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INTRODUÇÃO

A experiência histórica tem demonstrado que
processo de expansão capitalista através dos mecanismos

o
de

subsunção do trabalho ao capital, da geração de uma população
excedente e ainda da variação na natureza do trabalho,

podem

assumir manifestações que se tem configurado no contraditório
é~PA",çFfO

processo de

._.iS]

Ryiiie- capi talista na Região Amazônica,

os centros urbanos de Belém e Manaus através de uma

onde

açao

di

ferenciada do Estado como elemento condutor da expansão do ca
pital, tem sofrido de forma heterogênea os efeitos destatrans
formação.

Neste processo, a divisão social do

trabalho

é transformada ao sabor do capital que desloca, conforme seus
interesses, de um setor para outro ou de um emprego para

ou

tro, a forma de trabalho livre e barata. Esta mobilidade

do

trabalho também atinge o trabalho feminino,

utilizando-se no

entanto, da especificidade da mulher quanto às qualidades
sua força de trabalho, incluindo aí sua submissão ao

de

contro

le da empresa e dos chefes imediatos.

Muito embora a produção a nível empírico

e

científico sobre a participação da mulher no mercado de traba
lho e em suas mais variadas formas tenha

: sido

considerável

principalmente a partir da segunda metade da década de 70, pu
\

demos constatar que no que se refere ao contexto amazônico as
contribuições para o estudo desse tema, divulgadas a um nível

o

•
2.

acadêmico mais amplo, restringem-se ao trabalho de Jane
trão(l) sobre as mulheres da Castanha, sendo os demais
lhos contribuições esparsas sem conteúdo teórico
velou

Bel
traba

considerá

ainda produtos de exercício de pesquisa a nível de gra

duação e que não tem recebido a atenção merecida.

Nossa intenção é de contribuir à compreensão da
condição feminina e das transformações por que passa enquanto
trabalhadora)inserida no movimento mais geral que altera

o

trabalho no mundo capitalista. Daí a intenção do projeto

de

pesquisa, do qual esta contribuição é seu primeiro resultado,
de analisar a mobilidade do trabalho feminino em Belém e

Ma

naus, interpretando essa mobilidade à luz da contribuição teó
rica de Jean Paul de Gaudemarl

situando-se as condições histó

ricas em que a força de trabalho feminina tem sido transforma
da na organização do processo de trabalho. Pretende ainda des
vendar os mecanismos utilizados pela mulher em Belém e Manaus
para satisfazer seu papel de reprodutora do capital e da
ça de trabalho e analisar a forma .pela qual o capital

for
acaba

por transformar sua estrutura familiar.

Como tem se dado essa mobilidade no

que: _.diz

respeito ao período de 1950 a 1980 na sociedade brasileira

e

em especial na Amazônica?
,
!

(1) Beltrão, Jane - "Mulheres da Castanha: Um Estudo sobre

o

Trabalho e o Corpo". In: Trabalhadoras do Brasil. Ed. Bra
siliense, são Paulo, 1982.

•
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nao

Os dados divulgados pelas fontes oficiais
permitem analisar a mobilidade do trabalho pois limitam-se

a

discriminação de sexo por atividade, não identificando-se nem
as relações de trabalho nem indicações sobre as formas presen
tes de apropriação de mais-valia no trabalho feminino. Muitos
estudos, no entanto, tem neles se baseado, agrupando-os segun
do sua participação no setor primário, secundário ou

terciá

rio da economia.

"Heleieth Saffioti(2) observa que em 1940 a per
centagem das mulheres no setor terciário (43,0) era da

mesma

ordem que sua participação nos demais {13,0 no primário

e

20,0 no secundário). Em 1950 a participação feminina na força
de trabalho reduziu-se de 19,0 para 14,0 havendo,

portanto, "
~

também uma redução em cada um desses setores. Em 1970

porem

elas passam a somar no setor de serviços quase o dobro

daque

les que se dedicavam às atividades primárias e

secundárias.

Em 1980 poderíamos acrescentar com base nos dados das

tabula

ções avançadas do censo demográfico, o setor de serviços

en

volv~ 17,5% das mulheres que trabalham.

Com base também nos dados demográficos

Olivei

ra Silva(3) observa para a região norte uma crescente partici
(2) Saffioti," Heleieth - O Trabalho Feminino sob o Capitalis
mo Dependente. In: Anais do I Encontro da Associação

Bra

sileira de Estudos Populacionais, 1978
(3) Oliveira e Silva, Maria José - A Sociedade Amazônica
Problema Social da Desocupação e Subocupação.
lém, 1974.
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-

paçao

da mulher

no mercado

em 1960 e 16,46%
da seguinte

de trabalho

em 1970 sendo

forma pelos

12,14%

em 1950, 15,79%

esta participação

distribuida

setores:

SETOR DE
ATIVIDADES

1950

1960

1970

Primário

5,80

7,82

4,89

Secundário

0,45

0,52

0,82

Terciário

5,89

.7.,4.5.

o que evidencia
des femininas
quando

também

no setor

analisamos

uma acelerada
terciário.

os dados

a nível

10,75

concentração

O mesmo

das ativida

fenômeno

municipal

se observa

para Belém

e

Ma

naus.

SETOR DE
ATIVIDADES

BEL~M
1950
1960

1970

Primário

3,24

1,42

7,66
30,39

.Secundário
Terciário

o
mulher

no setor

1950

MANAUS
1960

1970

0,63

14,52

3,91

2,38

4,88

6,11

6,26

4,02

7,30

20,89

19,44

20,98

17,89

18,19

que significa

denominado

o

terciário

é o setor que agrega

essa acentuada

participação

da

Terciário?

na f'orrnacomo vem sendo

as atividades

caracterizadas

utilizado

I

como presta

5.

