
"O trabalho doméstico 
é trabalho de mulher": 

tecnologia e a mudança 
no papel da dona de casa1 

"O trabalho doméstico é trabalho de mulher". Esta é uma afirmação que é 
feita com tanta facilidade que optamos por não questioná-la. O trabalho domés
tico é uma área que até recentemente não atraia muitos historiadores e, mesmo 
hoje, o conhecimento que temos sobre a história do trabalho domésti co na 
Inglaterra provém quase totalmente de mulheres historiadoras- mais notada
mente A Woman 's Work is Never Done: Historyof Housework 1650- 1980, (1982) 
de Caroline Davidson e os vários livros da socióloga Ann Oakley. Uma das 
explicações dadas para o falo de historiadores sociais e econômicos darem 
pouca ou nenhuma atenção à história do trabalho doméstico é o fato de que 
todos sabem em que consiste esse traba lho doméstico. Ele tem sido, como se 
afirma, um aspecto que sofreu poucas mudanças ao longa da tempo. Portanto, 
não tem qualquer interesse para os historiadores. Eu quero questionar algumas 
das suposições que se encontram por trás de tal resposta. Será que o trabalho 
doméstico sempre significou a mesma coisa? Ao contrário do que afirmam os 
historiadores, pretendo sugerir que as diferenças entre as tarefas que o trabalho 
doméstico envolvía, no século XVIII e início do século XIX , na Inglaterra, eram 
bem diferentes daquilo que consideramos como trabalho o doméstico hoje, e 
mostrar de que forma ele se diferenciou e quais as implicações para aqueles 
que o faziam. Quero também sugerir que, para mi lhões de mulheres em pa!ses 

1 Conferência proferida no dia 10/03/1993. 

34 VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, n2 14, Set/95,. p.34-48 

subdesenvolvidos hoje, a realidade do trabalho doméstico é muito mais parecida 
com a do século XVIII e início do século XIX na Inglaterra do que qualquer de 
suas formas modernas. A noção de que o trabalho doméstico sempre incluiu 
limpar a casa, lavar e esfregar o chão, tirar oeira e polir, é ainda mais 
inadeqüada às casas onde vivem algumas mulheres em países subdesenvolvi
dos do que às casas de trabalhadores nos séculos XVII I e XIX na Inglaterra. 
Quero também, pelo menos levantar um ponto de interrogação contra a supo
sição de que o "trabalho doméstico" tenha sido sempre "traba lho de mulher". E 
quero considerar a maneira pela qual a tecnologia afetou e ainda ateta a 
natureza, a laborosidade e a duração do trabalho doméstico bem como o papel 
da dona de casa. Rnalmente quero mencionar a importância crucial que a 
noção "trabalho domésüco é trabalho de mulher'' tem tido na história da mulher. 

As definições modernas são reveladoras. "Trabalho doméstico" é uma 
definição segundo a qual por "doméstico" se entende "pertencente ao lar" ou 
"que fi ca muito em casa" . Uma pesquisa realizada pelo governo britânico nos 
anos 60 sobre ocupações femininas definia a dona de casa como "a pessoa. 
diferente de um empregado doméstico, que é responsável pela maioria das 
tarefas do lar (ou pela supervisão de um empr·egado doméstico que se encar
rega de tais tarefas)". Pode-se notar que é uma delinição que identificao trabalho 
das donas de casa com o dos empregados domésticos. Ela sugere que a dona 
de casa é vista como igualmente seNiL Um outro aspecto que se atribui à dona 
de casa é expresso pela sua definição no dicionário como ''a senhora e gerente 
de uma casa: uma mulher casada que cuida da casa e da família e não tem um 
emprego assalariado"! Nos casos das mulheres casadas e não casadas que 
trabalham fora e têm uma casa e uma família para cuidar, quem, pode-se 
perguntar, faz o trabalho doméstico? 

Mas se o trabalho doméstico é o trabalho feito no lar, a natureza dos lares 
na Inglaterra mudou drasticamente desde o século XVII I. Naquela época, os 
lares da grande maioria da população não linham dois andares, dois ou três 
quartos, residências geminadas, equipadas com cozinha, sal'as de estar e de 
jantar, banheiro e lavabos separados. Certamente eles não tinham aquecimento 
central ou janelas com vidro duplo, não tinham revestimento contra umidade ou 
isolamento con tra o frio. Os lares da maioria das pessoas eram pequenos 
(freqüentemente tinham apenas um cômodo sem segundo andar ou quartos 
separados), sem aquecimento e geralmente mal iluminados (quando tinham 
iluminação), sem água encanada, gás ou eletricidade2. Não havia sistema de 

2 Francls Placa ( 177i ·1B5'1), q~re 1raoalhava no confecçao da calças de couro , vivra corn sua esposa em 
urn quarto em Londres. Mais tarde ele escreveu sobre a degradação qu resultou do fato de que sua 
mulher linha que cozinhar, passar, lavar e realizar todas as suas ocupações domésticas no mesmo quarlo 
em que seu m rido lrebalhava. 
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esgotos. As casas de camponeses e as dos trabalhadores pobres urbanos não 
tinham banheiro até o final do século XIX, se não mais tarde. A grande maioria 
dos lares Linha mobflia escassa. As paredes, assoalhos e janelas não tinham 
revestimento. O chão geralmente era de terra, algumas vezes de gesso, outras 
de tijolo ou pedra, mas de qualquer forma era úmido e frio. A maioria dos lares 
tinha fogão de lenha aberto. A maioria não tinha chaminé e a fumaça safa (ou 
antes, não safa) através de um buraco no telhado. Tapetes, papéis de parede e 
cortinas não eram comuns até bem mais tarde, no século XIX. Está c laro que em 
tais lares o "trabalho doméstico'' envolvia algo bem diferente d'o que hoje 
entendemos como tal. Não havia muito o que pudesse ser feito pelas donas de 
casa a respeito do chão de terra a não ser espalhar serragem sobiíe ele. Os 
assoalhos de pedra podiam ser varridos - se não estivessem muito úmidos. 
Dado que não havia janelas. e sim paredes de barro ou cascalho, sem cortinas , 
sem utensílios, pouca mobifia a não ser o estritamente necessário, como uma 
panela, sem enfeites ou quadros - qualquer trabalho doméstico que isto 
pudesse envolver não incluía muita esfregação, polimento ou remoção de poei ra. 
Considerando estes lares, um historiador descreveu como os telhados de sapé 
e o chão de terra significavam que "as coisas estavam sempre sujas e pouco 
podia ser feito para limpá-las a não ser que se pussesse um piso, fossem refeítos 
e revestidos o teto e as paredes e se colocassem os animais para fora" . Como 
podem ser comparadas estas casas com aquelas onde vive a grande maioria 
da população dos países em desenvolvimento? Não é necessária muita imagi
nação para perceber que, em milh15es de lares na lndia e no Paquistão, na África 
e no Oriente Médio, bem como na América Latina, as condiçeles permanecem 
muito mais próximas àquelas do século XVIII do que às de qualquer residência 
suburbana l"fpica na Inglaterra ou nos Estados Unidos de hoje. 

