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ridas em Portugal. Diminui, nomeadamente, 0 peso da instituiyao matri
monial, com as suas codificayoes normativas de papeis de genero ou de
valores institucionais assentes no respeito pelo casamento.
Neste sentido, tanto a fusao como a associayao se manifestam, no pre
sente, como produto de mudanyas ocorridas na conjugalidade, represen
tan do ora urn movimento tendencial para 0 casal, ora urn movimento ten
dencial para 0 individuo. Ambos os movimentos - a conjugalizayao, a
individualizayao - sinalizam, como comentam algW1s autores (v., por
exemplo, Elias, 199, e Giddens, 1996), 0 distanciamento face a uma ma
triz de familia instituiyao no seu sentido mais tradicional (represent ado
quase como pre-moderno), assente na diferenciayao extrema, na indisso
lubilidade dos layos familiares, na reproduyao do grupo, na fortissima co
dificayao normativa dos comportamentos. Em ambos os casos se assiste,
assim, ao que podemos entender enquanto modernizayao da vida conjugal e
familiar.
No primeiro caso, a conivencia entre 0 casal assume-se como elemento
central da relayao familiar, acento que nao e estranho a forya crescente
mente adquirida pela afectividade romantica, que tudo procura partilhar
com 0 outro, enquanto motor e justificayao ultima da relayao conjugal
(Chaurnier, 1999); pressente-se aqui 0 reforyo da conjugalizayao da fami
lia nos meios populares, em consonancia com 0 movimento de privatiza
yao da vida familiar.
No segundo caso, e a individualizayao que ganha terreno na vida con
jugal, corporificando urn movimento central de transformayao caracteris
tico das sociedades ocidentais contemporaneas. A autonomia individual e
assim, crescentemente, urn bern a preservar, mesmo no ninho afectivo da
conjugalidade: a gratificayao com a profissao ou as relayoes de amizade e
a vivencia individual de tempos de lazer e de sociabilidade sinalizam a
inseryao desejada em espayos alternativos ao universo familiar, abrindo 0
individuo ao exterior. Esta forma de autonomia modernista, baseada na
igualdade de genero possivel, parece alimentar-se, em significativa medi
da, da relayao com 0 mW1do exterior a familia, oferecendo possibilidades
para uma maior expressao da individualidade, que nao e totalmente nutri
da pel a inseryao no nos-casalou no nos-familia.
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Capitulo 6

A divisao familiar do trabalho
Introduyao
o forte aumento da participayao feminina no mercado de trabalho e
uma das mud any as que, ao longo das ultimas decadas, mais impacto tive
ram na organizayao da vida familiar. Em Portugal, tal como nos outros
paises europeus, a taxa de actividade feminina mais do que triplicou desde
os anos 60, ao passar de 18% em 1960 para 65% em 200 I. Acompanhan
do esta tendencia geral para 0 reforyo da presenya das mulheres no merca
do de trabalho, registou-se tambem uma mudanya nas idades e nas fases
da vida em que as mulheres trabalham mais intensamente. Nos anos 60
eram as mulheres jovens, entre os 15 e os 19 anos, as que mais participa
yam no mercado de trabalho, em grande parte dos casos antes do casa
mento e do nascimento dos filhos. A data do ultimo censo da populayao
(2001), porem, a maior percentagem de actividade feminina passa para a
faixa etaria dos 25-29 anos e os val ores mantem-se elevados nos grupos
de idade seguintes. Entre os 25 e os 34 anos, precisamente nos momentos
de maior entrada na conjugalidade e na maternidade, 83% das mulheres
sao activas; entre os 35 e os 44 anos, 80% estao inseridas no mercado de
trabalho.
Do ponto de vista da familia, estas alterayoes significam a passagem de
urn modelo da familia centrado numa divisao diferenciada dos papeis de
genero - 0 homem, fora de casa, responsavel pelo ganha-pao; a mulher,
domestica, consagrada a lida da casa e aos cuidados dos filhos - nara urn
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modelo de familia centrado numa divisao mais simetrica e «igualitaria»
dos papeis de genero, em que ambos os conjuges participam no mercado
de trabalho e contribuem para 0 rendimento familiar. No primeiro, trata-se
de uma solidariedade orgfullca baseada na complementaridade de papeis
diferenciados e totalmente segregados. No segundo, de uma solidariedade
mecanica baseada em papeis de genero equivalentes tanto no mercado de
trabalho como no trabalho nao pago dentro de casa.
E urna passagem que nao se deu, no entanto, de forma clara e linear.
o declinio do breadwinner model (modelo ganha-pao masculino) e indu
bitavel, mas as modalidades de divisao familiar do trabalho que emergi
ram sao variadas e combinam, de forma complexa, continuidades e des
continuidades em relayao ao modele anterior (Crompton, 1999; Lewis,
2001). No plano das representayoes, apesar de uma adesao forte a ideia da
simetria e da igualdade de papeis de genero na familia, existem normas
ideais variadas, umas assentes na ideia de papeis equivalentes fora e den
tro da familia (ambos tern urn trabalho igualmente exigente, ambos sao
responsaveis pelo trabalho domestico), outras na ideia de uma diferen
ciayao parcial (a mulher trabalha mas tern uma trajectoria profissional
menos exigente e faz mais em casa), outras ainda na norma da diferen
ciayao e segregayao absoluta dos papeis masculinos e femininos (Kelle
rhals et al., 1982; Pfau-Effmger, 1999; Hakim, 2003). No que diz respei
to a primeira norma, mais igualitaria, tambem se pode fazer a distinyao
entre urn modele dual-breadwinnerlstate-carer, em que ambos traba
Iham e os cuidados a crianya sao considerados uma responsabilidade do
Estado, e urn modelo dual-breadwinnerldual-carer, em que os cuidados
prestados as pessoas dependentes sao considerados uma responsabilida
de da familia.
No plano das praticas, por outro lado, tambem se encontranl cenarios
diferenciados. Nalguns paises, como a Holanda ou 0 Reino Unido, onde
existe urna percentagem elevada de mulheres a trabalharem a tempo par
cial, predomina 0 padrao do «emprego e meio », em que 0 homem trabalha
a tempo inteiro e a mulher a tempo parcial (Eurostat, 2002). Mas tambem
existem paises em que 0 modelo do ganha-pao masculino e predominante,
on de a maioria dos casais com filhos pertencem a esta categoria: e 0 caso
da Alemanha, da Irlanda, do Luxemburgo ou ainda da Espanha e da Gre
cia. Nos outros existe uma repartiyao equilibrada entre os tres modelos, ou
entao ressalta 0 padrao do «duplo emprego » a tempo inteiro, sobretudo em
paises em que existe menos trabalho a tempo parcial, como a Finlandia, a
Franya ou Portugal. Para compreender estas diferenyas e preciso ter em
conta, tanto para 0 passado como para as decadas mais recentes, a influen
cia de contextos hist6ricos e socia is que promoveram politicas publicas
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distintas em relayao a participayao das mulheres no mercado de trabalho,
ao trabalho a tempo parcial e a tempo inteiro, a conciliayao entre vida fa
miliar e vida profissional e a igualdade de genero em geral. Analisando
alguns destes factores e 0 seu impacto sobre as relayoes de genero na fa
milia, Lewis e Pascall (2004) concluem que os «regimes de genero » exis
tentes na Europa sao diversos, mas estao todos «longe de atingirem a
igualdade de genero: os salarios das mulheres na Europa estao muito
abaixo dos homens e as politicas que apoiam 0 trabalho nao pago desen
volveram-se de forma modesta em comparayao com as politicas de activa
yao do mercado de trabalho ... ». Comentam, alias, que se sabe mais sobre
o declinio do ganha-pao masculino do que sobre 0 futuro do duplo emprego
na familia. Tocam aqui num ponto critico: de facto , 0 modele do homem
provedor foi posto em causa, mas as formas actuais de divisao familiar do
trabalho revelam desigualdades entre os conjuges e 0 duplo emprego e urn
modelo ainda em evoluyao.
A analise sociologica das alterayoes na divisao familiar do trabalho e
do seu impacto na vida das familias deu-se sobretudo a partir dos arros 60
e 70. Mais ou menos conformada, nos anos 50, com a divisao do trabalho
na familia proposta por Parsons (1955) para a sociedade industrial - 0
homem provedor a assegurar 0 papel «instrumental» na familia e a mulher
dona de casa a desempenhar 0 papel «expressivo» - , a sociologia da fami
lia retomou a questao da divisao familiar do trabalho nos anos 60, alertada
pelas mudanyas profundas na demografia, pela emergencia de novos valo
res e por uma discussao acesa a volta da questao do trabalho domestico.
Esta ultima, lanyada pelo movimento feminista, veio questionar a ideia de
uma segregayao «natural» do trabalho entre os sexos e por em causa a no
yao, defendida ate entao, de que esta divisao sexual do trabalho permitia
urn desenvolvimento equilibrado tanto da familia como do sistema eco
nomico no seu conjunto (Delphy, 1970; Barrett, 1980; Barrere-Maurisson
et ai. , 1984).
Do lade dos sociologos da familia, 0 questionamento fez-se em varias
frerrtes. Os trabalhos de Hill (1964) e de Michel (1971) vieram contestar a
ideia de urn «companheirismo» em que urn dos conjuges nao e «expressi
vo », opondo-se tambem a tese parsoniana de que a especializayao dos pa
peis sexuais fosse urn factor favoravel para 0 born funcionamento conju
gal, enquanto a investigayao de Burgess (1963) insistiu no facto de a
privatizayao introduzir uma regulayao flexivel do trabalho familiar, mais
baseada nas preferencias subjectivas dos conjuges do que nos contextos
sociais e nonnativos exteriores (uma perspectiva que e hoje retomada, por
exemplo, por Hakim (2003). Seduzidos igualmente pela ideia da autono
mia das interacyoes familiares, varios sociologos trabalharam sobre esta
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questao no ambito das tarefas domesticas. Vma das investigayoes mais
conhecidas, a de Kaufmann (1992) sobre a gestao da roupa em casais jo
Yens, mostrou que a negociayao das tarefas se encontra fortemente deter
minada pel a incorporayao diferenciada, pelos conjuges, dos gestos domes
ticos e dos habitos de limpeza e de arrumayao. Demonstrando a influencia
da socializayao de genero, por contraponto, por exemplo, a disponibilida
de em «tempo» de cad a conjuge, Kaufmann considera que os primeiros
gestos de repartiyao de tarefas no casal sedimentam de forma rigida toda a
organiZay30 posterior das tarefas. Por ultimo, nao podemos esquecer a
teoria dos recursos de Blood e Wolfe (1960), os quais, procurando conciliar
a articulay30 entre 0 micro e 0 macro, sublinharam que a divisao das tare
fas na familia e determinada pelos recursos comparados (qualificayoes,
rendimentos, estatuto profissional) de cad a conjuge. Nesta perspectiva,
uma divisao segregada das tarefas seria mais influenciada pelos capitais
elevados do marido do que por context os culturais ou socializayoes tradi
cionais. Critic as posteriores mostraram ser importante tomar em conta os
capitais economicos de cada conjuge, mas que esta variavel e insuficiente
para explicar os modos de divisao do trabalho. Estes tambem sao influen
ciados por nonnas simbolicas e atitudes de genero, pela disponibilidade de
tempo de cada conjuge (sobretudo das horas de trabalho profissional), pe
las formas de articulayao entre vida familiar e vida pro fissional e por tra
diyoes culturais assentes em socializayoes diferenciadas dos dois sexos
(Kellerhals, 1982).
Varias logicas de aCyao e de influencia combinam-se assim nas dina
micas da divisao familiar do trabalho (Kroska, 2004). A articulayao com
plexa de multiplas variaveis leva-nos a colocar a hipotese de uma diversi
dade de modos de divisao familiar do trabalho, ancorados em normas
ideais, situayoes da vida familiar, contextos e tempos sociais diferentes.
Ao contnmo do pressuposto de uma norma ideal Unica, e apesar do peso
da ideologia dominante do amor romantico e da partiiha igualitaria, e pro
vavel encontrarmos cenanos nao homogeneos. Alem disso, dado que a
aCyao publica em Portugal se centrou mais, ao longo das ultimas decadas,
na integrayao das mulheres no mercado de trabalho do que na valorizayao
do trabalho nao pago (Wall, 2004), e provavel que as normas e as pniticas
«igualitarias» tenham mais peso na divisao conjugal do trabalho profissio
nal do que na do trabalho domestico. Ainda no ambito das praticas, a in
fluencia das multiplas determinantes referidas devera conduzir nao so a
diversidade, mas tambem a urn certo desfasamento em relayao as normas
ideais, estas mais marcadas pela logic a das grandes nonnas culturais di
fundidas na sociedade, aquelas mais influenciadas por uma serie de varia
veis microssociais e familiares: pelos recursos materiais, pelo nivel de
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escolaridade, pela co-residencia com outros familiares, pelos dominios de
gratificayao da mulher (mais ou menos orientada para as tarefas domesti
cas ou para a profissao), pel a religiao, pela situayao familiar - numero ou
idade dos filhos, por exemplo - ou ainda pela coorte de entrada na conju
galidade ou pelo tipo de conjugalidade.
Tudo indica, por outro lado, que con vern afastar dogmatismos unifac
toriais (tais como a afirmayao da preponderancia unica dos capitais mate
riais ou das normas subjectivas). Neste capitulo iremos testar a influencia
dos principais factores acima mencionados, procurando captar 0 valor ex
plicativo de quatro conjuntos de variaveis: as normas ideais relativas aos
papeis de genero, 0 tempo e os contextos sociais, a situayao familiar (mo
mentos, numero e idade dos filhos, etc.) e a situayao de vida profissional.
Acrescentamos, por ultimo, duas hip6teses que decorrem da nossa abor
dagem teorica geral (v. introduyao). Evitando uma visao demasiado cen
trada no casal, coloca-se a hipotese, em primeiro lugar, de que a participa
yao de outros actores - familiares co-residentes ou pessoas pagas - possa
moldar, de forma marcante, algumas praticas de divisao das tarefas do
mesticas, transformando a divisao familiar do trabalho numa questao que
extravasa 0 campo mais limitado da conjugalidade. 0 segundo desafio,
levantado pela conclusao de Kaufmann relativamente a rigidez, ao longo
da vida familiar, da repartiyao das tarefas domesticas, leva-nos a pensar
que os actuais trayos da vida familiar - de maior abertura a negociayao e a
trajectos identitarios e profissionais menos lineares do que no passado 
podem implicar algumas mudanyas na divisao das tarefas domesticas ao
longo do ciclo da vida familiar.