çao de serviços incluindo sob essa conceituação uma variedade
muito grande de ocupações, agrupando de forma homogênea ativi
dades que diferem bastante na sua participação no

processo

produtivo. Assim sendo coloca em condições de igualdade a
pregada doméstica e a secretaria, a empresária e a

em

datilógra

fa.

Carmem Barroso(4) com base nos dados das PNADs
faz algumas observações sobre a distribuição das mulheres por
estes setores e propoe uma nova metodologia de análise do tra
balho feminino. Observa ela que enquanto a população

masculi

na, concentrada até 1950 em atividades ag+ícolas se

desloca

nas décadas seguintes para a indústria e o setor

terciário,

no caso da mulher, o setor terciário, que já era grande

em

1950 aumentou não apenas em função da redução do setor agríco
la, mas também em decorrência de uma diminuição do setor

se

cundário. Atribui ainda a concentração da mulher no setor ter
ciário pelo maior número de oportunidades oferecidas ao
feminino neste setor assim como devido às maiores

oportunida

des de trabalho que se apresentam ao homem no setor
trial. Observa a seguir a autora que a reduzida

sexo

indus

participação

feminina no mercado de trabalho em termos absolutos

decorre

do fato das análises estatísticas não considerarem o trabalho
doméstico como parte da produção econômica e sugere que a ana
lise do trabalho feminino deva levar em consideração

os

(4) Barroso, Carmem - Mulher, Sociedade e Estado no

Brasil.

Rio de Janeiro, Brasiliense, 1982, pags. 18-19.
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o
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zeres domésticos. Observa ela .que o fato de mais de 30% da po
pulação trabalhadora estar ocupada em afazeres domésticos mos
tra bem o peso que a produção doméstica ainda

representa

manutenção e reprodução da população brasileira. Tomando
nas as mulheres como referência verifica que 56% se

na
ape

ocupavam

desses afazeres em 1977 sendo que este valor pode ainda estar
subestimado dado o número de mulheres que combinam a produção
doméstica com o trabalho remunerado.

Cabe observar também que a elevada

participa

ção da mulher no terciário, deve-se ao acentuado número de mu
lheres que se dedicam ao serviço doméstico remunerado, e

que

esta atividade se caracteriza pela pouca exigência de qualifi
caçao profissional, sendo a mulher utilizada enquanto assalariada na sua habilidade doméstica.

Analisando-se essa questão à luz da teoria

da

mobilidade do trabalho elaborada por Jean-Paul de Gaudemar(S)
podemos fazer as seguintes observações:

Parece-nos que a mulher é conduzida

primeira

mente a determinadas formas de trabalho não definidas
de uma esfera tipicamente capitalista permitindo
sua presença na divisão do trabalho como mercadoria

dentro

entretanto
disponí

vel, uma vez que, colocado como trabalhador livre tem garanti

(5) Gaudemar, Jean-Paul de. "Mob.í.Lí.d
ade do Trabalho e Acumula
ção do Capital. Lisboa, Editora Estampa, 1977, pago 263.

o
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do dessa forma a sua transformação em trabalhador

produtivo.

Como observa Gaudemar "antes de -sua transformação em

mão-de-

obra mais ou menos qualificada a força de trabalho é em

pri

meiro lugar extraída. Do mesmo modo que o processo de

produ

ção do metal começa pela extração do minério, assim, o

desta

força de trabalho começa pela emancipação do trabalho

fora

das estruturas pré-capitalistas". Esta seria a fase em que

o

capital necessitaria produzir a sua força de trabalho o

que

corresponde ào "momento da aquisição de sua mobilidade

por

parte do trabalhador anteriormente submetido a outros

modos

de produção, por exemplo o momento de emancipação do servo" (6).

o que diferencia o trabalho da mulheralocada
no setor terciário do da mulher que executa trabalho no consi
derado setor secundário no que concerne seu papel de dupla re
produtora: de força de trabalho e de capital? Parece-nos
pouco diferem as atividades das mulheres operárias do

que

-

comer

cio, das mulheres operárias nas fábricas, no que diz respeito
ao desgaste físico, jornada de trabalho, condições de

traba

lho, etc •••?

A análise de Gaudemar(7) sobre a mobilidade do
trabalho nos dá condições de caracterizar o trabalho feminino
na esfera produtiva. O que é importante é considerar a

forma

de utilização dessa força de trabalho no processo

prod~

(6) Idem. pago 193.
(7) Idem. pago 194.
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çao. Após libertada, a mulher submete-se às exigências

do ca

'pital. Na condição de assalariada ela deve prestar-se as
mas e transformações da organização do processo de

for

trabalho.

Duração, intensidade, produtividade do trabalho, são as
palavras-chaves. Segundo Gaudemar "a mobilidade é a

suas

capacida

de que permite à força de trabalho adaptar-se às variações da
jornada de trabalho, à permutação dos postos de trabalho, aos
efei tos de uma divisão do trabalho cada vez maior".

Essa utilização tem se dado inicialmente

atra

vés de uma "submissão formal", o que significa dizer que
explorar esta força de trabalho, o capital

ao

o " faz",utilizan

do-se de um modo de trabalho já existente anteriormente.
submissão formal parece ser assim o conceito que

A

corresponde

à primeira forma de extração da força de trabalho para

fora

de seu meio de origem. Por isso ela corresponde apenas a

um

processo de extorsão de mais valia absoluta, ou seja, através
do prolongamento da jornada de trabalho (8)•

Jane Beltrão nos dá indícios da existência

da

exploração da força de trabalho feminina através da subsunção
formal, ao descrever as condições de trabalho impostas às ope
rárias da castanha que são obrigadas a uma sobrecarga de
balho que traz como resultado a extensão do limite da
da (9)•

(8) Idem. pago 267.
(9) Op. cito pago 82.
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Inerente a esse processo de mobilidade, o capi
tal, para sua própria existência, conduz o "trabalhador
vre" ~ circulaçio dentro das diferentes esferas de

li

ativida

de, conforme observa ainda Gaudemar.