Assim, se o trabalho doméstico no século XVIII era diferente do trabalho 
doméstico moderno, em que ele consistia? Para ser um lar, uma habitação 
precisa fornecer algumas coisas absolutamente básicas- em maior ou menor 
grau: abrigo, uma -fonte de ca lor para cozinha r, aquecer água e proteger os 
moradores contra o frio e talvez. mas nem sempre, um mf1nimo de luz. Combus
tível e água são as necessidades mals absolutas. Fornecer estas coisas consti
tuía uma parte importante (mas de forma alguma era tudo) do que significava o 
trabalho doméstico no século XVII I na Inglaterra e ainda significa em vastas áreas 
do mundo. A primeira coisa que chama a atenção de quem observa a experiên
cis do século XVIII é a quantidade de tempo que tinha de ser gasto para 
providenciar apenas estas necessidades básicas e a energia que esta providên
cia requeria. Freqüentemente, a fonte de água - um poço, riacho ou nascente 
- ficava a alguma distância da casa, especialmente nas áreas rurais, às vezes 
a uma milha ou duas de distância. As fontes de água eram poucas e insdequa
das à demanda. Nas cidades, os poços ou bombas estavam sempre cheios de 
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gente esperando sua vez de recolher a água. Buscar água era um traba lho duro 
e pesado. No su I ~ da Inglaterra, por exempl:o, estima-se que a carga transportada 
por uma mulher adulta raramente era inferior a um galão, a média era de três 
Q!a lões. Uma história relatada por um escritor do inicio do século XIX envolvia o 
encontro com "uma mulher velha numa cidade do interior, cambaleando sob o 
peso de um balde que ela lutava para carregar morro acima". Quando ele 
perguntou a ela como sua familia estava financeiramente, ela respondeu que, 
como todos podiam trabalhar, eles estavam indo muito bem. exceto por uma 
coisa: a coleta da água. Ela a11rmou que "buscar água da nascente era trabalho 
para uma pessoa'' . Este fato não pode ser considerado como excepcional. 
Muitas vezes este deve ter sido o caso, ou seja , era o trabalho de um dos 
me~bros da casa providenciar água para as necessidades domésticas. E 
mesmo assim, o que se conseguia era raramente suficiente. Pois a maioria das 
farnll ias trabalhadoras tinha que estabelecer prioridades entre as mui,tas deman
das ao seu tempo. O tempo alocado para assegurar o sustento era o mais 
importante, assim a quantidade de égua que eles tinham tempo e forças para 
buscar tinha pouco a ver com o que seria desejável ou necessário. A maioria 
das famllias trabalhadoras, portanto, contentava~se com um suprimento de água 
inadequado para todas as suas necessidades. 

Os mesmos problemas estavam presentes na coleta de combustlvel no 
século XVII L Em uma área remota do sudeste da França eu já vi uma pequena 
e velha senhora- provavelmente uma viúva já que ela sempre se vestia de preto 
- recolhendo gravetos (e eram apenas gravetos) de arbustos e va las para seu 
'fogo, sua única fonte de calor e seu meío para cozinhar. EJa leva um longo tempo 
para recolher o suficiente para um dia, assim pode-se Imaginar como era, no 
sécu lo XVIII, a coleta de combustfvel suficiente para a demanda díária dos 
moradores da casa. Muitos dos mais pobres no início do século XVIII possuíam, 
entre outros direitos comuns, o de coletar combustlvel 1 mas durante o curso do 
século, todos estes direitos foram sendo dilapidados. Passaram a ser conside
rados incompatíveis com a propriedade privada absoluta da terra. Logo a coleta 
de lenha que se chamava de ''puxar arbustos" ou "quebrar arbustos", tornou-se 
uma ofensa criminaL Um oficial de justiça, William Hunt, para quem eram trazidos 
casos deste tipo entre 1744~9, mantinha um caderno com anotações de suas 
decisões. Ele reve la que o caso mais comum trazido a ele era o de roubo de 
lenha, e muitos dos acusados eram mulheres. Se não se conseguia juntar o 
sufuciente, a solução dada era simples. mas d.olorosa: não se podia cozinhar e 
ficava-se com frio. Uma solução adotada pelas famí li as trabalhadoras era a de 
mandar o cozido de domingo e o pão para serem assados na padaria local da 
aldeia. Mas não importa se coletavam madeira das florestas e arbustos, se 
cortavam turfa ou se coletavam e secavam esterco de vacas e cavalos, ou 
recolhiam gravetos, todas estas tarefas tomavam tempo, geralmente era sub-
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traído do tempo dedicado ao traba lho de seu sustento. 
Se tais tarefas eram uma parte grande do traba lho doméstico, ainda havia 

muitas outras a serem feitas - havia a lavagem de roupas, uma tarefa que 
envolvia muita água e, para muitos das classes média e alta, trazia tanto 
translorno para a famllia que era feita tão infreqüentemente quanto possfve.l -
às vezes uma vez por mês. Mas esta solução não servia para a população 
trabalhadora, cuja falta de mudas de roupa abrigava-os a lavá-las freqüente
mente ou a não lavá-las nunca. Há muitos indícios de que os pobres lavavam 
suas roupas no domingo para poderem ir· limpos à igreja. Havia ainda a limpeza, 
mesmo que fosse de maneira bem básica, a preparação da comida, cozinhar, 
assar - quase todas dependentes do suprimento de água ou combustfvel. 

