MULHERES QUE PARTEM E MULHERES QUE FICAM:
UMA PRIMEIRA ANALISE DA FUN<::AO SOCIAL
E ECON6MICA DAS MULHERES NO PROCESSO
MIGRAT6RIO
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A analise de urn fenomeno social significa quase sempre per
cebe-lo do ponto de vista de urn ou alguns actores nele envolvi
dos, segundo 0 proposito mais ou menos explicito do investigador.
;Nao se infira daqui ser impossivel procurar uma visao totalizante
do fenomeno social, mas antes que a interpreta~ao se constroi
par enfoques sucessivos que esclarecem, ou deixam na sombra,
diferentes facetas da realidade social.
A sociologia da 'emigraQao de rnao-de-obra portuguesa nao
constitui uma excepQao neste campo, embora seja talvez mais
,realista falar da pouca investigaQao realizada do que da diversi
fica~o de perspectivas. 0 nosso objectiv~ aqui e contribuir para
a analise social da emigra~ao, abordando 0 papel das mulheres
de origem rural. Contar a sua historia significa falar nao s6 das
que partem 1 mas tambem das que ficam, participando todavia,
pelo seu ficar, nas aSp1ra~6es e na realiza~ao do projecto migra
torio. ReferiT-nos~emos em grande parte a dojs trabalhos de campo
realizados por nOs, 0 primeiro numa comunidade porluguesa em
Genebra, 0 segundo em duas aldeias do Minho 2. A nossa focagem,
sern desprezar uma perspectiva macroeconomica e demograiica,
e essencialmente sociol6gka na medida em que procura, com base
em trabalhos de tipo qualitativo, descorlinar 0 significado social
da 'Participa~o femi:ni.na no processo migrat6rio.

1.

Familia e estrategias migratorias

A grande maioria da emigra~o feminina porluguesa ins ere
na emigraQao «familiar» S. Podemos dizer ainda que as mulhe
res de trabalhadores emigrantes que ficam no pais de origem

~e

* Institute Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa.
1 As rnuLheres foram quase sempre minoritArias nas correntes rnigrat6rias mas 0 seu
nfunero na emigra<;3.o aumentou consideravelmente desde os anos 50, 3.tin~ndo em media
entre 35 % e 40 % do total, e ate mais, na altura des grandes movimentos mlgrat6rios.
2 Arteaga, A., e Wall, K., .Femmes et migration.: etude d'une situation conflictuelte.
Le cas des femmes espagnoles el portugaises a Geneve., Geneve, 1979, e \Vall , K., «A Dutra
face da emigraqQo: estudo sobre a sitUD.qQO das mulheres Que ficam no pais de origem-,
Cadernos Condi,ao Feminina n." 14, Lisboa, 1982.
S ISlO significa que a maioria das mulheres emigrarn ao abrigo do direito de reagrupa
mento familiar. As percentagens de mulheres casadas no total de mulheres ernigrantes varia,
para J966-73, entre 46 % e 56 %; mas e preciso notar que as solteiras sao quase todas crian9C)s
e adolescentes com menos de 19 anos, 0 que faz com que 0 numero de mulheres adultas
solteiras seja minoritftrio.
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vivem 0 acto migratorio no con texto de uma estrategia familiar
de partir ou de ficar. Parece-nos portanto essencial tomar como
ponto de partida da analise 0 universo das estrategias familiares
migratorias, constituindo estas urn elemento condicionante da emi
graQ3.o f eminina. Ora, no quadro da situaQao migratoria das ulti
mas Mcadas, e possivel identificar, com algumas variaQaes se
gundo os destinos e as politicas migratorias vigentes, as seguintes
principais estrategias migratorias de grupos domesticos:
i)

~

ii)

homem emigra sozinho, a mulher e os fiIbos (no caso
de os ter) emigram passado urn certo tempo. Entre as
famllias que se juntam ao trabalhador migrante, predo
minam as familias compostas so pela mulher ou pela
mulher e urn ou dois filhos 4. A maior parte fica no pais
de origem durante pelo menos urn ou dois anos antes de
emigrar. No caso de 0 homem ser emigrante ha uns anos
quando casa, este intervalo pode nao existir, pois 0 tra
balhador migrante ja tem direito a levar a familia';
0

homem emigra sozinho, a mulher emigra passado urn
certo tempo sem os filhos que ficam no pais de origem.
Esta forma de ·emigrac;ao corresponde frequentem ente
a uma estrategia transitoria dos primeiros anos de emi
graQ3.0 mas tambem a uma estrategia pennanente para
libertar a mulher do cuidado de crianQas pequenas ou para
permitir que os filhos continuem a sua escolarizaQao no
pais de origem;
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iii)

0

homem emigra sozinho, a mulher emigra passado
a lgum tempo, permanece no pais de imigraQ3.o durante
alguns anos, volta para Portugal acompanhada dos filhos,
ficando 0 homem sozinho na emigraQao;

iv)

0 homem emigru sozinho, a mulher fica no pais de origem
durante toda a estadia do trabalhador emigrante no
estrangeiro.

