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AS ESTATiSTICAS E 0 TRABALHO FEMININO 

f sa bel Rodrigo (*) 

Com base na informa<;ao quantitativa disponivel, verifica-se que a popula
<;ao activa feminina tem, em termos absolutes, e, sobretudo, em termos do 
seu peso relative a popula<;ao activa total, vindo progressivamente a aumen
tar nas ultimas decadas. 

A crescente participa<;ao da mulher no mundo do trabalho «oficial» regis
tada na decada de 1960-1970, a qual, alias, viria a acentuar-se na decada 
seguinte (1), prende-se com o proprio processo de crescimento econ6mico do 
Pais, onde e de salientar o modele de crescimento econ6mico que predomi
nou no periodo em questao. Como Manuela Silva salienta «[ ... ] o acentuado 
acrescimo na participa<;ao da mulher na actividade econ6mica, ocorrido na 
decada de 60, explica-se pelo incremento das industrias ligeiras orientadas para 
a exporta<;ao (criadoras de postos de trabalho, indiferenciado e de baixos sala
rios, em geral oferecidos as mulheres) e ainda aos efeitos da emigra<;ao e da 
guerra colonial sabre a rarefac<;ao de mercado de trabalho masculine.» 
(Cf. Silva, 1983, pp. 24-25.) 

Mas, embora a for<;a de trabalho feminina tenha sido objecto de procura 
preferencial por parte dos ramos de actividade do sector secundario caracte
rizados por trabalho intensive e mais mon6tono, pouco ou nada qualificado e 
pior remunerado (2

), foi, no entanto, na agricultura que a taxa de feminiza<;ao 
veio a conhecer os indices mais elevados. 

Assim, a segmenta<;ao do mercado de trabalho delegou prioritariamente 
as mulheres, principalmente a partir dos anos 60, a actividade agricola, onde 
ela vai desempenhar uma fun<;ao de substitui<;ao. A substitui<;ao da mao-de
-obra masculina drenada para fora do sector, pela for<;a de trabalho feminina, 
que, conjuntamente com as crian<;as e idosos, tem constituido, par excelen
cia, um «exercito agricola de recurso», esta ligada aos fen6menos de emigra
<;ao e industrializa<;ao (cf. Cavaco, 1981; Ferrao, 1982). Segundo este ultimo 
autor «[ ... ] [a] passagem de parte do sector pat ronal a condi<;ao de isolado 
e abandono das actividades agricolas- que se podem inclusivamente articu
lar entre si, deixando entrever que o acentuado recurso a elementos femini-

(*) ISA. 

(1) Em 1980, as mulheres representavam 41,4 % do total da populac;:ao activa, e 51 % do 
total dos activos agrfcolas eram do sexo feminine. Neste ano, a taxa de feminizac;:ao mais ele
vada verificava-se no sector primario, on de as mulheres representavam 49,1 % do total dos acti
ves do sector (ct. Silva, 1983, pp. 25-38). 

(2) Os texteis, vestuario e calc;:ado; alimentac;:ao e bebidas e ainda as industrias de mate
rial electrico e electr6nico sao os ramos do sector secundario que sempre registaram as mais 
altas taxas de feminizac;:ao. 
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nos e, em grande parte, consequencia de um processo migrat6rio sectorial e/ou 
geogratico por parte dos respectivos c6njuges. 0 caso mais tfpico sera, tal
vez, o do pequeno patrao que, migrando, confia a explora9ao das suas terras, 
agora sem assalariados e com um papel secundario dentro do conjunto do ren
dimento familiar, a mulher. Mas o mesmo de passa quando o chefe de familia 
migra para outras areas do Pais ou, simplesmente, obtem um novo emprego 
noutro sector de actividade mas no proprio local de residencia.» (Cf. Ferrao, 
1982, p. 17.) 

Por outro lado, a evolu9ao dos «isolados» e «trabalhadores familiares nao 
remunerados», categorias estatfsticas de popula9ao que correspondem ao sec
tor de produ9ao agricola nao capitalista, isto e, a denominada agricultura fami
liar, permite concluir que o processo de feminiza9ao tem particular incidencia 
neste tipo de agricultura. Segundo os dados apresentados por Ferrao, para o 
periodo entre 1960 e 1970, enquanto que no «campesinato» [ estaticamente coin
cidindo com os «isolados» da agricultura (cf. Ferrao, 1982, p. 4)], o aumento 
do numero absolute de hom ens foi relativamente pouco significative ( + 13,7 % ), 
o numero absolute de mulheres mais do que duplicou ( + 137,5 % ). Por outro 
lado, nos «nao remunerados» verificou-se uma quebra consideravel da parte 
do numero absolute de hom ens (3) (- 64,1 %) e um aumento significative do 
das mulheres ( + 208,7%) (cf. Ferrao, 1982, pp. 12 e 13). A predominancia 
da mao-de-obra feminina nesta ultima categoria volta de novo a registar-se em 
1980, on de quase tres quartos das mulheres ocupadas no sector agricola 
(71 ,3%) eram trabalhadoras familiares e outras nao remuneradas (cf. Silva, 

1983, p. 42). 
0 facto de o processo de feminiza9ao ter maior incidencia no seio das 

explora96es familiares nao sera de estranhar pais foram os estratos mais 
pobres do campesinato os primeiros a «optar» pelos destines de emigra9ao, 
cabendo entao a mulher, com a ajuda dos filhos e familiares idosos, a manu
tenyao da explora9ao agricola. Por outro lado, parece ser igualmente neste 
tipo da agricultura onde a pluriatividade masculina mais se tem feito sentir, 
o que necessariamente conduz tambem a um incremento do trabalho ai reali
zado pela mulher. 

E ponto assente que a ausencia (permanente ou temporaria) do homem 
da explora9ao agricola refor9a o envolvimento da mulher na agricultura. 
0 aumento da popula9ao activa agricola feminina referenciada pelo aparelho 
estatfstico reflecte claramente esse facto. Apesar disso, o envolvimento real 

(3) Esta tendencia tambem foi registada no proletariado agricola. Enquanto que, para o 
mesmo perfodo de referencia, o numero absoluto de homens diminuiu para menos de metade 
(-56, 1 %), o numero de mulheres aumentou um pouco em termos absolutos ( + 2,7 %). No entanto, 
a analise feita em termos relativos permite uma imagem mais ajustada da realidade: enquanto 
o proletariado agricola feminino representava, em 1960, 2,5 % do total da produ<;:ao activa, em 
1970 representava 3% daquela popula<;:ao, o que significa um crescimento de 20% (ct. Ferrao, 
1982, p. 12). 
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da mulher na agricultura - e em particular na agricultura familiar, como 
veremos - e ainda superior aos valores admitidos oficialmente. 

