabalhos

das Atividades

consiste

da

membros

fora do contexto

tados para todos os componentes

balho feminino

sexual

e homens responsavels.

existente

doméstico

da

e fora dele. A

que estas dimensões

entre mulheres

no contexto

A Identificação

particula~

pelos diversos

tanto no contexto

pela casa, avaliando

dos

para a apreensão

compoem o grupo domistico,
urbano

média

filho, a divisão
doméstico

fa
femi

do mais moço, a idade do homem e

etapa do ciclo vital também
intensidade

do trabalho

de filhos, a idade dos mesmos,

mente

e geracional

na determinação

um

foi conduzida

quanto

pode constituir

futuras pesquisas,

conduzidas

às

con
de

ativida

fora

na América

de tempo de camponesas

latino-americanos,

tenham

a quantidade

domésticos

doméstico

-

dele~
Latina.

em três

países

um ponto de partida

para

em maior escala por agênciasof~

ciais.
Cebotarev
orçamentos
da mulher

(1978) em tratalho desenvolvido

de tempo preocupa-se
camponesa,

porém,

exclusivamente

são facilmente

ca (Lingsom

1975; United Nations

1978; Figueiredo
como sugestão

1980).

encontrados

em contextos di

na literatura

Economic

atividades

as atividades
domésticas;

específ~

and Social

O estudo que reproduzimos

para classificar

guintes categorias:

com o trabalho

estudos realizados

ferenciados

sobre

Council

pode servir

femininas

atividades

nas se
que con

tribuem

para o sustento

tinadas ao mercado~
atividades
bens.

alternáveis

comerciais,

As atividades

tificadas
família,

da família;

a limpeza

domésticas

pa e com os filhos pequenos.
buem para o sustento
a horta e animais
casa.

Sistemas

vidades
dos.

e,

ditas foram iden

a alimentação

da

com arou

Dentre as atividades

que contri

e a obtenção

são incluídos

os cuidados

de água e combustível
mais complexos,

também constituíram

e às necessidades

caseiros;

e da casa, o cuidado

da família

Estas classificações

Estratégias

propriamente

classificatórios

urbanas,

des

com a compra e a venda de

como compreendendo

da cozinha

econômicas

com os serviços

relacionadas

por Cebotarev

atividades

objeto

com

para

a

incluindoati

de variados

incluem o tempo dedicado

estu

ao

lazer

fisiológicas.

Metodológicas

para Melhorar

a Apreensão

do Traba-

lho Feminino

A identificação
lhor elaborada

mediante

lheres, possibilitando
lia para que forneçam
estratégia
formações

perguntas

informações

sobre suas atividades.

Uma

que fc:rneçam estas
domiciliares

quem se encarrega

Ea.

é radicalmente

distinto

femininas

do sexo feminino,
entrevistadas

.~

través

introduz

a captação

novas maneiras
amostras

a

o

em

aquilatação

entrevistadoras

com o universo

cultural

Uma alternativa
para fins

das
para

comparado~

dos dois sexos a fim de verificar

um problema

de novas maneiras

de mudanças

de perguntar

do censo.

de

de comparabilidade

Porém, a imutabilidade

em profundidade,

car a adequação

em

o

efei

pelo sexo do entrevistador.

dos tempos.

ficulta

em empregar

na utilização,

A identificação
perguntas

entrevistadas

para melhorar

consiste

familiarizadas

esta forma pode resultar

to introduzido

ca

do que foi dis

sobre um homem, mediante

(Vera e Laird 1978: 5).

de entrevistadores

da

de chefe de domicílio.

Outra estratégia
das atividades

ln

indaga~

dos assuntos

cutido acima, quando a escolha das pessoas

prego do conceito

mu
famí

de mulheres

geralmente recai

me

da

do, em cada domicílio,

um domicílio,

é

às próprias

outras pessoas

em efetuar amostras

Este procedimento

femininas

endereçadas

que consultem

para a escolha
consiste

das atividades

introduzidas

dos dados a

dos conceitos
na sociedade.

podem ser introduzidas

elaboradas

elaborar

através

com o sentido de

diAs
de

verifi

12

o
que apenas
ativas

13% das mulheres

(Vera e Laird 1978:

mi~ílios,

elaborada

guntas adicionais
haviam
n •

censo do paraguai

9).

apreender

do perfil

pe~

endereçadas

deI Paraguay:

Dirección

com

voltada

de

o censo

para o

le

conseguiu
entre

Estadística

y Cen

acima analisada.

que as sugestões

na experiência

feminino,

e usuários

para melhorar

possibilitando

congruentes

aqui elaboradas~

de usuárias

preensão

pela mulher .

ele

na semana de referência (Re

um guia exploratório

volvidas

inativas,

de 86% das mulheres

do censo, constituam
do trabalho

que

da mulher rural

General

a estratégia

primordialmen+e

às mulheres

em 24%, comparando

rentáveis,

das taxas de participação

c

em 1976, com

Uma nova amostra

Recomenda-se

.

censitária

uma ldxa de participação

sos 1979), mediante

baseadas

de do

sócio-econômico

vistadas ~ em atividades
publica

por amostra

como economicamente

(Vera e Laird 1978: 7).

indicou

Uma pesquisa

sobre trabalho,

vou sua taxa de participação

vantamento

em 1972

em área rural eram economicamente

pela agência

sido classificadas

elaborado

que sejam

com as atividades

a com
obti
desen
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