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Estudo comparativo
de-família,

do papel sócio-econômico

em duas comunidades

negras

das mulheres

chefes-

de pesca artesanal

da Cos

ta Atlântica.
M. Figueiredo

Introdução

Ao iniciarmos
família,

em 1975 um estudo

estávamos

procurando

atribuído

Durante

uma pesquisa

América

Latina,

realizada

constatamos

de extratos

nas, que proviam

.•.

50

assumido,

A.s estatísticas
lia

de chefes-de

a conceituação

ano

constituiam

enquanto

oficiais

o homem)atribuindo

desse

em diversos

de um grande

de suas respectivas
numérica

-

de 'cada família.

de baixa renda, das zonas rurais

o sustento

se justificava

naquele

a existência

Por sua representatividade
pel

questionar

à uma figura masculina

status,

mulheres

sobre a categoria

países

da

..

de

numero
e suburba

~

famílias.

e pela especificidade
uma categoria

do

pa~

que por

si

objeto de estudo.

sempre consideraram

como chefe-de-famí

tal papel às mulheres

somente

-

na ausência

deste~
Nos últimos

recenseamentos

mos urna sensibilização
tencendo,

deve-se

1975 por teóricas

'

por amostragem (1),

para esta problemática

primeiramente
feministas

um document;o pela CEPAL (2)

,

e estatísticas

i

e,_ se isso vem acon

ao questionamentó

e, posteriormente,
relativo

nota

colocado

desde

à publicação

de

ã integração

da mulher

ao de

2

senvolvimento

sócio-econômico

Em conseqüência,
do apresentar

da América

as estatísticas

dados e conceitos

oficiais
conformes

Latina.
e atuais vêm procuran-

à realidade própria de

cada contexto.

Conceituação

do papel de chefe-de-família

M. B UVINIC

e N. YOUSSEP(3) , colocam-nos

sica de estabelecer
de vários

países

uma comparação

diante

entre as estatísticas

face à diversidade

e mesmo ausência

çao da mulher-chefe-de-família,

mas insistem

cia de estudos visando

sua existência.

Ao abordarem

destacar

o problema

lia, as autoras

da conceituação

partiram

de que já existe

às mulheres

tal pape~nos

companheiro

ou seja, quando

a segunda,
formado

viúva,

das circunstâncias,
mesmo,

Nós consideramos

(3 )

generalizado

tal situação

em atribuir

pela ausência

resulta

de um

de seu estado

de

chefes-de-família

,

ou mãe solteira;
de mulheres

que vivem com um homem, mas que em determina
como desemprego,

enfermidade

temporáriamente

ou migração

do

não pode ser
de um homem.

de que tal status é prerrogativa

e não resultado

-

tal papel.

somente nos casos de auséncia

so implica na presuposição
po sexual masculino

na importân-

da mulher-chefe-de-famí

que o papel de chefe-de-família

às mulheres

oficiais

de conceitua

também,

casos caracterizados

separada

podem vir à exercer

tribuído

um acordo

de que há um potencial

por aquelas

bá

de duas premissas:

a primeira,

conjugalidade:

da dificuldade

de obrigações

aIs

do gru

e responsabilid~

- B UVINIC M. Y YOUSSEP N. - npemale Heads of Holds: the
ignored factor in development planning" in International
~enter for Research on yvomen vaI. 1/2, Washington/78.
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des assumidas
Consideramos
pessoa

e relação

à família.

que o status de chefe-de-família

que provê o sustento

corre um poder moral,
sório em relação
Portanto,

composto

variável

diversa:

premissa

determinante

pela autoridade

nosso objeto

na atribuição

de

uma

da mulher

a

econômica

de cada

de cada unidade

domésti

da família.

como referência

cada membro

da família

ria ~s despesas

diárias,

roupa, utensílios,

o grau de participação

(acima de 14 anos),
como às despesas

medica~ento,

chefes-de-familia.
Este último

econômica

rotineiras

de consumo:

etc •.•

estrangeiros

faziam referência

Entre eles, R. LANDES(4)
realizou

uma pesquisa

e

H.

há mais de 20

anos sobre a ~ida nas plantaç~es

no nodeste

sua obra, refere-se

de 32,2% de mulheres

à existência

de

tanto no que se refe -

transportes,

Antes dos anos 70, raros autores

famílias

de-

do papel de chefe-de-famIlia

quem era o chefe-de-família

HUTCKINSONS(S).

partimos

conjugal

e sim, o grau de participação

ca, tomamos

às mulheres

econômico

e pelo poder deci

de estudo,

para nós não é a situação

a um dos cônjuges

Ao definirmos

De tal poder

aos dependentes.

ao enfocarmos

um no sustento

familiar.

à

deve corresponder

brasileiro,

e, em
chefes-de-

em Vila Recôncavo.

No Brasil,

em 1976, L. FUKUI(6)

secundários

r

19% de mulheres

I

estacava

numa análise

chefes-de-família

(4) - LANDER R. - A cidade das mu Lhe r'es
ra/Rio de Janeiro/67.

j

de dados

em Salvador

Ed. Civilização

e

N.

Brasile!.

(5) - HUTCKINSONS H. - Villa e and Plantation life in Northeastern
Brazil, Univ. Press, Seattle, Washington 57.
(6) - FUKUI L. - Família e transformação social no Brasil: breve
análise de dados censitãrios, mimeo., Conununicatlon to the
IiResearch Conunittee on sex roles Sociéty" Mexico/76.
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VASCONCELLOS
firmava

(7)

~ .
num suburb~o

numa pesquisa

ter encontrado

do Rio de Janeiro,

20% delas num total de 60 famílias

a-

entre-

vistadas.

Hipóteses

de trabalho

Em nossa pesquisa

de campo, partimos

quais a principal

era de que tal fenômeno

ral, resultado

provável

de algumas

do empobrecimento

hipotéses

deveria

ser conjuntu

geral dos extratos

média e baixa renda em países do nosso continente,
regiões

de economia

também naquelas

de transição

de aglutinação

ou seja, dos subúrbios
Outra hipótese

ainda,

jugal, existiria
penhados

as tarefas

criar os filhos.

A mulher

de

sobretudo

dessa mesma população

uma expectativa

-

nas

de êxodo rural como
itinerante

cidades.

era d€ que ao estabelecer

por cada elemento

lher assumisse

e, portanto

das grandes

das

J

uma relação

mútua dos papéis

do casal:

esperaria

a serem desem-

o homem esperaria

de dona-de-casa,

con-

que a mu-

além de reproduzir

que o homem

e

sustentasse

a

família.
Mas, se em determinado
xa

de assumir
constrangida

momento

o homem

total ou parcialmente

por diversas
seu papel,

razões~dei-

a mulher

vê-se

à aClli~ulartodos os papéis para garantir a subsi-

tência da família.
No entanto,
valente

os homens

como as mulheres

o papel da mulher

facto tal status,
a responsabilidade

assimilariam

chefe-de-família,

ambos se defrontariam
econômica

de forma ambi

pois ao assumir

de

com uma contradição

entre

negligenciada

por ele e assumida

(7) - VASCONCELLOS N - Corpo, casa e sexo, mimeo. Pesquisa
6isciplinar em Queimados, Rio de Janeiro/76.

por

multi-
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ela e o prestígio

e o poder moral

car como se fosse prerrogativa
As mulheres

chefes-de-família

famílias matrifocais
superposição

Universo

teriam

a revindi-

sexual.

tendência

a se organizar

em

inerentes

à

de papéis.

de estudo

-

dos de pesca artesanal,
um desafio

eleger como universo

foram determinadas

aos nossos próprios

vamos que em t.aLs povoados
torno da extração

Portanto,

padrões

a economia

pesqueira,

sao sexual do trabalho

mulheres

de um gênero

para fazer face às dificuldades

As razoes gue nos fizeram

no.

que ele continuaria

culturais,

chefes-de-família,

exclusivamente

em

com a-div~

é de domínio

de encontrarmos

deveria

por

pois acreditá-

que, de acordo

em nosso continente

a possibilidade

povoa-

principalmente

girasse

atividade

de estudo,

masculi-

em tais povoados,

ser remota,

senão inexisten-

te.
Escolhêmos

populações

de predominância

negra,

localizadas

na Cos-

ta Atlântica.
Como queríamos
do comparar

que nosso trabalho

os resultados

do o Brasil e a Colômbia,
histórico-geográficas,
a) ambos os países

obtidos,
devido

étnicas

através

ro suprindo

escrava

optamos

então Reino da Nova Granada.

por ~

estudo

visan-

compree~

e econômicas:

das !ndias,

trazida

as necessidades

fronteiras,

à certo númer o de semelhanças

de seus portos

de Todos os Santos e Cartagena
para a mão-de-obra

extrapolasse

negreiros:
serviram

são Salvador
de escoadouro

ao nosso continente.

internas

do Brasil

O prime!

e o segundo,

os do

6

Os negros

contercializados em nossos países,

da mesma procedência:
das que atravessaram

vinham,em

sua maioria,

Costa do Ouro e, eram dirigidos
ciclos de monoculturas

para fazen~

como fumo, algodão

e

cacau.
Uma vez libertos,
sãos

passaram

a formar

ou à viver em comunidades

da propriedade
dos povoados

de pesca.

brancos

tura, os negros
cio-econômica

Ignorados

de capital,

de arte

não dependia
como no caso

em função de sua etnia,

tanto

como social, pois os colonizadores

e católicos

impunham

foram mantidos

dos países

núcleos

onde a sobrevivência

da terra nem do emprego

do ponto de vista cultural
ropeus,

seus próprios

ao Novo Mundo

sua própria

à margem do processo

para onde tinham

eucu!

de evolução

sido levados

só

como mão-de-

obra escrava.
Ainda hoje em dia, tanto no Brasil

como na Colômbia,

ma maior concentração

dessa etnia

nas regiões

AREMBEPE

no Estado

está situada

Departamento
pesqueiras,

de Bolívar
contando

oceano Atlântico

(CO).

da Bahia
Ambas

~

por nós estudadaso

(BR) e LA BOQUILLA,

são comunidades

como fontes de extração,

e por outro

encontra-se

no

negras

e

por um lado com

o

lado com uma lagoa que corre parale-

Ia às suas praias.
Ambas ainda,

embora classificadas

têm sua vida sócio-econômica
próximos:

Salvador,

capital

como região

atraída

costeira

pelos centros

da Bahia e Cartagena,

e rural

urbanos
capital

mais
de Bo-

lívar.
Segundo os órgãos oficiais

de estatísticas:

IBGE(8)

(8) - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia
nuário Estatístico do Brasil) Secretaria
da Presidência da República.

para o Br~ -

e Estatística
(Ade Planejamento.