Na primeira parte do texto, procuramos chamar a aten<;:ao para o facto 
que as principais categorias e conceitos estatisticos nao se ajustam a 16gica 
do funcionamento econ6mico da agricultura familiar, nem tao pouco a natu
reza e caracteristicas dos trabalhos que a mulher ai realiza. De facto, com 
a utiliza<;:ao dos principais indicadores estatisticos pretende-se apurar e quan
tificar essencialmente as actividades de produ<;:ao de bens e servi<;:os destina
dos a troca e realizadas pelo agente econ6mico atomizado. Estes prop6sitos 
impoem, portanto, a individualiza<;:ao da produ<;:ao e a distin<;:ao entre as acti
vidades destinadas ao mercado - ou que possuem um mercado potencial, 
caso da produ<;:ao agricola destinada ao autoconsumo -. das que nao conhe
cem tal destine. Devido ao desajuste existente entre estes objectives e a 16gica 
do funcionamento da agricultura familiar, e dadas as pr6prias caracteristicas 
das actividades realizadas pela mulher no ambito da unidade grupo domes
tico/explora<;:ao agricola, grande parte das suas actividades agricolas sao clas
sificadas como trabalho «domestico». Muitas destas mulheres sao, pois, inde
vidamente incluidas na denominada «popula<;:ao inactiva», e a produ<;:ao agricola 
que e realizada pelo grupo domestico, no interior da unidade grupo domes
tico/explora<;:ao agricola, aparece na informa<;:ao estatfstica disponivel como 
sendo predominantemente de responsabilidade do produtor individual masculine. 

Na segunda parte do texto, de novo a questao da nao neutralidade dos 
indicadores estatfsticos e discutida, agora em torno do trabalho domestico pri
vado. Aqui e nosso prop6sito chamar .a aten<;:ao para a desvaloriza<;:ao de que 
o trabalho domestico privado e alvo - ao ponto de ser completamente igno
rado pelos principais indicadores nacionais -, e consequencias que dai advem 
para o estatuto social das mulheres que o realizam. Devido ao facto de a gre
lha de leitura utilizada pelo aparelho estatfstico reduzir a sua aprecia<;:ao do 
todo social a dimensao econ6mica, a qual ainda e limitada aos dominies que 
sao aferidos pelo mercado, os indicadores oficiais de bem-estar, produ<;:ao e 
consume ignoram pura e simplesmente todo um conjunto de actividades diver
sificadas que a mulher realiza no interior da esfera familiar, denominadas por 
trabalho domestico, chegando ao ponto de marginalizar assim um vasto grupo 
social. 

Deste modo, podemos dizer que os valores oficiais dao, na realidade, uma 
imagem muito defeituosa da verdadeira contribui<;:ao do trabalho feminine e 
sua importancia para o funcionamento global do sistema econ6mico, o que, 
sem duvida, contribui para a manuten<;:ao da inferioridade do estatuto social 
e do papel econ6mico atribuido a mulher. 

0 envolvimento da mulher na agricultura familiar 

A subavalia<;:ao por parte do aparelho estatfstico quer da denominada popu
la<;:ao activa feminina ligada as formas de produ<;:ao agricola nao capitalrsta 
quer da produ<;:ao agricola por ela realizada e em grande parte consequencia 
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da projec<;ao de conceitos - nomeadamente os de «actividade econ6m ica» 
e de «popula<;ao economicamente activa» - a leitura de realidades que nao 
foram contempladas aquando da sua formula<;ao. 

Como alias sucede com os conceitos de «trabalho» e «trabalhador», des
tinados a quantificar a produ<;ao de mercadorias, tambem com a utiliza<;ao do 
conceito de «actividade econ6mica» se pretende apurar essencialmente as acti
vidades de produ<;ao de bens e servi<;os destinados a troca. E sao exactamente 
os indivfduos envolvidos neste tipo de produ<;ao que irao fazer parte do mundo 
do trabalho «oficial», isto e, da «popula<;ao activa», categoria estatfstica cuja 
defini<;ao tem sido objecto de varias reformula<;oes. 

Em 1938 o Committee of Statistical Experts of the League of Nations, com 
o objective de melhorar o nfvel de informa<;ao dos censos da popula<;ao e per
mitir uma futura compara<;ao dos dados a nfvel internacional, propos uma defi
ni<;:ao padrao de «popula<;:ao activa». A existencia de uma ocupa<;:ao, directa 
ou indirectamente remunerada, foi o elemento chave escolhido para a sua iden
tifica<;:ao, ja que a estimativa da taxa de desemprego era o objective central 
subjacente a defini<;:ao deste conceito. Em 1966 as principais categorias , con
ceitos e metodos de recolha de informa<;:ao ate af seguidos a nfvel internacio
nal sao revistos e a defini<;:ao de «popula<;:ao economicamente activa» e alte, 
rada de modo a permitir o apuramento da oferta potencial de trabalho com 
o objectivo de melhor estimar o nlvel de utiliza<;:ao dos recursos humanos {4} 

(cf. I LO, 1976; FAO, 1978). 
A defini<;ao de «popula<;:ao activa» entao proposta a nfvel internacional, 

e seguida pelo aparelho estatfstico portugues, inclui todas as pessoas de ambos 
os sexos que contribuem com trabalho para a produ<;:ao de bens e servi<;:os 
econ6micos durante o perlodo de referencia (cf. ILO, 1976, p. 32; FAO, 1978, 
anexo 2). Ha pais uma estreita liga<;ao entre este conceito e o de produto nacio
nal. Enquanto este inclui essencialmente os bens e servi<;:os trocados no mer
cado, «popula<;:ao economicamente activa» inclui todos os que contribuindo para 
o produto nacional receberam em contrapartida, directa ou indirectamente, uma 
remunera<;:ao em dinheiro ou em generos. Como se ve o mercado e o aferidor 
par excelencia destes dois conceitos, o que tem como consequencia o igno
rar de toda a produ<;:ao que nao e transaccionada e excluir dos indicadores 
nacionais de bem-estar, produ<;:ao e consumo os produtos dela resultantes. 
Estao neste caso todo o trabalho domestico privado e parte da produ<;:ao agri
cola do sector nao capitalista, destinada ao autoconsumo, que e realizada em 
grande parte par mulheres. 