As nonnas ideais de divisao do trabalho na familia
Para captar as norm as ideais relativamente a divisao familiar do traba
lho pro fissional perguntamos as mulheres inquiridas se, p ensando nos ca
sais em geral, achavam que deve ser so 0 marido a trabalharfora de casa
para garantir 0 sllstento da familia (diferenciayao total dos papeis), deve
ser sobretudo 0 marido a trabalharfora de casa e a mulher dar uma aju
da, se for preciso (diferenciayao parcial), ou, terceira possibilidade de res
posta, se consideravam que ambos devem trabalharfora de casa e contri
buir para 0 sustento da familia (norma ideal do duplo emprego). Os
resultados mostram que a norma mais igualitana da dupla profissao pre
domina (77,9%), que a norma tradicional baseada na diferenciayao total e
francamente minoritaria (apenas 6%) e que a norma intermedia, propondo
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uma versao modemizada do modelo do provedor masculino, recolhe 16%
das respostas (quadro n. ° 6.1).

Normas ideais de divisao do trabalho domestico e do trabalho prolissional
(/1 = /774)
[QUADRO N.· 6.1]

Normas ideais de divisao do trabalho segundo a escolaridade da mu lher
(n = 1774)

[QUADRO N.· 6.2]
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No plano da divisao do trabalho domestico, a adesao a urna nOlTIla ideal
igualitaria, em que 0 casal deve dividir todas as tarefas domestieas, tam
bern e maioritaria (70,6%), enquanto a nOlTIla tradicional (a mulher deve
fazer tudo sozinha) e c1aramente rejeitada (apenas 1,5% preferem esta
nonna). No entanto, existe uma percentagem elevada, de mais de urn
quarto das mulheres inquiridas, que pensa que 0 marido deve dar uma
ajuda e a mulher fazer a maior parte do trabalho (27 ,8% ).
Estas proporyoes de conjunto adquirern urn novo significado quando
verificamos que as variayoes da nonna ideal em funyao da escolaridade da
mulher e da c1asse social do casal sao consideraveis (quadros n.os 6.2 e
6.3). Francamente minoritana nas familias em que a mulher tern uma es
colaridade mais elevada, a nOlTIla da diferenciayao absoluta ou parcial,
quer no trabalho profissional, quer no trabalho domestico, toma-se rnais
impOltante quando 0 nivel de educayao da mulher nao ultrapassa a escola
ridade prirnaria: uma mulher em dez adere a urn ideal de diferenciayao e
uma em cada cinco a nOlTIla da diferenciayao parcial. Por outro lado, no
que diz respeito a influencia da classe social do casal, constata-se que e
nos meios mais ligados ao trabalho agricola (Wall, 1998a), mas tambem
no operariado e na classe social dos independentes e pequenos patroes
(Guerreiro, 1996), que as normas ideais baseadas na desigualdade dos pa
peis de genero tern mais peso. Estes valores elevados ressaltam tanto no
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. .... .. .. .. ......
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trabalho profissional como no trabalho domestico, mas e neste ultimo que
se reforya a adesao a uma divisao conjugal do trabalho centrada na mu
lher. Apesar de nunca ser maioritaria, a nonna da diferenciayao no traba
lho domestico aproxima-se, se juntannos as respostas propondo que a
maior parte ou todo 0 trabalho domestico de vern ser feitos pela mulher, de
50% nos camponeses e no operariado misto (46% e 47%, respectivamen
te) e chega aos 36% no operariado (quadro n.O6.3) .
Urn segundo indicador - mostrando como e que as mulheres entrevis
tadas combinam as duas normas ideais (divisao do trabalho profissional e
do trabalho domestico) - apresenta, tal como previmos nas hip6teses de
trabalho, urna imagem mais complexa das representayoes actuais da divi
sao familiar do trabalho (quadro n.o 6.4). A partir da combinayao das duas
normas, e independentemente das diferenyas no seu peso relativo, chega
mos a quatro modelos normativos principais. No modelo igualitario (du
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Normas ideais de divisiio do trabalho segundo a c1asse social do casal
(n = 1729)
[QUADRO N." 6.3]
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Modelos idea is de divisiio conjugal do trabalho domestico e profissional
(11=1774)
[QUADRON°64]
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Ganha-pao mascuJino modificado [ajuda mutua (ela no rendi
mento, ele no trabalho domestico)]..
Ganha-pao masculino (mulher em cas a, homem ajuda-a no trabaTho domestico )..
Outras situa<;Xies (desigualdade absoluta nos dois dominios)..

15,6
5,8
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pIa profissao, dupla responsabilidade domestica), as mulheres orientam-se
para uma norma igualitaria tanto do trabalho profissional como do traba
lho domestico. E, sern duvida, 0 modelo predominante (58, 1%), mas exis-

tern dois outros modelos com pesos significativos. No modelo de CO/11
promisso (19,7%), as mulheres orientam-se para a igualdade no dominio
do trabalho profissional, mas preferem, nas tarefas domesticas, a norma
em que 0 marido ajuda e a mulher faz a maior parte do trabalho (dupla
profissaolresponsabilidade domestica mais feminina). E urn modelo (ape
nas parcialmente igualitano) que assenta explicitamente na ideia da dupla
jomada feminina., mas faz apelo, apesar de tudo, a urn ideal de alguma
participayao masculina nas tarefas dornesticas. Pelo contrano, no modelo
ganha-piio masculino modificado (15,6%), opera-se uma modificayao li
geira dos papeis do homern e da mulher, mantendo-se, em pano de fundo,
os ideais do hom em como provedor da familia e da mulher como respon
savel pel a casa e pelos filhos: 0 marido deve ser 0 principal ganha-pao,
mas a mulher tambern participa urn pouco no trabalho profissional (dando
uma ajuda); ela e que faz a maior parte das tarefas domesticas, mas 0 ma
rido deve ajuda-Ia (profissao rnais rnasculinalresponsabilidade domestica
mais feminina). Por ultimo, ja muito mais rninoritario e representando
5,8% dos casos, urn modelo ganha-piio masculino que assenta na norma
do hornem provedor do sustento da familia e da mulher dona de casa mas
que recusa, no entanto, que essa diferenciayao forte de papeis se estenda
da mesma forma ao dominio das tarefas domesticas. Isto e, mesmo as rnu
lheres que se orientam para esta norma tradicional do provedor masculino
referem tarnbem urn ideal de alguma participayao do marido nas tarefas
caseiras. Trata-se de urn resultado interessante, que parece apontar para a
seguinte hip6tese: e como se, no casal conternporaneo, independentemente
da menor ou maior participayao ferninina no rnercado de trabalho, fosse
intoleravel admitir, a nivel das representayoes relativas ao quotidiano do
mestico e privado do casal, uma segregayao absoluta dos gestos e das ro
tinas. Podemos assirn conduir, talvez, que a representayao de urn homem
completamente alheado do mundo das tarefas domesticas nao se coaduna
hoje com os ideais de casal, mais fusionais e companheiristas, que existern
na sociedade contemporanea. Mesmo quando a mulher e vista como a
principal responsavel pelo trabalho domestico, e ja vimos que essa repre
sentayao ainda e irnportante, considera-se que 0 rnarido deve assumir uma
nova postura de aproximayao ao trabalho domestico. Em suma, quando se
trata da relayao do homem com a vida domestica, a norma ideal de, pelo
menos, alguma participayao parece ser obrigat6ria.
Os quatro modelos identificados estao forternente associados a nivel
de fonnayao da mulher e aos diferentes meios sociais, sendo estas duas va
riaveis as rnais explicativas da variayao encontrada (quadro n.C 6.5). As mu
lheres com formayao superior sao as que rnais se afastam dos rnodelos
baseados na diferenciayao dos papeis de genero (87, 1% preferem 0 rnodelo
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igualitario), enquanto, no polo oposto, se encontram as mulheres com 0
ensino primario, para quem 0 modelo de compromisso e os dois model os
do ganha-pao masculino sao, em conjunto, os que recolhem uma maioria
de respostas (52,1 %). De sublinhar tambem que 0 modelo de compromis
so tern pouca adesao nos niveis mais elevados de educayao e nas classes
sociais mais favorecidas, mas se toma rna is importante, com val ores que
se situam na media ou acima da media, nos niveis baixos ou intermedios
de educayao (mulheres com 0 ensino primario ou basi co ) enos casais com
uma situayao de classe ligada aos pequenos patroes, ao operariado, ao
campesinato e aos empregados executantes. As mulheres em casais de
camponeses e de operarios sao, por outro lado, as Unicas que registam va
lores significativamente mais elevados face a media tanto no modelo ga
nha-pao masculino como no do ganha-pao modificado. J3 nas outras clas
ses sociais, como os empres3ri.os e dirigentes, os pequenos patroes ou os
empregados executantes casados com openirios, mais orientadas para 0
ideal do provedor masculino do que os casais do sector dos serviyos (PIC,
PTEI, EE), e sobretudo 0 modelo do ganha-pao masculino modificado, em
que a mulher participa menos do que 0 homem na vida profissional, 0 que
atinge urn valor mais elevado.
o quadro n.O 6.5 tambem perrnite verificar que a religiao, a regiao e 0
numero de filhos na familia sao factores que condicionam de forma signi
ficativa as normas ideais de divisao do trabalho na familia . Pode observar
-se, com efeito, que sao as mulheres sem religiao as que mais aderem ao
modelo «igualitario », seguidas pelas mulheres cat61icas nao praticantes,
enquanto as mulheres cat6licas praticantes se encontram mais repartidas:
uma em quarto (27,5%) orienta-se para um dos modelos associados ao
ganha-pao masculino e uma em cinco (21,6%) para 0 modelo de compro
misso .
Os efeitos da regiao nao serao com certeza alheios as variayoes fortes
ja referidas segundo os meios sociais e a religiao. E no Norte, uma regiao
mais ligada ao catolicismo praticante e onde predominam os contextos
semi-industrializados associados ao campesinato, ao operariado e ao ope
rariado misto, que sobressai a percentagem mais elevada do modelo do
ganha-pao masculino: 11 , I % das inquiridas preferem este modelo na
Regiao Norte, sendo de subJinhar. por outro lado, que esta e a (mica regiao
em que 0 valor sobe claramente acima da media.
Por outro lado, nota-se que a composiyao da familia, ao contrario da
idade dos filhos, que pouco influencia as representayoes da divisao familiar
do trabalho, tem alguns efeitos nas normas ideais de div isao do trabalho
na familia. A linha de demarcayao estabelece-se, fundamentalmente, a
partir do terceiro filho. Ter tres ou mais filhos significa, para cerC;1 ell' 11m"
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inquirida em tres, aderir ao modelo ganha-pao masculino ou ao do ganha
-pao masculino modificado, ao passo que ter urn ou dois filhos faz diminuir
para cerca urn quinto as proporyoes de mulheres que se orientam para es
tas normas ideais.
Por ultimo, tambem a coorte, considerada aqui atraves do ano de en
trada na conjugalidade, tern algum impacto no modelo ideal. Nas coortes
que entraram na vida conjugal nos anos 70, quando ainda se estava a con
solidar 0 processo de profissionalizayao das mulheres, registam-se pro
poryoes elevadas de mulheres que preferem os modelos do ganha-pao ou
do ganha-pao modificado: 32,4% das mulheres que entraram na conjuga
lidade antes de 1974 e 26,8% das que entraram na vida conjugal na se
gunda metade dos anos 70 preferem estes modelos ideais. Ao inves, 0
modelo igualitirio aumenta 0 seu peso a medida que se passa das coortes
dos anos 70 para as coortes mais recentes. Assim, das entrevistadas que
casam nos anos 90, apenas 15% ainda preferem os modelos que sublinham
o ideal do homem como principal provedor da familia; a maioria situa-se
no modelo igualitario (60,9%) e no modelo de compromisso (23,5%).

A divisao familiar do trabalho

balho a tempo inteiro, tanto para a mulher como para 0 homem, tambem
predomina claramente (59,5% do total de familias), observando-se, no
entanto, urna minoria de familias em que a mulher trabalha a tempo par
cial e 0 homem a tempo inteiro (7,5%). Por outro lado, em perto de urn
quarto dos casais apenas 0 homem trabalha (24%). Ai a maioria e domes
tica - 19% - e as outras inquiridas estao quase todas desempregadas (v.
capitulo 1). Por ultimo, em pouco mais de 4% das familias sao as mulhe
res, sozinhas, quem exerce actividade remunerada (estando 0 homem de
sempregado ou reformado). Sao dados que apontam, por um lado, para urn
novo modelo predominante em que ambos os conjuges trabalham a tempo
inteiro e, por outro, para algumas outras formas de divisao conjugal do
trabalho profissional, mais minoritirias, mas com percentagens por vezes
elevadas, assentes sobretudo no modelo do provedor masculino e tambem
em algum trabalho a tempo parcial das mulheres.