,
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si1 e DANE(9)
mente

para a Colômbia,

estas populações

vivem exclusiva-

da pesca artesanal.

No entanto

n~o ~ a produç~o

de pesca o fator determ~nante

na eco

nomia desses

povoados,

em particular

em LA BOQUILLA

e sim,

contribuição

econômica

das mulheres,

principalmente

a das chefes-

de-famIlia,

obtida

atrav~s

da renda do exercício

tiyidades

que elas desenvolvem.

o povoado

de AREMBEPE

presentativo

das múltiplas

a

tem pouco mais de um s~culo e ~ o mais re-

da regi~o por sua populaç~o*

senvolvimento,

a

o que nos permitiu

e por seu grau de d~ -

considerá-lo

como um povoado

em expansao.
A maioria

dos povoados

a) pela ausência
cialização

de pesca da região

de infra-estrutura

da produção

b) pela ~nstalação

pesqueira

a fauna marítima

e poluentes

nos principais

c) pela especulação
vador graças

do os pescadores

artesanal;

consteira

asfaltada

para o interio

aonde

há póucos

(9) - DANE - Departamento
(Colômbia)

*

-

**

-

1430 habitantes

químicos

da proximidade

o acesso

das circunvizinhanças
um fenômeno

no povoado

ao mar.

à se ins

de aglutinação

um escritório

Administrativo

de Sa!

anos e, que vem acuan

, tirando-lhes

se processa

pois a EMATERBA"d: instalou

de Camaçari

ao jogar reslduos

resultante

Tudo isso tem levado os pescadores
talar em AREHBEPE

no Municlpio

rios da região;

imobiliária,

à estrada,

à produção e comer-

relativa

do Polo Petroqulmico

que destrói

está desaparecendo:

Nacional

com técnicos

de Estatísticas

(Set/78)

EMATERRA - Organi.smo técnico vinculado ao Min. da Agricultu
ra e encarregado dos projetos PESCART {de pessoa artesanalf,
em convênio com a SUDEPE (Superintendência para o desenvolvi
"mento da pesca), instalado em Arembepe desde 1976.
-

/
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em pesca,

oferecendo

financiamento.

cursos,

Para aqueles

do e, para os turistas
ses povoados,

assistência

de passagem,

aonde há pensões

graças

pesca artesanal,

a resposta

baratas,

se encontra

a possibilidade

nes -

de acam-

home~

às suas características
vem transformando

ca em função dessa nova vocação

de

é pouco eleva-

cujo poder econômico

par ou~to rent a room in a private
AREMBEPE,

e alguma perspectiva

de típico povoado

sua organização

turística,

de

sócio-econômi

traçada

de fora

de toda a região

aparece

para

dentro.
Porém o desenvolvimento
um fenêmeno

turístico

contraditório:

por um lado favorecendo

mento de alguns povoados

e por outro,

ção no setor de economia

de subsistência

ca artesanal

especializada

um grande

e temporária,

os homens

res permanecem
de provêr

o desenvolvi-

uma desorganiz~

que está levando

a pes-

à falência.

Surge em conseqüência

Enquanto

provocando

como

contingente

duplamente

tentam buscar

com a prole,

o sustento

explorada:

trabalho

realizando

de mão-de-obra

mais

de todos, pois a maioria

constituindo

novas famílias.

Em AREMBEPEv

a população

compreendi

as mulheres.

longe,

qualquer

nao

as mulhe

atividade

-

capaz

deles não volta,

a {Set/78)46,6%

de homens

e

<»

53,5% de mulheres.
Esse maior percentual
masculina
mercado

formação

para o PaIo Petroquímico

de trabalho

masculina

de população

mais

da regi~o,

feminina

de Camaçari,

bora nessa perspectiva

e uma perspectiva
incluída

principalmente

para onde é atraída

jovem, pois aí são oferecidos

profissional

se deve à migração

cursos

a população
técnicos

de mais alta renda,

uma proletarização

de
em-

obrigatória,

•
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fenômeno

nao questionado

em seus aspectos

penas sob os ângulos mais favoráveis
gislação

trabalhista

negativos

mas visto a-

como a proteção

de uma le -

urbana.

o mito do self made man que chega com as mãos vazias e desprep~
rado mas cheio de vitalidade
sido a mola mestra

física e vontade

que dirige

de pesca circunvizinhos

os passos

dos homens

há mais de uma geração,

se complexo

industrial.

LA BOQUILLA

por sua vez, surge como povoado

região compreendida
bella

formava

Os primeiros
Tierra

pelas praias

que ai chegaram

mais de 8 kms. de extensão

à Lagoa da Virgem.

Buscavam

embora a proximidade

como tantos outros,

graças à sua tipicidade

dia menos verdadeira

compreendendo

por serem autônomos

geográfica

pesiste

levando

pr~
de

ao oceano

e

em sua voc~

-

e a não-evolução

o povoado

a trans-

em mais um ponto de atração
que

de

turís

é cada

contraditoriamente,
econômica.

com uma população de 3615
.
50,7% de homens e 49,3% de mulheres.

dá-se o inverso

de atividade

estejam

procedentes

paralela

de Cartagena

em termos da produção

Em março de 1978, LA BOQUILLA

mudar

e Mar-

era uma faixa de terra

Ainda hoje LA BOQUILLA

formar-se,

Nesse povoado

Crespo,

uma situação

que se estendia

de pesca artesanal

habitantes,

a es

por volta de l860.A

foram os pescadores

do sistema

tica

do povoados

em direção

de La Boquilla,

para a pesca e LA BOQUILLA

ção pesqueira

tem

a fazenda Crespo.

Bomba e Boca Grande.

vilegiada

de progredir,

e carregam

contava

de AREMBEPE:
um orgulho

e pertencerem

os homens

nao querem

que atravessa

à categoria

gerações,

profissional

dos

pescadores.
Eles identificam

a degradação

social não com a falta de dinheiro

/
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ou de perspectivas
lho assalariado.
raleIas

mas

com a subordinação

A possibilidade

ou alternativas,

dução pesqueira

ao patrão

do exercIcio

sobretudo

e ao traba-

de atividades

pa-

na época do ano em que a pr~

é quase nula, também é vista com menosprezo

pe-

10 grupo masculino.
Em LA BOQUILLA

é freqüente

Ia pois enquanto
país vizinho
Vivendo

as mulheres

uma doméstica

paga-se

fronteira

ilegalmente),

para a Venezue-

ganh~ em Cartagena

600 bolivares*

na casa dos patrões,

migrarem

pelo mesmo

sem registro

elas enviam

600 pesos,

no

serviço.
a

.(pois atravessam

dinheiro

mensalmente

para

o

sustento

de suas famIlias

que compreendem

a mãe, companheiro

,

filhos,

netos e agregados.

Além disso,

esse tipo de atividade

é

duplamente
BOQUILLA,

rentável
trazendo

seus proventos

pois com uma folga mensal,
tecidos

através

Perfi,l das mulheres

Nesta pesquisa
SOROKIN(lO)

e dos homens

de famllia

a mais abrangente.

é "um grupo multifuncional,

çoes múltiplas

e condicionado

os indivíduos

*

1 - bolívar

assim

contrabando.

tor, a familia

dades compactas

aumentando

chefes-de-família

a definição

por nos parecer

~
"
tre os indivl.duos.

LA

e eletro-domésticos,

de um pequeno

utilisamos

elas vêm à

E ainda:

empregada
Segundo

constituldo

por laços biológicos
"Todos os grupos

que estabelecem

por Po

este au-

de rel9:,

existentes

sociais

possuem

laços entre a sociedade

global

que a compõem.
valia

8 pesos colombianos

(10) - SOROKIN P. - §ocietYL
af general s~ciologZ,

(março/78).

culture and personality:
N. York/47.

a system

enuni
e

·

;

11

Os laços biológicos
ções diversas:
relação

etc ••.

segundo a sociedade

A história

da Humanidade

diversamente.

distantes

indivíduos

Essas relações

na qual estão

nos mostra

Os estudos

nos mostram

concepções

das entre os indivíduos

.

que as estruturas

antropológicos
diversas

familiares

sobre culturas

das ligações

em cada sociedade,

é, antes de tudo, um fenômeno

a

tomam formas

inseridas

instituí-

Sorokin

II

que a família

levam à rela-

a do casal, a deste com seus filhos ou ainda,

entre estes últimos,

diversas,

evoluem

entre os diferentes

por isso considera
social e não biológi

co.
De acordo com a tese oficial

de alguns

e R. WINCH(ll),

familiar

nuclear.

a referencia

No entanto,

KUI(12),

B. AS(13),

variedad~

estudos

Y. PRADO(14),

um levantamento

geral dos povoados,

pessoas

de consanguinidade,
das individuais

vivendo

727

econômica

nos apontam

uma

entendemos

de

às comunidades
um conjunto

teto, unidas

e outros,

(ainda que irrisórias),

através

delas tinham um único

correspondiam

sob o mesmo

conjugalidade

como os de L. FU

que nós recenseamos

As 163 restantes,

ou famílias

é a família

familiares.

das 890 famílias

Por comunidade

como W. GOODE

freqüente

A. MICHEL(15),

Em LA BOQUILLA,

econômicas.

mais

bem mais recentes

mais ampla de estruturas

chefe-de-família.

sociólogos

por laços

que somando

contribuem

de

suas re~

em proporção

-

(11) - .•. GOODE W. e WINCH R. - "Illegitimary in the Caribbean
Social Structure" in F-.mericanSocological Reviewll,
n925/
USA/60.
(12) - FUKUI L. Op. cito
(13) - liAS B. - "En female culture: an attempt to formulate a
theory of women's solidary and action" in Acta Sociologia,
vol. 18 n9 2/3. Danmark/75.
.
(14) - PRADO Y. - Le Lien conjugal: mythes et réalités,
Théx au 3 eme cycle, Paris VII/Jussieu/Paris/77 .

mimeo.