E preciso acrescentar que estas estrategias so tern sentido
das aspiraQ6es e das expectativas que as animam, isto e, do
projecto migratorio que as prepara. Para 0 caracterizar, convem
distinguir duas cornponentes essenciais do projecto migratorio:
'OS objectiv~s a partida (0 que se pretende realizar) e 0 tempo
previsto para os realizar. Ern termos gerais, e sabido que as aspi
raQoes do gropo domestico rural se organizam a volta do construir,
melhorar ou comprar uma habitaQao propria, comprar terra e/ ou
alfaias, por de parte urn peculio que permita maior seguranQa
economic a ou aJgum investimento ou dcspesa elevada no futuro.
Parte-se por poucos anos, parte-se quas-e sempre para voltar e a
ideia do regresso nao desaparece mesmo quando,passados ja os
anos previstos para realizar os seus objectiv~s, 0 trabalhador ou

a luz
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a familia emigrante repensam 0 seu projecto migratorio, disten
dendo-o no tempo.
Assim, a estrategia migrataria tem geralrnente por objectiv~
a aquisiQao de bens (terra e casa) , isto e, material e simbolica
mente, a passagem de assalariado/rendeiro/ semiproletario a cam
pones proprietario independente. Alguns dados quantitativos re
cenle ;5 pareoern confirmar 0 que acabamos de dizer. Numa amostra
representativa de emigmnt.es que ja regressaram a Portugal
(e que emigraram nos anos 50, eo e 70) 6, os assalariados eram,
no momento da partida, a maioria. Dos 44,6 % que prt:rvinha.m. do
.sector agricola antes da emigraQao, 30 % eram proprietarios agri
colas sendo os restantes rendeiros, assalariados agricolas e tra
balhadores familiares . Quanto a situaQao socio-economica depois
do regress-o, deu-se uma queda notavel no numero de assalariados
e uma subida correspondente (de 30% para 74 %) no numero de
proprietarios agricolas.
Como se define 0 papel da mulher neste contexto global?
Porque fica, porque vai, como e que as proprias, mulheres inter
pretam e se inserem nas estrategias migratorjas?

4 Boletim Anua l, Secretaria de Estado da Emigra950.
G A mai or parte dos paises de imigrac;ao estipula que 0$ trabaIhadores estrangeiros
s6 tern direito ao reagrupamento famili ar depois de urn eu dais anos de estadia (polftica s
favoraveis), mas este praza vai ate a interdi~ao de reagrupamento para certos grupos de
trabalhadores (veja-se, por exemplo, 0 caso dos trabalhadores sazonais na Sufc;a).

2.