Modos de divisao do trabalho pro fissional nos tres momentos da vida familiar

As pniticas de divisao do trabalho na familia
Importa agora examinar como, ao longo dos varios momentos questio
nados por este inquerito, os casais, particularmente as mulheres, se posicio
nam, na pratica, entre ocupayao profissional e responsabilidades familiares.
Depois de analisarmos separadamente a divisao do trabalho profissional e
a divisao do trabalho domestico, iremos, nurn ultimo ponto, observar os
desfasamentos entre praticas e normas ideais.

o trabalho profissional
No que respeita a divisao do trabalho profissional no momento actual,
verifica-se, no quadro n.D 6.6, que ha uma larga maioria de famflias de
duplo emprego (mais de 68%) em que ambos os conjuges trabalham l . 0 traI A variavel «condi9ao perante 0 trabalho do casal» foi construida tendo comO criterio
o exercicio efectivo de uma actividade profissionai (estar actualmente a trabalhar), e nlio a
distin9ao entre pessoas activas e nao activas. de modo que os homens e mulheres desem
pregados foram exc1uidos da popula9ao com profissao e inc1uidos nas pessoas que nao
trabalham (domesticas, etc.). Tal OP930 tern como justificativa 0 facto de pretendermos

[QUADRO no 6.6]

Modos de divisiio

Ambos trabatham (subtotal).
A tempo inteiro ..
A tempo
A mulher a tempo parcial , 0 homem a tempo inteiro ..
A mulher a tempo inteiro, 0 homem a tempo parcial ..
So 0 homem trabalha (subtotal)..
A tempo
A tempo
So a mulher trabalha (subtotal) ............................. .......
A tempo
A tempo
Nenhum

Inicio da
conjuga
lidade
(n = 1694)

70,3
65,3
0,5
3,9
0,6
27.9
27,6
0,3
0,9
0,9
0,7
100,0

Nascimento do
primeiro
filho
(n = 1754)

64,8
59,3
0,6
4,4
0,5
33,7
33,5
0,2
0,8
0,7
0,\
0,7
100,0

Actual
mente
(n = 1776)

68.5
59,7
0,6
7,5

0,7
24.0
23,8
0,2
4,5
3,8
0,7
3.1
100,0

observar especificamente os efeitos de estar ou nao a trabalhar fora de casa. e nlio a posi
9ao face Ii actividade.
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o momenta da vida familiar tern algum impacto, embora nao muito
marcado, na divisao conjugal do trabalho fora de casa. E no inicio da vida
conjugal, porventura porque as responsabilidades familiares ainda sao
menores, que os dois conjuges parecem investir mais, conjuntamente, no
trabalho profissional: e neste momento que se en contra 0 valor mais ele
vado nao s6 de farnilias em que ambos trabalham (70,3%), mas tambem
em que ambos trabalham a tempo inteiro (65,3%). Mesmo assim, ainda
encontramos uma propon;:ao considenivel de famflias em que as mulheres
nao trabalham no inicio da vida conjugal (27,9%) e uma propon;:ao ainda
mais elevada de mulheres em casa no primeiro ano de vida apos 0 nasci
mento do primeiro filho (e a seguir a licenya de matemidade) - 33,7%.
E, assim, neste momenta intermedio da vida familiar que se nota uma
que bra maior na actividade feminina fora de casa.
A analise concomitante dos tres momentos pennite ainda constatar 0
gradual aumento do trabalho feminino a tempo parcial, que quase duplica
face ao periodo do inicio da conjugalidade, e, por outro lado, 0 facto de,
no momenta presente, relativamente aos momentos anteriores, porventura
resultado da conjuntura do sistema de emprego, haver uma maior propor
yaG (4,5%) de casais em que apenas a mulher exerce actividade profissio
nal ou em que nenhum dos c6njuges trabalha profissionalmente (3,1%).

Outro indicador que tambem permite compreender 0 modo como ocor
re no casal a divisao do trabalho fora de casa e 0 numero de horas que
ambos trabalham. Em media, as mulheres trabalham urn pouco menos do
que os homens (quadros n.os 6,7 e 6.8). Se a maior parte de uns (61,1%) e
outras (67,1%) trabalha no momento actual sete a oito horas por dia, aci
rna de urn teryo dos hom ens (35,7%) e perto de 16% de mulheres traba
lham nove horas ou mais (quadro n.c 6.7). Em regime de tempo parcial M
mais mulheres do que homens, ainda que a expressao desta modalidade de
trabalho seja no nosso pais menos importante do que noutros paises euro
peus. Curiosamente, a relativa menor carga media horaria feminina e mais
acentuada no momento actual - menos 1,06 horas do que os homens - do
que nos outros dois momentos da vida familiar (menos 0,52 no inicio da
vida conjugal e menos 0,64 a seguir ao nascimento do primeiro filho).
Com efeito, a distancia entre 0 volume de horas de trabalho profissional
de hom ens e de mulheres vai crescendo ao longo do percurso familiar: se
no inicio da vida conjugal apenas urn teryo dos hom ens trabalhava mais
horas do que as mulheres, no momento actual da vida familiar praticamen
te metade (46%) dos homens trabalha mais horas (quadro n.c 6.8).

Diferen~as

no volume de horas de trabalho profissionaI de mulheres e homens nos
tres momentos da vida familiar

[QUADRO N .o 6.8]

I

Numero de horas diarias de trabalho profissional da mulher e do conjuge nos tres
momentos da vida familiar

(nicio da
conjuga
lidade
(n;1160)

[QUADRO N." 6.7]
Inicio da conju
galidade

Nascimento do

MuIher

MuIher

Conjuge

primeiro filho

Actualmente

Ciinjuge

MuIher

Ciinjuge

1203

1625

1130

1685

1295

1643

Urna a quatro horas ...

2.6

0,5

3,6

0,4

7.1

0,7

Cinco a seis horas ...

7,9

2,3

10,4

2,2

9,8

25

Sete a oito horas ...... .. .. .

49,9

48,7

50,7

50,6

67 ,2

6 1,1

Nove a dez horas.. .. ... ......

35.4

41,3

31,5

39.6

10,8

24.1

Total absoluto ....

Onze e rnais horas .. . .... .... ...
TOIG/. .

""!<'dia . . ....

4.2

7,2

3,8

7,2

5,1

11 ,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8,22

8,76

8,03

8,72

7,69

8,76

0',

Mulher pelo menos rnais tres horas
Mul her mai s uma a duas horas ....
IguaJ niImero de horas ..
Hornern mais urna a duas horas ..

.. . .. .. . - ...... ..

3,6
10,0
53,0
22,5
10,9
100,0
0,52

Nasci
mento do
primeiro

Actual

filho

(n;1217)

mente

(n = 1095)

2,6
11 , 1
49,2
24,0
13 ,1
100,0
0,64

3,3
8,0
42,6
25,6
20,5
100,0
1,06

Nas diferentes categorias socio-profissionais a que pertencem as fami
lias aqui em estudo, tanto hom ens como muIheres registam tempos medios
de trabalho diario distintos (quadro n.c 6.9). 0 valor medio horario mais
baixo para as mulheres por COmparayaO com a media (7,69 horas) do total
da populayao feminina e 0 dos empresarios e dirigentes (6,72 horas). Se
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gue-se-lhe 0 dos profissionais tecnicos e de enquadramento (7,14 horas) e 0
dos profissionais intelectuais e cientificos (7,18 horas). Muito perto dos
valores medios situam-se as categorias s6cio-profissionais que no conjunto
da populayao portuguesa representam mais de metade das mulheres activas,
isto e, operarias e empregadas executantes, cujo tempo de trabalho diano
varia entre 6,40 horas e 7,91 horas. Por outro lado, trabalham mais horas do
que a media as mulheres que pertencem a casais de camponeses e de profis
sionais independentes e pequenos patroes. Por ultimo, tende a existir maior
diferenya no volume de tempo de trabalho de mulheres e homens nas cate
gorias s6cio-profissionais que incluem nao assalariados (empresanos e diri
gentes, camponeses, profissionais independentes e pequenos patroes) e
tambem nas dos profissionais tecnicos e de enquadramento.

presenya de mais de uma traject6ria principal, mas tambem a existencia,
com algum peso percentual, de uma variedade de traject6rias minoritarias.
Predominam claramente duas traject6rias: a traject6ria sempre com iraba
lho a tempo inteiro (44%) e a traject6ria do trabalho a tempo inteiro em
um ou dois momentos (31,2 %). Segue-se depois, por ordem de importan
cia, a traject6ria sempre sem trabalho (12,3%), acompanhada, ja com va
lores menos expressivos, pela traject6ria sempre com trabalho associada a
tempo parcial e a tempo inteiro ou parcial (7,5%), e pela traject6ria do
trabalho em urn ou dois momentos associada ao trabalho a tempo parcial
(4,7%).

Trajectoria profissional da mulher e do conjuge
Numero de horas de trabalho profissional de mulheres e homens segundo a c1asse
social do casal no momenta actual
(n=1 217)

[QUADRO N.o 6. 10)
Mulher

Conjuge

TrajectOri.s
[QUADRO N.o 6.9)

N

mens

Numero
medio de
horas de
trab.lho
das muIheres

9,97
8,08
8,49
9,73
9,35
8,28
8,41
8,38
8,44
8,76

6,72
7,18
7,14
8,45
8,22
7,45
7,91
7,40
7,64
7,69

Numero

medio de
horas de
trabalho
dos ho

Classe social do casal

... . ... ... .. ...
Empresarios e dirigentes ...
........ .........
Profissionais intelectuais e cientificos ..
Profissionais tecnicos e de enquadramento ...... ...... ..... ......
Profissionais independentes e pequenos patroes ......... ... ..
..... ........... .
Camponeses .........
Empregados executantes ..
Operluios industriais ..
Empregados executantes e operluios ..
... ...... . ......
Operluio industrial e/ou agricola..

Tolal da popu/ar;iio ..

........... ...

Diferen~a

entre

homens e
mulheres

2,80
0,67
1,32
1,52
1,14
0,64
0,46
0,98
0,79
1,06

As diferenyas entre homens e mulheres em relayao ao trabalho profis
sional fora de casa tomam-se ainda mais nitidas quando comparamos a
traject6ria de trabalho do homem e da mulher (quadro n.o 6.10). No caso
dos conjuges existe uma traject6ria predominante e quase unica - sempre
com trabalho (90,5%) - e uma traject6ria muito residual associada ao tra
balho em um ou dois momentos (a tempo inteiro). No caso das mulheres,
as traject6rias sao claramente rna is diferenciadas, observando-se nao s6 a

Sempre com trabalho .......... ..... ........... .. .....
A tempo inteiro ..... .......... .... .......... ...........
A tempo parciaL
A tempo inteiro ou parcial .
Sempre sem trabalho .... ..... ....... ...
Trabalho em urn ou dois momentos ..... .....
A tempo inteiro ....
...................... ..... .
A tempo parcial ... .............. ...................
A tempo inteiro ou parcial.
TotaL ....

913
778
34
101
218
635
551
59
25
1766

Percentagem
51,7
44,1
1,9
5,7
12.3
35.9
31,2
3,3
1,4
100,0

N
1608
1574
13
21
5
163
157
3
3
1776

Percenlagem
90. 5
88,6
0,7
1,2
0,3
9.2
8,8
0,2
0,2
100,0

Esta pluralizayao das traject6rias de vida pro fissional das mulheres re
£lecte, em nosso entender, varias tendencias. E urn sinal claro, em primei
ro lugar, do imp acto que a progress iva inseryao feminina no rnercado de
trabalho teve ao longo das ultimas decadas e que conduziu a urn afasta
mento do modelo da mulher domestica que nunca trabalha. S6 uma mu
lher em dez, na populas:ao entrevistada, nunca trabalhou nos tres momen
tos da vida familiar analisados. Em segundo lugar, porem, revela uma
multiplicidade de constrangirnentos ou de influencias que pesam sobre a
traject6ria ferninina, por oposiyao a do homem, e que leva uma proporyao
elevada de mulheres casadas e com filhos , quatro em cada dez na populayao
entrevistada, a reduzirem 0 tempo de trabalho ou a interromperem tempora
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riamente a vida profissional. Sem par em causa a importfulcia que 0 traba
lho feminino adquiriu ao longo das ultimas decadas, estes dados projectam
uma imagem nao s6 de alguma dificuldade de articulayao entre trabalho e
vida familiar, mas tambem de formas variadas de a gerir, no feminino, e
que nao parecem aplicar-se as trajectorias masculinas. No contexto deste
inquerito nao sabemos, no entanto, se a reduyao ou a intenupyao se deu de
forma mais ou menos involuntaria ou voluntaria ou de forma mais ou me
nos negociada dentro do casal.
Por seu lado, a analise das variaveis que influenciam a divisao familiar
do trabalho pro fissional no momenta actual e as trajectorias de trabalho
das mulheres revel a algumas diferenyas importantes. Sao as que se pren
dem com 0 nivel de educayao e a classe social que marcam de forma mais
significativa a organizayao do trabalho profissional nos casais com filhos
(quadro n.o 6.11). As mulheres com formayao superior afastam-se clara
mente da divisao tradicional centrada no homem provedor e na mulher
inactiva. Mais de 95% das licenciadas trabalham profissionalmente, por
comparayao com 85% das mulheres com 0 ensino secundario, 68% das
que tern 0 ensino primario e cerca de metade (46,8%) das mulheres sem
escolaridade. De notar, no entanto, que uma percentagem consideravel das
mulheres licenciadas trabalha a tempo parcial (21 %), enquanto as mulhe
res com 0 ensino secundario tendem a trabalhar sobretudo a tempo inteiro
(apenas 7,1 % a tempo parcial). Temos assim, nas mulheres com escolari
dade igual ou acima do ensino secundano, dois perfis diferentes: urn pri
meiro, ligado as mulheres com este nlvel de ensino, e 0 do duplo empre
go2 e, em alternativa, mas raramente, 0 da mulher domestica (13,7%); um
segundo, associado as mulheres mais qualificadas, assenta quer no duplo
emprego, quer no «emprego e meio », sendo negligenciavel 0 numero de
casais compostos por homem provedor e mulher domestica (3,3%).
No polo oposto, nas mulheres com niveis de escolaridade abaixo do
bisico, tambem surgem dois perfis. No perfil mais «precarizado», dos ca
sais em que a mulher nao tern qualquer nivel de escolaridade, e de subli
nhar a sobrerrepresentayao de casais em que nenhum trabalha (10,3%), em
que so 0 homem trabalha (44,9%) e em que a mulher trabalha a tempo
parcial (11,5%). De notar, assim, que 0 trabalho a tempo parcial sobressai,
por urn lado, nas familias com capitais escolares elevados e, por outro
lado, nas que tern muito poucos capitais escolares (sem escolaridade). Pa
rece associar-se a situayoes, frequentemente referenciadas na sociedade

2 Passaremos a entender por duplo emprego situa90es em que ambos os conjuges tra
balham a tempo inteiro e por emprego e meio situa90es em que 0 homem trabalha a tempo
inteiro e a mulher a tempo parcial.
~"I\
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portuguesa, de trabalho feminino desqualificado e precario, mas tam bern a
profissoes mais qualificadas e bern remuneradas, embora nao se saiba se
se trata de uma opyao ou de urn constrangimento. Pelo contrario, 0 ultimo
perfil, associado as mulheres com 0 ensino primario e bcisico, assenta quer

Modos de divisiio do trabalho pr ofiss ional actualmente e variaveis independentes
[QUADRON°611J
Duplo
EmS60
S6 a
Ne
empre- prego e h omem mulher
nhum
go
meio
Iraba- traba- trabaIh a
Iha
Ih.