Há vários pontos a se destacar quanto a estas duas tarefas, a de buscar 
água e a de coletar combustível, que constituíam uma parte tão importante do 
trabalho doméstico - mas de forma alguma eram tudo: em primeiro lugar elas 
envolvia,m trabalho FORA de casa. Elas levavam moradores da casa para a área 
em volta1 para os campos e florestas, para o poço da aldeia e para o córrego 
local. E estes lugares, a poço da aldeia. o córrego, a floresta, eram lugares onde 
encontrariam outros desempenhando a mesma tarefa. De forma que as pessoas 
envolvidas em tais tarefas não ficavam isoladas em casa nem isoladas das 
outras. As mulheres encontravam outras mulheres em t.ais locais - o poço, o 
local comunitário de lavar roupas no córrego -e este fato deve ter oferecido 
oportunidades para conversas, fofocas, rntercambio de opiniões, aconselha
mento - e para a organ ização da resistência ao poder patriarcal. Segundo, 
embora não haja dúvidas de que as mulheres se encarregavam da maior parte do 
trabalho envolvido nestas duas tarefas, não eram necessariamente apenas mulhe
res que estavam envolvidas. Ao escrever sobre uma aldeia de Her1fordshire no 
século XIX, Edwin Grey escreveu que "geralmente os trabalhadores cuidavam 
para que as esposas estivessem sempre bem supridas de água, buscando água 
no poço e enchendo as panelas de água a cada noite" . Mas ele foi além, 
afirmando que "havia outros homens que deixavam tudo para a esposa f·azer" . 
A coleta de combustível era antes uma tarefa para toda a família do que apenas 
para a mulher, mesmo que esta fizesse a maior parte .. Esperava-se que as 
crianças ajudassem a trazer o combustível. E, freqüentemente, os homens 
estavam envolvidas na coleta de combustível, Diz-se que, para os camponeses 
franceses do século XIX, o suprimento de lenha era "a principal atividade 
masculina". No entanto, as mulheres tinham um papel importante e consistente 
em ambas as tarefas. Mas assim que o fornecimento de combustfvel ou água 
passou a ser comercializado, foi assumido pelos llomens que se tornaram 
carregadores de água que andavam pelas ruas vendendo água, o mesmo 
acontecendo oom os mascates, no que dizia respeito à lenha e outros combus
tíveis. Rnalrnente, quarndo comparado com a trabalho doméstico moderno, o 
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trabalho feito pelas donas de casa do século XVIII era pesado mas, ao mesmo 
tempo, era vaniado. 

O ''trabalho doméstico" nos modernos pafses Industrializados, como vere
mos em um seminário futuro, não é considerado como trabalho "produtivo". De 
fato, os primeiros censos mostravam claramente que ele era considerado como 
"não-trabalho" porque era economicamente improdutivo. Enquanto é possfvel 
argumentar que remendar, limpar e lav r $ão uma classe diferente de traba lho, 
comparados ao cuidado da lavour.a ou à manufatura de tecido de lã- tarefas 
que servem aos moradores da casa ao invés de contribuir para sua subsistência 
- o mesmo não pode ser dito quanto ao trabalho de coleta de combustfvel e. 
água. Hoíe na Inglaterra e na maioria dos pafses industrializados avançados, a 
água e a eletricidade, o óleo e a lenha são Itens caros do orçamento doméstico, 
e aqueles empenhados em providenciá-los certamente não aceitariam o termo 
"improdutivo" para qualificar seu trabalho. Assim, o traba.lho feito pelas mulheres 
e outros ao buscar água e coletar combustrvel - seja na Inglaterra do século 
XVIII ou nos palses em vias de desenvolvimento e em vastas áreas do mundo 
- , foi e é tão produtivo quanto o trabalho feito pelos homens, quer seia nos 
campos ou seJa como artesãos ou comerciantes. Não obstante, muitos econo
mistas do desenvolvimento são imbui dos dos preconceitos primeiro mundistas 
que recusam a encarar o trabalho doméstico como trabalho rea l e aplicam os 
mesmos às economias de aldeia baseadas na produção caseira de muitos 
países em vias de desenvolvimento. Maureen Mackin'tosh mostrou como até 
mesmo analistas politicamente progressistas adotam a economia ortodoxa 
quando se trata de pafses como os da África e da fndia. Assim, sob a categoria 
de "nào~traba l ho e lazer" da economia de aldeia, um escritor desses citou os 
"deveres domésticos: cozinhar, coletar lenha e água, consertar o telt1ado (!) e a 
gravidez" . 