A mulher emigrante nOs paises receptores

E comum falar-se da emigraQao ferninin a como uma emigra
Q3.0 de reagrupamento familiar, que se efectua por razaes essen
cialmente conjugais e afectivas. 0 grupo domestico enquanto uni
dade onde se combinam estrategias multiplas de reprodugao
econ6mica, rocial e biologica, reduz-se assim aos seus laQos sim
bolicos e afectivos. Isto pode parecer tanto mais estranho quanto
o grupo domestico campones constitui uma unidade produtiva
e reprodutiva, onde a organi.zaQ3.o do trabalho se baseia na asso
ciaQao estreita das forgas de trabalho masculina e feminina 7. Nao
queremos com isto dizer que as familias emigrantes eram todas
unidades camponesas. Como ja vimos, por vezes sao-no de facto,
frequenternente nao 0 sao e aspiram a esse estatuto. Mas vern
sempre de uma sociedade rural que depende do esforQo conjunto
e organizado, de produQao e reproduQao, do hornem e da mulher.
Talvez seja importante acrescentar: vern de uma sociedade cam
ponesa (do Norte e Centro rurais) onde, embora corn variagaes
regionais que estao por estudar, a mulher participa activamente
na produQao agricola. Este pode ser urn factor interessante de
analise, pois sabemos que a participaQao feminina na agricultura
nem sempre e importante, variando por exemplo segundo 0 tipo
de estrutura agraria e 0 sistema de produQao agricola S .
6 Silva, M., Roqu e Amaro, R., Clausse, G., Conin, C., Matos, M .• Pisco, M., e Seurya.
L. M., fl Re tur rz, Emigra tion and regiona l Development in Portugal (Summary»)) , Instituto de
Estudos para 0 Desenvolvimento, Li sboa, 1983; e Pisco , M. , Roque Amaro, R., Scruya, L. M.,
estudo em preparac;ao, I.E.D., dados amavelmcnte comunicados por R. Roque Amaro.
7 Cf. Segalen, M., «Mari et femme dans La so ciet e paysanne», Paris, Flammarion, Biblio
theque d'Ethnologie H iS lorique, 1980; Tepicht , J., fl Marxisme el agriculture: Ie paysan polonais1>,
Paris. Colin, 1973, e Verdier, Y., «Fa(:ons de dire, fa(:ons de fa ire". Paris, Gallimard, 1979.
S Veja -sc, POl' exemplo , a analise compara tiva dos papeis femininos e masc ulinos na
agricu ltura em Boserup, E., «Woman's role i~t econom ic developmen t », New York, St. Martin's
Press, 1970.
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Parece-nos portanto essencial averiguar em que medida a pra
tica e a representa~o que a mulher emigrante tern do seu papel
se aproximam mais do papel passiv~ da mulher que «sofre»
a emigra~ao (ideia expressa em diferentes no~5es como «reagru
pamento familiar», «viuvas de vivos », damilias abandonadas »);
ou se, ao contrario, se aproximam mais do papel tradicional que
a mulher costurna ocupar na sociedade campoIlPS'l:l, 0 de /:l.::;::;oc1ada
do marido.
As mulheresemigTIlntQ£l do: origem rural da comunidade por
LU15w:::::;/:l. em lienebra descrevem a decisao de emigra~o como urn
projecto estabelecido em conjunto, cuja decisao final compete ao
marido. Nalguns casos, no entanto, a emigra~ao e apresentada
como urna decisao unilateral da parte do marido.
A nossa vida era bonita; pobrezinha mas bonita. Mas 0 meu
marido teve sempre esta ooi.sa de querer subir) sempre. Eu dizia
-lhe «EnUio homem queres-te ir embora. Tens a tua moto) temos
tudo em dial 0 que 13 que vais fazer para 0 estrangeiro?» Mas ele
teimou que queria vir) e eu nao queria D.
a projecto migratorio das mulheres emigrantes rurais tem
sempre objectiv~s economic os concretos - constitui~ao ou melho
ramento do patrimonio material do grupo domestico - e urn
projecto de estadia que preve urn regresso proximo. A presenc;a
e 0 trabalho da mulher, 0 projecto migratorio, e 0 regresso do
grapo domestico constituem: elementos indissociaveis:
Se nilo fosse a casa) eu MO estava aqui. Queriamos ter a nossa
casa. Ja compramos 0 terreno) agora queremos fazer a casa.
Estamos ca mais uns anos e vamos embora.
Eu trabalho para ajudar 0 meu marido) para ajudar para
que a nossa vida. oorra bem) para irmos embora) 0 mais depressa
possivel 'O •
A urgencia do projecto migratorio e tambern apresentada
como a causa e a justifica~ao de ter deixado os filhos no pais de
origem.
Eu) para ir trabalhar MO podia ter aqui as pequenas.
E assim) para ser um sacrificio te-las lei 'em baixo) ganhamos
qualquer coisa e estamos aqui menos anos.
No entanto, para as mulheres que tern os filhos no pais de
imigra~ao e que decidiram nao voltar na altura de os filhos entra
rem para a escola, 0 projecto de regresso, embora presente, apre
senta-se como mais contradit6rio:
Antes) pensava na terra) nos campos) na aldeia ... agora) estou
aqui) as minhas filhas crescem neste ambiente) penso no futuro
delas) dar-lhes mais ".
Em todos os casos, mesmo quando os cinco anos iniciais de
estadia se transformam em dez ou quinze, a realiza~ao do projecto
migratorio sUpOe a participa~ao activa da mulher. Sao os dois
salarios que permitem, por urn lado, a sobrevivencia da familia
na emigra~o (0 salario da mulher cobre geralmente as despesas
de consumo diario, sobretudo a alimenta~a.o, item mais impor
portante do orgamento familiar) e, por outr~, a poupanga para
9 Arteaga, A.• e Wall, K ., op. cit., p . 137.
Arteaga, A. , e Wall, K. , op. cit" p. 139.
Arteaga, A., e Wall, K ., op. cit., p . 140.
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11