Essa circulaçio corresponde"~

submissio da mo

bilidade do trabalhador ~s exigências do mercado aquela

em

que o trabalhador, ~ mercê do capital e das crises periódicas,
se desloca de uma esfera de atividade para outra; ou

por

ve

zes aquele em que sucede o trabalhador ser "sensIvel" a

toda

variaçio da sua força de trabalho e da sua atividade, o

que

lhe deixa antever o melhor sal&rio" (10)•

Se reconsiderarmos a colocaçio de Heleieth Saf
fioti de que a mulher é liberada do processo de trabalho quan
do esse se transforma de intensivo em trabalho para intensivo
em capital, ou seja, quando ele passa da extraçio da

mais va

lia absoluta·em relativa, poderemos tentar· respondê-Ia

sob a

concepçio teórica da mobilidade do trabalho.

A sua condiçio de qualificação d& ao

trabalha

dor situações diferenciadas de circulaçio. Ã mulher nesse con
texto repercute uma especIfica condição. Convocada a ess~ qua
lificação ela tem em si dois condicionamentos: a) o acesso di
ferenciado a esses canais de qualificação em conseqüência

de

sua condição de classe; b) a sua limitada disponibilidade

de

(10) Gaudemar, J.P. op. cito pago 194.

o
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dedicar-se ã essa qualificação face a sua responsabilidade na
educação dos filhos e manutenção da esfera doméstica.

Tendo limitado seu acesso a qualificação
suas variadas formas, seja para habilitá-la a operar o

nas
maqui

nário ou ainda o conhecimento técnico ou científico para

par

ticipar de atividades de condução ou controle da produção,

a

mulher submete-se a um processo diferenciado de exploração.

Essa qualificação deve ser vista em seu
to contraditório. Ao qualificar o trabalhador, o capital
bém o desqualifica na medida em que o incapacita com a
dução da produtividade intensiva em capital.

aspec
tam
intro

1.

A Mobilidade

das operárias de Belém.

Maria L~cia S~ Maia (*)
Edna Maria Ramos de Castro (**)
do nosso problema de pesquisa teve como

A construção

centro de exame o processo de produção,
uso da força de tra~alho,uma
o processo de reprodução

local natural de troca e

.

,

vez que este contem àlffiultaneamente

dos meios de produção, onde se inclui a

força de trabalho, bem com as relações de produção. Através da
, .
~
anallse das relaçoes de produçao tornam-se expressas as razoes

-

ideológicas

que presidem a organização

das práticas patronais

.-'. s nec essar aas a~ acumuü acao
- ,
as cond í.çoe

'. i as , -cr-í.ando
oper ar

A fase em que nos encontramos

na pesquisa permite

apenas a análise," a nivel limitado, de informações

,

to a empresarios

e

e gexentes de

de trabalho feminino

produçao
"

colhidas

acerca do uso

j~

da força

no processo produtivo, da divisão sexual

do trabalho e do valor de troca das diferentes forças de trabalho : categorias

de qualificaçãa

da especificidade

da mobilidade

e salário - avaliando

do trabalho da mulher em rela-

ção ao do homem. Essas informações
foram acmm.panhadas de observações
naquelas indústrias

a tese

obtidas através de entrevistas
sobre o processo de trabalho

que concentram

maior cmntingente

de mulhe-

res.

. '
. a ocyparem mao de
que as lndustrlas

.
Cmnstatou-se

obra feminina, com exceção dos ramos papelaria, cerâmica
"dros, fazem parte dos setores alimentar,
áreas

tradicionais

qualificação

textil e confecçõrs,

de absorção da mulher. Trata-se de uma exten

são das tradicionais
da reprodução

atividades

familiares

da mulher no domínio

social. Essas empresas se utilizam,
atribuida

tradição familiar.

e vi

assim, de uma

à força de trabalho feminina pela própria

Elas reproduzem,

tico do mundo quotidiano

,

na empresa, o trabalho domes

das relaçães familiares.

atributos não sejam contabilizados

embora tais

pela empresa como tempo inve~

tido na produção dessas forças de trabalho. Em geral as opexárias
de Belém são consideradas

como mão "de obra não qualificada

por se

ocuparem em tarefas de "facil aprendizagem".

*

Profa. e ~esquisadora do Depto. de Filosofia e Metodologia.
Ufpa.
** Profa. e pc~"üsadora-Depto. Ci.Sócio-Polí ticas e NllEA/~;FPa

1

•

~2

. '
. que absorvem maior cOntingente do trabalho
As ~ndustr~as
;

feminino se distribuem no espaço urbano de Belem, localizandose em três zonas preferenciais.

Fazem parte de centro industri-

ais de pequeno porte. Sua localização está em relacão direta com
a origem da matéria-prima

principal no processo de transformação,

tendo acesso por via fluvial, marítima ou rodoviária. ESta é uma
das razões de tal configuração do uso do espaço urbano para fins
industriais. Essas três áreas s?o: "bairro" da Estrada Nova,
Distrito Industrial de Icoaraci
pio de Ananindeua,

e BR:3l6 ( ao longo do Municí

sobretudo).

As indústrias do "bairro" da Estrada Nova, localizadas às
margens do

.