Como se sabe, o valor acrescentado bruto agricola ou produto agricola 
bruto era, ate 1976, calculado pelo INE, atraves da estimativa, normalmente 

(4) A questao do subemprego, que ia ganhando proporQoes crescentes, e ja tinha sido deba
lida em reunioes anteriores, mereceu especial aten98.o. A definiQao de «populaQao activa» pro
pasta em 1966 reflecte este facto. No entanto, como Hauser (197 4) ref ere, ela e insuficiente e 
irrealista para poder dar conta da gravidade daquela situaQao, que tem progressivamente vindo 
a piorar nas economias «menos desenvolvidas>>. 
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a prec;:os medias no produtor, das quantidades dos produtos agrfcolas comer
cializaveis e nao comercializaveis, excluindo somente os produtos destinados 
ao consume produtivo no proprio sector agricola (ct. Cordovil, 1979, p. 61 ). 
Embora com o calculo deste indicador se pretenda tambem o apuramento e 
quantificac;:ao da produc;:ao agricola nao transaccionada no mercado, o facto 
e que uma parte dela, a que e prioritariamente realizada pela mulher par ser 
classificada como «trabalho domestico», e omitida daquele indicador econ6-
mico. E tal sucede porque na agricultura familiar a forte ligac;:ao que existe 
entre a unidade grupo domestico/explorac;:ao agricola vai reflectir-se na interli
gac;:ao que, quer do ponte de vista temporal quer espacial, existe entre as acti
vidades agrfcolas e nao agrfcolas realizadas pela mulher (5). 

De facto, esta interligac;:ao e incompatfvel com os conceitos e categorias 
estatfsticos que pretendem isolar espac;:os e actividades que pela natureza e 
16gica pr6prias do funcionamento econ6mico da agricultura familiar estao inti
mamente interligados e sao indissociaveis. Daf, ser exactamente neste sector 
que se colocam as maiores dificuldades nao s6 aos inquiridores, quando pre
tendem dissociar para identificar 0 que e trabalho agricola e trabalho domes
tico. mas tambem aos pr6prios inquiridos quando questionados sabre onde 
comec;:am e acabam cada um daqueles tipos de trabalho. Par outre lado, mui
tas das actividades classificadas e inclufdas estatisticamente na categoria de 
«domesticas» contem ainda um alto grau de produc;:ao. o que no tim reflecte 
o «continuum» que sao as actividades agrfcolas ~ nao agrfcolas da mulher. Veja
mos, a titulo ilustrativo. alguns exemplos. 0 parco e morto, mas ate ser con
sumido pela familia ha toda uma serie de transformac;:oes que sao necessa
rias e que cabem geralmente a mulher realiza-las, o mesmo sucede com as 
transformac;:oes necessarias ao fabrico do pao e do queijo. Tambem os traba
lhos na horta cujos produtos se destinam ao autoconsumo estao quase sem
pre a cargo da mulher e tendem a ser associados ao trabalho domestico. Como 
se decide entao onde, em termos econ6micos, a produc;:ao agricola comec;:a 
e o trabalho domestico acaba? A decisao sera necessariamente arbitraria, como 
varias autoras comentam (ver, par exemplo, Rogers, 1980, e especialmente 
o capitulo IV, Dixon, 1982). A arbitrariedade desta decisao resulta das dificul
dades praticas que se colocam quando se pretende aplicar o conceito «activi-

(5) Esta questao, embora tambem se possa colocar no sector agricola patronal parece no 
entanto nao revestir a mesma importancia. Nao s6 porque a produc;ao agricola com vista ao auto
consumo e, de um modo geral, muito reduzida e por vezes nula, mas tambem porque, e como 
varios estudos ilustram (ver, por exemplo, Stoler, 1977; Deere), quer o numero total de horas 
diarias de trabalho, quer o tipo e natureza· dos pr6prios trabalhos executados pela mulher na agri
cultura nao sao alheios a sua posic;ao de classe. E e exactamente nas formas de produc;ao agri
cola nao capitalista, e em particular nas fracc;oes de classe mais pobres do campesinato, onde, 
comparativamente ao sector agricola patronal, as mulheres regra geral dedicam mais horas aos 
trabalhos agrfcolas. E tambem neste sector onde o trabalho das crianc;as e idosos, nos campos 
e em casa, tende a assumir maior significado para o rendimento familiar, o que nem sempre e 
devidamente considerado pelo aparelho estatfstico. 
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dade econ6mica» ao trabalho feminino neste sector de produc;:ao. Convem, no 
entanto, realc;:ar tambem a influencia que representac;:oes sociais dominantes 
sabre a natureza dos trabalhos que «competem» a cada um dos sexos tem 
naquela decisao. Estas reflectem-se nao s6 no comportamento dos inqui rido
res mas tambem no dos pr6prios inquiridos: conduzem par um lado a que se 
inquira prioritariamente o «chefe de famflia» sabre as actividades dos restan
tes membros da famflia, o qual tendera a dar informac;:oes principalmente sabre 
as que lhe competem, e par outro a que se tome como um dado que as acti
vidades femininas sao essencialmente as domesticas. Como consequencia, o 
envolvimento da mulher na produc;:ao agricola e a importancia da contribuic;:ao 
do seu trabalho neste sector para o produto nacional sao, de facto, iludidos 
pela informac;:ao estatfstica. 

Alias, e a tftulo ilustrativo, refira-se a informac;:ao estatfstica sabre a «popu
lac;:ao residente activa civil a exercer uma profissao, segundo o numero de horas 
de trabalho na semana de referencia, par ramos de actividade econ6mica» (qua
dro 6.3.2, do XII Recenseamento Geral da Populac;:ao, 1981 ), que e certamente 
o reflexo das dificuldades atras referidas e que conduzem a subavaliac;:ao do 
tempo de trabalho das mulheres. Com efeito, e a partir desta informac;:ao res
peitante aos ramos de actividade «agricultura e pecuaria» e «servic;:os relacio
nados com a agricultura», conclui-se que, na maioria dos distritos, a popula
c;:ao feminina considerada e inferior a masculina, quer a nfvel dos valores totais, 
quer a nfvel dos quatro escal6es de horas de trabalho na semana de referen
cia considerados pelo INE, valores que, se par exemplo acompanharmos de 
perto um dia de trabalho destas mulheres, levantam suspeitas quanta ao seu 
grau de confianc;:a (6). 