realizar 0 projecto migratorio. A mulher considera que emigra
para tomar rentavel a emigra~o do grupo domestico, e tornar
rentavel e poupar para concretizar os obj ectiv~s familiares no
.pais de origem, Para a mulher emigrante, isto significa privile
giar 0 seu papel economico, desenvolvendo para isso diferentes
estrategias: urna de tipo familiar, que consiste em deixar os filhas
no pais de origem ou fazer emigrar durante algum tempo outro
membro do grupo domestico de origem para ajudar em cas a,
sobretudo enquanto houver criangas muito pequenas; outra de
tipo pessoal, que consiste em assurnir urna dupla jornada de tra
balho e arranjar empregos que permitam uma organizagao flexi
vel de horarios:
Eu trabalho todos os dias da uma as cinco numa lavandaria;
dai vou logo direitinha para 0 meu trabalho da noite. n fazer
a limpeza de escrit6rios. Apanhar 0 autocarro) chegar lei em baixo
as seis menos um quarto) 13 a hora de comeQar e 13 sem parar. As
vezes ainda dou um salta ao supermercado) quando me falta alguma
coisa. Depois) chego a casal tenho de tratar de tudo. De manhii
deixo 0 comer feito) senao estava bem arranjada, De manhii estou
em casa) niio e) e quando faQo tudo. 0 meu marido pega cedo)
as sete haras e eu tambem f:enho de me despachar porque 0 mais
velho tem de estar pronto as sete e meia para ir para a escola,
Eu de manhii ate trabalho mais do que a tarde. E verdade. De
manha) sao os meninos, 13 0 almoQo) 13 0 com'er para a noite)
passar a ferro. So ao sabado 13 que nao estou em casa de manhii.
Vou para a lavandaria) deixo 0 comer feito para 0 meu marido
e os meus filhos) e a tarde faQo limpeza em casa de uma senhora;
as vezes fico lei ate as nove. E assim) a minha semana, Ao domingo)
e fazer de comer) os homens gostam sempre de qualquer coisa de
especial) tudo leva 0 seu tempo, Mudo os lenyois) passo a ferro .
Digo sempre ca para mim q'UJe devia fazer mais a semana porque ...
nem ao domingo tenho tempo para me sentar um bocadinho 12.
as dados recolhidos em Franga sobre mulheres emigrantes ,.
vao no mesmo sentido do nosso inquerito. Segundo Taboada
-Leonetti e F. Levy, os projectos economicos sao sobretudo ca
racteristicos das mulheres emigrantes portuguesas, sendo urna
grande parte desses projectos «curtos» no tempo, isto e, de rea
liza~ao «urgente», Observam simultaneamente urna percentagem
elevada de mulheres portuguesas activas (74 % dos projectos
migratorios «urgentes» e 70 % dos projectos menos urgentes)
e urn horcirio de trabalho que ultrapassa 40 horas por semana (as
outras nacionalidades, excepto as portuguesas e as tunisinas, fazem
em media 40 horas ou menos por semana).
Ao analisar, por outro lado, a concep~ao que tern as emigran
tes portuguesas do seu papel de mulher, verificamos que, para
a mulher de origem rural, 0 papel de trabalhadora e inseparavel
do seu papel de mulher e de es'posa, No pais de origem, traba
lhavam na agricultura, quer como assalariadas, quer mais rara
mente, como cultivadores directos em terras proprias, Na emigra
12 Arteaga, A., e Wall, K. , op. cit., p. 149.
13 Taboa da Leonetti,!., e Levy, F. , Femm es et [mmigrees - I'insertion des femmes
immigrees en Fran ce, Coll, Migrations et Societes, n.O 4, La Documentation Fran",ise, Paris , 1979,
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Qao, trabalham como assalariadas no sector dos servigos e na
industria:

Illinuia, 0 procedimento de «admissao no trabalho» das esposas
dos trabalhadores emigrantes vern compensar a diminuiQa.o das
Eu aqui trabalho) tenho de trabalhar senao nao valia a pena
entradas de mao-de~obra estrangeira, verificando-se ao mesmo
estar cd) ia-se 0 dinheiro todo. Sim) nao posso /icar todo 0 dia
tempo uma mobilidade intersectorial da forga de trabalho femi
em casa ... se eu tivesse alguma terra para trabalhar onde semear
nina estrangeira, do sector dos serviQos domesticos para 0 sectoT
de tudo. Como nao tenho) tenho de trabalhar noutros trabalhos 14.
industrial. Embora tivesse poucos efeitos sabre a reserva de mao
Uma boa esposa tem de «ajudar 0 marido», ista e, trabalhar
~de-obra ja constituida, pode d izer-se que 0 decreto frances de
(fora e dentro de casa, conforme a insergao do grupo domestico)
1977, ao proibir a passagem de cartas de trabalho aos membros
e ajudar a resolver os problemas pessoais e familiares do grupo
da familia que entrassem depois dessa data, pretendia evitar que
domestico. 0 trabalho e uma necessidade e urn dever, uma norma
se desenvolvesse esse «stock» potencial.
de comportamento que ao mesmo tempo define e une 0 casal. Na
Estes dados apontam para a necessidad€ de analisar a fun
pr6pria comunidade migrante, uma mulher que nao contribua de
Q3.0 estrutural da «emigraQao de reagrupamento familiar» para
alguma forma para oorQamento familiar e «censurada». Assim,
os paises receptores, verificando em que medida as politicas mi
as mulheres de origem rural, contrariamente as mulheres de ori
grat6rias favoraveis ao reagrupamento dep€ n dem estreitamente
gem urbana que aspiram a ficar em casa, suportam mal a «inacti
da formagao de uma reser-va de mao-de-obra e da canalizaQao de
vidade» no caso de serem obrigadas a ficar em casa:
mao-de-obra feminina p8Ta certos sectores € c on6micos. Para ja,
Na /dbrica) aqui) nao tiv.e problemas nenhuns) e /oi a pri
queremos fazer notar como as estrategias migrat6rias do grupo
meira vez que trabalhava numa /dbrica que eu trabalhei sempre
domestico de origem rural se enquadram particularmente bern
no campo. 0 que /oi mais di/icil) /Dram os cinco meses que passei
neste contexto global: a mulher emigra para trabalhar, caso con
aqui em casa quando cheguei. Nao arranjava t1·abalho. Ate jd
trario prefere ficar a trabalhar no pais de origem. 0 grupo domes
tico pequeno campones ou semiproletario da periferia aparece,
tinha dito ao meu marido «olha) tenho muita pena de til mas se
nao encontrar trabalho) vou-me embora». N ao e que nao goste da
por assim dizer, como uma forQa de trabalho objectivamente (por
vida de casa. Olhe) enchi a casa toda de crochet nesses cinco meses.
ter um acesso parcial aos meios de produQaa camponeses) e su'lr
Mas punha-me a pensar nos meus pais ld em baixo) com tanto
jectivamente (pelas suas aspiraQoes e normas de comportamento
trabalhinho) no campo) as vacas) e eu aqui numa casa a /azer nada)
mencionadas) adequada as necessidades de mao-de-obra dos paises
8em poder ajudar 0 meu marido. E 0 meu marido a trabalhar
industrializados: mao-de-obra temporaria, desqualificada e que
todos os dias e eu aqui /echada 15.
trabalhe intensamente. Nesta divisao social do trabalho, a mulher
Assim, 0 papel que desempenha a mulher de origem rural
tern uma fungao chave: com a sua identidade marcada de traba
na emigra<.;3.,0, deve, a nosso ver, ser explicado nao s6 a luz das
lhadora, no campo e em casa, ou como assalariada a fim de re
aspiragoes dos grupos domesticos emigrados (projecto econ6mico
gressar a casa e ao campo, a mulher constitui uma reserva de
urgente) mas tambem pela divisao sexual do trabalho que caracte~
mao-de-obra para qualquer urn daqueles mercados de trabalho.
riza a sociedade camponesa de origem. No entanto, e Hcito per
guntarmo-nos como e que a funQao social e econ6mica da mulher
emigrante, que examinamos ate agora ao nivel do grupo domes
tico de origem rural, se conjuga com as necessidades de mao-de
3. A mulher que fica no pais de origem
-obra do pais receptor.
Aeste segundo nivel, e curioso notar, a partir de uma
Apesar de uma forte propensao para a emigraQao familiar
analise retrospectiva da evolu<.;3.,o da mao-de-obra imigrante em
nas liltimas decadas, muitas mulheres de trabalhadores emigran
FranQa 16, que se deu, ao Ion go dos anos 60 e sobretudo entre
tes ficam com os filhos em Portugal. N§,o existem dados € s tatis
1968 ·e 1975, nao s6 um processo de feminizaQao da populaQao
ticos em Portugal que nos permitam ter uma ideia exacta das
estrangeira mas tambem a entrada massiva de mulheres imigran
familias que ficaram em diferentes periodos migratorios. Urn
tes no mel'Cado de trabalho, essencialmente para 0 sector secun
estudo que analisa os dossiers de 1700 portugueses que decidiram
dario. Segundo os mesmos autores, estas entradas no mercado
regressar em 1978 17, verificou que cerca de 45 % tinham ido
oficial de emprego devem-se a admissao (no trabalho) de mulhe
e tinham ficado em FranQa sem a mulher e os filhos. A percen
res emigrantes que vinham ao abrigo do direito ao reagrupamento
tagem aproxima-se dos 60 % para os qu€ tern mais de 45 anos
familiar e de pessoas (mulheres e jovens migrantes da segunda
e representa ainda 30 % para os mais novas. Esta diferenQa poder
geraQao) que se encontravam ja em FranQa sem carta de traba
-se-a explicar pela evoluQao das politicas migrat6rias ou pelo tipo
lho (0 que nao significa que nao trabalhassem, sobretudo nos
de emigraQao (cada vez mais «urbana»)? No entanto, os dados
servigos domesticos). Assim, a medida que a imigraQao total di
relativos aos c6njuges que ficaram, provenientes do inquerito ja
citado sobre 0 regresso dos emigrantes 18, indica que 23 % dos
Arteaga, A. e Wall , K. , op. cil., p. 161.
Idem, p. 163.
«Les e trangers au recen sement de 1975)), Collection Migrations et Societes, Paris, La
Docume ntation Fran~ise,
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16