.
(15) - MICHEL A. --La sociologie
ton/Paris/70.

et Mou-

de la famille,

E.P.H.E.

,
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quase equivalente

ao orçamento

mínimo

indispensável

a sobrevivên

cia do grupo.
Sua característica

principal

penas um só provedor
doméstica,
tribuem

econômico.

todas as pessoas

com o que ganham,

despesa,

como.áluguel,

do rateio diário

reside exatamente
Isso significa

adultas

256 homens

etc ... além de participar

Embora

elas estão divididas

proporçoes:

mens representam

mulheres

para 403 famílias,

ou seja, os ho -

46,88% do total de chefes-de-família;

chefes-de-famIlia

representam

tenhamos

para 324 famílias,

um total de 546 chefes-de-familia,

Por ex., numa unidade

responsáveis

doméstica

consideramos

As 92 restantes,
As 200 famílias

(lf)

às comunidades

ti

de quase

ao percentual

econômicas.

assim divididas:

(70.5%)

chefe-de-famIlia

essa proporção

- 'fINKER

(Set/78), pelo mesmo

com um único chefe estavam

~rlia corresponde

diversos

200 delas tinham um único chefe-de-família

141 com um homem chefe-de-familia

Em AREMBEPE

pois são dois grupos

recenseadas

correspondiam

59 com uma mulher

e ele sustenta

comum.

das 292 famílias

po de levantamento,

este~ na rea-

aonde vive um rapaz e a mulher

duas famílias

unidos por um elemento

;

por mais de uma família

mas também a mãe deste ou o pai e um irmão menor,

Em AREMBEPE,

ou seja, as

53,11% do total de chefes-de-família

lidade são economicamente

a todos,

por alguma

ou semanal dos alimentos.

chefes-de-família

290 mulheres

jovens co~ -

sendo que cada um responde

água e carvão,

de a-

que numa unidade

e mesmo os mais

Quanto às 727 famílias .com um único chefe,
nas seguintes

da ausência

(29,5%)
30% de mulheres

chefes-de-fa

-. (16)
por I. TINKER
- que

encontrado

r. -

"The adveis e impact of c1evelopment on women "
Ln '\\Tomen3.nd
1-101J~d De",-.lcpm8ni..
Ed SiD.kG1:' and Br2.usenI
rJZc~;hir.lg..ore /75<
o

/
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através de estudos

comparativos

res chefes-de-familia

afirma que a categoria

corresponde

de mulh~

a 1/3do total de chefes-de-Ía

mília do planeta.
Embora

a família

predominante

nuclear

seja o modelo

tanto em LA BOQUILLA

de organização

como em AREMBEPE

que tem um homem como chefe-de-família,
turas familiares

diversas

nantes entre as mulheres
Por família matrifocal
torno de uma mulher:

aí também

como as famílias

de pessoas

LA BOQUILh~

famílias

compreendemos

a família

a mãe de família,

Tais resultados

WINCH(17)

em

a mulher

em relação

por uma mulher,

matrifocais

ao

e em AREMBEPE,

hipóteses,

seriam organizaç6es

contexto

ao contrário

59,8% es
das

59

66% são matrifocais.

uma de nossas

matrifocais

tro de um determinado
sub-proletário$

predomi-

constituída

que é geralmente

chefiadas

por uma mulher,

confirmam

qual as famIlias

estru

que vive às suas expensas.

por fqmílias

chefiadas

convivem

chefes-de-família.

- das 324 famílias

tão constituidas

entre aquelas

matrifocais,

mais idosa ou aquela que detém o poder econômico
conjunto

familiar

segundo

funcionais

como o dos meios pobres,

da tese sustentada

para os quais ela seria expressão

a
den -

rurais

e

por W. GOODE e R.

de uma "desorganiza

-

çao social".
Na realidade

a conceptualização

das mesmas

como

"desol;'ganização
/

socialll

pressup6e

ou regiões

uma certa visão de mundo.

cuja realidade

ponde ao modelo

capitalista

mas serem analisadas

sócio-econômica
de evolução

à partir

e cultural
social,

dos limites

(17) - GOODE W. e WINCH R. - Op. cito

Em estudos

de grupos

não corres

-

ao invés das mes-

da própria

realidade

8

14

-

,

elas sao interpretadas

a partir

de um referencial

de valores

do-

minantes.
Autores

corno HENRIQUES,

FREILICHE

família negra matrifocal

e FRAZIER(18)

seria o resultado

sustentam

conjugado

que a

de 3 fato-

res:
a) a escravid~o,

que teria separado

gundo os contratos

do tráfego de escravos,

mais do que 1/3 de mulheres
b) a exploraç~o

homens

e mulheres

negros

era proibido

(s~

importar

em cada lote de escravos);

sexual, exercida

pelos proprietirios

,

junto

as

suas escravas;
c) a apropriaç~o

Ainda

pelos proprietirios

segundo os referidos

podendo

autores,

contar com um trabalho

da prole das escravas.

os escravos

estável

partiam

urbanos, 'deixando a família nas fazendas
tuir uma outra
Além disso,
escravas

o que poderia

libertos

para os centros

e acabando

mantinham

relações

ter levado à criar-se

liginía que só teria servido

D~ acordo

nao

por consti

-

aonde iam morar.

os negros

ção de núcleos

alforriados

para reforçar

com mulheres

urna tradição

e multiplicar

de poa forma

matrifocais.

com K. WOORT MANN(19),

tais famílias

se caracterizariam

<:»

pela solidariedade
e femininos

material

e afetiva

entre os membros

masculinos

da linha materna.

Também No. FRIEDMANN(20) , num estudo

sobre o povoado

(18) - HENRIQUESg
FREILICHE and FRAZIER in BASTIDE
rique Noires", Ed. Payot, Paris/67.

colombiano

R. - "Les Ame-

(19) - WOORTMANN K. Marginal men and donünant women: Kigship
the sex roles tn the Bahian pObrs, mimeo. - U.F.B.!77.
(2O)

-

FRIEDMANN N. --VillaRica
Bogotá/7'1
e

------

- Museu Nacinae

de

de Antropologia

and
,

.•
,~

-

,
15

Vilarica,

retoma a problemática

liAfamília

negra na Colômbia

rica Latina,

sempre

No Entanto

com uma tipologia

outros

Acreditamos

a existência

comparável

que as múltiplas

tir sem que tal fenômeno

países

da Amé-

sob um ângulo de desorgani-

nos quais o índice de pobreza

gros, também assinalaram

matrifocal:

mas também de outros

foi compreendida

zaçao progressiva ..• ()
não-negros

da organização

estudos

sobre grupos

era similar

de estruturas

ao dos ne familiares

à dos grupos negros".
estruturas

seja

familiares

indicador

podem co-exis

de uma desestruturação

ou desordem.
As famílias

matrifocais,

em que se desenvolvem,
para os membros
Os perfis

de um contexto

representam

da unidade

das mulheres

cidos à partir

dentro

de sobrevivência

familiar.

e homens

de algumas

estratégias

de subsistência

chefes-de-família

variáveis

foram estabele

independentes:

a) faixa etária
b)

situação

c) número

conjugal

de dependentes

d) atividades

remuneradas

e) renda média mensal

AREMBEPE

Mulher

Homem

31 a 45 anos

(37,291»

31 a 45 a~os

(47,52%)

separada

(42,38% )

união

(92,2%)

1 a 3 dependentes

(64,4%)

livre

1 a 6 dependentes

(77,3%)

,

,

..
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Mulher

Homem

"baianas do tabuleiro"*
Doméstica

pescador

(diarista ou mensa
lista)

Cr$ 2.000,00

A primeira

mensais**

Cr$ 4.000,00

união se dá geralmente

ças e à partir

ã partir dos 15 anos para as m~

dos 18 para os rapazes.

mos anteriormente,

raramente

mensais

A moça, como já menciona-

deixa a casa dos pais durante

a pri-

meira união e o rapaz vem morar com eles.
Em geral a família
visando

dela ajuda no início deste novo ciclo de vida,

oficialisar

assim a relação,

embora

raramente

ela venha a

ser legalizada .•

Já

é sobretudo a mãe deste, se fôr chefe-de-

na família do rapaz,

família, /que irá atraí-los
nora novos braços
garantir

dentro

a permanincia

para a estrutura

da unidade

matrifocal,

doméstica

do filho no povoado,

vendo

e a perspectiva

através

na
de

de uma descen

dência.
Em AREMBEPE,

para a maioria

cia de vida em comum,

que fracassa

numa primeira

experiê~

a casa dos pais serve de infra-estrutura

teria 1 e afetiva que lhes permite
rior, capaz de garantir

o sustento

exercer

alguma

atividade

da(s) criança(s)

m~

ext~ -

resultante(s)

de tal união.
As mulheres

chefes-de·-família

as separadas,
*Baianas

aparecem

embora entre aquelas

do tabuleiro

**Em Set/78 a cotaç~o

em maior porcentagem

que vivem em união

- Mulheres que vendem doces,
ra-gosto feito na hora,
ro de vidro.
do U$ no Bra~il era

entre

livre tal

salgados e ti
~m tabuleI

Cr$ 18,50joficial
Cr$ 24,50jnegro

•.
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percentual

atinja

32,2%.