Todas as famOias
Escolaridade feminina (II
Sem escolaridade .....

7,6

24 ,3

4,4

3,

100,0

30,8
56,4
62.7
74,1
65,2
70,0

11 ,5
6,2
4,9
7, 1
19,6
21 , 1

44 ,9
29,3
24,6
13, 7
9,8
3,3

2,6
4,5
5,4
2,5
4,3
3,3

10,2
3,6
2,4
2.6
1,1
2,3

100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0

57,5
66,3
81,0
62,8
71 ,0
51,7
44,0
83,4
59,4

17,5
12,5
13 ,8
6,3
5,8
4,2
2,3
15,8
7,8

20,0
15,0
3,7
27 ,9
19,2
29,9
48,9
0,4
31,3

5,0
6.2
1,5
3,0
4,0
14,2
4,8
0,4
1,5

37, 1
58.6
63,9
62,8
65,9

13,6
8,0
6,8
7,4
5,0

37,1
27,6
20,9
22 ,8
22,4

59,3
62.3
59,4
48,5

1,7
8,1
7,2
15.2

22,0
22.1
26,6

2l.2

10,2
4,8
3,7
6,1

63,2
63,6
50,6
39,2

6,3
7,9
10,4
2,5

19,3
22,5
33,5
45,6

8,3
3,3
3,2
1,3 .

I

~:~i"
:·:
I
'1.' = 377,459 ; DF= 25 ;p < 0.000 (ef= 0,43)
Ano de entrada na conjugalidade (II = J 753):
Ate 1974 ....
1975-1979 ... .. ...... . ..... .
1980-1984 ..... ..... .. .. ...... . ... ... .... ..........
1985-1989...
1990 e mais...
'1.'= 46,72; DF= 16;p < 0,000 (ef= 0.16)
Religiao da mulher (/1 = 1753)
Sem religiao ..
Catolica nao praticante.
Catolica praticante .....
Outra religiiio.
'1.'= 23 ,1I, DF= 12;p < 0,05 (cf= 0,1 1)
Numero de ftihos residentes (n = 1753):
Urn ftlho .. .
Dois ftihos ..
Tres fLlhos. ..
Quatro ou mais filbos .... .
86, 30; DF = 12; P < 0,000 (ef= 0,22)

-/=

60,5

= 1753)

Secundario....
. .. .............. .. .
Bach., lie. incompleta .............. ...
Licenciatura completa ou mais...
X' = 143,39; DF = 20; p < 0,000 (ef = 0,28)
Classe soci al do casal (II = 1706):

I Total

6,4 1
3,7
4,5
4,61
3,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0

5,8
2.1
3.9
2,4
2,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

6,8
2)
3.1
9,0

100,0
100.0
100,0
100.0

2,9
2,7
2,3
11,4

100,0
100.0
100,0
100,0
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no duplo emprego, quer no ganha-pao masculino, chegando este ultimo a
abranger urn quarto das mulheres com 0 basi co e quase urn teryo das mu
lheres com escolaridade primaria, Nestas famflias, uma divisao do traba
lho profissional centrada na mulher domestica nao representa uma situa
yaO de excepyao. Trabalhar e a situayao mais comum, mas ficar em casa,
em vez de trabalhar, tambem e frequente.
A an31ise das traject6rias femininas segundo a escolaridade das mulhe
res conf111lla e tambem permite perceber com mais minucia 0 impacto
desta variilVel (quadro n.o 6.12). As mulheres mais qualificadas tern os
valores mais elevados de traject6rias profissionais continuas «sempre com
trabalho», mas tambem sao as que combinam com mais frequencia, ao
longo da vida familiar, 0 trabalho a tempo inteiro e a tempo parcial. Esta

Traject6ria feminina da condi4,!ao perante 0 trabalho segundo
a escolaridade da mulher
(n = 1776)
[QUADRO W 6.12]
Sem
Trajectorias femininas

Todas

escola-

ridade

Sempre com trabalho .. .. .
Sempre a tempo inteiro...
.. .....
Sempre a tempo inteiro ou a tempo
parcial ....
Sempre sem trabalho ...
Trabalho em urn ou dois momentos ..
Sempre a tempo inteiro ..........
Sempre a tempo inteiro ou a tempo
parciaL
Total....

Prima
rio

BachaPreparelatol Liceo
rat6riol SeCUD
ciatura
lie.
dario .
uoifi
IDcom e mais
cado
piela

51,7
44,1

30,3
22,4

46,1
40,1

50,4
47,2

65,8
58,8

72,3
40 ,6

67,4
43 ,5

7,6
12,3
35,9
31 ,2

7,9
27,6
42,1
36,8

6,0
15,3
38,6
33,5

3,2
12,3
37,3
33,1

7,0
5,5
28,6
25,6

31,7
4,0
23,8
20,8

23,9
1,1
31 ,6
20,7

4,7
100,0

5,3
100,0

5,1
100,0

4 ,2
100,0

3,0
100,0

3,0
100,0

10,9
100,0

-

-1=211, 48; DF= 20; p < 0,000 (c[ = 0,33}

maior flexibilidade em relayao a vida pro fissional desaparece nas mulhe
res que se encontram nos outros niveis de educayao, existindo, pelo contra
rio, uma maior polarizayao entre trabalho e nao trabalho. Para as mulheres
com 0 ensino secundario, isto significa ter maioritariamente traject6rias
continuas e, em altemativa, traject6rias de altemancia entre trabalho e nao
trabalho (trabalho em um ou dois momentos, 28,6%). A medida que des322

cemos nos niveis de escolaridade, a polarizayao entre trabalho e nao traba
lho aumenta. Nas familias em que as mulheres tern 0 en sino primario,
menos de metade apresenta traject6rias profissionais continuas ao longo
da vida familiar. Uma proporyao elevada, praticamente duas em cada dez
mulheres (38,6%), evidencia uma trajectoria de altemancia, interrompen
do a participayao no mercado de trabalho em urn ou dois momentos da
vida familiar, e uma proporyao acima da media (15%) nunca trabalhou em
nenhum momento.
Observada atraves de uma outra lente, a da situayao de classe do casal,
a divisao familiar do trabalho ad quire contomos urn pouco diferentes
(quadro n.O 6.11). E importante recordar que este indicador cruza 0 grupo
s6cio-profissional dos dois membros do casal, 0 que significa que, no inte
rior de urn determinado grupo, existem casais mais ou menos semelhantes
ou rnesmo nada semelhantes do ponto de vista s6cio-profissional. Por
exemplo, nos profissionais intelectuais e cientificos esmo incluidos casais
em que os dois sao licenciados e pertencentes ao grupo s6cio-profissional
dos PIC, mas tarnbern casais compostos por homens ou mulheres PIC ca
sados com hornens ou mulheres PTEI e homens PIC casados com mulhe
res inactivas que podem ter outro nivel de escolaridade (dado que nos ca
sais em que a mulher e domestica ao casal e atribuida a classe social do
hom em). E, portanto, uma leitura que procura aproximar-se da situayao de
classe global do casal, perdendo-se em parte, por isso, a relayao directa
entre 0 individuo e 0 seu grupo s6cio-profissional. Os resultados mostram,
no entanto, que e uma variavel que diferencia de forma muito significativa
a divisao familiar do trabalho pro fissional.
Embora com percentagens sempre altas de situayoes de casais de duplo
emprego, em geral acima dos 50%, casos ha em que estes valores ultra
passam os 80%. Podemos distinguir quatro perfis principais. Urn destes
perfis, mais «tradicional», predomina nos casais operarios. Reflectindo
urn padrao cultural de diferenciayao de papeis familiares rnasculinos e
femininos, sao as familias que tern 0 valor mais baixo de duplo emprego e
o mais alto do hornem provedor/mulher domestica (s6 0 homem trabalha,
48,9%). Proximos deste padrao mais centrado no homem provedor estao
tambem as familias de empregados executantes e de assalariados agricolas;
note-se tambem que nas familias em que s6 a l11ulher trabalha sobressaem
as de empregadas executantes, com quase 0 triplo de casos, corresponden
do estes valores quase sempre ao desemprego do marido no momenta
actual 3 .

Em mais de dois ter90s dos cases (68%). Existem tambem alguns cases de referma
des e de pesseas incapacitacias.
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Um segundo perfil, 0 mais «modemo», esta centra do no duplo empre
go e encontra-se nas familias mistas de empregados executantes e opercirios
e nas dos profissionais tecnicos e de enquadramento intermedio (com va
lores acima dos 80%). 0 modelo do homem provedor praticamente desa
parece, mas 0 modelo do «emprego e meio », em que 0 homem trabalha a
tempo inteiro e a mulher a tempo parcial tem val ores acima da media
(15,8% e 13,8%). 0 emprego a tempo parcial no grupo socio-profissional
das famflias mistas (EE + or) corresponde a urn trabalho desqualiflcado
dos serviyos. Sao maioritariamente empregadas de Iimpeza, mas tambem
vigilantes ou continuas e algumas mulheres que trabalham a tempo parcial
4
como vendedoras ou na restaurayao •
o terceiro perfil, claramente mais «pluralizado», esta associado ao gru
po socio-profissional dos empresarios e dirigentes e tambem, embora de
forma menos pronunciada, ao dos profissionais intelectuais e cientificos.
Destacam-se valores mais proximos da media no duplo emprego a tempo
inteiro, valores acima da media no «emprego e meio » e val ores abaixo da
media, mas bastante elevados (20% para os ED e 15% para os PIC), associa
dos ao homem provedor/mulher domestica. Curiosamente, se formos ver
quem sao as mulheres nos casais PIC que nao trabalham, verificamos que,
a excepyao de uma licenciada e de uma mulher com 0 ensino primario,
sao mulheres com urn nivel de escolaridade entre 0 basico e 0 ensino uni
versitario incompleto, 0 que pode causar desajustamentos entre as condi
yoes objectivas de inseryao no mercado de trabalho e as expectativas de
emprego. Quanto aos casos de «emprego e meio », e interessante referir
que todas as mulheres dos casais PIC que trabalham a tempo parcial sao
professoras.
o ultimo e quarto padrao, mais ligado a situay6es de pequenas empre
sas ou de explorayoes agricolas familiares, associa-se as categorias socio
-profissionais de casais nao assalariados, camponeses e pequenos patr6es,
que sao tambem, como vimos acima, os que tern urn tempo de trabalho
acima da media. Os valores do duplo emprego estao aqui urn pouco acima
da media, os do «emprego e meio » abaixo da media e os do homem pro
vedor a volta da media, embora estes ultimos sejam mais elevados nos
casais de profissionais independentes e pequenos patroes do que nos ca
sais de camponeses. De qualquer forma, e de sublinhar que nestes grupos
socio-profissionais, mais do que nos outros grupos pertencentes as classes
populares, parece sobressair uma divisao do trabalho centrad a na coopera
yao dos homens e das mulheres a tempo inteiro no neg6cio ou na empresa
familiar, isto e, uma divisao do trabalho que alguns autores apelidam de