17 Poinard, M. , «Les retoufS de travailleurs m igrants au Portugal», <tMigratlons/etudes 22,
Paris, Mi.nistere du Travail et de la Participation, mai, 1979.
1 8 Roque Amaro, R., et aI., Opt cit.
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emigrantes casados deixaram 0 conjuge sempre em Portugal. Mas
o numero dos conjuges que permaneceram varia fortemente de
concelho para concelho: assim, em Vilaverde, ficaram sempre no
pais de origem 42,2 % dos c6njug~s de emigrantes, em Viana
41,9 %, em Seia 40,6 %, em Amares 32,5 0/0 , em Pombal 25,5 0/0 ,
em Sabugal 23,3 %, em Gondomar 19 %, em LouIe 17 %, em Oli
veira do Bairro 12,5 %, em Macedo de Cavaleiros 11,8 %, em
Almada 4,3 % ~ em Estarreja 2,8 %.
Porque e que a mulher fica no pais de origem? Qual 0 sen
tido social do s® ficar? Uma hip6tese possivel seria a de que
a mulher fica, nas regioes rurais, para tomar conta ou assegurar
o funcionamento da explora~ao agricola. Se ~sta hipotese for
valida, entao deveriamos encontrar, no movimento migratorio dos
anos 60 e 70, mulheres «que ficaram », e estas deveriam ser pre
dominantemente esposas de camponeses-emigrantes; supondo-se,
pelo contrario, que as mulheres de trabalhadores ~migrantes ja pro
letarizados antes da emigragao acompanhariam mais facilmente
o marido. No entanto, os dados acima mencionados relativos
a origem socio-econ6mica dos emigrantes, indicam que estes nao
eram predominantemente camponeses-proprietarios,. As famiIias
entrevistadas no nosso inquerito sobre a s mulheres que ficaram
em duas aldeias do Minho, tambem nao tinham, na altura da
emigra~ao, praticam~mte bens (nem t erra nem casa) , ou entao
muito pouca terra pr6pria ou apenas a perspectiva de uma h eran~a
(parte de terreno) muito partilhada.
Comoexplicar entao a estrategia da mulher que fica? Do
inquerito realizado sobressaem duas condicionantes impartantes.
Uma tern a ver com a politica migrat6ria e condi~6es de emigra
~ao que, pelo menos inicialmente, favoreceram a emigra~ao mas
culina, transformando a mao-de-obra feminina rural numa for~
de trabalho poueo ou nao-transferivel para 0 sector secunda rio
ou terciario no estrangeiro; outra, corresponde a urn projecto
migratorio com duas componentes essenciais: a aquisiyao de bens
e 0 regresso. Ora estas duas aspira~6es realizavam-se mais facil
mente pela presen~a da mulher e da familia na aldeia: quer par
que a familia era grande e nao se justificava economicamente
sustenta-Ia no pais de imigra~ao; quer porque, dado 0 projecto
de regresso, ~ra necessario socializar e educar os filhos no pais
de origem para assegurar a repro-du~ao familiar; e ainda porque
a mulher valorizava, atraves do seu trabalho, 0 patrim6nio que
se constituia, assegurando material e simbolicamente nao s6 0
regresso como a mudan~a de estatuto do grupo domestico dentro
da aldeia.
Com efeito, constatamos que a pre sen~a da mulh er no pais
de origem se insere activamente no proj ecto de « poupan~a para
voltar»: a medida que se constr6i a cas a ou depois da compra de
urn terren~, a mulher toma conta dos bens adquiridos assegurando
a sua fase de arranque. Mas 0 seu papel econ6mico nao acaba ai:
e porque a familia fica, sustentada em grande parte pelo traba
Iho da m u lher, que 0 projecto se pode realizar. Compete a mulher
nao s6 liquidar as dividas que 0 grupo domestico contraiu antes
da emigra~o como tambem conseguir os meios de subsistencia