RlO

Guama' e possuindo, em geral, seu porto particular,

absorvem o trabalho da mulher especialmente no beneficiamento

da

;

castanha do Para, do palmito e no ramo textil. A maior parte da
matéria-prima

provem do extrativismo. A organização do proces .'
. forneciso de extraçao depende em parte cons~deravel
do cred~to
,
. . , . .
.
do pela propr~a ~ndustr~a ~nteressada. Organlza, assim, de forma

-

direta ou indireta, a produção da maté~ia-prima.

O procEsso de

acumulação começa, nestes casos, no tradicional extrativismO,
com uma organizacão do trabalho que revela os resquicios das
relações de trabalho do sistema de aviamento, base histórica
de acumulação econômica na Amazônia. Se trata, portanto, não.cso
dá'aí'ticulà.çãode relações de produção capitalistas com rela ções pré-capitalistas,

mas também do comando dessa articulação a

partir da unidade fabril. Assim, as necessidades de matéria-prima em Belém acabam por fortalecer ou transformar relações sociais
~m zonas distantes.

Extensas áreas de extração do palmito nas

regiões lidas ilhas", próximo à Be-lém, ou de produção de castanha
,

no sul do Para, estão sob o controle do capital de ramos indus,
triais situados em Belem.
,

.

.'.
A ~ndustrla
textil recebe do nordeste

paraense ou do medlo-Amazonas

.

'

a Juta e a malva, provenientes do

setor agr~cola, principais componentes do processo de transfor -

~

"

maçao.
No caso das indústrias localizadas no distrito industrial de Icoaraci,

é a indústria de beneficiamento do pes
,

cado que absorve mais o trabalho feminino. A materia-prima

pei

xe e camarao - provem de larga extensão do mar delimitado
-'

"

,

da
<

fronteira com o Maranhao ate ao norte do Amapa, havendo a~, ou
seja, em alto-mar, o inicio do processamento com o trabalho
masculino. As atividades de produçãof

na fábrica, são essencial

mente femininas, com reduzida divisão técnica do trabalho e
cujas exigências de qualificação

também são minimas.

Na terceira área de concentração

industrial se loca

lizam indústrias de cerâmica de tecnologia mode~na entre aquelas
mais expressivas na absorção do trabalho feminino. R~cebem, por
via rodoviária,

parcela importante de sua matéria-prima

e se

servem da localização privilegiada para ter acesso ao mercado
••
regional ou nacional, uma vez se situarem as
margens da rodovia

de saida da cidade em direção ao Noredeste, Centro-oeste

ou

<
ao sul do pa~s.

A indústria de confecções se localiza em bair1'os
diferentes dentro do espaço urbano especializando ora no mer
cado de uniformes

escolares, ora em fardas dirigidas Às empre-

sas industriais ou de serviços," reduzindo considerayelmente

o

atendimento de"roupas em geral, dado a concorrência com indústrias do sul do país.

!..
i.

presença da mobilidad~:

-

NAU-DS

-OB~

partimos

utilização

e controle~

Vtln/frtN4.

do conceito de mobilidade do trabalho

,

.

conforme e retrabalhado
tegoria analítica

por Jean-paul de Gaudemar, enquanto ca-

que pretende dar conta da qualidade da força de

trabalho, ou seja, da natureza do trabalho humano que
se moldar a diferentes
sando variados

capaz de

tarefas e niveis de exigências, atraves-

graus de

duração, intensidade e produtividade.
.
concelto
e'. lmportante na compreensao das

Entendemos que esse

estratégias patronais
das diferentes

é

-

quanto a maximizar as formas de utiliza~ão

forças de trabalho, definindo, portanto, o uso

particular da mao de obra feminina e as formas pelas quais
substituição

a

do trabalho do homem pelo da mulher implica, em

certa medida,

em va~orizar mais o capital, seja através da re-

dução do"custo"do

trabalho

à

dad es'que são inerentes

seja pelo aproveitamento
mulher

das quali-

em função de sua educação, logo

submetida a um processo de socialização diferente daquele a que
,
o homem foi induzido. Alem. do ·que a mobilidade do trabalho poe
em discussão"
da doci1idade

o uso capitalista

das disponibilidades

( Foucault) de seus corpos". ( 1) É necessário,

tanto, ver a liberdade dm trabalhador
melhor, com suas contradições

de

dar às condições

por-

em seu duplo sentido,· ou

ser liVPE para oferecer

mercado sua força de trabalho mas com a contingência

no

de se mol-

do capital e ao poder que este tem de "despedir

em qualquer altura um trabalhador
lho assim como as condições
Nas primeiras
a lógica subjacente

(1) - Op.Cit. pag.17

ou de transformar o seu traba-

em que ele o exerce". (2)

abordagens de campo, tentando desvendar

às estratégias patronais do uso da força de

trabalho, constatamos

(1)

dos homens~

a pertinência

(

Ç"'-.J:

Ibidem. Pago 190.

vv

<ófN

oc

de tal conceito, logo,

(I'lA'!<')

d€

.(5 .

seu uso como categoria analftica. É sabido que a produção capitalista revela em suas bases o processo de valorização do capi,
,
tal, no entanto, e no processo de trabalho que se da o uso e a
troca da força de trabalho, logo, onde se realiza a mais-valia.
Dai porque tentamos ver a mobilidade do trabalho não so pelo dis,

-

.

curso de empr-esaraos e gerentes de produçao acerca do t:m.balho
,

feminino mas tambem observar o processo de trabalho em suas
condições concre~as. Esso porque, conforme comenta Valéria Junho
Pena, no processo de trabalho o individuo não so "entra com sua
,

.