4

Mais de tres quartos (77%) sao empregadas de limpeza.
~')A
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modelo «familiar economico» ou de «carreira a dois» (Guerreiro, 1996)
para 0 distinguirem do modelo «provedor masculino » e do de «emprego e
meio» (Pfau-Effiliger, 1999).
Em suma, olhar para a divisao familiar do trabalho atraves da classe
social do casal cia-nos uma imagem global das diferentes combinatorias
que existem nos varios grupos socio-profissionais. Grosso modo, podemos
dizer que a diversidade existe em todos os grupos socio-profissionais, mas
com perfis que combinam de forma variada os modos de divisao familiar
do trabalho profissional. Nas classes a que podemos chamar «populares»,
o operariado e 0 que mais enfatiza 0 padrao do provedor masculino, mas
tambem associ a quase metade dos seus casais ao duplo emprego e, quando
por casamento se Jiga a empregados executantes, reforya 0 duplo emprego
e aproxima-se tambem do «emprego e meio » em que a mulher faz traba
lho a tempo parcial desqualificado nos serviyos. Por outro lado, nas clas
ses populares tam bern encontramos, nos casais ligados a negocios ou a
pequenas empresas familiares, uma tendencia para urn modelo familiar
economico em que ambos trabalham longas horas e a tempo inteiro. Nos
sectores intermedios dos serviyos e de salientar, por urn lado, urn grupo
menos qualificado, dos empregados executantes, que se aproxima do per
fil tradicional operario polarizado entre 0 duplo emprego e uma divisao
em que s6 urn membro do casal trabalha e, por outro lado, urn grupo mais
qualificado, dos proflssionais tecnicos e de enquadramento (por vezes ca
sados com empregados executantes), que se associa claramente ao duplo
em pre go e a algum trabalho a tempo parcial por parte da mulher (sobretu
do na area da contabilidade e do secretariado). Por ultimo, nas classes
mais favorecidas surge urn perfil pluralista, ora centrado no duplo empre
go/carreira, ora no emprego e meio em que a mulher trabalha a tempo par
cial no ensino ou na gestao de empresas, ora no padrao em que s6 0 ho
mem trabalha.
Os modos de divisao do trabalho profissional tambem estao associa
dos, embora de forma menos significativa, a outras variaveis (quadro
n.O 6.11). A religiao tern muito pouca influencia, sobressaindo apenas li
geiramente 0 padrao do homem provedor/mulher domestica nas mulheres
catolicas praticantes. Pelo contrario, 0 ano de entrada na conjugalidade e 0
numero de filhos tern urn imp acto urn pouco mais significativo. As mulhe
res que entraram na conjugalidade antes do 25 de Abril de 1974 estao
francamente abaixo da media no duplo emprego (so urn casal em tres) e
acima dos valores medios nos outros modos de divisao familiar do traba
lho. Este imp acto, que se nota sobretudo na associayao mais forte ao pa
drao do homem provedor no passado, ainda se destaca na cOOlie das mu
lheres que se casaram na segunda metade dos anos 70, mas desaparece nas
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coortes seguintes. Curiosamente, nao existe urn aumento forte, a partir do
fim dos anos 70, do duplo emprego. Embora haja uma ligeira subida no
duplo emprego para as mulheres que entraram na conjugalidade no inicio
dos anos 90, nas coortes casadas nos anos 80 e 90 encontramos valores
muito parecidos, sempre proximos dos dois teryos no caso de duplo em
prego e de urn quinto no caso do padrao homem provedor/mulher domes
tica. Podemos, assim, assinalar, para os anos 80 e 90 em analise, alguma
estabilidade dos modos de divisao do trabalho nos casais com filhos.
Quanto ao nfunero de filhos, a associayao e mais nitida. 0 duplo em
prego mantem-se proximo dos dois teryos quando a familia tern urn ou
dois filhos, mas decresce rapida e progressivamente quando existem tres
filhos (51 %) e quatro ou mais filhos (apenas 39%). Alias, a percentagem
de casais homem provedorlmulher domestica chega a subir, nos casais
com quatro e mais filhos, ate aos 46%. Se tivermos em conta que as fami
lias com descendencia mais numerosa sao tam bern aquelas onde a mulher
tern urn mvel de educayao mais baixo (v. capitulo 3), temos enta~ uma
associayao clara entre grupos socio-profissionais com baixas qualifica
yoes, mulheres pouco escolarizadas e os dois padroes de «homem prove
don>e de «emprego e meio» !igado ao trabalho feminino desqualificado.

As tarefas domesticas

II

I
I,

Em resposta aos pressupostos iniciais do inquerito, procuramos neste
capitulo ir alem de uma abordagem centrada no casal e identificar todas as
pessoas, residentes ou nao residentes, aparentadas ou nao aparentadas, que
participam, sempre ou muitas vezes, nas tarefas domesticas da familia.
E claro que a maior parte do trabalho domestico e feito pel a mulher ou
pelos dois membros do casal. A mulher e, na maioria dos casais, sobrecar
regada com 0 trabalho domestico, facto bern comprovado quer pela pes
qui sa nacional, quer pela intemacional 5 . Mas tambem sabemos que as
5 Este facto e empiricamente constatado pelos diversos estudos que se tern realizado a
nivel nacional sobre 0 tema: F. Infante, Alguns Dodos para 0 Estudo da Vida Quotidia na
nas Familias Portuguesas: Resultados Prelim in ares, Lisboa, Direc<;:ao-Geral da Familia,
MESS , 1988 ; J. M. Nazareth (coord.), Relatorio SifLIor;iio Actual da Familia Portugueso,
Lisboa, DGF. 1993 ; M.' F. Mendes et a/. , A Familia Portuguesa. Linhas de Rejlexiio do
Al10 Internacional da Familia, Lisboa, DGF, MESS, 1994: A. Costa, Representar;i5es So
ciais de f-{omens e Mulheres: Portug al 1991, «Cademos da Condi<;:ao Feminina», n.O34,
1992: A. Torres e F, Silva, «Guarda das crian<;:as e divisao do trabalho entre homens e
muJheres», in Sociologia - Problemas e Praticas, 1988. pp. 9-65: H. Perista, «Os tempos
dos homens e os tempos das mullieres», in Analise Social, 163 , 2002, pp. 353-474; A.
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empregadas domesticas, as filhas e os filhos , em especial os adolescentes,
e outros familiares co-residentes podem participar de forma regular ou ate
intensa na repartiyao das tarefas domesticas.
As respostas apergunta quem e que Jaz sempre ou muitas vezes as se
guintes tareJas (respostas possiveis: ego, conjuge, filhos, filhas, emprega
da, pailmae residente, outr~ familiar residente, etc., podendo a entrevista
da indicar as varias pessoas que realizam sempre ou muitas vezes urna
mesma tarefa) permitiram identificar todas as pessoas que fazem deterrni
nada tarefa sempre ou muitas vezes e construir uma especie de score de
participayao de cada pessoa e de cada grupo de pessoas 6. As tarefas do
mesticas sao diversas e numerosas. Optamos por reter aquelas que nos
parecem particularmente importantes em termos de tempo, de frequencia e
de esforyo investidos. Trata-se de sete indicadores principais: quatro tare
fas mais rotineiras, associadas ao domestico e usualmente mais femininas
- fazer as refeiyoes, lavar a loiya/por na maquina, tratar da roupa, limpar a
casa -, e tres menos rotineiras e, em geral, mais masculinas: fazer as com
pras (uma tarefa mais neutra do ponto de vista do genero), fazer pequenas
reparayoes em casa, tratar das tarefas administrativas. De forma breve,
nao deixaremos tambem de analisar a divisao dos cuidados prestados aos
filhos .
A analise efectuada mostra que actualmente, em media, a mulher reali
za sozinha 54,2% das tarefas domesticas e uma proporyao elevada de to
das as tarefas, a excepyao das pequenas reparayoes em casa e das tarefas
administrativas (quadro n.O 6.13). Esta percentagem aurnenta para 71 %
quando contabilizamos apenas as quatro tarefas rotineiras e, se olharmos
para cada uma destas tarefas isoladamente, verificamos que, no momenta
presente, a mulher realiza sozinha 81,3% do trabalho da roupa, 74,3% das
refeiyoes, 65,8% das lavagens de loiya e 62,8% das lirnpezas da casa.
o marido ou companheiro faz actual mente sozinho, em media, 17,9%
das tarefas domesticas contabilizadas, mas a sua participayao so e elevada
na realizayao das reparayoes (79,8%) e nas tarefas administrativas (41 %).
Alias, se isolarrnos as quatro tarefas rotineiras, 0 homem realiza sozinho
apenas 0,8% do total destas tarefas. Em casal , porem, 0 que pode signifi
car fazer as tarefas em conjunto ou a vez, 0 homem ja esta mais presente
Torres (coord.), Homens e Mulheres entre Familia e Trabalho, «Estudo n.O I », Lisboa,
2004.
6 Em primeiro lugar, procedemos a uma contagem do numero de tarefas feitas sempre
ou muitas vezes por cada uma das pessoas/agrupamentos de pessoas que "inham indicadas.
Atri buimos 0 mesmo peso as divers as actividades evocadas na entrevista. Em segundo
lugar, observou-se quem faz que propor<;:ao de tarefas por rela<;:ao ao total de tarefas reali
zadas na familia e quais sao essas tarefas. No quadro n.o 6A I do anexo II podem ver-se as
pessoas e os agrupamentos de pessoas que emergiram da analise.
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nas tarefas domesticas rotineiras: 0 casal faz, em media, 39,4% das com
pras, 14% das refei90es, 9,9% da 10i9a e 7,5% das limpezas da casa. As
compras, as refei90es e a 10i9a parecem constituir, assim, os dominios em
que uma participa9aO conjunta, de ambos os membros do casal, emerge
com mais frequencia. Por ultimo, uma outra parcela, bastante reduzida, de
cerca de 12% do total das tarefas domestic as, e feita por outras pessoas ou
outros agrupamentos de pessoas, revelando-se aqui, de forma bastante
clara, a natureza diferenciada das participa90es adicionais. Assim, no mo
mento actual sao, por urn lado, os fillios e as fillias que se juntam a mae ou
ao casal para lavarem a 10i9a, limparem a casa e tratarem da roupa (mais as
fillias do que os fillios)7 e ao pai (sobretudo os fillios) para efectuarem repa
ra90es na casa e, por outro lado, a empregada domestica que intervem, sozi
nha ou em parceria com a mullier, para fazer as limpezas da casa e tratar da
roupa. Os outros familiares co-residentes, com presen9a muito escassa no
momento actual, aparecem na realiza9ao de varias tarefas.

Propor~ao

de «trabalho» realizado por cada pessoaLg rupo de pessoas por tipo de
tarefa actualmente
(n = 1776)

[QUADRO N. ° 6.13]

Pessoa/grupo de pessoas

Mulher..
C6njuge..
CasaL.
Mulher e filhos(as) ..
C6nj uge e filhos(as) ...
Casal e ftlhos(as) ..
Filhos(as)...
Empregada domestic a (so
zinha ou sobretudo com
a mulher)..
Familiares residentes (sozi
nhos ou sobretudo com a
mulher}. ..
Nao fami liare s (so zinhos
ou sobretudo com a mu
lher}. ..

Todas
as
tarefas

Com
pras

Refei

54,2
17,9
14,4
5,3
0,5
1,5
0,7

51,0
3,8
39,4
1,8
0,5
1,7
0,3

74,4
0,8
14,0
3,7
0,2
1,1
0,3

3,3

0,2

2,2

0,0
100,0

~oes

2,2

3,3

1,3

I

-

-

100,0

Loi~a

Roupa

65,8
1,8
9,9
11 ,7

81 ,2

1,6
5,6

Limpar Repa- ! Ad
m.
a casa ra~oes !

62,5
0,4
7,6
13,0

-

-

-

3,0
1,9

0,5
0,6

2,6
1,3

2,4

3,5

7,5

3,0

8,2
79,8
5,2
0,7
2,9
0,1
0,8

9,5

1,1

3,0

34,0
41,1
22 ,5
0,3
0,3
0,6
0,2

0,..,0

Quem cuidou do bebe
(n = /753)
[QUADRO N. o 6.14]
Todas
as
ta refas

0, 1

1,2

0,8

-

-

-

-

-

100.0

100,0

100,0

100.v

100.0

Para ver se sao sobretudo as ftlhas ou os fillios a participar nas diferentes tarefas do
mesticas, v. quadro n.o 6A 1 em anexo, que discrimina em detallie todos os subgrupos en
contrados.
7

Acrescentando a este retrato da divisao familiar do traballio nao pago
alguns dados sobre a divisao dos cuidados com os fillios nas familias en
trevistadas, verifica-se que, ao contrario da imagem anterior marcada pelo
traballio feminino isolado, por uma participa9ao modesta do homem sozi
nho ou em casal e por uma colabora9ao oscilante de outros intervenientes,
as tarefas a volta dos fillio s estao esmagadoramente centradas sobre os
dois membros do casal. Nas duas situa90es de cuidados prestados ao bebe
e daqueles prestados actualmente a crian9as em idade escolar, 98% das
tarefas sao realizadas por urn dos conjuges ou pelo casal (quadros n. os 6.14
e 6.15), se somannos as parcelas referentes a mullier, ao c6njuge e ao ca
sal. De salientar, no entanto, uma diferen9a importante. No caso dos cui
dados ao bebe, e a mullier sozinha que executa maioritariamente as tare
fas: e ela quase sempre que da 0 jantar e 0 banho ao bebe, que 0 adormece
e que se levanta de noite. Repare-se, porem, que num casal em quatro ja
sao os dois e nao s6 a mullier que adorrnecem 0 be be e se levantam de
noite . No caso dos cuidados ao bebe sao estas duas as tarefas mais «con
jugalizadas». Pelo contrario, no caso das crian9as em idade escolar, po
demos falar claramente de partilha conjugal. A mullier s6 realiza metade
de todas as tarefas e e aqui que 0 conjuge sozinho e 0 casal colaboram
mais: na ajuda nos traballios escolares, nas tarefas de levar as crian9as a
escola e de estar com os filho s na hora de deitar (sendo esta a tarefa que e

Conj uge ........ ... .......... .. .. .
Casal ......... ........... ............... .. . .
Mulher e fIlhos(as) ..
Conjuge e fIlhos(as) ..
Casal e filhos(as)
Filhos( as) ..
Empregada domestica (sozinha ou sobretudo
com a mulher)..
Familiares residentes (sozinhos ou sobretudo
com a mulher)
Nilo familiares (sozinhos ou sobretudo com a

Dava
banho
ao beb "

72,4
4,0
21 ,5
0,1
0,0
0,0
0,0

76,3
1,9
18,4
0,3

79,1
3,2
15,4
0,2

65,7
6,2
26,3
0,1

68,8
4,6
25,9

0,1

0,1

0,1

0,0

0,4

0,1

0,0

2,8

2,0

1,6

0,6

2,0
100,0

Adorb b' ,

I

Dava 0
jan!ar
ao beb"

m eC I30

e ,e a j

nOlte

Levan
!ava-se

a noite

0, 1

I

100,0

I

100,0

I

100,0

I

100,0
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mais realizada em conjllllto pelos casais: 49%). De notar, no entanto, que
a mulher vai mais vezes ao medico com as crianyas, como se continuasse
a ser a principal responsavel pelos saberes associados ao corpo da crianya.
Em suma, quando se fala na maior participayao do homem nas tarefas li
gadas aos filhos, temos de distinguir vanas fases do percurso familiar.
Nos cuidados aos bebes e a matemalizayao que ainda predomina: a mae e
a principal cuidadora. A conjugalizayao partilhada dos cuidados da-se
posteriormente e aparece, ai sim, com algum significado.

