
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 femin inos - 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 cientlfico 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 britânico mais ou menos equivalente ao Insti tuto Brasileiro de Geografia e Estatlstica. 
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cometer erros". Os formulários, assim toi sugerido, tinham sido "projetados para 
a conveniência daqueles que iriam alimentar os computadores com as estatfs
ticas ao invés da conveniência dos consumidores· . Aparentemente muitos 
habitantes necessitaram da ajuda dos enumeradores para completar o formulá-
rio. 

Um dos achados preliminares do censo é um tanto quanto preocupante: a 
população do Reino Unido parece estar diminuindo pela primeira vez desde 
1801 . Se esta queda tor comprovada, o 'fato é ao mesmo tempo interessante e, 
discutivelmente, uma boa coisa. Por outro lado existem indfcios de que a 
principal razão para este declínio aparente, de aproximadamente um milhão de 
indivlduos, é a maneira pela qual as pessoas - apesar de todas as garantias 
do cárater confidencial da informação dada ao censo - assim mesmo fogem 
dele, tornando-se difíceis de serem encontradas por vários motivos, entre as 
quais a ansiedade de evitar o pagamento de taxa de matricula (imposto criado 
por Margaret Thacher), de esconder sublocações proibidas de propriedade, e 
a existência de inquilinos ilegais. Outros, ainda, permaneceram obscuros devido 
a sua má vontade de responder a pergunta relacions.da a origem étnica. Trata-se 
de um claro sinal do aumento da desconfiança e do medo com relação à 
autoridade do Estado e da desconfiança não apenas da estatística mas dos 
motivos para se fazê-la. Tais fugitivos do censo aparentemente não se importam 
em perder seu direito de voto na esperança de permanecerem invisíveis às 
autoridade do fisco. 

Assim sendo, em 1991, apesar de todo o trabalho f-eito para melhorar o 
censo do Reino Unido, mesmo supondo que tenha sido feito com a melhor boa 
vontade do mundo, ainda existe espaço considerável para a inexatidão - se 
não o erro absoluto. E se tal é a situação atual é fácil imaginar que os primeiros 
censos do século .XIX, de 1841 em diante, baseados em formulários por 
domicílio, estavam sujeitos a erros ainda maiores, fosse em função das falhas 
de muitos daqueles que respondiam ao que era um conjunto de quesitos 
provavelmente multo mais ambíguos e mal elaborados, fosse devido aos pre
conceitos, apesar de inconscientes, daqueles enumeradores que tão freqüen
temente preenchiam os formulários em nome do chefe da famflia . T.H. Lister. 
que cuidou das preparações para o censo de 1841. após a morte de John 
Richman em 1840, estava de tal forma convencido da incapacidade dos habi
tantes de preencher as tabelas por si próprios que ele teria desejado que os 
enumeradores compilassem as informações através de entrevistas, mas os altos 
custos que tal procedimento envolveria descartaram tal possibilidade. Ao reco
nhecer alguns dos problemas inerentes à coleta desse material, podemos 
começar a entender as dificuldade:> para uma compilação precisa do censo em 
muitos palses recentemente industrializados e em desenvolvimento. Mas para 
além da margem de erro inerente a qualquer coleta de dados censitários, do 
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resultado da falha humana, do eventual preconceito individual, dos enumerado
res, e como nós vemos, do medo com retação à realização do censo e ao uso 
que será teito das estatísticas, existem outros aspectos menos arbitrários e 
acidentais que precisam ser examinados. 

Mas porque os censos e particularmente os censos ocupacionais são de 
importância para: os historiadores da mulher? Primeiramente porque, não impor
tanto quão inadequados para o propósito, nós confiamos neles até certo ponto, 
para o conhecimento das ocupações pas adas e presentes da mulher. A artir 
deles deverfamos ser capaz.es de indicar como estas ocupações mudaram, qual 
é a proporção de todas as mulheres no Pafs que trabalham e se ela está 
aumentando ou diminuindo. Pelo menos em teoria deveríamos, também, ser 
capazes de captar algo sobre a estrutura etária da força de trabalho e se muitas 
ou poucas mulheres casadas trabalham. Os censos são - ou deveriam ser
um caminho para o conhecimento do trabalho feito pelas mulheres, da divisão 
sexual do trabalho d ntre e entre as ocupações. Nestes últimos anos, com o 
desenvolvimento da demografia e da escola demográfica de historiadores, a 
quantificação - a capacidade de medir mudanças, contar cabeças - tem 
assumido nova importancia. Para os historiadores que trabalham oom períodos 
anteriores à exis tência da estatística oficial a quantiticação traz problemas. Os 
seus companheiros de oflcio que debruçam-se sobre épocas incluidas no 
chamado período estatfstico tendem a questionar cada vez mais o embasamen
to empirico da análise histórica que lida com a mudança no período pré-esta
tístico. São comparáveis através do uso de números? É claro que na maioria 
das vezes não o são. Mas ao mesmo tempo os demógrafos produzem com 
grande confiança estatifsticas sobre a população, sobre a incidência de soltei
ronas, sobre viúvas e a reivincidência de casamentos entre elas, sobre a idade 
de casamento e como tal estava mudando. Se pensamos que a quantificação é 
uma ferramenta importante e particularmente útil para os l'l istoriadores - uma 
mensuração precisa da mudança histórica - então precisamos estar certos de 
que os métodos usados pelos quanti ficadores possam passar por um severo 
teste de confiabilidade. Da mesma forma, se a evidência dos censos do século 
XIX constitui a fonte "mais abrangente para investigação estatrstica detalhada 
da estrutura econômica social". antes de usá-la com esse objetivo é importante 
estar ciente de alguns dos problemas envolvi,dos. 

statlsticas censitárias tornam-se ainda mais importantes para os estudos 
de história comparativa -seja ao enforacar épocas distintas em um único pais, 
pa:fses diferentes em um determinado período, ou em estágios variados de 
desenvolvimento. Encontramos um novo problema: as bases nas quais os 
censos são compilados não apenas variam de ano para ano em qualquer pais, 
mas também é bastante provável que, ao cruzar fronteiras nacionais, métodos 
de compi lação radicalmente diversos, e categorias ocupacionais diferentes 
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sejam usadas e que não haja concordí3ncia com relação à inclusão e/ou à 
omissão de determinadas ocupações femin inas. Assim, todo o exercício de 
?omparação é repleto de perigos. Na realidade. no mais das vezes é quase 
1mpossrvel comparar censos ocupacionais. Ainda assim, tal é a persuasão da 
palavra "oficial" quando aplicada às estatlstícas que, muito freqüentemente, elas 
são aceilas inquestionavelmente como base para comparação e um grande 
número de trabalhos ditos acadêmicos tem presumido que os números do 
censo são confiáveis e devem ter crédito. Henry Binford escreveu sobre a 
maneira "como demógrafos algumas vezes tendem a presumir o surgimento que 
da instituição de um censo ou de registros vitais marca uma nova era de dados 
'claros', 'sólidos' e utilizáveis. Mas na era do censo, assim como em séculos 
~nteriores, a evidência demogréfica tem sido formada e até contaminada pelos 
1nteresses e habilidades do período". 