força de trabalho mas tambem com seus atributos pessoais de sexo,
cor, nacionalidade

ou idade" (3). Assim, a mulher está submeti-

da à mobilidade do trabalho com suas características

particula-

res, específicas, inerentes à sua condição de mulher.
Ora, categorias como idade, origem, qualificação e
sexo são importantes à compreensão da hierarquia de valores atri
buidos às diferentes forças de trabalho. Não so a divisão sexual
do trabalho é uma relação pOlítica , de dominação - longe, portan
. . , .
to, de tratar-se de uma dlstlnçao natural - mas tambem va~os en60N trar tal caracteristica

nas demais categorias arroladas. Eftquan-

to categorias articuladas, ~E-':'divisão
~rexual do trabalho ~ percebida sobretudo pela exame da qualificação atribuida e do salário.
Como a lógica que preside a organização do trabalho dentro da
empresa capitalista determina práticas seletivas que atribuem à
mulher papeis menos valorizados,

isso implica em baixa remune, .
,
raçao. No estudo em curso com oper~las de Belem, observou-se
qye embora caiba à mulhef a lida direta com a matéria prima, ao
ponto de quase com ela se identificar, transformando-a

,

atyaves

de diferentes fases do processo produtivo, a remuneraçao de sua
força de trabalho é inferior a dos homens af empregados, ainda

0",::1.
)

(i)- Junho Pena, Maria valéria - Mulheres e Trabalhadoras.
Ed. Paz e Terra.Spi 1981.

re~atos de empresários

teçam referências

sobre a igual impor-

tância das duas forças de trabalho.

Fora da empresa, a divisão sexual do trabalho consti tui parte integrante da posição de submissão da mulher dentro da
sociedade, cuja ideologia visa harmonizar o trabalho doméstico da
mulhe~ com sua condição supostamente natural. Na empresa, confor.
'.
,.,...
me Vlmos nas fabrlcas de Belem, a sltuaçao de submissao de repro-

-

duz, na medida em que seu lugar passa a ser garantido em função
de seu desempenho em determinadas
ela, na sua espeêificidade
foram interiorizadas

tarefas para as quais smmente

feminina, apresenta habilidades

que

em seu quotidiano familiar. Em muitas en -

trevistas, em fábricas diferentes,
às razões da utilização

o discurso se id~n~ifica quanto

da mão de obra feminina. Vejamos alguns

relatos:

é

" Toda a linha de produção

com mulheres. Elas são absor

vidas porque são jeitosas. As mulheres

se adaptam sem

maiores problemas. Antes nós tinhamos mais homens na
linha. Hoje, não, são exclusivamente mulheres. Nao temos
preferência por homem ou mulher. Mas para esse trabalho
de produção

é

melhor mulher";

!"ábrica de eeneficiamento
fi

Damos

preferência

( ~erente de produção

de pescado e camarão).

ao trabalho da mulger pois

é

um traba

lho mais adaptavel a ela. Adquirem prática com facilidade.

É trabalho siwples, facil". ( Diretor da empresa - indús
tria de confecções.)
n

O trabalho do homem não

é

igual ao da mulher. Os precon

ceitos entre os próprios ope~ários impedem que o "trabalho da mulher" seja aceito por eles. Os empregos que
.

.

'

oferecem melhor salário, ai os homens estão. A~~m disso,
o homem não se sujeita a salário baixo. PAra certas ocu
pações sãi o homem. e entra a mulher".

( Gerente de pro-

dução - mulher - em indústria de palmito.)

I:J.-

" As mulheres se adaptam facilmente, sao mais dóceis,
mais hábeis e mais fácil de manejar".

( gerente de

produção - indústria de beneficrliamentode pescado).
Mesmo existindo contradições visiveis no discurso do empresário sobre a preferência por sexo,(da mão de obra)e sobre
suas razões de seleção devido, entre outras razões ao cuidado em
evitar a clareza de suas intenções na defeza do capital e ~m ten
tar passar a imegem de "precisamos sustentar aqueles (operários)
que sustentam a empresa", a habilidade, a docilidade em tocar e
transformar a matéria prima, parece ser a qualidade que mais res
salta

nos depoimentos

sobre a qualidade: do ·-trabalhofeminino.
,

No entanto, ao mesmo tempo que lhe e requerido habilidade e docilidade

tais quamidades so se legitimam pela eficiên-

cia na produção. Não elimina, portanto, a exigência de maior es
..
forço f~s~co

.-".'. e necessar~a a valor~zaçao do
se esta cond~çao
"

capital. Af se inclui o caso do ritmo tenso de trabalho, que é
uma forma também de "trabalho Plesado" se considerada a violência
a que tem que se curvar o corpo para manter o .ritmo de produti vidade. Mas, trabalhos pesados também se oferece a mulheres, como é o caso recente do crescimento da absorção de trabalhadoras
em diversas ocupações produtivas dentro dm setor de construção
civil em Belém. Numa fábrica de beneficiamento de pesca, o entrevistado se pronunciou assim:
"Não discrimino trabalho de homem e trabalho de mu lher. MAs dependendo do tipo de serviço eles ocupam
funções diferentes. Por exemplo, trabalho pesado é
trabalho para homem (-carregar caixas) i Não

VQU

man

Dar mulhe~es carregarem caixas pesadas. Mas, se tenho urg~cia

e os homens são poucos, mando elas fa-

zerem o serviço ( duas ou tres juntas), pois farão
mais rápidO e até mais organizadamente."
Assim, na realidade a mulher ocupa um espaço no mercado

de trabalho não so por corporificar uma força de trabalho mais
...
, .
maleavel, adaptando-se facl.lmente as tarefas necessarl.as, mas
também por representar uma força real.
Entendemos como cheia de significação

a repetição,

em

diferentes relatos, sobre atributos da mão de obra feminina, tais
como: " é melhor de ser manejada", é mais dócil", "é mais dis ciplinada", "produz mais que os homens
outro atributo, embora complementar,

fi.