Uma vez separadas
ralmente

elas manterão

casado mas, ao contrário

trarão o novo companheiro

raríssimamente

Já os homens

chefes-de-família

Ao desfazerem
o número

união,

não se colocam

to das atividades
respeito.

as mulheres

mensal

maiores

bém menores
verdade,

domésticas

enquanto

em AREMBEPE

y

a considerar

que os homens

che -

pois o desdobramen
não lhes diz

chefes-de-família.
ao número

à limitação

os homens não se colocam

u-

dos mesmo é, em média,

quanto

quanto

em

na quantidade

e o acúffiulode papéis

possibilidades

preocupações

passam

tal preocupação

das mulheres

,

que necessitam.

determinante

Além disso a renda mensal

dobro da,renda
permite

vivem na quase totalidade

que terão que assumir,

fes-de-família

sustentá-lo

da casa.

de filhos como um elemento

de trabalho

assim

nao

que já tem sua prole

assim a infra-estrutura

a primeira

-

de LA BOQUILLA,

para casa, evitando

as despesas

nião livre garantindo

fixas com um homem ge-

daquelas

um homem se une à uma mulher

pois quando
assume

relações

o

Isso lhes

de filhos e tam-

da natalidade.

de todo essa problemática

Na
nem

nem em LA BOQUILLA.

Em conseqüência,

as mulheres

chefes-de-família

menor número de dependentes.
menos do que as mulheres

Elas também

chefes-de-família

..

com um numero menor de dependentes
e seus companheiros

contribuem

de LA BOQUILLA,

pois

de uma renda menor

pelo menos com uma renda relativa.

de trabalho

bérn são menores.

Elas não tem o recurso

ô,i:.ivic.ades
que podem

têm

ganham menosetrabalha~

necessitam

As possibilidades

b í.Lí.dade de vender peixes

de AREMBEPE

para as mulheres

no mercado

f

ser desenvolvidas

de AREMBEPE

da migração

dependendo

tam -

nem a possi

muito mais

apenas no próprio

das

povoado

·..
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e nas circunvizinhanças.
Entre as principais
responsabilidade

razões pelas quais os homens

econômica

da família

não assumem

nos dois povoados

a

estuda

-

dos, est~o as sequintes:
a) alguns

ganham

de bebidas,
b) outros

o suficiente

jogo de dominó,

mas gastam

festas e mulheres;

ganham pouco ou de modo bastante

falta de embarcação

e/ou instrumental,

passar a noite ou os fins-de-semana
co admitem

realizar

c) e finalmente

atividades

aqueles

pesca ê rarefeita
nenhum

grande parte em rodadas

caindo

seja por

não gostam

longe do povoado,

de

mas tampo~

ou temporárias;

dificuldades

mas que nos meses de inverno

sistema de poupança,

ções daqueles

seja porque

paralelas

que passam

irregular,

nos meses onde a
não recorrem

nessa ~poca,

do item a), seja nas condições

a

seja nas condi

daqueles

do item

b) •

Em AREMBEPE,
lia durante
mulheres
qüência

mais de 50% das mulheres
a primeira

separadas

e viúvas

dessa mudança

Em LA BOQUILLA,

união e apenas
se tornou

de estado

o mesmo

tornaram-se

chefes-de-famí

uma minoria

de 15,24%

chefe-de-família

duran-te a primeira

7% por ocasião

de uma separação

ou viuvez.

Se salientamos

tais percentuais

e porque

geral,

conforme

chefe-de-famIliar
da ausência

constatamos

~

ao tratar

que a mulher

de um companheiro.

em conse-

de conjugalidade.

se dá com 40% das mulheres

t.oxnaram-ue chefes-de-família

de

que também

união e somente

faz parte do consenso

da própria

só adquiriria

conceituação

tal status quando

de

..
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LA BOQUILLA

Mulher

Homem

31 a 45 anos
união livre

(37,93%)
(60%)

uniao

4 a 6 dependentes
Vendedora

15 a 30 anos

(46,2%)

de peixes

(49,6%)

livre

(91,4%)

1 a 3 dependentes

(merca

(53,12%)

pescador

do e bairros)
Venda de pratos
tira-gosto)

típicos

e bebidas

nos quioskes

de praia

e

biroscas
2.000 pesos
mensal)

(renda média

dos homens

é, comparativamente,
chefes-de-família

sual, cost~~e

e mulheres
bem diversa

encontram-se

"raptam"

cializar

(idem)

*

A situação

rapazes

1.500 pesos

chefes-de--familia
daqueles

cultural

de AREMBEPE:

na primeira

as moças menores.
da região,

em LA BOQUILLA
os homens

faixa etária

Trata-se

porque

os

de um rapto conse~

-

para forçar os pais dela a ofi-

a união.

Nessa primeira

etapa de vida em comum,

o rapaz sustenta

a mulher

o que é relat:ivamente fácil pois não têm filhos e a moça d.í f í.c LL>mente

encontrará

lheres adultas

trabalho

pois nao consegue

do povoado,

por falta de experiência

por não ter prole e a necessidade
Â partir
mi.lia.r

do nascimento

.. e,

'i '; ,"'

3

h

.}).

De' S()'"
.• v

imperiosa

começam

c('.. 1· "1·)1....
~ a-11")':'
t.u.} .....
\..;.:J
1

""'

",,,.
,~ ...,.l

a buscar
·n',,> .•..CO/'1
o
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!(j
i.\l<'.;I

..

com as m~ -

mas também

de ganhar

dos filhos e contando

organizadõl,r os homens
V~_'.-'I-l.

concorrer

a vida.

com uma estrutura
outras mulheres
""

fa
F

di

·

,
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minuindo

i primeira

sua c6ntribuiç~0

familia,

pois desejam

afir-

junto à nova.

mar-se

Cada mulher

em LA BOQUILLA

para manter

o homem numa relação

o símbolo da dependência

aceita a gravidez

afetiva

aos olhos do grupo masculino.

como único recurso

é

estável.

Para ele a gravidez

da mulher

e algo que o valoriza

Em geral a criança

leva seu pren~

me.
Quan-to mais mulheres
mente

se

sentirá por

cada mulher

de competiç~o

tiver

I

menos. responsável

cada uma, passando

em presenteá-lo

Em LA BOQUILLA

engravida

e prole

as mulheres

a avaliar

economica-

a capacidade

de

(hacerle agrados).
chefes-de-familia

e rivalidade.

A primeira

entram

companheira

vendo nisso uma forma de mantê-lo

nesse nivel
o agrada

e

em casa ou trazê-lo

de volta para si .
A nova mulher
família.

engrav.ida por sua vez, visando

Antbas se sentirão

tem outras

familias

~ em geral quando

nas mesmas

a primeira

casaro que dificilmente
cal

desorientadas

deixara

isso acontece
de contar

Ao contrário

fes-de-família,

sobretudo

em sua maioria,

em união

famílias
já vinha

ele

de

a mentalidade

10

tempo.

sustentando

a prole

e

do companheiro.

de LA BOQUILLA,

embora

na faixa de 31 a 45 anos, vivem

ch~

também,

livre.

uma mulher

o companheiro,

que

expulsando-o

ao mesmo

econômica

as mulheres

com 2 filhos quase adultos
cr"ntinha

o abandona,

com a par-t.Lc í.paçâo

de AREMBEPE,

Ao entrevistarmos

ao descobrir

ele aceita pois segundo

a mulher

da primeira

circunstâncias.

mulher

um homem pode ter diversas

Quando

tirá-lo

de quase

50 anos, chefe de família

e 3 netos em casav

que passava

seus dias

perguntamos

porque

na rede, assim co+
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mo mae dele.
Além de vender

peixes

mana num quioske

nos bairros,

da praia;

de temporada

e também

Explicou-nos

que embora

nosprezasse

diante

colhia

ela cozinhava
caranguejos

durante

os 3 meses

fazia carvão nas horas de aperto.
ele fosse um lIirresponsável" e ela o me

dos mais íntimos,

que não bebia e não era violento

do povoado

jamais o abandonaria

e portanto

ela nao corria o risco permanente
uma "fila de homens"

nos fins-de-se-

po!:.

com ele em casa

e constrangedor

no seu encalço

de ter sempre

por não perte~

-

cer à nenhum.
Elas também

têm um número maior

da concorrência

pela presennça

elas vão acumulando

de dependentes,
masculina

urna prole numerosa

Os homens chefes-de-família
mulheres ,com o mesmo

numa atitude

status.

tais

esperando

doméstica

,

menos do que as

enquanto

a maioria

remuneradas,

ainda que com-

os homens permanecem

em sua maioria

face à deterioração

de passividade

dentro

de pais diversos.

Na realidade,

ou alternativas,

pesca artesanal,

na unidade

ganham aparentemente

delas exerce duas ou mais atividades
plementares

porque

das condições

por parte das autoridades

da

governamen-

uma "solução-milagre".