para si e para os filho s sobretudo durante os primeiros dois anos.
Se depois deste periodo a mulher do trabalhador emigrante conta
quase sempre com remessas de dinheiro, isto supoe frequente
mente irregularidades, ora no t empo, ora na quantia envi ada.
Alem disso, dadas as aspira~5es do projecto migrat6rio, as remes
sassao destinadas prioritariamente aos investimentos em curso,
isto e, sao consideradas, na medida do possivel, como poupan~as.
A maior parte das mulheres dependem, por conseguinte, do
seu pr6prio trabalho. Tern, em g eral, como actividade principal
o trabalho agricola exercido antes da partida do marido. Frequen
temente, para fazer face a ausencia temporaria do homem como
ganha-pao, fazem mais «jornas» como assalari adas agricolas ou
recorrem a pequenas actividades secundarias que fornecem recur
sos suplementares. SO as mulheres de emigrantes que possuem
bens antes deemigrar ou as mulheres que regr essam e que nao
recorrema actividades assalariadas fora da explora ~ao agricola.
Mas tem igualmente de assumir tarefas agricolas consideradas
como «pr6prias dos homens » ou «mais pesadas », Sao, em geral,
as actividades tradicionalmente reservadas a o homem e que exi
gem uma habilidade especifica (podar a vinha, par exemplo), urn
esfor~o fisico maior (sulfatar) ou a utiliza~o de maquinas
(tractor, maquina de ceifar). E curioso notar que, enquanto os
instrumentos de crabalho antigos, como a charrua e as maquinas
manuais, sao utilizadas pelas mulheres, as maquinas «modernas »
(tractor etc.) sao do dominio do hornem. As mulheres entrevis
tadas adoptam diversas solu~6es, conforme os meios do grupa
domestico e 0 tipo de mao-de-obra dispanivel: reeorrem aos pa
rentes ou vizinhos, empregam um jornaleiro ou acabam por rea
lizar, elas mesmas, todo 0 trabalho. Numa aldeia situada perto
de Braga, zona de pluriactividade, e mais facil encontrar mao
-de-obra masculina (urn familiar que de uma ajuda ao fim de
semana, urn jornaleiro desde que haja dinheiro para pagar). Numa
aldeia do distrito de Viana, onde 0 exodo de mao-de-obra mas
culina foi mais drastico, as mulheres estao habituadas a assumir
a maior parte das tarefas agricolas.
Assim, quando a mulher fica no pais de origem, a realiza~ao
do projecto migrat6rio familiar aparece tambem como 0 resultado
de uma uniao de esfor~s: por urn lado, 0 trabalho e a paupan~a
do trabalhador emigrante no estrangeiro, e, por outro, 0 trabalho
e a presen~ da mulher e dos filhos no pais de origem. Tanto para
a grupo domestico campones como para 0 grupa domestico que
aspira a se-Io e se vai constituindo como campones, a mulher ficar
e uma estrategia que se podera analisar como urn ~lemento essen
cial da organiza~o da reprodu~ao social de grupos domesticos
campaneses. Por outras palavras, pode par-se a hip6tese de que
a estrategia da «mulher que fica» introduz urna divisao sexual
do trabalho no sistema rural - produzindo, por assim dizer, cam
ponesas - que constitui umaestrategia-respDsta essencial da
familia e da comunidade camponesas na organiza~iio da sua repro
du~o social.
Esta questiio liga-se a outra nao menos importante: porque
e que a mulher fica preferencialmente em certas regioes de emi
gra~o? Nao temos ainda dados suficientes para dar urna resposta
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seria a esta pergunta. No entanto, os trabalhos acima menciona_
dos assim como wna analise comparativa destas regiOes em ter
mos socioecon6micos e demograficos, leva-nos a colocar a seguinte
hip6tese de trabalho: a estrategia predominante da mulher ficar,
na sua fun«ao de assegurar 0 projeC!to-regresso, justificar-se-ia
socialmente no interior de uma estrategia coIectiva de reprodu«ao
(ou forma«ao) do campesinato em comunidades mais isoladas
onde fosse essencial deixar alguma mao-de-obra em idade activ~
para manter as condi«aes basicas da organiza«ao social. Os poucos
dados que temos parecem apoiar esta hipotese: percentagens
altas de mulheres que ficam nos concelhos de Viana, Vilaverde
e Seia, algumas descri«aes de aldeias «femininas» 19 no Alto
Minho. Mas seria por £xemplo necessario poder distinguir entre
zonas onde existisse uma estrategia de reprodu«ao da comunidade
camponesa e zonas onde existisse uma estrategia de abandono da
terra e nao de regresso e reprodu~ao, podendo esta ultima estra
tegia depender, por exemplo, de uma dificuldade de acesso a pro
priedade 20.
Estes e outros argumentos levam-nos a supor que a estra
iegia da «mulher que fica» se encontraria preferencialmente no
cruzamento de tres eixos:
-