Toda esta descrição de como era o traball1o doméstico no século XVIII 
e freqüentemente no século XIX - na Inglaterra, pode parecer pouco relevante 
se comparado ao que consideramos como trabalho doméstico hoje. Mas vamos 
considerar alguns pafses em vias de desenvolvimento ·8 de industria lização: 
Boserup, em seu trabalho Women's Role in Economic Deve/opmenl [(1970}, 1641 
conc luiu que "a categoria de dona de casa não é adequada quando aplicada 
às mulheres de áreas rurais dos países em desenvolvimento" porque elas 
"gastam pouco tempo com trabalhos domésticos no estri to sentido de cozinhar, 
limpar a casa e cu idar de cr ianças. e muito mais providenciando os ti pos de 
artigos e serviços que são comprados por dinheiro nos pa!ses industrializados, 
tais como a produção de alimentos, coleta de alimentos, processamento rude 
de alimentos, além do suprimento de água e combustfvel" . Ela também falou 
sobre o que estas tarefas de buscar água e coleta~ com bustfvel: signi ficavam em 
algumas partes da África. Em algumas áreas secas, no cinturão árabe, por 
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exemplo, "as caminhadas diárias para buscar oombustfvel e água freqüente
mente cobrem grandes distâncias e gastam uma parcela maior do tempo das 
mulheres da aldeia do que suas atividades agrícolas". E ela acrescentou que 
"mesmo onde as distâncias são curtas, é necessário muito trabalho para satis
fazer a demanda de água. Em algumas áreas do Sudão as mulheres têm que 
andar uma milha para buscar água e elas o fazem três ou mais vezes por dia. 
Algumas mulheres da Tunísia andam até 5 km para buscar água. Na Tanzãnia, 
algumas andam até 3 milhas para buscar combustível e, na estação da seca, 
até 10 milhas para buscar água. Há regiões no Sahara onde as mulheres têm 
que andar cerca de 1 O km por dia, gastando uma média de 3 horas, para coletar 
lenha. Para uma família de sete pessoas no Zaire, as mulheres têm que fazer 
três ou quatro jornadas numa distância de mais de 4 km carregando 10-15 litros 
de água nacabeçaem cada caminhada. Durante a estação da seca as mulheres 
no Quênia gastam quase o dobro de tempo na coleta de água e lenha compa
rado à estação de chuvas. Nas terras baixas da Etiópia, na estação da seca, 
20% dos moradores da casa gastam 4 horas por dia na coleta de água. Nas 
condições atuais de fome generalizada, pergunta-se quantas mulheres mantêm 
a energia necessária para estas onerosas tarefas, Vanessa Maher, comentando 
sobre o Marrocos, fala do "trabalho sem fim de busca de água dos riachos, a 
coleta, transporte e o corte de lenha para a cozinha e o aquecimento". 

Maureen M. Mackintosh escreveu sobre o trabalho das mulheres na econo
mia rural do Senegal, na África Ocidental, dizendo como "as tarefas não 
relacionadas à agricultura consomem uma quantidade muito elevada do tempo''. 
Mesmo onde há um córrego próximo às suas casas, as mulheres têm de esperar 
um longo tempo pela sua vez de retirar a água. A lavagem de roupas gasta várias 
visitas ao córrego. Ela comenta sobre a coleta de lenha, à qual as mulheres se 
dedicam intensamente em certos períodos do ano. Como ela diz, "elas procuram 
juntar toda a lenha antes do inicio da estação de plantio, de forma a poder 
dedicar o máximo de tempo às plantações- o mesmo problema que notamos 
na Inglaterra do século XVII I quando o tempo gasto na coleta de água era 
limitado pela necessidade de se ganhar o sustento. E, é claro, não é apenas a 
coleta de água e lenha que gasta muito tempo da dona de casa. As donas de 
casa de Moscou, hoje em dia, gastam grande parte do dia na fi la para comprar 
comida. De forma semelhante diz-se que na Guiana "a fila para comprar comida 
é a mais longa, um homem aqui, um homem ali, mas há mulheres do princípio 
ao fim. Temos que ir e formar a fila das três às quatro da manhã para tenta.r 
conseguir comida". Em La Paz, na Bolívia, as mulheres ficam horas em fi las para 
encher seus botitjões de gás para poder cozinhar. 

Enquanto a carga principal da coleta de água e combustrvel fica com as 
mulheres, há muitas partes da Atrica onde os homens também partic ipam de 
tais tarefas. Há ainda outras tarefas do trabalho doméstico das quais os homens 
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participam em algumas comunidades africanas, como lavar roupa, passar ou 
varrer. Assim, mais uma vez, embora haja nestes casos uma clara divisão sexual 
do trabalho, esta não é tão rfgida como nos estágios avançados do desenvolvi
mento ou da industrialização. 

Ao pensar nas milhões de mulheres que ainda gastam horas todos os dias 
coletando água ou combustrvel, pode-se imaginar que se trate de uma situação 
em relação à qual as mulheres só tem a ganhar oom o desenvolvimento, 
principalmente se este se traduz em progresso tecnológico. Mas em tais pafses 
e áreas do mundo, assim como na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, o que 
determina se um novo poço será furado, se novas nascentes serão utilizadas, 
se será introduzido um sistema de água encanada ou instalados novos sistemas 
de irrigação são menos as necessidades de moradores individuais do que as 
necessidades da agricultura ou indústria locais. E isto porque, fora dos estados 
socialmente conscientes, que assumem a responsabi lidade pela saúde e bem
estar das pessoas ao se envolver com novas tecnologias, estas têm que ser 
consideradas lucrativas - um bom investimento. De maneira geral, apenas 
quando um suprimento de água encanada pode ser medido e, portanto, pago 
pelo consumidor individual, é que se considera que vale a pena introduzf-lo. 
Apenas então é que o indivfduo se beneficia da tecnologia- pagando um preço 
-e em muitas áreas rurais mais atrasadas o fornecimento de água encanada 
continua um sonho. Nos investimentos rurais onde o suprimento de água não é 
econômico, continuará a haver esta ''carga esmagadora de trabalho diário" que 
recai principalmente sobre a mulher. Como lftikar Ahmed concluiu. é "raro a 
tecnologia ser dirijida às necessidades das mulheres mais pobres". É sobre as 
mulheres mais pobres que a carga do trabalho doméstico cai com mais peso. 
E o que de fato tem acontecido com mais freqüência como resultado do 
desenvolvimento é que estas tarefas tradicionais de coleta de lenha e água têm 
-se tornado mais dificeis para as mulheres "já que a terra e as fontes comuns 
de água, combustível e alimentos não estão disponíveis para os lavradores mais 
pobres e trabalhadores sem terra" . As dificuldades para as mulheres "na coleta 
de combustível, no transporte da água e processamento da comida podem ser 
intensificadas'' . Isto sugere uma situação paralela àquela da Inglaterra do século 
XVIII , quando, como resultado da perda dos direitos comuns, a habi lidade das 
mulheres da classe pobre trabalhadora de contribuir para a renda familiar ficou 
prejudicada. Entre os direitos que elas freqüentemente perdiam estava o de 
coleta de lenha, loja e turfa nas áreas comuns. 