Gostaria de observar alguns dos problemas enfrentados pelos estudiosos 
da mulher no século XIX inglês, quando começaram os primeiros censos 
ocupacionais e examinar as implicações dos métodos usados e das suposições 
qu~ informaram sua compilação. Não quero limitar a discussão à !Inglaterra ou 
Gra-Bretanha, ou apenas ao século XIX, mas também examinar estes mesmos 
problemas, a maneira como eles influenciaram e ainda influenciam palses 
outrora coloniais - onde os métodos de realização do c nso eram tirados da 
metrópole -, bem como outros países do terceiro mundo e países em recente 
desenvolvimento. 

Os censos são realiz.ados com um objelivo - e esse objetivo tem pouca 
relação com seu uso futuro por historiadores. A primeira coisa a ser ressaltada 
sobre ~ começo do censo na Grã-Bretanha é a natureza do perfodo no qual se 
achou 1mportant~ começar a medir a popu lação, a mudança na população e a 
estrutura ocupac1onal do Pafs. Até 1801, o ano do primeiro censo, um processo 
de mudança na agricultura já durava havia mais de um século. Com o cresci
mento da população do pais e o crescimento ainda maior das cidades houve 
pressão sobre a demanda de gêneros alimentícios para alimentar uma popula
ção que se expandia. Como resposta, as fazendas estavam crescendo de 
tamanho, usando novos métodos e plantando novos cu ltivos. O processo de 
cercamento havia sido acelerado com a extinção de campos abertos, a absor
ção de fazendas menores e a erosão de direitos comuns através dos quais tantos 
produtores rurais e particularmente as mulheres tinhçm conseguido manter um 
meio de auto-suficiência. Os novos sistemas de mercado e a atuação do 
i ~termediârio haviam contribufdo para tornar a agricultura cada vez mais geren
Ciada em moldes capitalistas e mui lo atento ao mercado- não mais apenas 
local mas nacional e até internacional. Junto com tais mudanças veio uma 
transformação da população lrabalhadora, a proletarização de um vasto con
tingente agora assalariado. Para as mulher s as oportunidades de emprego na 
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agricultura diminulram e mudou a natureza do emprego que lhes restou. Ao 
mesmo tempo, a tecnologia transformava a indústria artesanal, de forma que 
algumas indústrias domésticas- principalmente a têxti l - desapareceram e o 
trabalho foi transferido para as fábricas. As mulheres. em conseqüência, per
diam oportunidades tanto na agricultura quanto na indústria doméstica. 

Coincidindo com o capitalismo emergente- e para muitos o potencial de 
expansão da riqueza tornado possrvel pelas mudanças que aconteceriam 
pareci-a não ter fim - houve a elaboração de uma nova economia política que 
procurou analisar os fatores essenciais ao desenvolvimento do capitalismo e as 
leis que governavam tal desenvolvimento. Adam Srnith, Thomas Malthus, David 
Ricardo, James e John Stuart Mill, e Jeremy Bentham elaboraram essas leis de 
economia clássica. O ponto central de análise era o conceito do trabalho como 
fonte de expansão da riqueza das nações. Um conceito abstrato, totalmente 
dissociado de quaisquer formas especificas do trabalho. O trabalho era definido 
apenas à medida que tivesse valor de mercado, ou seía, pudesse ser medido 
em termos monetários. O esforço gasto na produção de bens apenas de valor 
de uso era ignorado por se tratarde trabalho que não produz bens vendidos no 
mercado, não assalariado e, assim, não era inclui do na categoria de "emprego 
rentável". Boa parte do trabalho feito pelas mulheres na Grã-Bretanha pré-indus
trial e mesmo no per!odo de industrialização era desse tipo. A falta de lógica de 
tais definições de categorias ocupacionais foi mui to bem captada por Elízabeth 
Fox-Genovese. "O trabalho empregado na produção de um pão de forma 
industrializado, de acordo com os padrties (dos economistas clássicos, e, como 
veremos, ) dos idealizadores do censo, é trabalho produtivo. o trabalho de 
produção de pão caseiro é improdutivo! " Além do mais, a produção apenas de 
valores de uso raramente constitui traba lho em tempo integral. 

A partir de 1841 os censos ocupacionais . independentemente de seu 
objetivo, passam a Incorporaras valores de economia clássica. e as atitudes da 
sociedade contemporênea em relação à mulher. Como concluiu Edward Higgs 
"O processo de acumular, organizar e analisar os dados do censo não era um 
exerci cio isento de valores, especialmente com relação ao trabalho da mulher" . 
Os compiladores desses censos do infcio do sécufo XIX não 1inham dúvidas com 
relação a quem eram os "ocupados" e os primeiros censos ocupacionais 
focalizavam firmemente as ocupações do omen adulto. Como escreveram 
Leonora Davidoff e Catherine Hall "A divisão sexua l do trabalho prevalescente 
havia se inserido permanentemente no censo que em si contribuiu para adequa
ção de identidade masculina com uma ocupação". Isto não é especialmente 
surpreendente. Esses censos ocupacionais "eram construídos por homens que 
tinham certas hipóteses sobre a posição das mulheres na sociedade. Em termos 
gerais, as mulheres eram classificadas como dependentes, qualquer que fosse 
sua função produtiva, enquanto que os homens eram classificados de acordo 
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com a natureza do seu trabalho." 
Em 1831, o que mais preocupou os elaborador do enso foi a dificuldade 