Está expã Íc to a:L um
í

da adaptabilidade

lher, qual_ seja, a de sua maior aceessibilidade
aocapiral.

da mu -

à subordinação

ESses relatos na medida em.que avaliam}também com-

param as duas forças de trabalho diferentes. Ambas submetidas
,
ao capital, ambas despossuidas, e verdade. Mas diferentes, en
quanto mercadorias,

aos olhos e interesses de seus compradores.

As observações feitas in loco 80bre

~o processo de

trabalho mostram a maior disponibilidade .da mulher ao capital,
na medida em que, como explica Gauàemar, essas caracterfsticas
passam a constituir uma nqualidade" no conjunto das necessidades
do capital, ao submeter a sua capacidade a uma divisão do traba
lho cada vez mais exigente.

Trata-se, portanto, de Uma relação

entre trabalho e capital, onde são definidas as formas de utili
zaçao dessa capacidade. A mobilidade caracteriza~se

exatamente

pelo poder que O capital exerce sobre o conjunto de trabalho ao
transforma-Ia apta para seus fins.

.

,

.....

.

".

.

A subordl.naçao da mulher operarl.a de Belem e percebl.da
,

em diversas entrevistas. Ao se r?ferir aos operarios, um diretor
de produção assim se pronunciou:

" a peãozada •••com esses não

se tem problemas pois estão sob pressão". Sem dúvida que o co~
trole e a vigilância nao se rege so pelas diferenças de sexo.
No entanto, trata-se aqui de uma empresa que absorve, na linha
de

produção, basiêamente.~ulheres.

Afirmou que se tivesse 30ob~f~

em vez de mulheres os problemas seriam bem maiores. Estar
sob pressoão ou estar sob controle

é a fórmula mágica da re-

signação. E são também as operárias recrutadas em nome dessa
sua caracterfstica

herdada historicamente

tanto pela sua con-

dição de classe comm de sexo. Por tratar-se de mão de obra
moluavel para enfrentar com maior resignação

sua posição, alem

de ser barata, a torna excelente para o trabalho. Mas a relação
de domínio - polftico - ai identificada não tem função em si
mesma, mas sim , materializa-se

em sua capacidade de alcançar
VO

t.

"

.

a produtividade desejada. Logo, dommn10 econom1CO.

o

que as torna tão susceptivel a essa dominação?

Sob que condições de existência vivem essas mulheres?

N8s se

tores de concentração de trabalho feminino, tais como a industria alimentar, de conf ecçóe s e textil, uma parcela bem significativa é formada de mulhe.res que são "'hefe" de familia. Arcam-assim com todas as despezas de reprodução familiar. Quase
todas tem filhos. Alpm disso, diferemtemente

das indústrias

de Manaus que absorvem mulhe.res muito jovens, em Belém há preferência de recrutamento

na faixa etária que vai de 25 a 40

anos. Consideravel parcela entre 30 a 35 anos.

Alem das condi

çoes dificies de. existência que tem essas mulheres, situam~se
,
,
,
numa faixa etaria onde ~r. fiamais dificuldade de'encontrar novas oportunidades de emprego. Sobretudo nas condições de crise

. e' bastante
no emprego que se vive hoje. Um relato recolh1do
elucidaáiivo sobre a questâo:
" Sobre a faixa etária das operárias, no periodo em
que cheguei na empresa, 19~oJestava
em torno de
20 a 22 anos. Hoje, para moças de l8 ou 20 anos não
damos vaga. Mulher nova e bonita tem outras maneiras
de ganhar a vida. A faixa jovem é constituida por
mulheres não responsaveis, que brincam no t~abalho e
àão prbblema de disciplina. Eu resolvi experimentar
mulheres maduras, d'e 30 a 35 anos •• até 40 anos. Deu
certo. são responsaveis, não brincam no serviço, cabeça no lugar e precisam realmente do emprego. O que
nos interessa é mais habilidade e seriedade que força
fisica."

Ora, tais condições de vida dessas mumheres contribu~m
, .
.
.,
.
para produzir operar2as subm2ssas, que a estrategla patronal
bem sabe recrutar. N~ caso das indústrias visitadas, a mulher
constitui mais de ~O~ do pessoal da produção. Dependem do eme de ter um

prego fixo dada suas necessidades previdenciárias

"salário pequeno mas certo", uma vez que sob sua responsabilidade
se encontram os filhos.

-

Qualificaçao

,
e salario: categorias de identi-

ficacão de divisão sexual do trabalho.
(

É sabido que no percurso da história do capitalismo
a separaçao entre capital e trabalho é feita pela produção e
reprodução de relações de produção, tendo na fragmentação das
ocupações um de seus aspectos fundamentais. Gorz comenta que

"â fragmentação e a especialização das tarefas, a separaçao

ca

do trabalho inteleccual e manual, a ~onopolização

ci~ncia

pelas elites, o gigantismo nas instalações e a centralização
.
-,,,
, .
dos podeTes que dai decorrem; tudo 2SS0 nao e so necessarlO
para.uma produção eficaz, más sim,

à perpetuação da dominação

do capital. Por isso,toda organização do trabalho deve ser
indissoluvelmente

uma técnica de produçâo e uma técnica de domi

nação patronal sobre aqueles que produzem; isto porque o objetivo capitalista nao pode ser o crescimento do capital e~i,

e

esses objetivos, estranhos aos trabalhadores, não pode ser rea
lizado que sob pressão ~.direta ou indireta)". (4)

o

debate científico esclarece os fundamentos ideoló-

gicos que justificaram o crescimento de produtividade

em função

da intensidade da divisão técnica do trabalho e que este portaria o progresso e a melhoria' da condição operária.
Nas fábricas visitadas, observando-se o processo de
trabalho, ficou claro a divisão do trabalho em tarefas fra9Eentadas e de facil aprendizagem,
1

exigindo mais prppriamente habi-

_
,

(4)

,

Andre -Critique de Ia Division da Ttavail.Preface.
Paris. Ed. du S@uil. Coll. Points/Politique. 1973.P.ll
GOR~j

lidade e agilidade que propriamente
Em Manaus,

e manuais.
montagem

.