A diferença
família

da renda média mensal

e pelos companheiros

sulta de diferenças
ção ocupada

a) um pescador

pelos homens

das mulheres

fundamentais

pelo pescador

obtida

chefes-de-família,

no exercício

dentro

propriamente

da hierarquia

dito

re-

da pesca e na pos~

pode ser dono do barco, mestre

e ainda pescador

chefes-de-

profissioanal:
ou chefe de equipe

(tripulante) ~

ter: sua pxópr í.a ernbax:cac~ão(51:::1:", mot.oz-í.z ada ou não) ;
C~\
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go ou na costa somente,
~

d) pescar

em equipei

so ou

e) com instrumental

Resultado

próprio

quantitativa

corpo do trabalho,

optado

e critérios

ou abstração

em deixar

de lado uma pesquisa
constituiram

definidos

de determinados

s í.mp Les

conceitos,

sob urna ótica de exclusão,

a uma certa camada populacional,

não conformes

às referências

pu-

o próprio

pois estas podem às vezes representar

relativa

de atividades

de orçamento-de-tempo

onde as estatísticas

de dados ã partir

manipulações
rias

ou alugado.

da aplic~JLão do método

Desde o inIcio havíamos
ramente

à noite toda e também nos fins-de-semana;

catego

redução
étnica

estatístic~s

ou

conven

-

cionais.
De acordo com R. BOUDON(2l)
truldos

por nós mesmos,

encontramos

um levantamento

Entrevistamos

fase da pesquisa

que buscamos".

de campo,

visando

e as principais

pessoas-chaves

visando

para melhor

recorremos

conhecer

atividades

semi-dirigidas,

(1) - BOUDON R •. - Les méthodes
ris/70.

ampliar

compreender

de poder e da dinâmica

Nas entrevistas

as informações

não

a

a população,
estruturas
exercidas

estudadas.

rede de informantes
de estrutura

neles,

evidente:

por sexo, assim como as diversas

aí existentes

nas comunidades

um inconveniente

geral dos povoados

a PEA e sua divisão
familiares

apresenta

necessariamente

Por isso, numa primeira

"dispôr de dados que nao foram cons-

social

realizadas
dela

nossos

contatos

os diferentes

e

níveis

interna.
exclusivamente

com os

sociolo<;Jie,Ed. p.U.F./Pa

-

·,
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homens

e mulheres

chefes-de-família,

mento de suas hist6rias
co que desempenham

procuramos

de vida, conhecer

junto à família

Pela observação-participante,

através

o papel

s6cio-econ6mi-

e à comunidade.

objetivamos

comparar

os dados rece

vivida

e por nós obser

bidos através

do relato oral e a realidade

vada

uma semana com cada família~escolhida

durante

de amostragem
Finalmente

o método

tudar comparativamente
chefes-de-famIlia

de orçamento-de-tempo,

o emprego

de serviços

dispendido

de pesca,

nas atividades

e consumo

nas atividades

visando

de tempo das mulheres

dos dois povoados

um lado, o tempo dispendido

aquele

por critério

representativa.

aplicamos

ã prestaç~o

do depo!

familiar

e homens

considerando

domésticas

es-

por

relativas

e por outro lado

remuneradas

ou seja, na produ-

ção de mercado.
A ausência

de indicadores

capazes

de medir o trabalho

tem permitido

res chefes-de-família,
tal realidade

seja mascarada

Daí a ausência

de estudos

lises sobre a importância

das mulheque

ou pouco explícita.

relativos

ao acúmulo

sócio-econ6mica

de papéis

da mulher

e/de aná

chefe-de-famí

lia.
As populações

locais Dem como as estatísticas

vado em conta todo o trabalho
seja porque

confundem-no

que nas sociedades
o valor econômico
bra feminina

desenvolvido

com as atividades

patriarcais

de modo geral,

domésticas,
explorar

social da produç~o

revelada

pela gratuidade

imposta às mesmas.

Com a aplicação

do método

fase à produção

que elas cumprem

nao têm le

por essas mulheres

é tradicional

e a importância

oficiais

seja po~
a minimizar
da mão-de-o~

pela sub-remuneração

de orçamento~de-tempo,

visamos

ou até

dar ên-

pois além de desempenharem

as

•

<
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tarefas próprias

ao papel de dona-de-casa

lizam outras

tantas

consideradas

como tais, sobretudo

que a extensão

atividades

das próprias

e lnãe, elas ainda rea-

de mercado
quando

atividades

que difícilmente
elas nada mais

domésticas

são

são

do

...
a

prestadas

t.e r ce Lr-o s ,
Com o orçamento-de-tempo,
A

_

do em relevo,

pudemos

umas das outras,

po~

•.••

nao so a quantidade

ção, e ainda a quantidade
ra atender

discernir

ãs obrigaç6es

como a diversidade

de horas di~rias
de60rrentes

dessa prod~

que elas dispendem

do acfimulo dos papiis

p~

fami-

liares.

o

tempo aqui nesta pesquisa

concretamente
de famIlia,

é o método privilegiado

a participação
tanto no plano

sócio-econômica
relativo

to no plano da vida econômica
Utilizamos

folhas impressas

às 6 horas da manhã

das mulheres

~ subsistência

com intervalos

pois as horas que as mulheres

função de suas atividades
4 horas da madrugada

I

~

especlficas)

vidades

horirio

era determinada

iam comprar

e bebiam

retraçar

na véspera

cada uma delas era reproduzida
A aplicação

peixes,

até muito

(em

de muino

enquanto

tarde.

baseando-se

e, especificando

do or:çamento-de-tempo

e

nao era alfabetizada),

° cotidiano,
diária,

p~

eram em torno das 2, 3

nossa orien-tação (pois a maioria
procuraram

.

despertavam

pela volta da pesca vespertina

em que as mulheres

realizadas

desde

era inadaptado

assim como t.ambâm a hora de dormir

que outros por sua vez jogavam

as mulheres

quan-

até às 22 horas.

ra tais povoados

Seguindo

familiar

de meias-horas,

que nosso referencial

mesmo horário

chefes~

dos povoados~

Logo constatamos

tos pescadores

para medir

semanal

ao mesmo

nas at.:!:.
tempo se

ou ocasionalmente.

leva obrlgatoriamente

a uma es-

~
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quematizaçio
mento,

cronom~trica

na medida

dos gestos

em que a aparente

da por uma divisio

rigidez

em meias-horas

do emprego-de-tempo,

e atos cumpridos
horária,

em cada m~

caracterlza-

não pode reproduzir

além de variar

em frações

a exatidão

até de minutos

e

segundos
No caso especifico

das atividades

chefes-de-famí.lia,

impl.ica também,

tancial

ou

impossível

cumulativa

desempenhadas

de tarefas

de ser reproduzida

pelas mulheres

numa simultâneidade
ou mesmo,

circun~

-

destas

,

da natureza

(cf. Z. MACHADO

e A. BRIT

NETO

TO DA MOTTA! {22)
Poderíamos
soa.

cronometrar

minuto

Porém tal reprodução

pois são inúmeras
tes que intervém
Um exemplo:

jamais

as variáveis
na rotina

trazida

o trabalho

seria id~ntica

circunstanciais

Sua permanência

pelos barcos.

seguida

a mesma no ônibus

quando

partida,

para

aproveita

A refeição

já

estiver

varrer

da quantidade

espera

a chegada

que s6 partirá

Lot.ado,

de

de
Em

por volta

Enquanto

espera

a

"dar uma mão aqui e outra acolá".

os aliment.os para aquele

pode remendar,

por volta·

sua carga diária.

em sua casa s5 será feita quando

função da quantidade.

e Lnt.e rdependeri

peixes

Âs vezes

para poder completar

de 4 hs. da manhã,

no dia seguinte

dependerá

tôdas as embarcações
irá carregar

de uma pe~ -

di~ria.

vai ã praia comprar

uma mulher

2 ou 3 horas da manhã.
da produção

por minuto

dia.

O tempo de preparação

Enquanto
a casa,

ela voltar

ir

processa-se

à

birosca

trazendo

varia

o cozimento,
local

em

ela

(tienda).

(22) - t-1ACHADONETO Z. e BRITTO DA rvI.G'I'TA
A. - Tempo de Trabalho
entre Mulheres Proletárias de Salvador, mimeo. comunicaç~o apresentada no 69 Encontro Nacion~l da ASS Nac de p6s~raduaç~o e Pesquisa e~~i~ncias
Sociais.
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Nossos

resultados,

tanto sobre as atividades

qüência

quanto

sobre sua repetição,

nalisar

uma rotina-padrão

exercidas

são apenas

e a carga hor&ria

e sua fre

a tentativa

m~dia,

de a-

sem a preten-

são, impossí.vel, de uma exatidão.
Queríamos

salientar

atividades

domésticas

em sua maioria,
ceiros

a incapacidade
daquelas

apenas

sideradas
Enquanto

como

"trabalho

costura

cando e enquanto

de mercado,

a extensão

corno já dissemos

das mulheres

em distinguir

pois sendo as últimas

das primeiras

anteriormente,

prestadas

à ter

para elas todas sao con-

dom~stico".