Mas mesmo que o suprimento de água nas áreas rurais de tais países seja 
melhorado, isto signi fica necessariamente que haverá menos trabalho para as 
mulheres? t uma questão pelo menos discutivel. Pode-se argumentar, como 
veremos mais tarde, que a água adicional gera mais trabalho para as mulheres. 
Elas vão lavar com mais frequência ou fornecer mais água para as atividades 
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econômicas da casa, e não terão mais a ajuda dos homens .na coleta de água 
Em outro nível, mesmo sem qualquer aumento no tamanho das casas ou no 
número de cômodos, melhorias bem simples ocorridas no século XVIII e início 
do XIX, como a substituição do piso de terra pelo de madeira, certamente criaram 
mais e não menos trabalho para a dona de casa. Pisos de madeira têm que ser 
varridos e até mesmo pol·idos. Quanto maior a casa, maior é o número de 
cômodos, de mobíl ia, cortinas, vasilhas de cozinha, louças, enfeites, etc. e, 
conseqüentemente, maior o número de tarefas no trabalho doméstico. Foi com 
a chegada destes exemplos de vida ''civil izada" que as tarefas domésticas 
começaram a ser as de polir, ti rar poeira , lavar, esfregar, tarefas estas que hoje 
associamos com o trabalho doméstico. Um exemplo de avanço tecnológico do 
início do século XIX, de valor duvidoso em termos de aliviar o trabalho para a 
dona de casa, foi a substituição dos fogê5es a lenl1a com uas panelas suspensas 
pelos fogões de ferro. Enquanto certamente eles reduziram a quantidade neces
sária de combustfvel, iniciaram o fim da prática de se cozinhar apenas com uma 
panela e fazer releições de apenas um prato, e provavelmenl·e incorreram em 
mais tempo gasto no preparo dos alimentos. Fogões de ferro também requeriam 
limpeza - polimento regu lar dos metais. Ao considerar as formas em que o 
trabalho doméstico mudou seguindo padrões de vida mais requintados, um 
fazendeiro de Hampshire. William Smith, no início do século XIX concluiu que 
"alguns dos dissabores do trabalho doméstico moderno eram evitados naquele 
estilo simples de vida. Eu não ouvia falar de faxinas anuais na primavera, ou 
limpezas de chaminés; e não havia grelhas para polir. Mas também não havia 
carvão" . E o próprio carvão fo~ uma benção duvidosa. Certamente ele substituiu 
a necessidade de coleta de combustível -mas ele linha que ser comprado e 
se tornou uma parte importante do orçamento domés1ico. Além disto, carvão é 
um combustível muito sujo que envolve muito mais sujeira e poeira na casa, com 
fulligem e cinzas a serem limpas. Assim, será que sther Boserup está certa 
quando afirma que "com o advento do equipamento doméstico moderno ... as 
mulheres podem cuidar de seus lares com uma fração das horas de traba lho 
anteriormente necessárias?". Será que os utensflios criados para diminuir o 
trabalho eliminaram a carga de trabalho doméstico para as mulheres? 

Muitos pensam que a resposta deve ser afi rmativa. Se a nova tecnologia 
resultou na introdução. nos lares, de todos os tipos de aparelhos para reduzír o 
trabalho, certamente parece lógico que as demandas sobre a mulher, no lar, 
tenham diminuído Argumenta-se que a chegada destes apar•elhos libertou 
muitas mulheres dos afazeres de seus lares e permitiu que elas entrassem no 
mercado de trabalho. ~ntre:tanto, para os Estados Unidos, Joan Vanek mostrou 
que, entre 1920 e 1960, a quantidade de tempo gasto no trabalho doméstico por 
mulheres que não estavam empregadas fora de casa na verdade aumentou 
muito embora o período enfocado fosse uma época em que, com a grande 
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expansão das populações urbanas, o uso de aparelhos para reduzir o l'rabalho 
se espalhasse rapidamente. O que estes números escondem é, quase certa
mente, um declrnio na proporção de ramílias que mantinham empregados 
domésticos. Se compravam um aspirador de pó e máquinas de lavar para 
compensar a perda do empregado doméstico, estas máquinas tinham de ser 
operadas. Em muitos lares urbanos a dona de casa tornou-se a única respon
sável por todo o traba lho domésti co. Ruth Schwartz Cowan, em seu trabalho 
More Work for Mothers: lhe /ronies of Househo!d Technology from .lhe Open 
He-arth to lhe Microwave (1983), vai além. declarando que os fàmosos aparelhos 
para reduzir o trabalho doméstico, introduzidos neste éculo, na verdade, 
economizaram pouco do trabalho da mulher. Ela fala da máquina de lavar 
juntamente com outros aparelhos domésticos como "a fon te, não de liberação. 
mas de outro cativeiro" . O desenvolvimento da tecnolog ia de máquinas, ela 
argumenta, "pode ter sido uma faca de dois gumes para as rT1uH1eres". Pode 
soar como uma afirmação fantástica, mas seu argumento é convincente: 