em se decidir "Se as mulheres da família, as crianças e os criados. seriam 
classificados como desocupados ou inclufdos na categoria ocupacional dos 
homens da casa''. As dúvidas sobre ''se as alividades econômicas deveriam 
ser incluídas nas dos homens, ou tratadas de forma drferente continuam a 
perseguir a elaboração do censo desde então." Em 1841, uma instrução aos 
enumeradores dizia: "As profissões de esposas, ou de filhos ou fi lhas vivendo 
com seus maridos ou pais que contribuem à economia doméstica, mas não na 
forma de uma aprendizagem ou não sendo remuneradas, não precisam ser 
registradas". Dizem-nos que alguns enumeradores interpretaram essa instrução 
como sendo para deixar o espaço relativo às esposas em branco. l.sso explica 
porque mulheres casadas figuram tão pouco nos censos ocupacionais. Os três 
censos seguintes especificamente reconheceram a existência de esposas que, 
apesar de não pagas, ajudavam seus maridos na fazenda ou nos negócios da 
famllia, mas foram parcimOnios no arolamento de tais mulheres e algumas eram 
ignoradas. Em 1881, todavia, estas mulheres foram todas transferidas da cate
goria de "ocupadas'' para a de "desocupadas" . Deve-se notar de passagem que 
foi com o objetivo de fazer uma série cronológica consistente que Charles Booth 
sugeriu essa solução simples. Portanto, ao longo do século XIX as categorias 
ocupacionais assim como as instruções para os enumeradores, mudavam de 
um censo para outro, e estas instruçôes eram interpretadas de diversas manei
ras. Comum a todos os censos era o fato de que o trabalho das mulheres era 
consistentemente sub registrado. 

Sendo relevante ou não para o inicio do século XIX, a análise econOmica 
clássica perdurou muito além da exi tência de qualquer coisa remotamente 
parecida com o mercado livre-uma hipótese básica da doutrina. De fato, como 
observaram A. J. Jaffe e Charles O. Stewart, a doutrina era tão dominante que 
"quaisquer falhas observadas nao eram consideradas sérias ou eram tomadas 
como sendo resultado por parte do Estado ou de outras restrições extra-eco
nômicas sobre a operação do sistema". J.K. Gafbraith comentou as hipóteses 
sobre as mulheres subjacentes ao sistema de econOmia clássico ou neoclássico, 
no qual o produtor é motivado exclusivamente pela perspectiva de lucro. É um 
sistema que pressupõe o livre funcionamento do mercado. Independentemente 
da relevância desta hipótese com relação à econOmia atual, Galbraith acredita 
que a adesão que ela recebeu nos últimos 100 anos envolveu um esforço 
determinado para que o serviço prestado pela mulher em casa não fosse perdido 
como conseqüência da criação, pelo desenvolvimento industrial, de oportuni
dades de· emprego novas e mais atraentes. Ele argumenta que tais esforços 
tomaram a forma de tentativas de moldar as atitudes sociais. No cerne dessas 
tentativas encontra-se o que Galbraith chamou da doutrina de "virtude social 
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conveniente'' que sugere que servir ao conforto e bem estar dos membros mais 
poderosos da comunidade (homens) é cheio de virtudes e recompensas morais 
e servem como alternativa a compensação monetária. Esta nova virtude social 
se equipara ao gerenciamento do lar. A mulher virtuosa torna-se a boa dona de 
casa ou, como Galbraith a vê, a criada oculta, cujo papel é essencial para a 
expansão do consumo da economia moderna. O valor destes serviços da dona 
de casa foram estimados por Galbraith por ÇJito, como sendo 1/4 do Produto 
Interno Bruto, apesar de não ser notado por não ter sido computado''. Mais 
recentemente (1981) foi estimado em pelo menos 40% do P.I.B. dos EUA e, 
ressalta-se que em economias menos monetarizadas, é possível que seja maior. 
No geral a produção caseira osci la entre um quarto e um terço do P.I.B. de um 
pafs (seja industrialízado ou em vias de desenvolVimento) e tende a representar 
entre um terço e a melada da renda familiar. Este é um lembrete útil do que está 
sendo omitido por elaboradores do censo que ignoram o traba lho doméstico. 

Como resultado desse sub-registro do trabalho das mulheres, historiadores 
que queiram saber mais sobre o papel do trabalho das mulheres no século X.IX 
enfrentam problemas muito grandes. Davidoff e Hall foram mais além e declara
ram que a informação dada sobre a ocupação das mulheres quando estas não 
eram chefes de famllia (cabendo nesta categoria apenas algumas solteiras e 
viúvas) é tão indigna de confiança a ponto de er quase inlitjl. O problema é 
multiplicado devido à própria natureza das ocupações de mulheres nos primór
dios da industl'ialização. Em um período no qual a unidade ecónomica mais 
importante ainda era o lar, as mulheres rea li zavam uma grande quantidade de 
trabalho não remunerado mas certamente não improdutivo. No campo elas se 
incumbiam das tarefas de buscar água e coletar combustível junto com as de 
lavar, limpar, cozinhar. criar suas crianças, cultivar cereais alimenticios em sua 
horta. do cultivo de uma ou duas glebas nas terras comunitárias e· da criação 
de aves, porcos e vacas. Nenhuma destas ocupações tomava mais que uma 
parte de seu dia de trabalho, mas elas eram totalmente ocupadas. Sem tal 
trabalho muitos lares não leriam sido economicamente viáveis. 

Além das ocupações não remuneradas das mulheres do campo, muitas 
mulheres urbanas, provavelmente a maioria, não estavam empregadas em uma 
unica atividade durante todo o ano. Só agora é que estamos começando a 
entender quantos e quão variados eram os empregos femininos nos primórdios 
da industrial ização. Freqüentemente elas comblnavam o trabalho no mercado 
ou o comércio ambulante ou de porta em porta no inverno, com a colheita de 
legumes, frutas, milho e lúpul.o nos meses de verão. Mulheres que trabalhavam 
em bocas de minas na separação de minério ou carvão freqüentemente deixa
vam seus lares na primavera e viajavam para o Su l procurando traba lho nas 
primeiras colheitas. Elas podiam muito bem se tornar trabalhadores migrantes 
por cinco ou sei mese do ano. Ainda assim nenlluma dessas mullleres era 
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registrada nos censos ocupacionais. Muito do caráter multi-ocupacional do 
trabalho das mulheres e do significado de sua natureza de meio horário, irregular 
e sazonal conduziu à ausência de registros. Edward Higgs questionou a noção, 
hoje longamente aceita, de que o trabalho das mulheres nas primeiras fábricas 
na Grã-Bretanha era limitado a mulheres jovens e solteiras. Ele escreve que, 
baseado nos censos ocupacionais, tal idéia pode "meramente retletir uma ilusão 
criada pelos resultados do censo que excluia especificamente os empregos de 
meio horário, casuais ou sazonais, ·feitos em conjunto com as tarefas domésticas. 
O envolvimento das mulheres casadas nas primeiras fábricas, se é que existiu, 
provavelmente teria sido irregular e, portanto, quase que certamente omitido. 
Esteja Higgs certo ou errado, certamente hão é ditrcil reconhecer que "mais 
mulheres casadas trabalhavam por salários do que ... o censo nos faria acredi
tar". Há indicias de que tais omissões ainda continuem em alguns palses. Ao 
escrever sobre mulheres no censo da Nova Zelândia, por exemplo, Marilyn 
Waring declarou que os dados "sobre pequenas empresas ou sobre atitudes 
autônomas no setor informal ou sobre o setor de pequeno comércio informal -
como o dos camelós tão evidente em toda parte nos dias de hoje'' freqüente
mente não são computados. A natureza irregular, de meio horário e sazonal do 
traba lho da mulher não se limitou à Grã-Bretanha do século XVI II ou XIX. É uma 
característica marcante do emprego das mulheres nos pafses em vias de 
desenvolvimento. 