Ha pais, como Delphy refere, «um tratamento diferencial par parte da con
tabilidade nacional de trabalhos igualmente nao remunerados, que, embora nao 
prejudique os objectivos dessa contabilidade (isto e, o equilfbrio das contas), 
introduz, no entanto, uma ruptura no interior do trabalho, destinado ao auto
consumo, realizado no quadro da celula familiar» [cf. Delphy, 1978, p. 52 (tra
duc;:ao nossa)], e esta ruptura verifica-se, como vimos, no trabalho que e priori
tariamente realizado pela mulher. Assim, a produc;:ao do sector agrfcola familiar, 
que, embora nao comercializada e quantificada e inclufda nos indicadores nacio
nais aparece como sendo essencia/mente da responsabilidade do produtor indi
vidual masculino. Ou seja, a menos que a mulher tenha predominantemente 
uma actividade remunerada ou que as suas actividades nao remuneradas na 
explorac;:ao sejam bem definidas e facilmente contabilizaveis em termos de 
horas de trabalho, ela tendera a ser exclufda da «populac;:ao activa». Conse-

(6) Nao temos conhecimento de estudos empiricos sabre a realidade portuguesa com infor
mac;:ao quantificada sabre a durac;:ao, regularidade e intensidade dos varios trabalhos diarios que 
estas mulheres e os restantes membros do grupo domestico executam ao Iongo do ana agricola. 
No entanto, a simples observac;:ao parece evidenciar que o numero total de horas diarias de tra
balho das mulheres tende a ser pelo menos igual ao do homem. 
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quentemente, o numero de mulheres inclufdas na categoria estatfstica «traba
lhadores familiares nao remunerados» que faz parte da «populac;:ao activa» esta 
igualmente subavaliada. Aquela exclusao prende-se, para alem das razoes ja 
referidas, a outra ordem de factores, que decorre de restric;:oes que a propria 
definic;:ao de «populac;:ao activa» contem. «Populac;:ao activa» inclui todos os acti
vos civis a exercer uma profissao, desempregados a procura do primeiro 
emprego, desempregados a procura de novo emprego, militares de carreira 
e pessoas a prestar servic;:o militar obrigatorio (cf. INE, XII Recenseamento Geral 
da Populac;:ao, 1981 ). «Populac;:ao act iva civil a exercer uma profissao ou 
emprego civil» e definida pelo INE como «conjunto de indivfduos com 12 anos 
de idade que na semana de referencia, nao estando a prestar servic;:o militar 
obrigatorio, mesmo sendo membra das Forc;:as Armadas (cf. INE, «Anteceden
tes, Metodologia e Conceitos», 1984, p. 55): 

a) Exerce uma profissao de forma remunerada [ ... ]; 
b) Familiares nao remunerados que trabalhem pelo menos 15 horas 

numa explorac;:ao agrfcola ou empresa de uma pessoa com quem 
coabitam [ ... ]; 

c) Patroes e indivfduos trabalhando por conta propria». 

A adopc;:ao de um dado perfodo de referencia para a recolha de informa
c;:ao, bern como a definic;:ao do limite mfnimo de idade sao elementos funda
mentais a recolha de informac;:ao sabre esta populac;:ao e fazem parte da pro
pria definic;:ao de «populac;:ao activa». Tomando como referencia o ultimo 
Recenseamento Geral da Populac;:ao (1981 ), temos que a semana foi o perfodo 
de referencia para a recolha de informac;:ao adoptado pelo INE e os 12 anos 
o limite mfnimo de idade (?). 

0 perfodo de referencia adoptado pelo INE para apuramento da profissao 
principal (cf. INE, «Antecedentes .. », 1984, p. 56), conjugado com o limite 
mfnimo das 15 horas de trabalho semanal - note-se que somente na catego
ria «familiares nao remunerados» e que foi impasto um limite mfnimo de horas 
de trabalho- sao elementos apontados por varios estudos (ver, por exemplo, 
FAO, 1978, Beneria, 1980, Fang, 1980, e Dixon, 1982) como condicionantes 
a um adequado apuramento da «populac;:ao activa» agrfcola feminina, princi
palmente a que pertence ao sector familiar. 

Por um lado, o limite das 15 horas supoe uma delimitac;:ao facil das fron
teiras entre os trabalhos agrfcolas/nao agrfcolas e sua quantificac;:ao em numero 
de horas, o que como ja vimos nao e susceptfvel de ser objectivamente con-

(?) A nfvel internacional, a unica restric;:ao imposta para o limite mfnimo de idade e de que 
esta nunca podera ser superior aos 15 anos, ficando ao criteria de cada pals a sua definic;:ao 
de acordo com as suas pr6prias condic;:oes. Quanta ao perfodo de referencia a adoptar, tambem 
nao existe consenso a nfvel internacional, podendo cada pals adoptar um perfodo relativamente 
curta (nunca superior a uma semana) au mais Iongo (um ana) (cf. ILO, 1976, e FAO, 1978, espe
cialmente o anexo 2). 
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seguido (B). Par outro lado, a semana e um perfodo demasiado curta para com 
base nele se poder recolher informac;:ao sabre todo um conjunto fluido de varias 
e alternadas actividades que a mulher executa ao Iongo do ana (9), onde mui
tas vezes o trabalho nao remunerado na propria explorac;:ao agricola pode alter
nar com trabalho remunerado. E, ja que de um modo geral este trabalho remu
nerado tende a ser sazonal, dificilmente ele constituira a sua profissao principal 
na semana de referencia e menos ainda se a essa semana nao corresponder 
intensa actividade agricola. De facto, o perfodo do ana agricola em que os 
inqueritos sao realizados tambem influencia a informac;:ao recolhida sabre o 
tempo de trabalho que a populac;:ao feminina dedica a agricultura. No ultimo 
recenseamento (1981 ), e seguindo as indicac;:oes adoptadas pelos parses mem
bros da CEE, o momenta censitario foi a primeira quinzena do mes de 
Marc;:o (1°) (cf. INE, «Antecedentes .. », 1984, p. 21). Se tivermos agora em 
atenc;:ao que em muitos sistemas de produc;:ao aquele perfodo nao coincide com 
os perfodos de maior actividade agricola, e se a este aspecto conjugarmos 
a preocupac;:ao do INE de s6 inquirir sabre a profissao principal na semana 
de referencia, havera certamente grande parte desta populac;:ao feminina que 
tendera a ser inclufda na categoria de «domestica». Em suma, a informac;:ao 
do censo nao reflecte pais a situac;:ao global do emprego agricola nem tao
-pouco as especificidades deste tipo de emprego. 