"os eparelhos modernos para reduzir o trabalho eliminaram o enfado, nao 
o trabalho. Antes da industrialização, as mulheres alimentavam, vestiam 
e cuidavam de suas famílias com alimentos, roupas e medicação prepa
rada com a ajuda de seus maridos e filhos. Na idade pós-industrial, as 
mulheres alimentam, vestem e cuidam de suas famflias (sem muita ajuda 
direta de qualquer outra pessoa) cozinhando, limpando, dirigindo, fazen 
do compras, e esperando. " 

Ela usa o etei to da introdução da máquina de lavar nos lares como um 
exemplo particular. Todos concordariam que ela tornou muito mais fácil a tarefa 
de lavar as roupas de todos da casa mas, ao mesmo tempo, será que ela não 
tornou esta tare ra mais exige11te à medida que elevou os padrões de limpeza? 
Muitas mulheres trabalhadoras -assim como as de classes superiores -no 
sécuto XVIII , raramente lavavam suas roupas de baixo. A mudança de roupas, 
se tinha alguma regularidade, dava-se semanalmente e não diariamente. Há 
também a questão de saber quem lavava, e se um dos efeitos da introdução da 
máquina de lavar foi a transterência da tarefa de lavar do empregado doméstico 
para a dona de casa, ou da lavanderia para o lar. de forma que a dona de casa 
passou a gastar mais, e não menos tempo, lavando. Antes da industria lização 
ou do desenvolvimento que levou à introdução nos lares de aparelhos para 
reduzir o lrabalho - enquanto as tarefas domésticas eram desempenhadas 
principalmente pelas mulheres - todos os membros do lar participavam delas. 
Depois, as tarefas domésticas passaram a se tornar trabalho exclusivo das 
mulheres. Assim, a mudança na tecnologia pode ter concorrido para a definição 
do trabalho doméstico como exclusivamente "trabalho da mulher". 
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Uma norueguesa, Berit />s , expressou recentemente uma preocupação 
semelhante, de que "o crescimento, em muitos setores da economia, acontece 
pela adição de novas tarefas ao trabalho não remunerado já existente, desem
penhado pelas mulheres". Ela cita o exemplo da substituição das pequenas lojas 
de varejo por supermercados que, ela argumenta, "requerem que as donas de 
casa aumentem o tempo necessário para as compras". Um estudo sueco revelou 
"que a maioria das freguesas não tinha carro à disposição. Ou elas tinham de ir 
às compras todos os dias e caminhar por longas distâncias ou tinham de 
carregar cargas pesadas e usar o ónibus quando disponlvel ". 

A natureza do trabalho doméstico certamente mudou mas, de acordo com 
Cowan, a necessidade de se gastar uma grande quantidade de tempo com ele 
não mudou. Uma pesquisa feita em 1930, sobre o número de horas gastas 
semanalmente no trabalho doméstico por donas de casa de áreas rurais. 
comparadas às de áreas urbanas nos Estados Unidos, revelou pouca diferença 
entre elas (61 horas na fazenda e 63 horas nas cidades), embora houvesse uma 
diferença considerável nas tarefas que eram desempenhadas nestas horas. Por 
exemplo, a mulher rura l gastava mais tempo cozinhando e preparando os 
alimentos, enquanto a mulher urbana gastava mais tempo cuidando dos mem
bros da famllia. Quando a pesquisa foi repetida em 1947, houve uma diferença 
considerável nas horas envolvidas no trabalho doméstico entre os dois grupos 
de mulheres. As mulheres rurais ainda gastavam 60 horas por semana, mas. nas 
cidades, onde se poderia esperar encontrar casas mais modernizadas e. por
tanto, a introdução de mais aparelhos para reduzir o trabalho, a tendência foi 
ascendente. Em cidades de menos de 100.000 habitantes, relatou-se que as 
mulheres gastavam semanalmente um total de 78,35 hora com o trabalho 
doméstico, e em cidades maiores, 80,57. As conclusões deste estudo são 
confirmadas pelo trabalho de Joan Vanek. 

Outros dados estatísticos curiosos surgiram da comparação do trabalho 
doméstico feito pelas donas de casa rurais em 1920 em casas com eletricidade 
onde havia acesso a muitos aparelhos para redução do trabalho, com o trabalh~ 
feito em casas sem eletricidade. A diferença foi mfnima. Nas casas sem eletrici
dade trabalhavam apenas 2% a mais. Isto levou Rulh Schwartz Cowan a concluir 
que, pelo menos inicialmente. muitas donas de casa usaram aparelhos para 
redução do trabalho para elevar o padrão de seu cuidado com o lar, o que 
significou "a manutenção ou mesmo o aumento da carga de suas tarefas". Jean 
Gardiner concluiu, de forma semelhante, que "uma explicação completamente 
satisfatória para o fracasso na redução de traba lho doméstico. a despeito das 
rápidas mudanças tecnológicas, ainda não foi desenvolvida" mas ela continua 
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"parte da resposta está na elevação dos padrões de limpeza, cuidados com 
crianças e apoio emocional, bem como na limitação da tecnologia aplicada a 
pequenas unidades descentralizadas, isto é, lares tfpicos". 
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Duas outras americanas - Kathryn Walker e Margaret Woods - fizeram 
um estudo recente sobre a quantidade de tempo gasto com o trabalho doméstico 
em uma amostra representativa de lares americanos. Seus resultados são 
esclarecedores. Elas estimam que as mulheres que não tinham trabalho assala
riado fora de casa gastavam mais de 50 horas por semana em suas tarefas 
domésticas. Este trabalho doméstico tomava muito mais horas do que um 
trabalho de horário integral assalariado. Os maridos, nesta amostra, faziam em 
média 11 horas de trabalho doméstico por semana. E aquelas mulheres que 
trabalhavam fora? Quanto mais horas trabalhavam tora, menos trabalho domés
tico era feito. Ainda assim, sua semana de trabalho era estendida consideravel
mente. Os maridos aparentemente não gastavam mais tempo com o trabalho 
doméstico se suas esposas trabalhavam fora. Assim, o tempo que uma mulher 
gasta com o trabalho doméstico é simplesmente adicionado às suas horas de 
trabalho fora de casa. Da mesma forma, no Senegal, na África, desde a chegada 
da "plantation'' tem havido trabalho pago, tanto para homens como para mulhe
res, durante seis meses do ano. Para as mulheres, o trabalho na plantion é 
simplesmente adicionado às suas tarefas não relacionadas à agricultura, as 
quais elas executam o ano todo. Os homens não fazem este trabalho. Com a 
chegada das crianças a carga total: do trabalho doméstico aumenta significati
vamente e a carga aumentada recai quase que completamente sobre a esposa. 
A contribuição dos maridos não traz alteração significativa. Assim, tenha ou não 
diminuido a quantidade de t-empo gasto pelas mulheres com o trabalho domés
tico, não há dúvida de que a carga principal do trabalho doméstico continua a 
recair sobre as mulheres - seja em comuní dades rurais pré-industrializadas ou 
em avançadas nações industriais. Sempre houve uma marcante divisão sexual 
do trabalho quando se trata de trabalho doméstico, mas o efeito do desenvolvi
mento e do processo de industrialização foi tornar essa di1visão ainda mais rlgida. 
No todo, a industrialização significou um aJastamento do homem de seu envol
vimento com o trabalho doméstico. Mas de que modo o fato de que a mulher 
reali za maior parte do trabalho doméstico influencia a posição da mulher, seu 
status secundário no mercado de trabalho, sua subordinação tanto dentro 
quanto fora de casa? 