Certamente uma das perguntas mais pertinentes que deve ser feita ao se 
lidar com os primeiros estágios de desenvolvimento dos chamados pafses 
''atrasados" ou para avaliar o impacto da industrialização é a de como tais 
processos afetaram o emprego das mulheres, Mas será possfvel elaborar 
comparaç<3es válidas quando o trabalho feito pelas mulheres nos países pré
industriais, prato-indústriais ou nos parses recém-industrializados continua não 
registrado, considerado improdutivo e as mulheres em questão vistas como 
"desocupadas"? Existirá uma base para comparação quando os métodos de 
copilação de estatísticas sobre o traba lho variam de censo para censo? 

Os problemas enfrentados por historiadores da mulher, do século XVIII e 
XIX, não são de modo algum únicos. Muitos dos mesmos problemas são 
encontrados nos primórdios da história do censo norte-americano: a mesma 
incerteza, por exemplo, sobre a definição exata de "trabalhador" ou "ocupação', 
e conseqüentemente as mudanças nas instruções aos enumeradores de censo 
para censo. Com re lação às mulheres, a atitude dos elaboradores do censo foi 
resumida de maneira reveladora em 1880. "É tido oomo certo que todo homem 
tem uma ocupação", tal atitude explicava "é precisamente o contrário com as 
mulheres ... a suposição é, e assim reflete-se a realidade tal como ela é, de que 
elas não estão engajadas em emprego remunerado: Os entrevistadores deve
riam assim ser desculpados por ignorarem os quisitos do censo relacionados à 
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ocupação das mulheres, com o resultado livremente admitido de que "em 
relação ao número de mulheres empregadas a amostragem das ocupações é 
decididamente deficiente". No censo de 1880 o termo ocupação foi definido 
para os entrevistadores como sendo "o principal trabalho do qual ele depende 
para seu sustento e com o qual ele estaria ocupado a maior parte do ano". 
Percebe-se a pressuposição de que o "ocupado" fosse homem mas, também, 
como tal definição deixaria de fora muitos traba lhadores do sexo feminino. Os 
entrevistadores foram, além disso, desaconselhados a incluir donas de casa de 
tal modo a sugerir. como comenta Robert Smut "que os entrevistadores deves
sem ter muita precaução ao assinalar qualquer ocupação para a mulher '. 8n 
especial, assim como na Grã-Bretanha, enquanto os censos ocupacionais eram 
baseados em "emprego remunerado" os planeja dores do censo norte-america
no esbarraram no velho dilema: deve-se computar ou não as mulheres que 
trabalhavam por dinheiro mas apenas em tempo parcial, bem como as mulheres 
que trabalhavam sem remuneração na fazenda ou nos negócios da tamllia? 

Se até 1940 o censo dos E.U.A aderiu ao conceito de "trabalhador remune
rado'', sería errado pressupor que, conseqüentemente, o conceito se mantenha 
inalterado. Na realidade. tanto quanto na Grã-Bretanha, os critérios para se 
contar ou não trabalhadores variava assim como variavam as instruções para os 
entrevistadores. Somente em 1910 o "trabalhador remunerado" foi claramente 
definido como "pessoa que trabalha por dinheiro" . Mas em 1930, uma "ocupação 
remunerada'' foi redefinida como aquela pela qual a pessoa "ganha dinheiro ou 
equivalente, ou na qual ela ajuda na produção de produtos comerciáveis". Em 
1940 o Departamento do censo abandonou o conceito de trabalhador remune
rado em favor do "conceito de torça de trabalho" . A principal razão disto foi que 
somente sob o impacto da depressão de 1930-2 é que se levantou a ligeira 
suspeita de que a política econômica nacional deveria ir além da simples crença 
na economia do laissez-taJre. Um censo baseado na "ocupação remunerada" 
não era muito Otil para medir o desemprego em massa, o que era prova de que 
o censo precisava de reformas. Isto realça o fato de que os c nsos não são 
realizados meramente para registrar mudanças para a posteri dade, mas em 
função de objetivos bem definidos, se não diferentes. 

Edward Higgs revelou o quão errada é a suposição da maJoria dos historia
dores de que os censos oitocentistas eram, em essência, pesquisas sociais ou 
economicas. Pouco importava o que entidades independentes, como a Royal 
Historical Society, desejassem que o censo abordasse. O SeNiço de Protocolo 
Geral tinha idéias 'próprias com relação a seus imperativos. O maior problema 
enfrentado pela sociedade era visto como a doença e a morte prematura. O 
material coletado nos primeiros censos "deveria ser visto em termos médicos 
como uma tentativa de medir a densidade de população, para elucidar as 
causas de morte, a fim de fornecer munição para a reforma sanitária" Argumen-

57 



ta-se que mesmo os primeiros censos ocupacionais foram realizados primordial
mente com o objetivo médico de fazer a conexão entre certas ocupações, os 
materiais envolvidos nelas. e a saúde dos trabalhadores. Isso explica a classificação 
ocupacional baseada nos materiais especificas envolvidos no processo produtivo. 
A partir dos resultados do censo foram realizados gráficos dos resultados do censo, 
realizaram-se cálculos sobre a expectativa de vida "para servir à companhia de 
seguro de vida e à investigação sani tária" . A inclusão de algumas mulheres que 
trabalhavam ao lado dos maridos em fazendas, lojas, bares ou oficios, apesar 
de não receberem salários e serem, naquele sentido consideradas como não 
empregadas, não se deu em função do reconhecimento de que se encontravam 
"ocupadas" mas porque "elas compartilhavam da mesma rotina de trabalho ou 
lidavam com os mesmos materiai s, e portanto seria de se esperar que tivessem 
o mesmo regime de mortal idade" que o dos homens. Da mesma forma, a 
inclusão de esposas foi motivada mais pela necessidade de provar a correlação 
entre o assalariamento feminino e a alta mortalidade infantil do que por qualquer 
reconhecimento da importância do trabalho que as mulheres executavam. 