Quem cuida dos filhos actualmente
(n = 1776)
[QUADRO N. ° 6.15]
Ajudar
os filhos
Todas as
nos
tareras
trabaIhos

Estar
Levar os

filhos a
escola

escolares

Mulher ..... ................ ....... ...... ..
C6njuge.... ............. ........... ......... .......
CasaL. ..... ........... __ .... ... ...............
Mulher e ftlhos( as)..
CcSnjuge e fllhos(as) .... .
Casal e filhos(as) ..
Filhos(as )...
Empregada domestica (sozinha ou sobretudo
com a mulher) ..
F amiliares residentes (sozinhos ou sobretudo
com a mulher) ..
Nao famiJiares (sozinhos ou sobretudo com a
mulher) ..
.. .....
Total ..... .. .... .. ...........
..................

Levar os

com os

filhos ao filhos na
medico
hora de
deitar

-

46,4
3,3
49,0
0,1

-

-

53,3
10,3
34,0
0,3
0,0
0,1
1,3

50,7
16, 1
27,7
1,0
0,2
0,2
2,8

47,9
23,8
25,0
0,1
0,3
0,1
1,0

60,8
3,9
35,0

0,1

0,1
0,2

0,1

0,5

0,5

-

-

0,6

0,8

1,3

0,2

0,9

0,0
100,0

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

-

ge faz, em geral, uma tarefa, quer as reparayoes, quer as tarefas adminis
trativas. No momento actual, 34,2% das famflias optam por este modo de
divisao das tarefas. Com urn peso proximo, encontramos outra modalida
de mais diferenciada - a divisiio segmentada entre os c6njuges (25% das
familias no momenta actual) - delineia-se quando a mulher faz quatro ou
cinco tarefas e 0 homem realiza as chamadas tarefas mais masculinas
(83% fazem pelo menos duas), sobretudo as reparayoes e tarefas adminis
trativas, mas tambem, nalguns casos, as compras. De qualquer forma, a
participayao do homem na vida domestica faz-se separadamente, e nao em
cOnjllllto com a mulher, enunciando esferas distintas para cada membro do
casal e uma certa separayao entre 0 feminino e 0 masculino, entre 0 carac
ter mais privado associ ado as tarefas femininas (limpar, lavar, cozinhar) e
o caracter publico do trabalho realizado pelo conjuge - as tarefas adminis
trativas que organizam a familia face a obrigayoes exteriores, as idas as
compras que implicam 0 sair de portas.

Para entender melhor a organizayao social das tarefas domestic as e im
portante analisar os dados atraves de uma tipologia dos modos de divisao
do trabalho domestico e dos factores que os influenciam. 0 quadro n.o 6.16
identifica sete principais modos de divisao do trabalho (seis nos dois pri
meiros momentos) .
As modalidades predominantes atribuem a mulher (trabalho feminino)
a maioria das tarefas domesticas. Quando e sobretudo a mulher a realizar
as tarefas domesticas, e ela que faz sempre cinco ou seis tarefas num total
das sete (mais de meta de das mulheres faz seis tarefas), enquanto 0 conju-

Modos de divisao do trabalho domestico nos tres momentos da vida familiar
[QUADRO N.O 6.16]

Modos de divisao do Irabalho domestico

Trabalho feminino (subtotal) ........... ...... " ....... ....... .
Sobretudo a
Divisao segmentada entre os c6njuges ..
Alguma delega~o (subtotal)..
Mulher e empregada domestica ..
Mulher e fami1iares residentes .......... .......... ..
Divisao conjugal das mesmas tarefas (subtotal) ...... .......
Alguma partilha.
Bastante partilha.
Divisao

Ioicio da
conjugali
dade
(n = J694)

Nascimen
10 do
primeiro

filho
(n = J757)

72,4
36,7
35,7
15,5
3,1
12,4
12,1
4,2
7,9

70,7
36,2
34,5,
16,3
4,7
11,6
·12,0
3,4
8,6

100,0

JOO,O

I

Actual
mente
(/1

= J 776)

59,2
34,2
25,0
10, 4
7,3
3,1
17,0
11.8
5,2
13,4
100,0

Para alem destas duas fonnas de divisao do trabalho que sobrecarre
gam a mulher e dizem respeito, no momento actual, a cerca de 60% da
totalidade das familias, encontramos tres outras modalidades de organiza
yaO das tarefas. Na modalidade alguma delega~iio (10,4% do total das
familias no momenta actual), as familias podem ter uma estrategia de de
legayao do trabalho por recurso a uma empregada domestica nao residen
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te 8 ou por recurso a outros familiares residentes, que sao, quase sempre, os
ascendentes da mulher ou do conjuge, Por seu lado, a empregada domes
tica faz, sozinha ou em parceria com a mulher, em media, tres tarefas roti
neiras, com destaque para as lirnpezas e a roupa, 0 que significa realizar
perto de dois teryos do total das mesmas, deixando para a mulher sozinha
quase tudo 0 que sobra das tarefas rotineiras (24%) (v. anexo II, quadro
n.o 6.A2). Neste perfil estruturado pela colaborayao entre a mulher e a
empregada domestica 0 conjuge sozinho realiza, em media, uma tarefa (as
reparayoes ou as tarefas administrativas) e 0 casal, em conjunto ou a vez,
realiza sobretudo as compras ou as tarefas administrativas. Por ultimo, a
divisao de tarefas entre a mulher e outros fa milia res co-residentes (sobre
tudo ascendentes femininos) constitui outr~ cenario bastante particular.
Destacando-se principalmente no inicio da conjugalidade e no momenta
do nascimento do primeiro filho, os familiares residentes, sozinhos ou em
parceria com a mulher, fazem tres ou quatro tarefas rotineiras (87% do
total das mesmas), entregando a mulher sozinha apenas 11% desse total.
Neste quadro, 0 conjuge sozinho faz, em media, uma tarefa masculina e a
participayao conjunta do casal, tal como nos tipos de divisao do trabalho
associados ao trabalho feminino, praticamente nao existe.
A divisiio conjugal das mesmas tarefas, uma terceira modalidade,
abrange 17% do total das familias no momento actual e destaca-se pelo
facto de a partiIha conjugal, seja de tarefas rotineiras, seja de outras, so
bressair mais claramente, por contraste com os tipos de divisao do trabalho
anteriores. Con vern distinguir dois modos. Existe, por um lado, alguma par
tiIha conjugal das mesmas tarefas, que ainda sobrecarrega a mulher, na
medida em que ela faz, em geral, tres tarefas sozinha, observando-se, por
outr~ lado, neste tipo de divisao, que 0 casal coopera, em conjunto ou a
vez, pelo menos numa das chamadas tarefas rotineiras, quase sempre nas
refeiyoes (ou, mais raramente, na loiya), e tambem em uma ou duas outras
tarefas, como as compras ou as tarefas administrativas. Encontramos, por
outr~ lado, 0 unico tipo de divisao do trabalho que se aproxirna de urn
modo igualitario de divisao das tarefas. Nos casos de bastante partiIha
conjugal das mesmas tarefas (5,2% das familias no momenta actual), a
mulher faz, em geral, apenas duas tarefas rotineiras sozinha (sobretudo a
roupa e a lirnpeza) e 0 casal faz pelo menos duas ou por vezes tres tarefas
rotineiras: para alem das compras, a maioria dos casais divide 0 trabalho
das refeiyoes (71 % dos casais) e do lavar da loiya (80%) e partilha as tare
fas de limpeza da casa (57%). E 0 unico tipo de divisao familiar do traba

lho domestico em que 0 casal em conjunto faz mais de metade de todas as
tarefas.
A ultima modalidade de divisao do trabalho - a divisao familiar
(13,4% do total no momenta actual) - aproxima-se, por um lado, do modo
alguma partilha conjugal na medida em que 0 casal divide, para alem das
compras, uma ou por vezes duas tarefas rotineiras (refeiyoes, loiya), mas
difere no alargamento a outros «familiares», ou seja, outros subgrupos ou
pessoas da familia nuclear: os filhos/as (sobretudo as filhas), em parceria
com a mae ou com 0 casal, realizam quase urn teryo das tarefas rotineiras,
a mulher sozinha outro teryo e 0 casal 22%, enquanto 0 conjuge sozinho
realiza uma a duas tarefas masculinas (reparayoes ou administrati vas).
E urn quadro de maior subdivisao domestica das tarefas, que inclui os
membros da familia nuclear de modo mais plural, cabendo diferentes tare
fas a diferentes pessoas (mulher, homem, filhos/as) ou conjuntos de pes
soas (casal, muIher e filhos/as).
Ao longo dos tres momentos do percurso familiar verifica-se alguma
variayao no peso relativo de cada tipo de divisao do trabalho. Os tipos
mais tradicionais ligados ao trabalho feminino diminuem, sobretudo a di
visiio segmentada entre os conjuges. No tipo alguma deIegar;iio cresce no
momenta actual a modalidade que envolve a empregada domestica, en
quanta a outra, mulher e familiares residentes, com valores significativos
(12%) nos dois primeiros momentos devido ao facto de muitos casais re
sidirem, nessas fases da vida familiar, com os ascendentes (v. capitulo
12), desce de forma significativa no momenta actual. Por ultimo, nos ca
sos em que os doi.s membros do casal participam urn pouco ou bastante
nas tarefas rotineiras, 0 tipo divisiio familiar s6 emerge no momenta actual
devido ao facto de alguns filhos serem agora mais velhos (muitos ja sao
adolescentes, com 11 ou mais anos), 0 tipo alguma partilha conjugal sobe
de fonna bastante acentuada, mas 0 tipo mais igualitario - bastante parti
lha conjugal - sofre, curiosamente, urn ligeiro decrescimo no momenta
actual. Procuraremos, mais adiante, explicar alguns destes movimentos de
permanencia e mudanya atraves de uma analise das transiyoes rna is tipicas
entre urn tipo de divisao e outr~.
Antes, porem, devemos situar as modal ida des de divisao das tarefas em
funyao das coordenadas profissionais e sociais das mulheres e dos casais9 .
Em primeiro lugar, nao podemos avanyar sem tennos em conta as activida
des e os tempos profissionais dos conjuges. 0 quadro n.o 6.17 mostra que 0
trabalho .reminino s6 desce de forma significativa (27,3% sobretudo a

8 A empregada residente constitui uma situa9ao extremamente minoritaria, a verificar
-se em menos de 1% dos casos.

9 A analise dos priocipais factores de varia9iio
da vida familiar.
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mulher e 24,2% em divisao segmentada) quando se trata de urn casal de
duplo emprego a tempo inteiro, atingindo, pelo contnirio, valores elevados
quando a mullier nao exerce actividade pro fissional (46,2% e 27,2%, res
pectivamente). Curiosamente, quando a mullier trabalha a tempo parcial
(casal «emprego e meio») e quando e s6 a mullier ou nenhum membro do
casal a traballiar, 0 traballio feminino apresenta sempre valores muito ele
vados. A leitura do quadro n.o 6.17 tambem permite constatar que a delega
cyao na empregada e importante nos casos em que ambos os membros

Modos de divisao do trabalho domestico segundo os modos de divisao do trabalho
profissional actualmente
(/1 = 1751)
[QUADRO W 6. 17]

Modos de divisao do trabalho domestico

Sobretudo a mulher.. .
Divisao segmentacia entre os conjuges ..
.. ..... ... ..... ..
Mulher e empregada. ...
Mulher e familiares residentes ....................
Alguma partilha conjugal ..
Bastante partilha conjugal ....
Divisao familiar ..
Tota l..
.. ...

Ambos
trabaAmbos Ibam:
Todas traba homem
S6
S6
lNenhum
as
Iham a a tempo homem mulher
trabalb.
familias tempo inteiro, Irabalha rabalba
inteiro mulber
.Iempo
parcial

34,2
25,0
7,3
3,1
11 ,8
5,2
13,4
100,0

27,3
24,2
9,6
3,6
12,7
6,7
15,9
100,0

42,9
15,7
9,8
3,0
14,3
3,0
11 ,3
100,0

46, 2
27,5
1,4
2,1
10,8
2,6
9,4
100,0

44,9
30,8
2,5
2,6
6,4
3,8
9,0
100,0

41,8
32,7
3,6
3,7
3,6
5,5
9,1
100,0

i= 112, 78 ; DF= 24 ;p < 0,000 (cf= 0,25)