a roupa dos filhos tem a roupa dos clientes
passam

as

as mesmas

também preparam

o mingau

se
das

crianças.
Quanto

à renda obtida por meio de trabalho

dado à mesma,

a confusão

localidades não existe
de referência

estabelecida

e o emprego

é ainda maior,

a noção de um orçamento

está no ganho diário,

em função da referida

externo

mensal

sendo os gastos

pois em tais
e o padrão
estabelecidos

renda~

obedecendo
Uma vez completadas
critérios

as folhas de orçamento-de-tempo,

já mencionados,

tos e as restrições
mos as seguintes

assim como aos objetivos

decorrentes

cargas

res chefes-de-família,

horárias

das dificuldades
médias

e diárias

no que tange às atividades

LA BOQUILLA

- 7 horas e 30 minutos

diários

AREMBEPE

- 5 horas e

diários

)0 minutos

o número de horas dispendido
sas atividades

depende

por uma mulher

basicamente

do:

aos
também

citadas,

expo~

-

obtive-

para as mulhe

-

domésticas:

chefe-de-família

nes-

.•

p

..
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.•

- numero

de pessoas

que moram na mesma unidade

doméstica;

- número

de meninas

ou jovens de sexo feminino

capazes

de part~

lhar tais atividadesj
- número

de dependentes,

Média diária 9o_te~Eo

seu sexo e suas idades;

dispendido

na realização

das atividades

do~

mésticas*

LA BOQUILLA

Atividades

AREMBEPE

1 h. 25'

45'

1 h. 17'

1 h. 04'

Lavar utensílios

38'

18'

Limpar

34'

09'

15'

13'

31'

17'

34'

34'

08

I

08'

44'

44'

2 hs.20'

35'

Cuidados
Preparo

das refeições

a casa

Remendar
Compras

com as crianças

roupas/co

sturar

vi

locais

Buscar agua.
Buscar

lenha

Lavar e passar
Diversos**

Em LA BOQUILLA

as mulheres

mais tempo nas atividades
porque

* *'k

-

um lado contam

Ao estabelecermos
rem irrelevantes.

chefes-de-família
domésticas

dispendem,

do que aquelas

de AREMBEPE

com um número maior de dependentes
tal cálculo

anulamos

em média,

os segundos

e

,

por

por se -

Por DIVERSOS I temos atividades variadas 6 contabilizadas
em
cada povoado: LA BOQUILLA: cuidados pessoais, ~riação e por
cos e aves.
AREMBEPE: mariscar, colheita de frutos selva
gens.
E em comum nos 2 povoados: idas à farmacia, ao Posto
de Saade, ao grupo escolar, ete ...

=

..
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tanto de trabalho

e,

voado

assim como é maior o número

são maiores

das na produção
disponível

o

HÂXIMO

por outro

de mercado

lado, as dist~ncias

dentro

do po-

de mulheres

engaj~

o que deixa menor quantidade

delas

para uma troca de auxílio mútuo.

de horas diárias

dispendido

nas atividades

cou em torno de ONZE HORAS em AREMBEPE

domésticas

fi

e de DOZE HORAS em LA BO -

QUILLA.
No primeiro

caso trata-se

nove pessoas

não contava

domésticas.

Cortava

filhos

COTIl

da união atual.

ninguém

para auxiliá-la

.

da pri-

Grávida

no

nas atividades

agua, lavava e passava

em troca de alguma

pa-

remunera

-

(AREHBEPE) .

No segundo

caso trata-se

de uma mulher

também com 40 anos, viven

do em união livre, com dois filhos pequenos
nhurna ajuda dentro

o

com

~

lenha, carregava

ra todos, bem como para terceiros,
cão

de 40 anos, vivendo

em casa, das quais dois filhos adolescentes

meira união e 5 outros
vamente,

de uma mulher

M1NIMO

de casa

de horas diárias

e sem contar

com ne-

(LA BOQUILLA).
dispendido

nas atividades

cou em torno de UMA HORA E TRINTA MINUTOS,

domésticas

fi

tanto em AREMBEPE

como

de 59 anos exercendo

duas

em LA BOQUILLA.
No primeiro
atividades

caso trata-se
remuneradas.

da casa é dividida

de uma mulher

A maior parte das atividades

entre uma filha separada

va, ambas na faixa dos 20 anos.

doméstica

No segundo

de uma mulher

caso, trata-se

bém em união
doméstica

livre.

A filha separada

e em casa ocupa-se

e uma sobrinha

Essa senhora

soas que vivem na unidade

domésticas

sustenta

adoti-

as onze pe~

(AREMBEPE).
de 61 anos, vivendo

e sem filhos

da maioria

trabalha

das atividades.

tam como

Essa se-

~
,

:''''

A

a

'"
b
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,.
f•

.~
.

I:"~

nhora também

sustenta

com a venda de alimentos

transformados

e

n
I"

com o artesanato

de coco, dois netos e o próprio

cador parcialmente
Os homens,

cego há alguns

tanto de um povoado

nenhum dos trabalhos

ex-pes-

(LA BOQUILLA).

como de outro não participam

domésticos,

cam no uso da força física,

anos

marido,

nem siquer daqueles

tradicional

e pseudo

de

que impl~ -

"atributo

mas-

culino".
~
agua,
cortar

Carregar

lenha, fazer carvao

das com o consumo

doméstico

brigação

segundo critérios

feminina

Somente quando
os homens

e portanto

mos à terceiros,

vendendo

trabalho

lli~

torneira

nificação

realizada

Essa gestão,
própria

às mulheres

lia devem exercê-Ia
ciliar

outras,

para fabricar

pelas mulheres

Considerando-se

com o máximo

é que

seus préstide água

ou

para consertar

aI

uma peça e até mesmo

o

de horas que di~

como medir a gestão

e a pla-

chefes-de-família?

seja no dia-a-dia,

é uma atividade

pois necessitam

o aproveitamento

idêntico

conseq~ente

-",

que são chefes-de-famí-

de exatidão

e maximizar

con
do

ao de todas as

à superposição

dos pa-

mãe e chefe-de-famIlia.

que as mulheres

dades compreendidas

baldes

pelo número

em geral, mas aquelas

exige delas resposta

péis de dona-de-casa,

oferecem

quanto orçamentária

o aCÚIDulo de atividades

seu tempo que embora

remuneração

por um mecânico

sua função mas

tanto material

e o -

em lombo de burro.

de um chefe administrativo,

pende ao desempenhar

alguma

de porta em porta,

Podemos medir o tempo empregado
go ou aquele de

de responsabilidade

os adolescentes,

hachas de lenha que carregam

identifica

e locais.

se pode delas extrair

e em particular

-

sao tarefas

na produção

chefes-de-famIlia
de valores

acumulam

ativi

ditos de uso, assim co

30

mo as atividades
ca, poderíamos

compreendidas

ser levados

na produção

ditos de tro

à crêr que graças a essa dupla

ção, elas teriam uma visão mais concreta

-

de valores

da realidade,

inse~ -

entret

for

to nao

an-

~

isso que testemunhamos

os 4 meses de permanência

durante

em cada um dos povoados.
Elas assimilaram
de da situação

de maneira

vivida:

muito ambivalente

por um lado assumem

sa, como parte das virtudes
(cf. GALBRAITH(23»

e mães de famIlia

para as filhas uma for

em vista de uma perspectiva

(independente

ambigftid~

o papel de dona-de-ca-

às esposas

por outro lado aspiram

mação profissional
ciente

próprias

a própria

de vida auto-sufi-

de um casamento).

Porém os condicioamentos

culturais

são bastante

déia de uma união fixa nunca é descartada
bem que é somente através

profundos

definitivamente

dela que uma mulher

e a

i-

pois sa

terá sua imagem mo-

ral assegurada.
Portanto
marido"

aspiram

paralelamente

encontrar

ou seja, um homem não-violento

As populações

são divididas

classificação

deve ser questionada

cil estabelecermos
as pessoas

na medida

ativas

(que trabalham

efetivamente

inativas

po de atividade

com valor de troca,
toda uma gama)cuja

seria fruto de uma decisão

puramente

(23) - GALBRAITH J. - La science
Ed. Gallimard/Paris/74.

regular.

em que é muito

regularmente

sob nenhuma

tal
difí

já que entre

(que não exercem

inclusão

"um bom

Entretanto

um limite entre as duas opções

efetivamente

ex~e

e com um trabalho

em ativa e inativa.

time) e aquelas

momento)

para as filhas,

e full

nenhum

ti-

forma e em nenhum

num grupo ou em outro,

arbitrária.

econornique et l'intérêt

général,

.'

"
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Para a OIT a definição
empregadas,

incluindo

da PEA é a seguinte:
aquelas

as que ganham um salário,
que trabalham
mulheres

se~receber

que se ocupam

que trabalham

remuneração

a atividade

atividades

econômicas

significa

conômica

das mulheres

sistema capitalista
tárias de produzir

valores

feminina

domésticas.
domésticas

em termos

tradicionais

e por outro,

reforçar

outras

clássicos,
para class~

uma visão e-

de acordo com a lógica-ideológica

e patriarcal
renda,

exclue

excluindo

nas regi oes rurais
~ ,

Em nossa definição
consideramos

exercício

ou não, em qualquer
da mesma,

ao menos

-

da própria

realizadas

concei

-

pela mão-de-obra

e suburbanas.

como trabalhadora,
exercia

do

todas as formas nao-mone

portanto

de PEA, procuramos

da pesquisa,

riamente

ser mais abrangentes

toda e qualquer

alguma

atividade

que

rem~nerada,

setor de atividade,
1/3 da jornada

pessoa

pois
no
monet~

consagrando

clássica

ao

de trabalho

3 meses por ano.

Nós encontramos
lhadoras

as

que não exercem

definidas

tuação grande parte das atividades

ou seja,

excetuando-se

patriarcal".