Se as principais intenções daqueles responsáveis pelos primeiros censos 
do século XIX não eram as de fornecer dados sobre a estrutura econOmica e 
social do Pafs eles não obstante almejavam revelar o "estado da nação'' . Por 
trás da compi lação desses censos estava a crença de que existiam "leis de ferro" 
que governavam "o funcionamento da economia de mercado livre" e assegura
vam "uma justa distribuição de riquezas". Se havia aqueles que duvidavam da 
eficácia de tal sistema, esperava-se que os dados "revelassem a verdadeira 
estrutura da economia e assim afastassem o descontentamento radical". Em 
1831, pois, quando a base de dados para a compilação do censo ocupacional 
foi aumentado considerou-se que tal fato iria auxiliar o" refutamento de toda teoria 
econômica potencialmente subversiva". 

Só depois de 1880 .. com o declínio das taxas de mortalidade e infoio da 
Grande Depressão, Higgs argumenta, "outros paradigmas do progresso social, 
incorporadas na sociologia e na economia neoclássica" ganharam considera
ção. Os censos ocupacionais foram crescentemente valorizados por sua "aná
lise da estruturaeconómica das classes sociais'' como evidência do crescimento 
ou declfnio demográfico e, acima de tudo, como fornecedores de informações 
que servissem de base para a formulação de uma polftica social. Sob pressão 
dos economistas e dos cientistas sociais o censo foi reestruturado para enfocar 
tais assuntos mais diretamente. A percepção dos problemas eni'rentados por 
qualquer sociedade condicione o modo pelo qual os compiladores de censo 
definem "os ocupados remunerados" ou a "força de trabalho" . Mas ambos os 
conceitos estão ligados ao trabalho que produz bens ou serviços para o mercado 
que "diretamente ou indiretamente se pautam na recompensa por renda em 
dinheiro". Nenhum dos dois "fornece uma ferramenta apropriada para medir a 
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análise das sociedades primitivas ou das sociedades nos primeiros estágios de 
industrialização" . 

Além da Grã-Bretanha, dos Estado Unidos e de outros paises industrialmen
te avança.dos, muitos dos valores contidos na idéia de trabalho dos economistas 
clássicos ainda persistem e influenciam os planejadore do censo nas ex-colô
nias, nos da Comunidade (Britânica), agora independentes, e em muitos outros 
palses da África, América Latina e do extremo Oriente. Apesar de os métodos 
usados na compilação do censo nos países "avançados" serem baseados em 
condições peculiares àqueles países, eles ·freqüentemente se tornaram base 
dos procedimentos estatísticos em países coloniais e em outros. Isto levanta a 
questão, como conclue Simi AfanJa, "da relevância dos valores ocidentais para 
as atividades econômicas e as relações econômicas em uma sociedade pré-in
dustrial" e a tendência de muitos ''economistas liberais'' de atribuir característi
cas capitalistas a sociedades n~o capitalistas'. Que relevância têm por exemplo, 
"os conceitos de contabilidade nacional baseados em uma economia de mer
cado" para o Nepal, onde "a maioria das transações são efe tuadas por escambo 
direto e a produção se destina principalmente ao consumo próprio?. Este viés 
"desenvo'lvido", como Polly Hi ll sugeriu, talvez exp li que a má qualidade das 
estatfslicas oficiais nessas áreas. Quando Gunnar Myrdal estava colhendo 
informação no Sul da Asia para seu Drama Asiático (1 968), ele descobriu "que 
qualquer estatlstica disponTvel tería que ser escrutinizada muito severamente 
antes de ser usada.: elas eram na melhor das hipóteses eram duvidosas". Trata
se de um problema mais difundido do que às vezes se acredita. Há uma "falha 
geral em se notar o grau no qual os procedimentos estatfsticos são baseado 
em condições peculiares ao primeiro mundo - onde, afinal, apenas uma 
pequena minoria da população mundial vive. 

Em um dos primeiros boletins (1 980) da Conferência Mundial na Década 
das Mulheres, das Nações Unidas, em uma tentativa de esclarecer as maneiras 
pelas quais o desenvolvimento havia afetado as mulheres, admitiu-se que, uma 
vez que boa parte do trabalho feminino não é relacionado ao mercado de 
trabalho, ele tem sido ignorado ou tratado inconsistentemente. O boletim desta
cava em particular, "a contribuição das mulheres na agricultura como trabalha
dores da famflia, não remunerados". Na lndia essa subestimação do trabalho da 
mulher na agricultura, remunerado ou não, é proverbial. A Comissão Real 
encubida, em 1928, do estudo da agricul tura na fndia relatou que as estatísticas 
nacionais não eram ''meramente suposiçdes, mas freqüentemente suposições 
comprovadamente absurdas". Afirmou-se que "os números ofi ciais sobre mu
lheres trabalhadoras ( ... ) podem ser nao mai•S que frações ínfimas das grandezas 
corretas'. Parte do problema é com as definições "decididamente insastifa:tórias" 
elaboradas pelos organizadores do censo com relação aos "trabalhadores de 
fazenda e outros grupos ocupacionais". 
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Polly Hill cita um exemplo do Sul da Índia, no distrito de Karnataka, onde os 
organizadores do censo enfretaram categorias desconhecidas. Por exemplo, 
eles tiveram alguma dificuldade com a categoria de "cultivadores". O que fazer 
com moradores, dependentes, isto é as mulheres e crianças que trabalhavam 
subordinados ao chefe de domicílio? Eles seriam classificados como "cultivado
res" ou "dependentes"? O problema foi resolvido e "quase nenhuma mulher foi 
classificada como cultivadora no censo", apesar de haver provas suficientes de 
que para sustentar os seus lares muitas delas se esforçavam na lide ag rfcola 
tanto quanto os homens. Alguns dos sub-registros do trabalho da mulher na 
agricultura, mais particularmente nos lares do Sul da Índia, devem-se reconhe
cidamente à "aparente relutância dos maridos ... em admitir a medida em suas 
mulheres e fi lhos exercem o trabalho agrlcola remunerado", um problema 
específi co dos países muçulmanos. 