,

complicadas operações mentat

operar~as que passam 8 anos nas linhas de

ao deixarem o emprego não lhes foi acrescido uma profis-

são capaz de ter valonizado
atividades

sua'força de trabalho para outras

que não seja a montagem. P6rem sua idade já as elimi

nou de novas oportunidades

de emprego no mesmo ramo,dado

as exi-

".'

""
. observadas nessas empresas. Em
gencias
quanto a falxa etarla

Belém, o tempo de serviço não é suficiente para incorporar mais

à

qualidade

força de trabalho. Na maioria das fábricas a única

forma de promoção funcional

éeria ocupar a função de chefe de

turma, cargo, entretanto}preferencialmente

desempenhado

por

homens, uma vez que, "o homem se faz mais respeitar pelas mulheres -que uma chefa"f A título de exemplo, numa §ábrica de palmi-

,
to onde de 3 chefes uma e mulher, a gerente informou ter sido
dificil aquela se fazer aceita e se impor com autoridade 8bdemas
colegas. Assim, a divisão sexual do trabalho aparece ataaves da
qualificação

atribuida

arbitrariamente

à

mulher pela próppia

hierarquia da empresa. Nesse sentido concordamos com Jnnho Pena
ao dizer que " a 'categoria qualificação pode não ser informati va sobre a engenharia
-'

mente nao o e -

do trabalho que ela envolve - frequente

,.

mas ela e esclarecedora

-

de relaçoes sociais

é significativamente
(5). Assim, a hierarquia

que a envolvem: sem dúvida, ela

esclarece

dora de hierarquia

ocupaciohal

de qualificação

sexual"

esclarece a hierarquia sexual na representação

e prática do mundo do trabalho.

N~ relativo

ao salário

em diferentes empresas visita-

das, as funções desempenhadas

pelos homens dentro da mesma ca-

tegoria e com o mesmo nivelde

qualificação, pram melhor remune-

radas. Os relatos procuram indicar al~
ça de trabalho masculina,

valor a mais para a for-

, .

em forma de justificativa aos salarlos

'superiores.No ramo de confecções, a tarefa de corte da fazenda
, a unlca
'.
-' que e desempenhada por homens. O
e
dentro da produçao
salário

é

tres vezes maior que o das mulheres, em média. EHquan-

(5) - Op.Cit. ?80

, .
, .
to as mulheres' so podem atingir no max~mo um salar~o e meio,
aquelas consideradas
'.

profissionais,

o cortador pode ultrapas-

t.

sar tres salar~os m~n~mos.
NAs fábricas de palmito as funções de caldeireiro
recravador

saõ as melhor remuneradas

e de

e sao ocupadas so por hc~

mens, baseados na concepção de que é trabalho pesado. ,Na ver da,

.

de se trata de operar maqu~nas bem simples ede fa[l aprendiza, de forma evidente, um uso ~deolog~co
.
'.
gem. Ha,
da classificação
das ocupações

na hie.r
arquia da empr:esa.
S5xvlft...

A base da divis2:.odi9 ::..para
a mesma categoria de
,
.
trabalhadores esta na desvalor~zaçao do trabalho ,da mulher.

-

Assim, o sexo constitui um mecanismo de distinção não so no
uso ( valor de uso) da força de trabalho ao tentar consumi-Ia
mais facilmente mas também de sua remuneração

( valor de

troca) ao tratar de faze~ baixar o seu preço •

.Nào' obs t ant es '-{uealgmnas das consi.derações acima
apresentadas

ainda estejam sujeitas a uma reelaboração

por p~

te da equipe de pesquisa e sobretudo pela continuação dos
trabalhos de campo, nO$

pareceu evidente sobre a importân-

. na anal~se
' .
cia de se prossegu~r
que busca esclarece~ os
significados mais: profundos das diferenças entre o"trabalho

".

,

masculino e o"trabalho feminino". E para isso, as categorias
analíticas aqui utilizadas,

tais como qualificação, faixa

etária, salário e subordinação, ,organizadas em torno do
conceito de mobilidade do trabalho, parecem prestar uma
contribmição

,.

importante para 'a elucidação da questão.
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o

car~ter

corno o motivo

fragmentado-~as

atividades

de seu aborrecimento

com o serviço

se faz e refaz o dia todo e que ã interrompido
V~rias

entrevistadas

go que não satisfaz,
compensação

alguma,

"~ um trabalho

encaram

não realiza.

que e: que parece

Nem todas as esposas,

a primeira
gente",

porque

porque

que nao

ã obri~ação,

desgostam

encontra

dessas
muito

do trabalho

nele muita

atividades

prazer

nem

Corno diz Eny:

contudo,

encontram

que

corno al-

sem finalidade

mas não est~".

acha que através

a segunda

domãstico

folgada,

por exenplo,

aquele

a todo momento.

nao ã feito.