do casal traballiam, quer a tempo inteiro, quer a tempo parcial, e que 0
padrao mais igualitano, de bastante partilha conjugal, assim como a divi
sao jamiliar, estao claramente associados ao duplo emprego a tempo intei
roo No entanto, 0 que importa salientar e que, mesmo quando a mullier
traballia a tempo inteiro, 0 modo de divisao mais igualitario, de partillia
conjugal, e 0 modo plurifacetado, de divisao familiar nuclear, continuam a
pertencer a uma minoria de familias (no momento actual, 6,7%, se tiver
mos em conta apenas 0 modo bastante partilha conjugal, mais 15,9%, se
incluirmos 0 modo de divisao jamiliar, e mais 12,7%, se incluirmos algu
ma partilha conjugal: 35,3% no total). Por ultimo, note-se que a reparti-
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cyao centrada em alguma partilha conjugal, urn modo de divisao que per
mite introduzir uma «ajuda» masculina nas tarefas rotineil'as, e urn perfil
transversal que assume alguma importancia, sem grandes variacyoes, nas
tres principais formas de traballio profissional (casal «duplo emprego»,
casal «emprego e meio», ou «s6 homem traballia»). E interessante tam
bern observar que, apesar de manter 0 grosse das tarefas rotineiras nas
maos das mullieres, este modo de divisao representa uma prime ira partici
pavao masculina num dominio que, nas modalidades tradicionais e ainda
maioritirias de divisao das tarefas, segrega de forma rigida os dois sex os.
A escolaridade e outra variavel que se revela muito in.fluente para
compreender as clivagens no que respeita as praticas de divisao familiar
das tarefas domesticas (quadros n. os 6.1S a e 6.1Sb). Em relacyao a modali
dade sobretudo a mulher, 0 seu valor percentual diminui a medida que
aumentam os capitais escolares, passando de 46,2%, no caso das inquiri
das sem escolaridade, para 7,5%, no caso das que tern pelo menos uma
licenciatura. 0 mesmo se veri fica quando olliamos para a tabela de cru
zamentos: os perfis das mullieres mais e menos escolarizadas sao diame
tralmente opostos, com praticamente todas as de escolaridade primaria ou
menos a referirem 0 traballio feminino (sobretudo a mulher, divisao seg
mentada) como tipo predominante de divisao do traballio (mais de SO%),
acompanhado em segundo lugar pel a divisao jamiliar, e mais de metade
das de escolaridade superior a referirem a modalidade mulher e emprega
da domestica como forma principal de realizayao das tarefas domesticas
(52,7%), acompanhada em segundo plano, e a grande distancia, pela divi
sao jamiliar e por alguma partilha conjugal (10,S% e 9,7%). Entre estes
p610s extremados situam-se as restantes inquiridas, as quais revelam perfis
mais diversificados do que as anteriores: por exemplo, nas familias em
que as inquiridas tern 0 ensino secundario, urn tercyo continua associado ao
padrao sobretudo a mulher, mas depois distribuem-se bastante uniforme
mente pelos outros tipos de divisao - uma em cada dez associa-se a bastan
te partilha conjugal (note-se que e 0 valor mais elevado deste tipo de divi
sao), 13,6% a alguma partilha conjugal, 17% a divisao jamiliar e 12,1% ao
tipo mulher e empregada domestica. Em suma, a partillia conjugal e a divi
sao familiar ganham mais forcya nas mullieres com escolaridade de nivel
secundano, logo seguidas pelas mullieres com 0 ensino preparat6riolba
sico e pelas que possuem urn bacharelato/licenciatura incompleta.
Pergunta-se se estes perfis mudaram pouco ao longo do percurso de
vida familiar ou se houve, como ja tinhamos apontado anteriormente, al
guma reconfiguracyao da divisao de tarefas. Uma leitura rapida dos modos
de divisao das tarefas no infcio da conjugalidade segundo a escolaridade
revela algumas diferencyas (quadro n.O 6.1Sb). Ressaltam, em primeiro lu
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Modos de divisao do trabalho domestic o actual mente segundo
a escolaridade actual da mulher

(/1=1774)
UADRO N.O6.18al'J
Todas
as
fami
lias

Modos de divisao do trabalho
domestico

Sobretudo a mulher ...
Divisao segmentada entre os conju
ges.. .
Mulher e empregada.. . .
Mulher e farniliares residentes .... .
.. ..
Alguma partillia conjugal ... ..
.- .....
B astante partilha conjugal ..
Divisao famil iar .. .

TOlaL ...

...

...

.

.

.

Bacba- LicenEnsino
prepa- E.nsino relatol ciatura
lie.
escola prima rat6riol secuo
ou
dario incom mais
unifi
rio
ridad e
pleta
cado
Scm

Ensino

34 ,2

46,2

38,6

35 ,4

32,6

13 ,9

7,5

25,0
7,3
3,1
11 ,8
5,2
13,4
100,0

38,5
0,0
2,5
2,5
0,0
10,3
100,0

30,5
1, 1
3,0
11,3
2,7
12 ,8
100,0

23 ,1
3,5
3,5
13 ,3
6,9
14,3
100 ,0

12,6
12,1
2,5
13,6
9,5
17,1
100,0

26,7
26,7
1,0
12,9
7,9
10,9
100,0

8,5
52,7
5,4
9,7
5,4
10,8
100.0

i= 493 ,80; DF = 30 ;p < 0,000 (cf = 0,47).

Modos de divisao do trabalho domestico no inicio da conjugalidade segundo
a escolaridade actual da mulher

(/1 = 1691)
UADRO N ° 6.1 8bl

Modos de divisao do trabalho
domestico

Tod.s
as
fami
lias

Sobretudo a mulher. ....
Di vis iio segrnentada entre os conju
ges . .
Mulher e empregada .... .
Mulher e familiares residentes . .. . . .
Algwna partilha conjuga1... .
Bastante partilha conjugal ...

TOIOI ..

:t' = 344 , 91 ; DF = 25; P < 0,000 (c(

36,7

34,8

42,1

38,2

37,6

15,3

10,9

35,7

51 ,5

38,1

34,2

26,3

44,9

26,1

0,4
12,7
2,5
4,2
100,0

0,7
14,4

4,6
8,2
5,7
17,5
100,0

12,2
9,2
4 ,1
14,3
100,0

27,2
12,0
12,0
12,0
100 ,0

3,1
12,4
4,2
7,9
100,0

..... .. ..
=

BachaEnsioo
Licen
Sem Ensino prepa- Ensino relatol ciatura
lie.
secunrat6riol
escola prima
ou
dario incom
unifi
rio
ridade
mais
pleta
cado

0,0
9,1
1,5
3,0
100,0

4.7
7,9
100,0

0,41)

feminino e tambem de alg uma ou bastante partilha conjugal. Nas inquiri
das com baixo nivel de escolaridade, para atem do peso mais elevado da
participas;ao dos fam iliares residentes, as diferens;as sao tenues face ao
momento actuaL Pelo contrario, nos ruvei s intermedios de qualificas;ao,
para alem da presens;a da divisao centrada nosfamiliares residentes e me
nos nas empregadas domesticas, constata-se a existencia de bastante par
tilha conjugal (principalmente nas inquiridas com 0 ensino secundano),
com urn valor muito superior ao do momenta actual (17,5 % no inicio da
vida conjugal, 9,5% actualmente).
No que diz respeito a outras variaveis, 0 quadro de cruzamentos com a
classe social do casal (quadro n.O6.19) mantem a regularidade que tende a
opor os casais socialmente mais favorecidos (ED, PIC), que registam va
lores elevados da divisao centrada na empregada domestica, aos casais
menos favorecidos, sobretudo os do operariado industrial e agricola, com
valores elevados de trabalho feminino. Nos casais chamados de «econo
mia familiar », nomeadamente os pequenos patroes e os camponeses, so
bressai ligeiramente a divisGO segm entada , mas nao deixa de existir uma
diversidade de modos de divisao, desde a participas;ao da empregada do
mestica e de jamiliares residen tes ate alguma p artilha conjugal e a divi
SGO f amiliar. 0 que praticamente nao existe nos pequenos patroes enos
camponeses e ocorre urn pouco mais nos operarios e a modalidade bastan
te divisGO conjuga l. E sobretudo nos casais dos sectores intermedios, liga
dos aos servis;os mais ou menos qualificados (empregados executantes e
profissionais tecnico s e de enquadramento intennedio), que se acentua
tanto a bastante p artilha conjugal como a diviSGO f amiliar. Curiosamente,
o modo de divisao centrado em alg uma p artilha conjugal, na sua expres
sao media de cerca de 12% no universo em estudo, apresenta urn caracter
de transversalidade nas diferentes classes sociais, excepto nos empresarios
e dirigentes, onde apresenta uma quebra significativa.
De assinalar tam bern 0 imp acto significativo de algumas variaveis
que se prendern com as condis;oes de trabalho e os dominios de gratifi
cas;ao da mulber, por comparas;ao com a influencia mais tenue do ana de
entrada na conjugalidade, da religiao ou do numero de filhos ou a idade
do filbo mais novo (quadro n, o 6,19 ). Tendo em conta a leitura que ja
fizernos do quadro n.° 6.17, nao e surpreendente ver que 0 nurnero de
horas de trabalbo profissional da in quirida tern um impacto significativo.
Nao nos surpreende constatar que as rnulberes que trabalbarn poucas
horas estao associadas modalidade sobretudo a mulh er, mas ja e mais
interessante encontrar uma associas;ao entre 0 modo bastante divisGO
conjugal e um horario «normal » (7/8 horas) de trabalbo , assim como
uma associas;ao forte entre a participas;ao da ernpregada domestica ou de

a

gar, nas inquiridas mais escolarizadas (licenciatura completa ou incomple
ta) valores bern inferiores de empregada domestica, compensados, nesta
fa se do inicio da conjugaJidade, por val ores mais elevados de tra balho
~~ L
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familiares residentes e as situac;oes em que a mulher trabalha 911 0 ou 11
e mais horas.

Modos de divisiio do trabalho actualmente e varisveis independentes

[QUADRO N. o 6.19]
Mulher
Divisiio
Bastan·
Sobre segmen· Mulher e fami- Alguma
Ie
Divisao
e
em
partilha
liares
Total
tudo a
tada
partilha familiar
mulher entre os pregada residen· conjugal
conjugal
tes
conjuges
Todas as familiaL .
Classe social do casal (n =
1727):
ED ..... ... .. ..... .... ... .. .
PIC ... .. ... ..
. .. . .
PTE1
. ... .. . . . . .. .. ..... .
IPP...
.. ... .. ......... ..
........... .
c...
.... .......... .......
EE
Or. ..
.. . ..
EE + Ol..
AA + 01. ..
l = 495, 19; DF = 48 ;
p < 0,000 (cf= 0,47)
AIlo de entrada na conjuga·
!iclade (n = 1774):
Ate 1974 ....
..... .....
1975-1979 ...... .. .. .. ........
1980-1984 ....
1985·1989 ....
1990 e mais... .
l= 60,13; DF = 24;
p < 0,000 (cf= 0,18 )
Religiao da mulher (n =
1774)
Sell religiao.. .
Catc1ica nao praticante ...
Catclica praticante ...
Outra religiao .. .
X'=61,11 ;DF= 18 ;
p < 0,000 (cf = 0,18)
Nilmero de filhos residen·
tes (n = 1774):
Urn filho .. ..... .. .. ...........
Dois fithos ....
Tres ftlhos ........ ..
Quatro ou mais ftl.h os .. .
l = 33 , 05; DF = 18;
p < 0,01 (c(= 0,14)
(continua)

34,2

25,0

7,3

3,1

11,8

5,2

13,4

100,0

10,0
14,6
17,9
36,6
35,6
30,4
44,0
36,7
48,4

12,5
15,7
21 ,0
28,2
36,7
24,2
26,7
19,8
28,2

62,5
36,0
17,9
7,3
2,2
1,3
0,0
1,2
0,0

0,0
5,6
2,1
3,8
4,4
33
2,3
3,6
0,0

7,5
13,5
11 ,8
11 ,8
12,2
10,8
12,1
14,1
10,9

2,5
3,4
10,8
1,8
1,1
10,8
3,6
6,9
1,6

5,0
11,2
18,5
10,5
7,8
19,2
11 ,3
17,7
10,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

45.1
31,7
31 ,6
33,2
41 ,0

32,4
26,6
26,1
22,8
17,8

4,2
6,6
8,2
8,3
5,6

2,1
2,4
4,3
2,8
2,8

8,5
12,1
9,0
14,6
15,0

1,4
3,2
5,7
7,3
5,0

6,3
17,4
15,1
11,0
12,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

19,7
34,5
34,9
29,4

26,1
21,9
27,9
20,6

24,6
8,9
4,5
8,8

3,3
3,6
2,5
5,9

14,8
11,4
12,1
14,7

6,6
5,8
4,2
11,8

4,9
13,9
13,9
8,8

100,0
100,0
100,0
100,0

32,7
32,5
38,9
48 ,1

25,4
24,7
26,1
21,5

6,0
8,5
6,0
3,8

2,0
3,6
2,8
3,8

13 ,1
11 ,9
11,5
5,0

7,7
5,2
2,0
1,3

13,1
13,6
12,7
16,5

100,0
100,0
100,0
100,0

I

(COllliflUQ(;iio)

I

Divisao
Mulher
Bastan
te
Divisiio
sObre·lsegmeo. Mulher efaml' Alguma
tudo a
tada
e emhares partllha
'Ih f '1' I Total
.
.
pam
a
mulher entre os prega da reslden· conjugal
.
I amI Jar
conjuges
tes
conJuga
Dominios de gratifica,ao
cia mulher (n = 1228):
Casal, ftlh os e profissao .
Casal, fithos e convivios.
Casal, filhos e rela,oes de
parentesco... .
Casal , filhos e tarefas
domesticas ..
Filhos , tarefas e profis·
sao...
Filhos , tarefas e rela,oes
de parentesco .. .
i = 192,50; DF = 30;
p < 0,000 (cf = 0,37)
Iclade do ftlho mais novo
(n ~ 1774):
Ate I ano.
2·5 anos ... ......... .. ......
6-9 anos . .......... .. ..... ......
10·13 anos ...
14-16 anos.. .... .. .........
X' ~48, 11 ; DF~24;
p < 0,005 (cf = 0.16)

Ntunero de horas dianas de
trabalb.O profissional cia
mulher:
o horas .... .... .......
1-4 horas
5·6 horas ...
7·8 horas
.... .. ........... .
9-10 horas ...
11 e mais horas ...
X'= 169, 35; DF = 30;
p < 0,000 (c(= O,3Q2.