O problema do sub-registro do trabalho da mulher na agricultura não se 
limita à Índia. Nós sabemos que na África " de 60 a 80% de todo trabalho agrfcola 
é feito por mulheres, e que nos países em desenvolvimento, no geral, as 
mulheres do campo como um todo respondem por pelo menos 50% da produção 
de alimentos". Em um estudo da divisão sexual do trabalho em três áreas nos 
Andes, foi descoberto que em todas as três "a mulher participa da produção 
agrícola em um grau maior do que as estimativas do censo inferem". No censo 
da Tunísia de 1966 apenas 3% das mulheres em idade de trabalho, 7.992 no 
total, foram registradas como pertencentes à força de trabalho. Realizou-se uma 
reavaliação independente focalizando a contribuição da mulher na produção 
rural. Esta revelou 250.000 mulheres trabalhadoras - 31 vezes mais que o 
número original -, significando que a participação feminina de 5,5% registrada 
no censo, na verdade era de 26%. São tais distorções. conseqüências. do 
''registro inadequado do censo de atividades das mulheres do campo'' que 
despertam certo ceticismo sobre as estatlsticas latinoamericanas, "que mostram 
o trabalho agrícola das mulheres ... decrescendo em termos relativos e até 
absolutos''. Por exemplo, aqui no Brasil, a comparação dos recenseadores de 
1872 e 1920 aparentemente demonstra uma queda vertiginosa na participação 
feminina na força de trabalho de 54,8% para 9, 7%. Por detrás desses números 
dramáticos está um simples tato: "mulheres trabalhando meio horário, irregular
mente, ou como trabalhadoras não remuneradas dentro de negócios da tamllia '' 
foram sub-registradas em 1920. 

No censo mexicano apenas 10,8% de todas as trabalhadoras são relacio
nadas como empregadas na agricultura, mas são exclufdos vários tipos de 
trabalho não remunerado feito por mulheres nas áreas rurais, especialmente nas 
mais atrasadas. Trata-se, como tem sido apontado, de ''uma estatlslica inútil". 
Uma razão dada para a exclusão de tais mulheres é a dificuldade na coleta de 
informações e, também, "a má vontade de dar informação"- eis, aliás um 
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obstáculo sério para a realização efetiva do censo tanto em áreas em desenvol
vimento com nos chamados palses avançados. 

Em Gana, onde o recenseamento é um dos mais eficientes da África 
Ocidental, o trabalho de qualquer tipo feito por um indivíduo durante o mês 
anterior ao censo determina sua ocupação. Se naquele período ele trabalhou 
em mais de um emprego, "prevalece aquele desempenhado a maior parte do 
tempo" e este é, então, registrado. Trabalhadores da família - mulheres e 
crianças -mesmo trabalhando sem remuneração para outro membro do seu 
lar pelo menos durante uma semana do mês-referência são consideradas como 
"ocupadas''. Mas infelizmente o censo é realizado em março, a estação da seca 
e, apesar de terem sido dadas instruções aos entrevistados para que s~ levas~e 
em conta o fato de a mulher haver trabalhado na estação de lavoura, a 1nstruçao 
foi amplamente ignorada- pelo menos no norte do Pais. Assim, nessas áreas, 
poucas mulheres são registrado como ''ocupadas". , 

No Norte da Nigéria , o mais populoso dos países sub-saharianos na Africa, 
a contribuição substandal em trabalho dada pelas mulheres HAUSA. muçulma
nas tanto urbanas quanto rurais não tem sido regis trado pelo censo. A razão 
prin,cipal é a natureza isolada de muito de seu trabalho, que é reali~ado dent;,o 
de seus próprios recintos, de maneira que, para o censo N1genano, ele é 
freqüentemente tão invíslvel quanto ... estas próprias mulheres reclusas '. A 
mulher dedica-se a uma variedade de ramos de comércio. Por exemplo, Polly 
Hill escreveu sobre o "comércio secreto" de grãos das mulheres Hausa, que 
opera através de ''um mercado labirlntico", equivalente a um . mercado rural 
formal'. No úl timo censo oficial de 1963, houve, em conseqüência, uma grande 
subavaliação do trabalho das mulheres no norte. A porcentagem da população 
feminina na força de lrabalho foi dada como apenas 12,8% comparada com 
32,4% e 62,1% nas regiê5es Leste e Oeste. Isto distorce brutalmente a situação 
real mesmo que todas estas cifras subestimem o envolvimento de mulheres em 
ativi,dades produtivas. Como as estatlsticas são usadas para avaliar o efei to dos 
processos de desenvolvimento sobre as mulheres, não é de todo surpreendente 
que pollticas erradas tenham sido introduzidas. 

oi dito que "o maior impedimento para a coleta de dados mais completos 
e informativos sobre o papel do trabalho das mulheres é a definição usada para 
trabalho." Uma pesquisa recente na Nigéria, por exemplo, definiu o trabalho das 
mulheres como sendo "outro que não o do lar". Mas o que emerge de um estudo 
sobre a natureza do trabalho feminino na Nigéria é a arti fícialidade de qualquer 
tentativa ao se tentar distinguir entre o traba lho feito em casa e fora de casa. No 
processamento e venda de gêneros alimentfcios, um setor monopoliza?o pelas 
mulheres, por exemplo, a comida é comprada no mercado local, parcialmente 
preparada em seus lares e então vendida nas ruas. Para a realização de um 
censo preciso é necesstlrio não somente que os termos sejam claramente 
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definidos pelos runcionários. mas que eles sejam entendidos pela população. 
O modo pelo qual a terminologia de questináríos censitérios pode ser erronea
mente interpretado é Ilustrado por uma tentativa de estimar a taxa de atividade 
economica do adulto feminino no Kênia. Os resultados variaram de acordo com 
o uso das palavras "emprego" e "trabalho" pelos entrevistadores. Apenas 20% 
disseram que tinham um emprego, mas 90% disseram que tinham trabalho. A 
estreita definição de trabalho usada por muitos planeja dores do censo e a ampla 
gama de traballlo feminino omitida por eles parece ter tocado fundo na cons
ciência das mulheres. Esta é talvez a explic-ação para o relato de uma mulher 
galesa sobre a vida de casada nos anos 20: 

"Não, nunca trabalhei não. Oh - eu fui trabalhar em casas para ganhar 
uns poucos xelins, sim, eu trabalhei com uma família, de minha mãe, da 
minha irmã, e peguei alguma lavação de roupa.. . então quando uma 
loja ficava. desocupada e eles a estavam alugando para alguém mais, eu 
fiz Isso em vjrios lugares, nós terfamos talvez quinze xelins - e eu limpei 
os imóveis... eu faria qualquer coisa para ganhar din/1eilol ". 