A recolha de informac;:ao sabre o grau de envolvimento da mulher no sec
tor de agricultura familiar e a importancia da contribuic;:ao do seu trabalho para 
o sistema econ6mico podera no entanto ser melhorada caso sejam introduzi
das algumas alterac;:oes no sistema estatfstico de recolha e analise da infor
mac;:ao (1 1

). 

(B) Alias. a imposi<;:ao do limite minima das 15 horas aos «familiares nao remunerados» e 
tambem apontada pela FAO como um elemento que pode levar a exclusao de grande parte de 
jovens e de mulheres trabalhadores familiares da «popula<;:ao activa» agricola (cf. FAO, 1978, 
anexo 2). 

(9) A subsistencia da familia tende em muitos casas a passar - dependendo do seu grau 
de acesso e controle dos meios de produ<;:ao- por uma «multiplicidade ocupacional» (cf. White, 
1976) dos varios elementos do grupo domestico. a qual dependera em grande parte das desiguais 
oportunidades de trabalho alternativo que o exterior proporciona a cada um dos seus membros. 
Esta «multiplicidade ocupacional» podera eventualmente conduzir a uma flexibilidade na divisao 
do trabalho. alterando as divisoes sexuais do trabalho ate ai seguidas pelo grupo domestico, con
trariando mesmo estere6tipos dominantes. Tal e o que parece suceder em situa<;:oes de emigra
<;:ao masculina temporaria e sazonal ou em contextos de pluriactividade agricola, onde aquela fle
xibilidade tende a acentuar-se. em particular nos trabalhos realizados pela mulher, o que, alias, 
e referido por Alice Geraldes (1979) e Karin Wall (1982) e que as observa<;:oes do nosso trabalho 
de campo em curso numa freguesia do concelho de Vagos tambem apontam. 

(1°) A data dos recenseamentos anteriores era de 15 de Dezembro (cf. INE «Anteceden-

tes "· 1984. p. 21). 
(1 1) Embora o ponto mais controverso seja o proprio conceito de «actividade econ6mica» 

e se o trabalho domestico privado devera ou nao ser considerado uma «actividade econ6mica», 
pode-se no entanto melhorar a informa<;:ao sabre o grau de actividade da mulher na agricultura 
familiar, mantendo-se as principais categorias estatfsticas. 
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Assim tem sido sugerido que, em vez da semana, se defina antes o ano 
como perfodo de referencia ou entao que se utilize simultaneamente estes dois 
perfodos. Esta ultima hip6tese e apontada como tendo a vantagem de permitir 
recolher informa9ao nao s6 sobre as multiplas actividades que regularmente 
sao realizadas ao Iongo do ano pela mulher, onde o trabalho sazonal e identi
ficado, mas permite tambem registar o leque de actividades que ela executa 
na semana de referencia, independentemente da sua frequencia (1 2

) (cf. FAO, 
1978, anexo 2, Fong, 1980, e Dixon, 1982). 

Dado que neste sector de produ9ao muitos dos trabalhos agrfcolas femi
nines estao exactamente na «fronteira» entre o trabalho domestico e a activi· 
dade agricola e tambem porque, embora ela tenha mais de uma actividade, 
e, no entanto, diffcil que alguma das actividades ocupe por si s6 o limite de 
tempo exigido pelo recenseamento para ser inclufda na «popula9ao activa» agri
cola, alguns estudos sugerem tambem que aquele limite de horas seja redu
zido (cf., por exemplo, Fong, 1980, e Dixon, 1982). 

Por outro lado, e fundamental que a selec9ao e forma9ao dos pr6prios 
inquiridores sejam devidamente asseguradas, para que sensibilizados para estas 
questoes evitem erros que levam a distor9ao da informa9ao. 

0 trabalho domestico privado 

Passemos agora ao denominado trabalho domestico, conjunto diversificado 
de bens e servi9os produzidos prioritaria, senao exclusivamente, pela mulher 
no seio da unidade domestica privada e consumidos pela familia, os quais sao 
completamente ignorados pelos indicadores nacionais de bem-estar, consumo 
e produ9ao econ6mica. Apesar da importancia vital do trabalho domestico quer 
para o funcionamento do quotidiano da unidade familiar quer para a propria 
reprodu9ao da sociedade, ele nao e classificado como «actividade econ6mica», 
e, portanto, completamente ignorado pela contabilidade nacional. 

A par com o desenvolvimento industrial, das trocas monetarias e do tra· 
balho assalariado, foi-se verificando um ajustamento na divisao sexual do tra
balho no interior da celula familiar onde as actividades com vista a produ9ao 
e reprodu9ao desta foram progressivamente deixando de constituir um «Conti
nuum», para dar Iugar a actual separa9ao entre as actividades ligadas ao mer
cado - a produ9ao social - das realizadas no interior da familia - a repro
dugao social. 

Com a privatiza9ao das actividades com vista a reprodu9ao social 
estabelecia-se uma aparente dicotomia entre as esferas «publica» e «privada» 
a qual, assente num «modelo» de divisao sexual do trabalho, enquanto favore-

(12) Varios estudos indicam a discrepancia dos resultados obtidos quando se utiliza um ou 
outro destes dois periodos de referencia. A taxa de participa9ao da mulher no sector agricola e 
significativamente maior quando se utiliza o periodo de referencia mais Iongo (ver, por exemplo, 
Dixon, 1982). 0 ideal seria que a recolha de informa9ao fosse feita com base em inqueritos repeti
dos ou espalhados ao Iongo do ano, incluindo os periodos de maior actividade agricola. 
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cia o processo de acumulavao e cimentava as estruturas do poder econ6mico 
e politico dominantes, delegava prioritariamente a mulher os trabalhos nao 
remunerados. Este modelo era racionalizado pelos mecanismos ideol6gicos e 
culturais dominantes, que, fazendo apelo a funvao biol6gica da maternidade, 
iam legitimando a diferencia<{ao dos «papeis» a ocupar, na familia e na socie
dade, por cada um dos sexos, induzindo ao afastamento da mulher da produ
vao social, e sua participa({ao na esfera publica. Justificavoes, principalmente 
de natureza biol6gica, ajudaram em grande parte a iludir a importancia que 
os processes hist6rico e econ6mico tiveram na privatiza<{ao do trabalho domes
tico. Surge assim um «modele» de familia, baseado naquela diferencia<{ao de 
papeis, diferenciavao que o Estado, atraves dos seus aparelhos politicos e ideo-
16gicos, tem, de acordo com os interesses do sistema econ6mico dominante, 
enaltecido e defendido, especialmente em periodos de crise econ6mica. Tem 
sido, de facto, nestes periodos que o Estado mais tem promovido as fun96es 
de esposa e mae para legitimar a taxa de desemprego que afecta em primeiro 
Iugar a popula<{ao feminina. A sociologia tradicional define e descreve aquele 
«modele» de familia como um estado harmonioso de igualdade e troca entre 
os c6njuges, supostos realizarem tarefas complementares. Ai, o elemento mas
culine ligado a produvao social e identificado como o produtor e o «chefe de 
familia», isto e, o seu responsavel do ponte de vista financeiro, mas tambem 
politico e social, ja que ele e tambem o seu principal e «natural» represen
tante no exterior. A mulher cabe antes de mais assegurar as «actividades de 
manuten<{ao» e os «servi<{os humanos» [cf. Boulding in Michael, 1978, (c)], ou 
seja, as actividades geralmente denominadas por trabalho domestico e asso
ciadas, ou melhor, confundidas, com os deveres conjugais e maternais da 
mulher. 