em zonas de pequ ena prodU(;ao camponesa predominante
mente aut6noma;
- cuja unica ou principa l alternativa ao trabalho da terra
fosse a emigragao para 0 estrangeiro;
- e onde predominasse urn projecto migrat6rio de aquisi«ao
e regresso intimamente ligado a reprodU(:;ao social de grupos
domesticos camponeses e da sua comunidade rural, 0 que
implica a existencia ou a formagao de uma estrutura fun
diaria relativamente fragrnentada.

4.

rias. Baseia-se provavelmente em dados ma is subjectivos: migrar
de percorrer longas distancias, caminhos desconhe
cidos, e a mulher, na divisao tradicional de trabalho, «fica » de
preferencia. Esta ideia da emigra«ao esconde, a nosSQ vel', a mobi
lidade particular da mulher (0 que tera , por sua vez, wna funQao
social que nao cabe analisar aqui): e que a mulher e facilmente
mobilizavel entre a casa e 0 campo, 0 campo e 0 trabalho assala
riado, entre a produ«ao de subsistencias pal-a a familia e a pro
}iu«ao capitalista baseada no trabalho assalariado. Atraves da
analise do papel das mulheres rurais na emigra«ao, verificamos
com mais clareza esta mobilidade especifica. 0 homem, uma ve·z
proletarizado, passara de facto a maior parte da sua vida activa
como trabalhador assalariado; a mulher tanto «fica» na produ
«3.0 de subsistencia no pais de origem, tanto «emigra » e trabalha
na industria ou nos servi«Os de uma economia Industrializada,
como regressa a hor t.a passados poucos anos. Este papel da mu
lher, na medida em que revela aspectos mais gerais da divisao
social do trabalho e da sua transforma«ao, pade constituir uma
pista de trabalho importante para a analise do proletariado e do
campesinato em Portugal.
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Reflexoes finais

Vma conclusao muito simples que se depreende desde ja
desta anaJise e 0 papel activo da mulher rural tanto na emigra«ao
como no pais de origem, tanto nas estrategias familiares de
reprodu«ao de urn patrim6nio m8.terial e simb6lico como na for«a
de trabalho imigrada nos paises receptores. Esta fun«ao social
e econ6mica da mulher emigr ante ou «de emigrante» corresponde
pouco as representagaes comuns que temos da emigra«ao portu
guesa e da sua hist6ria: uma a yen tura masculina. Esta represen
tagao nao se construiu obviamente 0'.0 acaso. BC'.seia-se em dados
objectivos: 0 homem partiu quase sempre primeiro e as mulheres
foram, sobretudo na emigra«ao anterior aos anos 60, minorita
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19 Geraldes. A., «Cas tro Laboreiro e $oaj oD, Lisboa, Colec~o Parques Na turais , 1978.
20 Viana e Vila Real , com ta xas de emigrac;ao identicas nos anos 60.75 , most ram taxas
de regresso diferentcs - inferiores no caso de Vila Real - . zona onde a percentagem da
pequena propriedade tarnbem e inferio r; es ta hipo tese requer urn estudo mais detalhado da
reprod w;ao da economia carnponesa nessas zonas.
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