O censo nigeriano de 1931 é um exemplo de como os preconceitos da 
sociedade contra o desempenho por mulheres de determinados tipos de traba~ 

lho influenciam as respostas. Esse censo foi singular na medida em que fez-se 
um esforço para incluir todas mulheres economicamente ativas. Nele, dois terços 
das mulheres com ocupações remuneradas foram descritas como fiandeiras. 
embora, obviamente, a fiação não fosse a principal ocupação de tantas mulhe
res. Esta preponderância de ''fiandeiras" é explicado como "o resultado da 
convenção Hausa (e possivelmente Ocidental?), que considera o ato de f1ar 
eminentemente respeitável e praticado universalmente por mulheres". 

Independentemente da defi nição de "trabalho", o que é crucial para se 
entender as estatísticas do censo é o sentido exato dado a termos como 
"trabalhador", "ocupação", "força de trabalho" e ''lar''. Uma das dificuldades é 
que pela maioria das descrições de emprego- "lrabalhador agrlcola", ''comer
ciante'', "alfaiate'' - presume-se o trabalhador varão, da mesma forma que o 
termo trabalho em si é "preconceituoso contra a mulher". 

Um estudo do recenseamento dos EUA de 1870 a 1940 demonstra como 
as estatrslicas censitárias são usadas para multo mais que simples indicadores 
da estrutura ocupacional. A partir de mais ou menos 1940, o censo dos EUA 
começou a distinguir entre os que ti nham uma ocupação específica de acordo 
com sua classe social. Então uma disttnçao era feita entre "donos" e "trabalha
dores" em uma indústria, ntre "fazendeiros" e "trabalhadores da fazenda". 
Antes, em 191 O, tal divisão da população ocupada em grupos sociais e econô
micos foi tentada, baseando-se na especialização. A arbitrariedade inerente a 
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tal divisão é mostrada pe1a classificação contrastante de mineiros; no censo dos 
EUA eles foram listados como "parcialmente especializados'' ou "especializa
dos", enquanto que no Reino Unido eles eram "inábeis"ou ''semi hábeis''. 
Quando se referia à força de trabalho manual, foi pedido aos entrevistadores 
para classificar seu •grau de especialização em "especializado", "semi-especia
lizado", ou "sem especialização''. Surgia problemas, pois descobriram que 
certas ocupações que tecnicamente eram classificadas coma "especializadas", 

· tinham que ser rebaixadas a "semi-especializadas '' , já que os resultados apon
taram muitas crianças, jovens e mulheres desempenhado aquelas "ocupa
ções" . Edwards, o administrador responsável pela reclassificação, não hesitou 
em baixar o status de certas ocupações quando descobriu que nelas trabalha
vam jovens e mulheres em larga escala. Isto garantiu que as mulheres fossem 
como um todo registradas no grupo social e econômico dos "inábeis" -
trabalhadores de status inferior. Sabe-se que Edwards. "diante de dados ambf
guos relativos a certas ocupações, mesmo aquelas que por padrões técnicos 
supostamente se classifi cassem col'no 'especializadas' , opta por inferir o nfvel 
de especialização a partir de informações sobre o sexo, raça, idade origem 
étnica, e relação com o chefe de domicílio dos indivíduos exercendo tais 
empregos". Um exemplo mais recente de manipulação de categorias de espe
cialização está nas "fábricas do mercado mundial", segundo o qual "a caracte
rização de empregos como não qualificados não tem como base o caráter 
puramente técnico do mesmo". Se o emprego for "trabalho de mulheres" ele é 
classificado oomo não especializado ou semiwespecializado enquanto empre
gos tecnicamente similares identificados como "traba lho de homens" tendem a 
ser classificados como especializado. John Rule está absolutamente certo 
quando escreve que na Grã-Bretanha da século XIX a "definição de trabalho 
especializado e não especializado estava tão ligada a distinções de gênero 
quanto a aptidões técnicas". Ademais, esta observação é tão verdadeira para o 
passado como para o presente. " o sexo daqueles que fazem o trabalho, ao 
invés do conteúdo deste" - argumentam Anne Phil lips e Barbara Taylor "que 
leva à sua identificação como especializado e não especializado'' . 

As estatí1icas oficiais são então suceptfveis de manipulação. Se até agora 
focalizarmos a compilação das estatísticas do censo, o que foi dito é igual'mente 
aplicável aos métodos usados para se calcular o Produto Nacional Bruto de um 
pars. Tais estallsticas têm sido descritas como uma ''l'erramenta polftica ideal em 
qualquer Juta envolvendo a manipulação de imagens de grupo"- e um grupo 
muito manipulado é o das mulheres. Tal fato é bem ilustrado pelo caso de duas 
colonias Australianas da segunda metade do século XIX, Nova Gales do Sul e 
Víctória. Por razões que veremos daqui um pouco., em 1871 Nova Gales do Sul 
decidiu que na coleta de dados para o censo houve uma super enumeração de 
mulheres trabalhadoras. Para ''ajustar'' as resultados foi decidido que daf em 
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diante nenhum parente do sexo feminino seria considerado como ajudante nos 
negócios familiares. Assim sendo, elas eram registradas como "desocupadas". 
Em contraste gritante, em 188i, Victória automaticamente· incluiu as esposas e 
filhas de fazendeiros e esposas de pequenos homens de negócios, na categoria 
ocupacional dos chefes de domicflio homens. Assim sendo, em duas coiOnias 
vizinhas, duas situações muito diferentes foram refletidas nos dados censitários. 
Em uma delas as mulheres eram apenas agentes menores da economia, na outra 
elas contribuíam decisivamente para a prosperidade da região. As razões por 
detrás desse contraste aparentemente grande eram pollticas. Em Victória o 
governo colonial compartilhava com as preocupações metropolitanas de que as 
colón ias deveriam atrair investimentos britânicos. le estava ansioso para con
vencer a Grã-Bretanha de sua força económica e, assim, a classificação do 
trabalho das mulheres tencionava retratar uma força de trabalho numerosa e em 
expansão. 8n Nova Gales do Sul, pelo contrário, a intenção era de dar a 
impressão de um estado próspero e independente onde poucas mulheres 
tinham de trabalhar. Alegava·se que um al to padrão de vida e boa mão-de-obra 
eram encontrados onde os homens tinham que sustentar suas famfl ias. A 
contribuição das mulheres para a economia da família a,penas servia para 
solapar o salário dos homens-e a comunidade. No caso a mulher perdia não 
apenas como estatfstica. Tal política levava a uma oposição ativa à igualdade 
de participação das mulheres no mercado de trabalho, à exclusão das mulheres 
casadas, por exemplo, de certas ocupações e à diminuição do pagamento das 
trabalhadoras. No fi nal as mulheres foram encorajadas a procurar a domestici
dade como al ternativa preferida à competição em um mercado de trabalho hostil. 