A desvaloriza<{aO de que o trabalho domestico privado e alvo, a qual e, 
sem duvida, apoiada pelos modelos ideol6gicos e culturais dominantes, tende 
a reflectir-se na posivao da mulher no interior da familia e na inferioridade do 
seu estatuto social. Esta inferioridade, que, como se vera, e confirmada pelas 
pr6prias classifica<{oes e defini96es estatfsticas sabre o trabalho domestico pri
vado, e explicada pela visibilidade da contribuivao do homem para a manuten
vao da familia, a qual e traduzida e quantificada em termos monetarios atra
ves do salario que ele recebe, por oposi<{ao a invisibilidade do trabalho que 
a mulher realiza na esfera «privada». Ou seja, apesar de ambos contribuirem 
para o mesmo objective, a manutenvao e reproduvao da familia, e o trabalho 
de ambos ser, embora de forma distinta, fundamental a sua concretizavao, a 
contribui<{ao da mulher passa, na realidade, despercebida, essencialmente par
que ela nao e remunerada, o que no quadro dos actuais indicadores econ6mi
cos tem como resultado negar a este trabalho o Iugar de categoria econ6-
mica (1 3). 

(13) Embora nao se pretenda esgotar a analise das consequencias que gratuitidade e pri
vatizayao do trabalho domestico tem para a mulher, pensa-se ser importante referir as seguintes: 
para alem do facto de a mulher estar confinada a um espa9o limitado e fechado que e o local 
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Desvaloriza-se, assim, ao ponto de se ignorar o elevado numero de horas 
que representa o trabalho realizado pela mulher do interior da unidade fami
liar (1 4). 

E, embora se argumente que e diffcil estimar o valor do mercado do tra
balho domestico privado, o seu calculo nao e, no entanto, impassive!. Disso 
sao prova os varios estudos que tem estimado o seu valor em termos moneta
rios (1 5). Aplicando a esta analise OS indicadores e metodos utilizados pela 
analise micro e macro-econ6mica convencional, onde se privilegiam as no<;oes 
de maximiza<;ao de utilidade, custos de oportunidade e analise dos custos/bene
ffcios, estes estudos dao uma ideia do grau de importancia daquele trabalho 
em termos monetarios. Refira-se, a titulo de exemplo, um destes estudos, rea
lizado em Fran<;a, onde as autoras conclufram que «[ ... ] apesar de frageis 
e enganadores, estes calculos numericos dao-nos uma percep<;ao da impor
tancia do trabalho domestico. Expresso em termos de rendimento fictfcio, repre
senta entre 1/3 e 3

/4 dos rendimentos retirados a actividade produtiva do mer
cado. Expresso em horas de trabalho, excede o tempo de trabalho profissional 
da popula<;ao» (cf. Chadeau e Fouquet, 1981, p. 42). 

Segundo informa<;ao estatfstica, as mulheres que desempenham a sua 
actividade nao remunerada na esfera da produ<;ao social sao, na classifica
<;ao «condi<;ao perante o trabalho», inclufdas na «popula<;ao inactiva» e classi
ficadas de «domesticas». Este grupo, definido pelo INE como «os inactivos que 
na semana de referencia se ocuparam principalmente das tarefas domesticas 
nos seus pr6prios lares. Compreende tamb8m as pessoas que ajudaram em 
explora<;oes agrfcolas ou outras actividades produtivas de caracter familiar, 
desde que o tenham feito menos de 15 horas na semana de referencia» 
(cf. INE, «Antecedentes ... », 1984, p. 51), constitui a maior parte da deno
minada «popula<;ao inactiva». Pode-se dizer, pais, que, para alem de ignora
rem o numero de horas de trabalho realizado par estas mulheres e a contri
bu i<;ao deste para o processo total de produ<;ao e reprodu<;ao da sociedade, 

de habita~tao e. portanto, de a isolar, de realizar trabalhos mon6tomos e repetitivos - que se fazem 
diariamente -. ela. de facto. trabalha sem receber qualquer contrapartida monetaria. Estas mulheres 
estao. pais. do ponto de vista econ6mico. dependentes do marido, dependencia que tendera a 
reflectir-se na posiyao de subalternidade que tenderao a ocupar dentro da familia e que ceria
mente afectarao tambem o seu poder de decisao. 

(14) Varios estudos em vci.rios pafses quantificam o numero de horas que as mulheres dedi
cam ao trabalho domestico. A titulo de exemplo, e para se ter uma ordem de grandeza, refira-se 
o texto de Vanek onde a autora refere que nos EUA as mulheres empregadas gastam em media 
26 horas por semana com o trabalho domestico e 55 horas por semana, no caso das mulheres 
sem trabalho no exterior (cf. Vanek, 1974, p. 118). Por seu lado, Chadeau e Fouquet calculam 
que uma mulher com actividade profissional gasta, em media, 28 horas par semana com o traba
lho domestico, enquanto uma mulher que esta em casa ocupa em media 43 horas por semana 
(ct. Chadeau e Fouquet, 1981, p. 31 ). 