A noção mesmo de trabalho,

momento

de uma família

que as atividades

daquelas

nítidamente

por um lado, empregar

ficar o trabalho

alguma,

somente das atividades

principal

de pessoas

por conta própria

assim como os membros

Segundo F. MADEIRA (24) "considerar
constituem

conjunto

um bom exemplo

autônomas

dessa

ou seja, daquelas

vem de uma indústria

caseira

situação

no caso das traba-

que fazem artesanato

ainda que precária.

ou vi-

De acordo

com

(24) - MADEIRA F ..- "O trabalho da mulher em Fortaleza" mimeo.
communicationsco
the "Pz Lme í.r'oSimpósio de L Centro de
Investigación de La MU:jerfi/.rvréxico/77.
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os recenseadores,
classificadas
De acordo

elas seriam apenas donas-de-casa

e portanto

como inativas.

com I. TINKER(25)as

estatísticas

do Departamento

do T·ra

-

'.

balho norte--americano indicam que a PEA feminina

da América

Lati-

na é formada por 3% de mulheres.
A autora

acredita

distante

da realidade

muito defasada

para Um percentual

que a explicação
se encontra

em relação

te pois nela não aparece
~

tores de subsistencia

na definição

ao contexto
incluída

econômico

a maioria

.\

ou autonomo,

tão baixo e

mesma de trabalhof
do nosso continen

das atividades

por ex., as vendedoras

dos se
ambulan

teso
No entanto

#

tais atividades

renda da América

Latina

representam

entre as camadas

senão as únicas,

fontes de renda, particularmente

pelo menos

as principais

entre as mulheres.

LA BOQUILLA

PEA*

de baixa

AREMBEPF!26)

Feminina

43,1%

41,96%

Masculina

56,89%

58,03%

Em LA BOQUILLA
AREMBEPE,

a PEA corresponde

a 38,5% da população

total e em

ã 40,48%.

A maior parte das mulheres

de extratos

rurais não conta senão com uma formação
mente recebe qualquer

formação

de baixa renda e regiões
escolar

precária

e rara -

profissional.

(25) - TINKER I. - Op. cito
(26) .:..
FIGUEIREDO iv1 - "Le rôle sóoio-eoonomique des femmes chefs":
de':"familleà Arembepe", in Revue du ,Tiers I\,1pnd~t.XXI, n , 84~ Oot/

Dec, 1980 - Paris.

* .:..Sem

limite de idade,

o
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Principais

a"tividades remuneradas

exercidas

pelas mulheres

chefes-

de-família*

LA BOQUILLA
Vendedoras

AREMBEPE

de peixe no mercado

e

"Baianas

do tabuleiro

Doceiras

e quituteiras

bairros'
Doceiras

e quituteiras

Domésticas

(diaristas e mensalis

Venda de mingau

e sucos

tas)
Biroscas

Biroscas

de agua, carvao

Fornecimento

Caseiras

e faxineiras

Costureiras

Lavadeira

e passadeira

Manicure

Vendedora

camarão

e cabelereiras

Venda de artigo estrangeiros

Fornecimento

torrado

de igua.

(contrabando)

Em outras

A

epocas,

atividades

a atividade

rentiveis

do pescador

realizadas

era complementada

pelas mulheres,

embora

por

nem sempre

a renda fosse monetária.
Em AREMBEPE,

por exemplo,

os peixes

de primeira

eram entregues

um Ln t.ermed í.â.r Lo que levava em lombo de mula os cestos
gelo e peixes
as mulheres
pravam

para comercializar

no mercado

locais que se dedicavam

os de segunda,

dos do interior

de Salvador

em troca de produtos

de

enquanto

a esse tipo de comércio

para salgar e secar e iam vender

do município,

cheios

a

com-

nos povoa-

horti-grangei-

ros e artesanais.

* .-

Por ordem de importância
as exercem.

quanto

à quantidade

de mulheres

que
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Aquelas

que faziam chapéus de palha e teciam

produtos
tícios,

ao mercado
vestuário

numa barcaça.

e utensílios

Nela voltavam

necessários

Portanto

o trabalho

contexto

local para a subsistência

Em

LA BOQUILLA,

das mulheres

a maioria

ou três atividades

conforme

o momento

lia ou conforme

as êpocas do ano.
de AREMBEPE

somente como complementação
daí a carga horária

Cargas

horárias

foi essencial

econômico

vivido

-

tem duas

alternativas

por cada famí-

mas

'"

e nao sistematicamente

no que tange às atividades

AREMBEPE

- OITO HORAS E TRINTA MINUTOS diár~os
~

um maior numero

chefes-de-famIlia

de LA BOQUILLA

de duas ou mais atividades

zam cotidiana

ou alternadamente.

to que o nfimero de dependentes
que se dedicam

para

de mercado

que elas reali

de mercado

para sustentar

porque

a família vis

também é maior do que em AREMBEPE.

ã venda de peixes, também dispendem muito

tempo na compra do produto,

as

o que se deve notadamen-

um tempo maior às atividades

a renda de urna só lhes é insuficiente

de mercado:

de horas de trabalho

te ao acúmulo

Aquelas

do

famílias.

exercem mais de uma atividade

- NOVE HORAS diárias

Elas também dedicam

dentro

chefes-de-famIlia

LA BOQUILLA

mulheres

alimen-

às famílias.

de suas respectivas

temporária

seus

delas ser inferior.

médias,

Uma vez mais aparece

produtos

Elas são conjugadas,

ou temporárias,

Também as mulheres

sempre

das mulheres

remuneradas.

redes enviavam

seja nas praias

na entrada do porto de Cartagena

--quando

de LA BOQUILLA,

precisam

completar

seja
a
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à venda diária.

quant Ldade necessária
O MÂXIMO

de horas dispendidas

ficou em torno de DEZESSEIS
no de QUATORZE
No primeiro
dispendia
xercendo
tícios,

de mercado

em AREMBEPE,

HORAS por dia e em LA BOQUILLA

em tor

horas diárias.

caso, trata-se

um MíNIMO

duas atividades
cigarros

da mesma mulher

de 59 anos, a mesma

de horas nas atividades
remuneradas:

e guloseimas

6 hs. às 20 hs.) é também
na.

na produção

domésticas,

pois ~ -

a venda de produtos

numa birosca

alime~

ao lado de casa

Itbaiana do tabuleiro"

(das

nos fins-de-sema

(AREMBEPE)

No segundo

caso, trata-se

duas filh as de pouca

de l~a mulher

idade.

de 27 anos,

Vende peixe no niercado pela manhã

ã tarde lava e passa para uma clientela
O MíNIMO

de horas dispendido

caso trata-se

sual com um agricultor
casa dos pais dela.
cém-nascido
torrados

enfermo

o orçamento

época estava

contando

familiar

de uma mulher

do com a própria mãe, uma filha adulta
lhos ainda menores.

homem para cortar

na

na lagoa que vendia

doméstica.

de 55 anos,
também

do

da mãe que
(AREMBEPE)

separada,

separada

combustíveis

mora~

e dois fi em casa

e

no mercado.

faz carvão numa roça emprestada,
Também

-

o filho re-

e com o auxílio

Vende carvão e outrós

a madeira.

morar

com a aposentadoria

peixe ria praia para a filha revender

Uma vez por semana

ficou em

Vieram

amamentando

da maior parte da infra-estrutura

No segundo caso trata-se

compra

anos.

e limitava--se à catar camarões

pai para reforçar

de mercado

o

que vive em união cons~

há alguns

vizinhos,

(LA BOQUILLA)

e

por dia, nos dois povoados.

de uma mulher

Naquela

nos povoados

se ocupava

local

nas atividades

torno de TRt:S HORAS E TRINTA MINUTOS
No primeiro

separada,com

cria porcos.

pagando

a

um
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o ex-marido,
alguns

um policial

aposentado

anos embora nunca tivesse

nha outra

família

afazeres

em Cartagena

que também

para as despesas

De acordo com N. AGUIAR(27)
remuneradas

exercidas

ção negativa:

da utilização

prego,

desemprego

exercido

disfarçado,

os

A filha contribui

(LA BOQUILLA)
aplicados

implicam

às atividades

sempre numa concep-

pelas mulheres
corno: mercado

informal,

etc .•. que enfatizam

.

a

é analisado

sub-em-

a falta de al-

11 •

lho da mulher

"isso vale dizer que a situação

não possue

forma definida,

existe para a mão-de-obra

feminina

sócio-econômico

BEPE é de toda evidência,
Desde cedo a divisão

de possibilidade
as condiç3es

Uma vez adultas

inferior

-

quase não

da mulher

e, diante

~e papéis

já define

quanto

den-

de AREM

com o mesmo
uma divisão

profissionais)

sta sexual

criando

social.

da contigência

serviços

chefes-de-família

à dos homens

de um clivagem

irão prestar

que em verdade

e que a posição

das mulheres

(tanto escolares

básicas

de traba

não é central".

tro da força-de-trabalho
A situação

os conceitos

adolescente,

Cuida de todos

idosa.

da casa.

de conceitos

E a autora acrescenta:

da prole,

sustenta.

pelas mulheres

"o trabalho

partir

gurna coisa

há

em casa, pois ti -

ela ainda tem um outro,

da casa pois a mãe já é muito

parcialmente

tus.

dado dinheiro

a família

na cidade.