A tendência dos homens a se afastarem do envolvimento com o trabalho 
doméstico foi explicada como o resultado de serem eles "os principais prove
dores do pão de cada dia, independentemente de suas mulheres trabalharem 
ou não, parecia justo que eles tossem isentos do trabalho doméstico". Esta 
afirmação revela muita coisa; não ó o fato dos homens trabalharem mais que as 
mulheres que justifica sua isenção do trabalho doméstico, mas o fato de que 
eles ganham mais que as mulheres. Ela também revela como o trabalho domés
tico é considerado inferior, senão mesmo como algo enfadonho. A i1déia do 
macho como provedor principal está por trás da insuficiência de oportunidades 
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de trabalho abertas às mulheres e, é claro, do pagamento menor a elas em 
relação aos homens que fazem o mesmo trabalho. O trabalho das mulheres era 
(e é?) sempre considerado como suplementar à renda da família. Há sempre a 
suposição de que as demandas do lar tornam as mulheres empregadas de risco. 
Maternidade, uma criança doente, significam tempo fora do trabalho. Diz-se que 
os empregadores têm de se proteger. Mulheres são um mau invesl'imento. É isto, 
entre outras coisas, que restringe as oportunidades de treinamento que são 
dadas às mulheres, e os problemas de allcançarem pagamento igual para 
trabalho igual. A noção das mulheres como "donas de casa" influencia sobre as 
oportunidades de treinamento que elas recebem. Na África, em 1975, estimava
se que o treinamento em trabalho doméstico ou ''ciência doméstica'' constituía 
mais da metade de toda a educação informal que era oferecida às mulheres. 
Isto explica porque, em muitos paises em desenvolvimento, as mulheres têm 
pouca, às vezes nenhuma participação na produção de novas colheitas para 
comercialização, uma vez que os novos métodos ou nova tecnologia, que 
freqüentemente requerem algum treinamento, simplesmente não são ensinados 
às mulheres. Em conseqüência, é a mulher que fica encarregada da tradicional 
agricu ltura de subsistência. 

Precisamos avaliar quão essencial é a função que as donas de casa 
desempenham na economia, uma vez que sua contribuição cons iste não apenas 
no trabalho em i de servir ao lar, mas também em seu papel de consumidoras, 
pois elas abastecem o lar. Juntas, elas formam um ingrediente vital no funciona
mento do mercado, uma massa de consumidoras de uma variedade de produ
tos. ''Os produtos e seNiços que são produzidos contribuem para a reprodução 
da força de trabalho e sua manutenção diária". Não é de surpreender o fato de 
que se dizia às mulheres do século XIX que era seu dever moral cuidar do marido, 
da famllia e do lar. A dona de casa tem um papel essencial no sistema económico 
capita lista, tanto como consumidora quanto como reprodutora da força de 
Lrabalho. Muitos historiadores da mulher tendem a criar uma dicotomia artificial 
entre as sociedades industr ia lizadas e pré-industrializadas, culpando a indus
trialização, e a tecnologia que veio com ela, pela marginal izaçào das mulheres 
trabalhadoras. pela mais rígida divisão sexual do trabalho e a subordinação das 
mulheres. Mas é importante reconllecer que também há continuidade e inter-de
pendência da reprodução e produção, produção doméstica e produção de 
mercadorias. A participação da mulher na produção assalariada é condicionada 
por seu trabalho e ao papel reprodutivo desempenhados no lar. oder-se-ia, 
então, argumentar que as mulheres continuarão a ser discriminadas no seu 
trabalho fora de casa enquanto forem discriminadas dentro de casa. A questão 
é como esta discriminação pode ser eliminada. 