que parece

que voc~ esti

tico. Tonia e Arlete

quando

por algumas

da casa:

o trabalho

É um serviço

que só aparece

não remunerado,

ã alegado

mas

domés

satisfação,

est~

"formando

na limpeza

e na

or-

dem.
são v~rias
urna percepção

mais

sei se e porque

as que avaliam

crítica

da realidade:

tem que fazer.

medida

vai mais

corno a parte

em que o trabalho

lhor que outra pessoa
vez que meu marido
possíveis,
-de-casa,

jeito.

além:

Eu

nao

que faça por mim, en-

Assumo

e tudo bem.-

considera

a realização

que lhe cabe numa relação

domãstico

é aquilo

se encarregue

d~ de tudQ,

(~r-

do

sustento

da~uilo

dos afaz~

de troca.

que sabe fazer,

traz conforto,

acho que eu devo gostar

Na

é

me-

da família:

todos

que faço".

os

"Urna

benefícios

(Ivete,

dona-

2 filhos.)
Ninguãm,

contudo,

família e na sociedade.
domãstico

com base em

3 filhos.)

Uma delas,
res domésticos

domãstico

"eu não desgosto.

Não tem ninguém

- tão eu telli'o~~e g05~ar ce ~~alquer
cy dona-de-casa,

o trabalho

a partir

questionou

Maridos

e mulheres

do pressuposto

da, urna ~rea de atuação

a distribuição

feminina.

implícito

opinam

dos papéis

sobreq

na

trabalho

de que esta e, sem dúvi-

,

-~
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À

Guisa de Conclusão

Através
uso do tempo,

obtidos

lias residentes
debate

do exame

de dados

sobre distribuição

em entrevistas

na cidade

sobre a questão

com maridos

de são Paulo,

do trabalho

e mulheres

procuramos

doméstico

de papéis

e

de fami-

contribuir

para o

e da organização

do co-

tidiano.
Focalizando
regras específicas
com o espaço

a esfera

de funcionamento,

da produção,

co como um conjunto
bros da família,

partinos

de atividades

da em que são tidas
gratuitamente

da defi~ição
necessárias

na família

"natural"

por ela para os demais

na-de-casa/esposa/mãe

sempre

assume

doméstico,

pois mesmo

quando

conta com alguma

a divisão

das tarefas,

-sua execução
pondem

e avaliando

às expectativas
~ muito

res domésticos,

difícil

pois estes

podem ser classificadas
de vários

conjuntos

sas e bem-estar
as crianças,

dos membros
a esposa

executar

se desdobram

em várias

de atividades

das famílias:

consumo,

da família,

vitais

administração,

pelo

coordena

supervisionando
não corre~

todos os

afaze-

atividades

Observamos

a

das ca

lavada, cuidado
tlsica

que

existência

ao bom funcionamento

manutençãú

trabalho

sao dela cobrados.

so~~~ha

casa/comida/roupa

De

é que a do-

que, quando

em múltiplas

esferas.

de

familiar.

ajuda e quem

as atividades,

no

executadas

entrevistadas,

finais

mem-

que, na medi

nao

a responsabilidade

os resultados

dos

a relação

da unidade

nas fam~lias

distribuindo

define

da esposa,

fato, o que se pÔde observar

domésti-

pela mulher,

atividades

membros

com

articula~ão

ao bem-estar

entre ela e essas

como função

próprio,

do trabalho

principalmente

da mulher

que se estabelece

como um espaço

mas em constante

que são realizadas

âmbito da casa. A posição
trabalho

doméstica

com

da residência
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(conservação

e reparos)

e artic~lação

das redes de parentesco,

amiza

de e vizinhança.
Em todas as casas,
forma de divisão
tro indivíduo

portanto,

de tarefas.

Contudo,

é sempre considerada

se indivíduo

é o marido

de trabalho,

no caso da empregada

há o mesmo empenho

atenta

doméstica.

ou-

quando

es-

assalariada

Em ambos os casos

emocional

e preocupada

inerente

de qualquer

ou uma relação

com as tarefas
como ocorre

nao

da

casa

com a

espo-

com tudo o q~e se ~assa

o que é por ela percebido,

sim como uma atitude

alguma

"ajuda ou colaboração"

que as está executando,

sa. Esta está sempre
casa e na família,

a participação

(ou um parente)

e envolvimento

por parte da pessoa

há necessariamente,

e inalienável

não como

na

opçao,

ao seu papel de

mas

esposa,

mae e dona-de-casa.
Os arranjos
pendendo

de inúmeros

lia, a atividade
co na estrutura
lidade de acesso
doméstico
esfera

fatores,

profissional

das casas

a auxílio

etc .. O número

da esposa,

e a composição

a posição

de horas

remunerado,

que a esposa

equipamento
dispende

de cada casa. A "presença"

desses

arranjos,

fisicamente

presente

ou não.

Na medida

contudo,

em que detém
nos limites

mília,

o que se come, o que

esposa

ocupa,

dos casos analisados,

contudo,

da

é uma constante,

as rédeas

eletro-

no lar

e

segundo
esposa

como

esteja

econômicas

ela

de comando.

esse potencial

implícito

Em

na

da fa-

o ~ue se faz no dia-a-dia,

uma posição

a

a or-

de tudo o que se passa

das possibilidades

se veste,

de certa maneira,

da famí-

q~e por sua vez ce~e=2i~~ a ~8SS1bl

doméstico

coordenadora

de-

do grupo domésti-

à qual ela mais se dedica diferem

do cotidiano

casa, determinando,

sao os mais variados,

como o tamanho

sócio-econômica,

de atividades

ganização

na rotina

a

nenhum

em seu papel

47

de administradora

do lar chega~~

por seu companheiro.

ser percebido,

tanto por ela quanto

-,,-.

•..
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