Além dos dois filhos menores
estudando

havia abandonado

de prover

à terceiros

à subsistência

em tro ca de uma remu

'-'
:-leraçaoquase s.empre insuficiente

ou irão comercializar

a trans

(27) - AGUIAR N. - "Casa e modo de produção", mimeo., Cornmunica tion to the "Seminário da Força-de-trabalho
da Mulher
-na
América Latina/Rio de J'aneiro/78.
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formação

de alimentos

para vender

Uma vez que as atividades
familiar.tinham
mercado

domesticas

um caráter

de trabalho

Independentemente

nas praias

que já realizavam

de gratuidade,

quando

no âmbito

oferecidas

do fato de que a renda das mulheres

de igual status

de fábrica.

no

são pouco valorizadas.

família possa ser às vezes ate mais elevada

quantidade

e portas

(LA BOQUILLA),

chefes-de-

do que a dos homens

~

isso e apenas o resultado

maior do esforço por elas dispendido

de

uma

e do número

de

horas que trabalham.
geral, é considerado

Segundo o consenso
te na prática

que as mulheres
idêntico,

se a existência

de tal inegalidade

pressuposto
família

seu salário

para a mão-de-obra

transformado

a sustentar,

Não é a qualidade

seja inferior.

salarial

em regra geral,

nem a quantidade

e

calcada

que

Justifica-

ou prioridade

masculina

no mer-

também num

de que o homem tem

uma prole que depende

nar seu valor de mercado,

ou seja, freqüe~

ganhem menos que os homens

por um trabalho

cado-de-trabalho

"normal"

uma

dele economicamente.

do trabalho

que vai determ~

mas o fato de ser executado

-

por um ho-

mem ou por uma mulher.

Conclusão

Esses povoado s de pesca vivem um período
aonde uma economia
sistema econ8mico
A participação
mental,

de subsistência
de moldes

econbmica

profunda

cede lugar, aos poucos,

a

um

capitalistas.

das mulheres

uma vez que a produção

graças às atividades

de transição

chefes-de-família

pesqueira

que elas desenvolvem,

é funda -

local e comercializada
seja pela transforma-
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çao dos produtos
os povoados

em comestíveis,

do interior

seja pelo sistema

de troca com

ou ainda, pela venda direta

ao consurni-

dor.

o

turismo,

outra via econômica

de forma aleatória,

pois nenhum organismo

do assume a planificação

do mesmo,

jo perfil está nítidamente
As mulheres

em expansão

está se estruturando
governamental

ou priv~

em função de necessidade$

cu-

esboçado.

chefes-de-famIlia

vêm tentando

participar

dessa

no-

A

va fonte geradora
te exploradas,
melhor

Pudemos

mas elas são duplamenmais especializadas

-

sao cada vez mais controladas

ou

pelos grupos

locais.

constatar

mulheres

e empregos

uma vez que as atividades

remuneradas

masculinos

ao longo das entrevistas

chefes-de-famIlia

estrutural
homens

de riquezas

não

é

um fenômeno

pois suas antepassadas

chefes-de-famIlia

lores de troca

conjuntural

assim corno aquelas

já exerciam

e/gerando

que a existência

atividades

e

sim

dos atuais

produzindo

ã

urna renda necessária

das

va-

subsistência

fa

miliar.
Nesta etapa de transiç~o
eram origináriamente

estão desaparecendo

realizadas

do ponto de vista quantitativo
vez mais reduzida),

as atividades

pela mão-de-obra

feminina

(maior concorrência,

tanto

oferta

como do ponto de vista qualitativo

que

cada

(menor g~

ma de ocupações).
As mulheres

procuram

adaptar-se

dendo às contingências
optam,

das transformações

seja pela migração

tada para a expectativa
mo assim,

as famllias

à urna evolução econômica
enquanto

ou por uma atitude

que os homens

de passividade

de um assistencialismo
sustentadas

respon-

por mulheres

estatal,

vol-

mas mes-

chefes-de-famI

-
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lia tem um nIvel de vida inferior
chefes-de-famIlia,
- menor

formação

~quelas

dado os seguintes
escolar

sustentadas

fatdres:

em geral e nenhuma

fatos que se refletirão

pelos homens

posteriormente

formação

profissional,

numa menor oferta

e opção

para a mão de obra feminina

de modo

no mercado-de-trabalhoi
- menores

opções

de atividades

geral e em particular
- mercado

de trabalho

feminina

nas regiões

estudadas;

permanentemente

saturado

para a mão-de-obra

não especializada;
A

- ausência

de garantias

sociais para as atividades

dos setores

au-

/I.

tonomo e de subsistência;

Há portanto
quezas

uma contradição

profunda

por parte das mulheres

suas famIlias
obra ocio.sa

onde geralmente
)

é

da ~parte

o número

seja artesanal

não-monetária

conseqüência

e o empobrecimento

muito elevado;

e onde a produção,

entre a produção

real de ri-

sistemático

de

e Ldo so slmâo

de menores

de

onde os braços

adultos

sao raros

ou dom~stica,

resulta

numa ren-

e em parte

sub-remunerada

num menor acesso ao cr~dito,ã

que reflete

poupança

em

e ao enriqu~

cimento.
Nossos

resultados

estruturas

nos levam ainda a afirmar

nlatrifocais nos povoados

a funcionalidade

estudados

das

pois suprem as dife
,/

rentes necessidades

das diversas

substituindo

a ausência

enfennidade,

desemprego,
"

aposentadoria,

deveriam

A família matrifocal
trav~s dos vários

gerações

de infra-estrutura
incapacidade
ser assumidas

reforça

que nelas co-existem
social que em casos de

temporária

ou permanente

e

pelo Estado.

os laços de parentesco

e afinidada

ciclos de vida e nela todos encontram

a

seu obje-

..

•
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tivo e razao de ser
pel insubstituivel
A ambiguidade

porque

ultrapassa

chefes-de-familia

a defasagem

conduta

Podemos medir
tentando

de cooperação

tal cooperação

a própria

tam suas ordens

As mulheres

na medida

ao papel

e a real ida-

traduzida

pela

e o explorador.

em que elas, embora

a um amante

conferindo-lhe

sus -

temporário

(ac~

ou reconhecendo-lhe

do poder econômico

mas do fato

ao grupo sexual masculino.
que tem um companheiro

ele o pai ou não de seus filhos,
separadas

mais aguda,

obedecem

e decisões),

em relação

entre o explorado

que não é oriunda

uma autoridade
de pertencer

família,

do grupo.

entre o discurso

de, para se situar numa contradição
própria

uma função ou p~

à sobrevivência

e fundamental

das mulheres

que assumem

cada qual desempenha

ou viúvas,

vendo na unidade

ao próprio

doméstica,

vivendo

sob o mesmo

atribuis;.-ão
ao mesmo

teto, seja

e, até quando

pai, s6gro ou filho mais velho

o direito

ao exercício

vi

de uma autor ida

de e de um poder decisório.
A dicotomia

entre o discurso

esta última.
quilibrio

Tal dicotomia

formal e a realidade

é existencial

formal, uma situação

visa camuflar

capaz de manter

potencialmente

explosiva

de trânsito

sócio-afetivo

entre os grupos masculino

Há portanto

uma defasagem

evidente

ca e a realidade
cio-econômicas
Tal defasagem

é reforçada

fe~de-famIlia,

entd.a.*
W

-

enquanto

como caso isolado

pelos elementos

quantitativa
de desamparo,

----------

ideológ~

responsáveis

masculinos

só -

da comunida-

do papel da mulher

e qualitativamente
mau-gêniO

che-

e tra-

ou auto-sufici-

Au co-csuf Lc ên .i.acon sLde.rade corpo va Lor negativo
í

e feminino.

famflias.

o valor e a importância

reduzindo-o

e--

em termos

entre a representação

pelas mulheres

de suas respectivas

de ao minimizarem

tando-a

vivida

num

nas mulheres

o
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A posição

pré-estabelecida

num contexto

patriarcal

e capitalista
A

que limita a mulher

ao rígido papel de dona-de-casa

mãe) independentemente
e da realidade

de um contexto

assQmida,

Segundo E. BOSERUP(29)
quentemente

oferecido

em oferecer-lhes
trabalho

aprendizado

é fre -

de artes domésticas

como uma compensação

da recusa

e a perspectiva

nos setores modernos

(monetários)

da economia".

tornar-se

perspectivas

visando

concorrentes

reduzir

adaptar

dos homens

o homem das regiões
monetário,

completamente

ao elaborarem

o volume

e executarem

tendo por objetivo
ções rurais.

último,

Eles pensam

se sàmente para os homens
suas famílias,

de mulheres

que

na busca de m lhores

rurais

as novas modalidades

economistas

e planificadores

e o valor da produção

projetos
elevar

e planos

poder alcançar
e supondo

de desenvolvimento,

tal finalidade

que estes

pois tendo como modelo

têm

feminista,

o nível de vida dessas

clear e o homem como chefe-de-família,
existência

o número

de

profissionais.

do sistema econômico
ignorado

110

profissional

poderiam

(~)

não está para mudar.

~s mulheres

deliberado

e

(cf. Y. PRADO

uma formação

~ um método

Visando

de classe

(esposa

populavoltando~

se voltarão

de referência

para

.

a família

não conseguem

nu

assimilar

a

de outras realidades.

Os rapazes mais jovens

ã

rem acesso

sociedade

vendo as mulheres
de consumo

graças

chefes-de-família
~s múltiplas

te -

1ue reali-

A

zam simultaneamente

ou alternadamente,

começam

a seguir-lhes

(28) - PRADO Y. - Op. cito
(29) - BOSURUP E. - Wornen's role in Economics
Martin PressEN. York/70.

Developrnent - St.

o

~
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exemplo,

disputando

e clusividade

com as mesmas

daquelas

assim uma nova divisão
tividades

masculinas,

atividades

o espaço

mais rendosas,

sexual do trabalho,

querendo

transformando-as

como é o caso da exploração

praia e a venda de crust~ceos
téis, restaurantes

e até o exercício

M. FIGUEIREDO
Rua Major Rubens Vaz, 719/102
22.470 - Rio de Janeiro/Brasil

1983.

impôr
em ~

de quioskes

e frutos do mar por atacado
bando
e o contra
de artigos ca Venezuela.

Rio de Janeiro,

com

de

aos ho