( 15) Muitos destes estudos calculam o valor monetario destas actividades entrando em con
sidera<;ao com a composi~tao e a lase do ciclo natural da vida da familia (cf. Michel, 1978, (b), 
e Chadeau e Fouquet, 1981]. 
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estas classifica<;:oes e defini<;:oes estatfsticas conferem um estatuto de subal
ternidade ao trabalho domestico privado e refor<;:am o estatuto de inferioridade 
que e atribufdo as mulheres que o realizam (1 6). Apesar do sistema dominante 
de divisao sexual do trabalho delegar estes trabalhos prioritariamente a 
mulher (17

), isso nao significa que eles nao sejam trabalho como os indicado
res econ6micos e as categorias estatfsticas supoem, e que nao s6 reforc;am, 
como ja referimos, mas tambem sao refor<;:ados pelos mecanismos ideol6gi
cos e culturais tradicionais. A frase «a minha mae nao trabalha» e um exem
plo da desvaloriza<;:ao simb61ica de que 0 trabalho domestico privado e objecto 
na nossa sociedade, para a qual, sem duvida, o nfvel de remunera<;:ao e um 
indicador de prestfgio social individual. 

Alias, o facto de os mesmos trabalhos serem objecto de tratamento dife
rencial por parte dos indicadores econ6micos, ou seja, de neles serem incluf
dos ou exclufdos, consoante aqueles trabalhos sao ou nao remunerados, con
duz a situa<;:oes curiosas, que tem sido criticadas por alguns economistas. Estas 
sao, a tftulo de exemplo: quando um homem contrata uma empregada domes
tica, o PNB sobe, mas, se este se casar com ela, o PNB descera. Tal sucede 
porque agora o «valor» desta produ<;:ao ja nao e contabilizado por aquele indi
cador, apesar de a produ<;:ao total ser identica. E, apesar de as mesmas activida
des continuarem a ser realizadas do mesmo modo, aquela mulher deixara agora 
de ser inclufda na «popula<;:ao activa». Situa<;:ao identica se passa quando a 
mulher, ao ter fora de casa outra actividade, recorre aos servi<;:os de uma 
empregada remunerada, o que conduz a um aumento das contas nacionais. 

No entanto, parece-nos inadequado «estender» as actuais categorias eco
n6micas a formas de trabalho distintas na sua natureza, organiza<;:ao e funcio
namento. De facto, o trabalho domestico privado tem a sua especificidade e 
a sua 16gica propria; e um trabalho privado, o que significa que nao obedece 
a 16gica de funcionamento e organiza<;:ao social global capitalista do trabalho 
assalariado. Na realidade, o trabalho domestico privado nao e real izado 
mediante um contrato de trabalho (1 8). Ele nao esta, pois, ao mesmo nfvel dos 
trabalhos organizados em formas tipicamente capitalistas, que sao os que cons
tituem a preocupa<;:ao central subjacente as categorias e conceitos fundamen
tais das estatfsticas que tem como pano de fundo princfpios fundamentais da 
teoria econ6mica tradicional, donde se destacam, como ja referimos, as no<;:oes 
de crescimento econ6mico, acumula<;:ao e lucro, preocupando-se fundamen
talmente com as rela<;:oes quantitativas de produ<;:ao de mercadorias que se 
expressam atraves do mercado. 

(16) A mesma crftica se pode fazer a classifica9ao estatfstica «principal meio de vida>>, onde 
estas mulheres sao, tal como as crian9as, incluidas na categoria «a cargo da familia». 

(17) Para alem dela, as crian9as e as pessoas idosas sao os grupos socials que predomi
nam nos trabalhos nao remunerados. 

(18) Convem talvez referir que, na tentativa de ultrapassar esta questao, ha autores que com
param o casamento a um contrato de trabalho, reconhecido e apoiado pelo proprio Estado. 
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Ao serem definidas como «produtivas» essencialmente as actividades que 
sao aferidas pelo mercado esta-se a legitimar o desconhecimento, por parte 
dos indicadores economicos, de produc;:ao e consumo nao remunerados das 
famflias. E aqui intervem um outro aspecto que convem realc;:ar e que esta 
igualmente subjacente a construc;:ao das categorias e conceitos estatfsticos, 
que e o de estes nao suporem a existencia de inter-relac;:oes entre as esferas 
da produc;:ao e da reproduc;:ao social. Assim, ao basearem-se na existencia de 
limites estanques entre aquelas duas esferas, estao, implicitamente, a afirmar 
que o trabalho domestico privado - oficialmente denominado «nao produ
tivo»- e alheio ao processo total de produc;:ao e reproduc;:ao. Como Michel 
refere, se o «[ ... ] papel conjugal da mulher e elogiado ainda hoje, nao e tanto 
para homenagear as qualidades intrfnsecas desta e as func;:oes que ela assume, 
mas para mascarar a produc;:ao de servic;:os domesticos que ela implica. 0 valor 
«i nestimavel» desta produc;:ao serve para ocultar o seu valor economico e a 
sua relac;:ao com a produc;:ao de mercado» [ct. Michel, 1978, (a), p. 13 (tradu
c;:ao nossa)]. 

A omissao da produc;:ao e consumo nao remunerados das famflias con
duz a distorc;:ao dos proprios indicadores de bem-estar, produc;:ao e consumo, 
o que vai falsear as previsoes e, por outro lado, iludir a contribuic;:ao impor
tante que o trabalho nao remunerado que a mulher executa na esfera da repro
duc;:ao social tem para o processo de acumulac;:ao e o seu significado para 
o funcionamento da propria vida economica e social. Ou seja, o facto de o 
trabalho domestico privado nao obedecer a logica da produc;:ao mercantil nao 
significa que ele seja alheio ao processo de acumulac;:ao, ou, como Michel 
salienta, «a produc;:ao domestica de servic;:os que nao passam pelo mercado, 
nao se pode separar da formac;:ao de capital, porque, Ionge de lhe ser estra
nha, a primeira e condic;:ao indispensavel desta» [ct. Michel, 1978, (b), p. 64 
(traduc;:ao nossa)] (1 9). 