Frederick Engels, em seu trabalho A situação da classe trabalhadora na 
Inglaterra, conta a história de um homem desempregado, Jack, que foi desco-
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berto por seu colega, Joe, fazendo traballlo doméstico: "E lá estavç_Jack sentado 
perto do fogo e ... remendava as meias de sua mulher com a agulha; e assim que 
ele viu seu velho amigo na porta, ele tentou escondê-las. Mas Joe .. . linha visto 
e disse, Jack, que diabos você está fazendo? Onde está sua senhora? Por que 
isso é trabalho seu?" E o pobre Jack fi cou envergonhado e disse: "Não, eu sei 
que isso não é trabalho meu, mas minha pobre senhora está na fábrica; ela tem 
que sair antes das cinco e meia e trabalha até as oito ou nove da noite, e ar ela 
está tão exausta que não consegue fazer nada quando chega em casa, daí eu 
tenho que fazer tudo por ela, o que eu posso, porque eu não tenho emprego ... ". 
Engels comentou a seguir que isso era "um estado insano da coisas", estado 
este que "desviriliza '' o homem e tira da mulher toda sua condição de mulher 
sem ser capaz de conferir ao homem uma verdadeira condição de mulher ou ~ 
mulher uma verdadeira condição de homem - esta condição que degrada, da 
forma mais vergonhosa, ambos os sexos e, através deles, a t1umanidade". Mas 
ele continua com mais reflexão. Se a inversão dos papéis sexuais era degradante 
para os homens, como se explica que o padrão tradicional não fosse igualmente 
degradante para a mulher? 

Há agora uma reconsideração ofi cia l, pelo lnternational Labour Office, 
quanto ao trabalho não assalariado das mulheres ser considerado ''trabalho de 
verdade" , com todas as suas implicações econômicas e sociais. Alguns gover'
nos seguiram logo atrás. Mas Cuba está quase sozinha em seu compromisso 
com um Código de Famfl ia, o qual tem como objetivo reduzir a dupla carga de 
trabalho das mulheres (produtivo e reprodutivo). Espera~se que os maridos 
assumam sua cota justa de tarefas domésLicas. Aparentemente - e de forma 
não de todo surpreendente - esta legislação ainda não se tornou completa
mente efetiva. Na capital, Havana, 82% e no campo, 6% das mulheres perma
necem como as únicas responsáveis pelas tarefas domésticas. (A cifra equiva
lente na Inglaterra em 1988 era 72%). t: difícil imaginar como se poderia ·fazer 
cumpri r um código desses. Mas mesmo se fosse possivel e o trabalho doméstico 
pudesse ser dividido igualmente entre homens e mulheres (o que seria uma 
enorme melhoria em relação à posição alua!), fazer cumprir o código não 
envolveria qualquer mudança na atilude do homem quanto ao trabalho domés
tico ser "trabalho de mulher". E mesmo que houvesse uma mudança nas ati tudes 
dos homens, se consideramos o trabalho doméstico como enfadonho- isto é, 
repetitivo. exausLivo e não criativo - será este um lfpo de trabalho que vai deixar 
de ser tudo isto e parar de oprimir quem quer que o faça? É necessário 
transformar a natureza do trabalho doméstico? Deve haver um reconhecimento 
oficial de quantas horas valiosas de trabalho são gastas nele pela donas de 
casa? Para erradicar tal desperdicio, o trabalho doméstico deverá ser não mais 
uma responsabilidade privada mas ser incorporado à economia industrial, por 
meio da qual grupos de trabalhadores, treinados e bem pagos. fariam em muito 
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menos tempo, com a ajuda de tecnologia avançada, o que a dona de casa leva 
horas para fazer. Em outras palavras, é posslvel socializar o trabalho doméstico? 
Não acabaria com a necessidade de fazê-lo, mas reduziria enormemente o 
enfado que ele envolve. Mas, vocês perguntam, será que algum estado aceite 
tal responsabilidade? Francamente, não. 

Uma outra sugestão é a de que o trabalho doméstico seja transformado em 
trabalho assalariado, que as donas de casa passem a receber salários. Isto 
resolveria o problema? Será que um salário faria parecer menos enfadonho ou 
elevaria o status do trabalho (não é a experiência dos empregados domésticos)? 
Ou apenas estaria-se legitimando a escravidão doméstica? Então como seria 
possível a erradicação desta discriminação contra a mulher dentro de casa? 

Uma das conseqüências do aumento da riqueza de alguns domicílios na 
segunda metade do século XVIII e no inicio do século XIX foi que o trabalho 
doméstico tornou-se mais oneroso. Obviamente não foi nada fortúito que tal 
tendência coincidiu com a enorme expansão do recrutamento de serviçais 
domésticos femininos- aliás, elas são o assunto do nosso próximo seminário. 
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As mulheres, 
o trabalho e o censo: 

um problema para historiadores da mulher1 

O censo do Reino Unido, que é realizado a cada dez anos, ocupa milhões 
de pessoas em todo o País . O censo mais recente foi rea lizado em 22 de Abril 
de 1991 e, naquela noite, os detalhes sobre aqueles que viviam em cada casa, 
sua idade e suas ocupações tinham que ser registradas. Um entrevistador local 
- ou seja um oficial indicado em nome do Serviço de Protocolo Geral2 para 
distribuir os questionários do censo para todos os habitantes de uma área 
definida e recolhê-los imediatame11te após a data do censo - disse-me que 
antes que distribuíssem o censo, eles haviam sido avisados de que, se por 
qualquer razão, um habitante fosse omitido por cada entrevistador em todo o 
País, isto resultaria em uma ''perda'' equivalente a uma grande cidade para o 
País como um todo. Isto é um indicativo do modo por que erros aparentemente 
pequenos podem contribuir para uma distorção maior nas conclusões do censo 
nacional, não importando a grande confiab il idade da metodologia utilizada. A 
natureza do questionário do censo era instrutiva. Embora o censo britânico já 
tenha '190 anos e que o método de compi lação vem sendo aperfeiçoado, 
tornando-se mais informativo, mais cientifico e, assim nos é dito, mais acurado, 
o questionário ainda é composto por questões desafiantes nem sempre fáceis 
de serem entendidas e freqüentemente ambíguas. Como comentou um outro 
membro do quadro temporário contratado para fazer o censo "os habitantes 
tinham que ser bastante escolarizados e alfabetizados para preenchê-los sem 

1 Conferência proferida no dia 15/03/1993. 
2 O órg!!o do Estado bri tânico mais ou menos equivalente ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica. 
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