Quando, em 1890, todas as colônias australianas concordaram em unificar 
o sistema de classificação, seguiu-se os ditames da Nova Gales do Sul ao 
introduzir a distinção arrimo de família depender! te em todos os censos futuros. 
O resu ltado foi ''a circunscrição das atividades socialmente aprovadas para 
mulheres ... e a consolidação de um mercado duplo que colocou a mulher em 
desvantagem". Este é apenas um exemplo dos perigos embutidos em qualquer 
tentativa de comparar as taxas de participação de mulheres na força de trabalho, 
seja ao longo do tempo, seja entre países diversos. As "definições de trabalho" 
r.efletidas em recenseamentos "indicam as ideologias de seus criadores" e 
particularmente suas "ideologias relativa ao trabalho das mulheres"- e isto 
pode ser bem mais importante que qualquer coísa que eles nos digam sobre as 
ocupações reais da mulher. Pois os recenseamentos dessas duas colônias 
australianas constituíram "um campo de batalha para duas concepções rivais 
sobre a mulher enquanto trabalhadora" e, na verdade, nenhum deles se preo
cupou com o trabalho de fato desempenhado por mulheres. 

Fica claro, portanto, que os censos apenas servem como um guia mui to 
geral sobre a inserção da mulher na força de trabalho - restringem-se ao 

64 

trabalho regular, de tempo integral e remunerado. Mas para fins comparativos, 
sem um cuidado analftico extremo, os censos são virtualmente inúteis porque 
não há nenhuma uniformidade em métodos de compi lação entre eles. O que é 
considerado trabalho feito por mulheres em determinados períodos ou países já 
não conta em outros casos. Deveríamos então abandonar o uso do material 
censitário na análise da história da mulher? Deveriamos desistir de tentar usar 
tais estatisticas ou, com a compreensão !ardia do que deveria ter sido feito. 
deveríamos agora procurar corrigi-las - reescrever os censos? Abandoná-los 
completamente seria deixá-los à mercê solfcita dos e tatfsticos e demógrafos, 
dos economistas e outros não historiadores e, como venho procurando enfatizar, 
qualquer abordagem necessita tanto do historiador quanto do perito em estatís
tica. As estatísticas compiladas no passado são de alguma forma diferente 
fontes primárias? Algumas são mais, outras menos confiáveis - mas r·odas 
requerem o mesmo padrão de crítica interna e externa. Por acaso, as tarefas "da 
coleta, do exame cético e a comparação de toda evidência relevante, da 
garimpagem de dicas e pistas, assim como da manipulação de fatos e números 
envolvidos na interpretação de um censo" são de alguma forma diferente do que 
é exig ido por outras fontes históricas?. A verdade é que os ll istoriadores têm 
freqüentemente lidado com as estatfsticas de maneira não critica, algo impen
sável no manuseio de outras fontes primárias. 

Como reagir à sugestão feita por dward Higgs, entre outros, de que 
deveríamos procurar retifícar as estatlsticas censitárias sobre ocupações à luz 
do presente estado do conhecimento histórico, e de nossas suspeitas sobre as 
distorções com relação ao trabalho feminino refletidas nos censos do passa
do? Creio que se trate de uma perpetuação do mesmo erro daqueles que as 
manipularam no pa sado. Os velhos preconceitos, que apenas iniciamos a 
compreender, serão substitufdos por aqueles de hoje em dia. Ao examinar aquilo 
que tem sido escrito sobre o trabalho das mulheres na Grã-Bretanha e .U.A. do 
século XIX, assim como afirmações sobre o trabalho femin ino em países em vias 
de desenvolvimento, é preciso ser vigilante, pois mui las das conclusôes aceilas 
as quais se chegaram com confiança radi nte, são baseada em evidência 
decididamente duvidosa. No Terceiro Mundo tal evidência é comumente extra f da 
de informantes reticentes a várias torções, adulações e enganações. incluindo 
o puro trabalho de adivinhação que não é, necessariamente, particularmente 
inspirado. Mais tarde o material colhido é comumente "remendado, alterando e 
manipulado por funcionários ... cujo objetivo principal é assegurar que as 
tendências sejam satisfatórias e convincentes para seus 'funcionários de escal~ 
mais alto.· Mesmo no Primeiro Mundo ainda precisamos questionar as bases nas 
quais as estatfsticas relacionadas a mulheres são comp iladas e com que 
obietivo. Precisamos estar cientes das mudanças nos métodos de realizaçâo do 
censo e do modo pelo qual as calegorias ocupacionais têm variado. Precisamos 
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estar familiarizados com os valores sociais que estão por trás dos números. 
Precisamos colocar ao lado da estatística toda a evidência histórica e literária 
que possamos encontrar, e assim retificar qualquer conclusão baseada apenas 
em números. Não é uma tarefa impossível, mas entende-se porque um crítico 
dos censos, desesperadamente, concluiu que "podemos desistir da esperança 
de algum dia delinear as tendências de longo prazo do tamanho da força de 
trabalho feminina". 
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A experiência Comparada 
de Mulheres Trabalhadoras: 

Industrialização Inglesa 
do século XVIII e o Terceiro Mundo 1 

Hoje, a expressão "Terceiro Mundo" está tão desgastada que é preciso 
explicar o seu uso. Há vários outros termos antigos que poderiam ser usados, 
como por exemplo: "países em desenvolvimento", "países menos desenvolvi
dos", "os palses mais pobres". Faço uso de "Terceiro Mundo" como uma 
abreviação úti l, seja para uma categoria puramente econOmica - aqueles 
países com uma renda per capita inferior a $3,000 por ano em 1978 - ou para 
um padrão de longevidade - aqueles com uma expectativa de vida média 
inferior a 70 anos. Assim, ele abarca todos os pafses da Áfr ica, Ásia (com 
exceção de Israel, Japão, Hong Kong e Cingapura), América Latina e o Caribe. 
Mas não nos devemos esquecer de que há muitos países na Europa- Albânia, 
Grécia, Portugal, Romênia e Iugoslávia -que se encaixariam na nossa definição 
de "Terceiro Mundo". Quero dissociar-me por completo daqueles que igualam 
automaticamente "Terceiro Mundo" com termos como "primitivo" e "atrasado", 
não só económico mas também cuaural e ideologicamente, o que é um chauvi
nismo racial. 

Minha primeira visita à América Latina deu-se há cinco anos, quando vim 
ao Brasil, em 1988. Naquela época, eu estava escrevendo um livro sobre 
Women, Work and Sexual Politics in Eighteenth-Century England, no qual uma 
das minhas principais preocupações era o efeito do inicio da industrialização e 

1 Conferência proferida no dia 17/03/1993. 
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