Esta indispensabilidade e objecto de interpretac;:oes distintas: enquanto para 
uns o trabalho domestico privado e definido como produzindo servic;:os e equi
parado a produc;:ao mercantil simples, outra abordagem discute-o no contexto 
da articulac;:ao das relac;:oes produc;:ao/reproduc;:ao social. Para esta perspec
tiva, onde a actual organizac;:ao da produc;:ao social e analisada tendo em conta 
a existencia do trabalho domestico privado, a propria formac;:ao de salario e 
analisada no ambito das relac;:oes produc;:ao/reproduc;:ao. Nao se restringindo, 
no entanto, a dimensao economica, esta perspectiva integra nas suas preo-

(19) A utiliza<;:ao dos trabalhos nao remunerados por parte do capital e a sua contribui<;:ao 
para o processo de acumula<;:ao capitalista tem sido uma das questoes analisadas pelo debate 
feminista. A este prop6sito veja-se o trabalho de Deere (1979), e onde a autora analisa o papel 
indirecto que a produ<;:ao agricola de subsistencia e o trabalho domestico privado desempenham 
na redu<;:ao do valor da for<;:a de trabalho. Aqueles trabalhos, que o modelo dominante da divisao 
sexual do trabalho delega prioritariamente para a mulher, ao permitirem que o salario auferido 
pelo homem seja inferior aos custos de produ<;:ao e reprodu<;:ao da for<;:a de trabalho, refor<;:am 
a taxa de mais-valia relativa e a expansao capitalista. 
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cupa<;:oes, embora de forma indirecta ou mediata mas relacionada com aquela, 
outras dimensoes mais de caracter sociol6gico, tais como um dado tipo de 
famflia e forma de socializa<;:ao, uma dada distribui<;:ao de papeis sexuais, a 
existencia de determinados modelos culturais. Estas dimensoes nao econ6mi
cas prendem-se, de facto, com a dimensao econ6mica, uma vez que a actual 
organiza<;:ao da produ<;:ao social e considerada como nao podendo ser anali
sada e compreendida se nao se tomar em considera<;:ao a existente privatiza
<;:ao do trabalho domestico. Em suma, esta perspectiva nao se limita a uma 
quantifica<;:ao dos factos sociais, mas, pelo contrario, foca a sua aten<;:ao em 
aspectos da vida da sociedade - aspectos que se prendem com uma dada 
forma de vida e um dado modo de estar nela -, os quais ate agora tem sido 
ignorados pela teoria econ6mica tradicional. 

Notas conclusivas 

Tentamos, pois, chamar a aten<;:ao para o facto de que os indicadores 
econ6micos tradicionais, bem como as principais categorias, conceitos e meto
dos de recolha e tratamento da informa<;:ao estatfstica, nao sao adequados ao 
tipo de trabalhos que a mulher realiza. 

Eles dao uma estimativa defeituosa do seu envolvimento na agricultura, 
particularmente no sector agricola familiar, e das suas actividades sazonais 
remuneradas (enquanto assalariada agricola). Consequentemente, a popula<;:ao 
activa agrfcola feminina esta subavaliada, quer na categoria «trabalhadores fami
liares nao remunerados», quer na dos «assalariados agrfcolas». Por outro lado, 
aqueles mesmos indicadores ignoram por complete a sua actividade nao remu
nerada na esfera da reprodu<;:ao social. 

A insuficiencia daqueles indicadores tem sido criticada por varios econo
mistas e soci61ogos e varias sao ja as propostas para que os Indices econ6-
micos sejam alterados e o conceito de actividade econ6mica alargado, de modo 
a incluir o trabalho domestico privado [cf. Michel, 1978, (b)]. Measure Econo
mic Welfare (MEW) e Net Economic Welfare (NEW) sao, alias, Indices propos
tos para «medir» o bem-estar da popula<;:ao onde a contribui<;:ao do trabalho 
domestico privado para a concretiza<;:ao daquele objective seria tornado em 
considera<;:ao [cf. Michel, 1978, (b)]. Para estas propostas, a preocupa<;:ao cen
tral nao sao os processes de crescimento e acumula<;:ao como a teoria eco
n6mica tradicional tem privilegiado, mas antes aspectos menos aparentes da 
vida econ6mica e social como sao a satisfa<;:ao das necessidades basicas e 
do bem-estar humano, que, em larga medida, sao alcan<;:adas atraves dos tra
balhos que ate agora tem sido exclufdos dos calculos do PNB [ver, por exem
plo, os trabalhos de Michel, 1978, (b), Beneria, 1981, e Boulding, 1983, que 
defendem esta perspectival Ou seja, como ja atras referimos a preocupa
<;:ao aqui nao e tanto de ordem quantitativa, como os modelos dominantes nos 
habituaram, mas mais qualitativa, e daf se dar enfase a questoes mais de natu
reza sociol6gica, tais como as que se prendem com a satisfa<;:ao das necessi-
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dades basicas e do bem-estar, ou melhor, de um certo bem-estar, o que signi
fica ultrapassar os indicadores meramente quantitativos de bem-estar. 

Ainda segundo aquelas autoras, a adop<;ao destas propostas, para alem 
de permitir dar um maior rigor a informa<;ao estatfstica e aos calculos dos indi
ces econ6micos, tornaria visfvel a participa<;ao da mulher no sistema econ6-
mico e a importancia do seu trabalho para a propria reprodu<;ao deste. Par 
outro lado, estar-se-ia tambem a contribuir para uma valoriza<;ao do estatuto 
social da mulher e para o esbater de representa<;oes ideol6gicas que confe
rem ao trabalho dela um estatuto de subalternidade. 
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RESUMO 

A analise das principais categorias e indicadores estatfsticos dos cen
sos da popula<;:ao evidencia claramente o seu desajustamento relativamente 
a maioria das actividades realizadas pela mulher. Destas actividades sao 
de salientar as que ela desenvolve no sector da agricultura familiar, e ainda 
todos os trabalhos nao remunerados executados no interior da esfera da 
reprodu<;:ao social. 

Como consequencia de tal desajustamento, a informa<;:ao estatfstica 
respeitante a produ<;:ao e emprego apresenta serias distor<;:oes. Por outro 
!ado, ao iludir-se o verdadeiro grau de envolvimento da mulher no sistema 
econ6mico e a sua contribui<;:ao para o funcionamento e reprodu<;:ao da 
organiza<;:ao actual da produ<;:ao social, est;'l-se, sem duvida, a contribuir 
para a manuten<;:ao e refor<;:o de representa<;:oes ideol6gicas que conferem 
a mulher e ao trabalho por ela desenvolvido um estatuto de subalternidade. 
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ABSTRACT 

The analysis of the main statistic categories and indicators clearly 
shows their unsuitability relatively to most women activities. Those perfo· 
med within the familiar agricultural sector, as well as all the non-remunerated 
tasks accomplished within the social reprodution sphere, are of particular 
importance. 

As a consequence of such unsuitability, the statistical information rela
ted to production and employment is seriously biased. On the other hand, 
the real contribution of women to the functioning and reproduction of the 
social production system is veiled, thus contributing to reinforce ideologi· 
cal stereotypes which give women and their work a subordinate status. 