18,3
27,3

19,5
15,1

20,7
12,8

3,6
2,3

13 ,1
14,0

7,6
6,4

17,21 100,0
22 ,1 100,0

33,4

25,0

4,5

3.1

14,3

5,9

13,8

100,0

40,5

35,5

0,6

2,6

8,5

2,3

10,0

100,0

47,5

25,0

0

2,5

12,5

2,5

10,0

100,0

47,0

23 ,5

1,5

2,9

1,5

11 ,8

11 ,8

100,0

36,1
34,7
32,8
34,9
34,3

20,8
21 ,6
25 ,1
28,6
23 ,0

5,6
9,6
7,6
5,0
8,4

,0
4,8
3,2
2,9
2,5

15,3
12,4
14,0
10,0
10,1

6,9
3,2
8,0
3,7
4,5

15,3
13,7
9,3
14,9
17,2

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

28,1
15,2
26,0
23 ,6
27,9
25,8

1,7
8,7
15,0
7,5
13,6
15,2

10,0
13,0
15,0
12,6
12.1
7,6

2,8
2,2
4,7
7,7
0,7
3,0

9,4
10,9
11 ,8
16,9
11 ,4
9,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

45,7
48,9
24,4
29,3
28,6
24,2

2,3
1,1
3,1
2,4
5,7
15,2

Os dominios de gratificaC;30 das mulheres inquiridas condicionam
tambem de forma significativa a divis30 familiar das tarefas domesticas
(quadro n.o 6.19). Podemos salientar tres tendencias. As mulheres que in
cluem nos seus principais dominios de gratificaC;30 as tarefas domesticas
estao francamente sobrerrepresentadas no trabalho f eminino. Em segundo
lugar, verifica-se uma articulaC;30 significativa entre a delegaC;30 na em
pregada domestiea e as mulheres que valorizam a profiss30, os filhos e 0
casalou, em alternativa, aquelas que valorizam 0 convivio, os filhos e 0
casal (esta relaC;30 tambem se encontra para a divisao familiar). Por ulti
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mo, e de sublinhar que 0 modo bastante partilha conjuga l tambem se as
socia a estes dois ultimos dominios de gratificayao, alem de pender, de
forma marcada, para as «tarefas, filhos e relayoes de parentesco».
o quadro n.c 6.19 tambem permite verificar que a religiao, 0 ano de en
trada na conjugalidade e 0 numero de filhos sao factores menos relevantes
no que diz respeito as priticas de divisao do trabalho. Pode observar-se,
por urn lado, que existem poucas diferenyas entre as mulheres catolicas
praticantes e nao praticantes e, por outro lado, que as mulheres sem religiao
estao sobrerrepresentadas na divisao que del ega na empregada domestica
(no entanto, subjacente a esta relayao esta 0 nivel mais elevado de escola
ridade da mulher). Quanto a coorte de entrada na conjugalidade, 0 seu
efeito nao e claro e linear, como se podia esperar. Existe de facto urn de
crescimo progressi vo do trabalho feminino a medida que seguimos as
coortes no tempo. Mas tambem e verdade que 0 valor do modo de divisao
sobretudo a mulher nUllca desce abaixo de urn teryo do total e que sobe
ligeiramente no inicio dos anos 90. A divisCio familiar. por seu lado, esta
associada as coortes que entraram na conjugalidade no flll1 dos anos 70 e
inicio dos anos 80 e cujos filhos tern, no momenta actual, rna is idade. No
entanto, nota-se, apesar de tudo, algurn aumento dos modos de divisao que
implicam algurna participayao do marido. A divisao alguma partilha con
jugal quase duplicou entre a prirneira e a ultima coorte, enquanto a divisao
bastante partilha conjugal passou de 1,4% para valores que se situam en
tre os 5% e os 7% nos anos 80 e 90. Por ultimo, repare-se que 0 impacto
do ntirnero de filhos ressalta aqui ligeiramente, tal como ressaltou no cru
zamento que fizemos com a divisao do trabalho profissional. Sao as mu
lheres com tres ou mais filhos, que, como ja observamos, tendem a ser
donas de casa, que tam bern estao sobrerrepresentadas na modalidade so
bretudo a mulher. Verifica-se tarnbem alguma associayao entre 0 modo de
divisao bastante partilha conjugal e ter urn filho Unico, assim como entre a
delegayao na empregada domestica e ter dois filhos.

Pennanencias e mudanc;as
Voltando agora a questao, acima levantada, da mudanya ao longo do
percurso familiar e a nossa hipotese de aJguma mUdanya dentro de urn
quadro global ainda fortemente marcado por desigualdades de genero,
podemos ver no quadro n. c 6.20 que, para alem das familias em que a di
visao do trabalho domestico nUllca mudou ao longo do percurso conjugal
(mais de metade - 57,9%), houve cinco movirnentos de mudanya entre 0
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Permanencias e mudans:as na divisao do trabalho domestico do inicio da
conjugalidade para 0 moment o actual
[QUADRO W6.201
Ficou igual \ ' UU LUl41)...
Trabalb o feminino (sobre/lldo mu/her, divisdo seg melllada)
A1guma partillla
Bastante partilb a
Mulber e empregada ..
Mulber e fami] iares

Mudou , :::' UUl ULC:l.L) .
Conj ugal indiferenciado para familiar indiferenciado
Bastante partilha conjugal para divisao
Divisao diferenciada para ... mais indiferenciada (subtotal) .... .. ....... . ....... ..
Trabalbo feminino para algurna ajuda (marido ou familiares).
Trabalho feminino para divisao familiar
Trabalho feminino para alguma partilha conJugal ..
Trabalho feminino para mulher e familiares resi dentes ..
A1guma partiilla conjugal para divisao
Trabalho feminino para divisao igualitana
Trabalbo feminino para bastante partilha conjugal.
A1guma partilha conjugal para bastante partilha conjugal
Mudan~a para empregada domestica

\ ' UUl VL<1 l ) ..

Trabalho feminino para mulber e empregada domestica.. ... .. ............. .. .. ... ... .
A1guma partiJha conjugal para rnulher e empregada domestica ..
Bastante partilba conj ugal para mulher e empregada domestica ..
..... .............
Mulber e famiJiares residentes para mulher e empregada domestica ..
Divisao indiferenciada para ... rnais di fereociada (subtotal)
Bastante partilha conjugal para trabalho feminino ..
Bastante partil ha conjugal para algwna partilba conjugal.
De partilha com familiares residentes para .. (subtotal )
Trabalho feminino .
A1gwna partilha conjugal
Bastante partilha conjugal ..
Divisao familiar ..
Outras situa<;:iies
De empregada domestica para
Bastante partiJha conjugal para mulber e familiares residentes
A1guma partilha conjugal para mulber e familiares residentes ... . ...... ......
A1guma partilba conjugal para trabalbo feminino ..

57,9
49,4
1,8
2,1
2,5
2, 1
42,1
2,4
2,4
20,8
/8.2
8,5
7,9
0,9
0,9
2.6
2,2
0,4
4,9

3,4
0,4
0,4
0,7

3,0
2,1

0,9

9,6
6,4
1,2

0,3

1,7
1,4
0,6

0, 1
0, 1
0,6
100.0

inicio da conj ugalidade e 0 momenta actual. 0 primeiro, e mais represen
tativo (uma familia em cinco - 20,8%), assenta na passagem de urn padrao
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tradicional diferenciado (sobretudo a mulher, divisiio segmentada) para
padr6es menos segregados, ora centrados numa divisfio familiar, ora nos
familiares residentes, ora ainda em divis6es em que e sobretudo 0 marido
a participar mais. No entanto, os valores associados a passagem para uma
divisao mais igualitaria (bastante partilha conjugal - 2,6%) sao baixos
em comparayao com os que dizem respeito apassagem para alguma parti
lha conjugal (8%) ou para a divisiio familiar (7,9%). Em resumo, sobres
sai neste movimento de saida de wna divisao diferenciada para outros
formatos a passagem para divis6es que envolvem wna ligeira participayao
do marido ou que apelam a ajuda de todos os familiares. Os outros quatro
movimentos de mudanya sao claramente minoritarios. E a passagem para
uma repartiyao das tarefas domesticas centrada na empregada domestica
(4,9%); e a saida de uma partilha igualitaria no casal para urna partilha
que sobrecarrega a mulher (3%); e a passagem de uma divisao centrada na
mulher enos outros familiares residentes para outro formato (9,6%), qua
se sempre para 0 trabalho feminino ou alguma partilha conjugal (7,6%);
por ultimo, urn pequeno nllinero de famflias (2,4%), em que se passa de
wna partilha conjugal igualitiria para urna divisao que inclui nao s6 a par
ticipayao do casal mas tambem dos filhos (divisfio familiar).
Ficamos surpreendidos, nwna parte anterior do capitulo, com uma cer
ta diminuiyao da divisao conjugal igualitaria ao longo do tempo. De facto ,
a analise das permanencias e mudanyas mostra urn cenario complexo de
movimentay6es que se cruzam. Por exemplo, e possivel constatar que a
partilha conjugal mais igualitaria tanto po de manter-se ao longo do per
curso conjugal, transformar-se numa divisfio familiar em que os filbos se
associam ao casalou ainda passar para uma repartiyao tradicional de tra
balho feminino (quadro n.O 6.20). Examinando, a titulo de exemplo, as
permanencias e as mudanyas a nivel deste tipo de divisao das tarefas 10 ,
verifica-se que se encontram 1igadas a diferentes perfis de mulheres (qua
dro n.o 6.21). A passagem de uma partilha mais igualitiria para 0 trabalho
feminino associa-se, principalmente, a mulheres urn pouco mais velhas,
com tendencia para osci1ay6es a nivel do trabalho profissional (menos de
metade trabalharam sempre a tempo inteiro e muitas trabalham em urn ou
dois momentos ou altemaram 0 tempo parcial e 0 tempo inteiro), perten
centes a todos os niveis de escolaridade e a todas as classes sociais, com
tend en cia mais marc ada, no momenta actual, para terem tres ou quatro
filhos, serem donas de casa ou estarem a trabalhar a tempo parcial e, ain
10 Faz-se 0 exercicio com tres casos para se poderem analisar, em primeiro lugar, as
permanencias e as mudanlfas na modalidade da partilha conjugal mais igualitana.
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da, orientarem-se neste momento, em tennos identitarios, para dominios
de gratificayao que afastam a vida profissional e sublinham no momenta
actual as tarefas domesticas e a vida familiar.

Caracteriza~ao de algumas traject6rias

[QUADRO N. 06.21 J

Variaveis independentes

Nivel de escolaridade da mulher:
Sem escolaridade .......... .. .. .. .. ....... ..
Ensino primario .....
Ensino preparatorioitm.ificado...
Ensino seclllldario .. .
Bacharelato, licenciatura incompleta ....
Licenciarura ou maiL ..

De lrabalho
feminino para
bastante
partilha con·
jugal (It = 38)

5,9
11,8
14,8
17,6

8,6
20,0
8,6

100,0

14,7
17,6
14,7
2,9
-100,0

34,3
5,7
20,0
2,8
100.0

13,2
42,1
39.5
5,2
100.0

8,6
22,9
34,2
25,7
8,6
100,0

21 ,1
10,5
2,6
26,3
23,7
15,8

(co lI(illua)

(11 = 36)

(/1 = 35)

25,0
47,2
16,7
2,8
8,3
100,0

100,0

ldade da mulher:
25·29 300s . . ... . .. ..... ... .. .. ..........
30-34 anos
... ... . .. . . '.-.
35·39 anos....
... ..... ... .. .. ..
40-44 anos ............ .... ..
45-493Oos ..

Manteve 0
igualitario

5,7
20,0
31 ,4
22,9
17,1
2,9
100,0

18,4
47,4
23,7
10,5

Classe do casal:

Ano de entrada oa conj ugalidade:
Ale 1974..
1975·1979 . .. . . ..... ..... ..
1980·1984 ....
1985·1989
.. .. .. .. .... .. ... ..
1990 e mais

De bastante
partilba con·
jugal para
trabalho
feminino

2,6
21 ,0
47 ,4
21 , 1
7,9
100,0

-

17,1
37,1
31,4
14,4
100.0

-

-

2,8
16,7
22,2
50.0
8,3
100,0
2,8
30,6
27,8
27,8
110
100.0
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I
De trabatho
femjnino para

Variaveis independentes

baslante
partilha con
jugal (n = 38)

I
Niunero de mhos residentes:
Urn fUbo.

I

Tres fUbos .. .

34,2
63,2
2,6
100,0

Traject6ria profissional da mulber:
Sempre trabalbo a tempo inteiro ...
Sempre trabalbo a tempo parciaL
Sempre trabalbo a tempo inteiro e a tempo
parciaL
Sempre sem trabalho .. .
Trabalho em um-dois momentos, sempre a
tempo inteiro .... .
Trabalho em urn-dois momentos, a tempo
inteiro e a tempo parcial ..
Trabalho em um-dois momentos, sempre a
tempo parcial ... .
rota!..
Condi,ao do casal perante 0 trabalho actua!
mente:
Ambos trabalbam a tempo inteiro ..
Homem a tempo inteiro, mulher a tempo
Jarcial ...
homem trabalha .... .... -.......... ...
S6 mulber trabalha .. .............. ... .. ... .. ..
Nenhum trabalba ..
Dominios de gratifica,ao
Profissao, mhos, casal ...
Convivios, mhos, casal .. ..
Rela,oes de parentesco, mhos, casal..
Tarefas domesticas, filhos, casal ... ..
Tarefas domesticas, profissao, mhos..
Tarefas domesticas, parentesco, filbos .. ..
Total.. ..
Modelo ideal de divisao do trabalbo :
Modelo igualitario ...
Modelo de compromisso .. ..
Ganha-pao masculino modificado ..
Ganha-pao masculino tradicionaL

I

57,9

De bastanle
partilha con
jugal para
trabalho

Manteve

feminino
(n = 35)

28,6
48,6
11,4
11 ,4
100,0

47,2
50,0
2,8
100,0

48 ,5
5}

5,3

8,6
2,9

34,2

22 ,9

0

igualitirio
(It = 36)

63,8

30,6

5,7
5,7
100,0

81,6

48,5

74,2

2,6
13,2
2,6
100,0

12,1
24,2
12, 1
3,1
100,0

2,9
11,4
2,9
8,6
100,0

31,0
10,4
31,0
13,8

4,2
16,7
33,3
29,3

20,0
24,0
24 ,0
16,0
4,0
12,0
100,0

-

-----

I
1

2,6
100,0

-

-

13 ,8
100,0

16,7
100,0

86,9
10,5
2,6

74,3
11,4
14,3

100,0

100,0

-

5,6
100,0

75,0
11,1
5,6
8,3
100,0

A mudancya oposta, que passa de uma divisao diferenciada para uma
modalidade de bastante p arti/ha conjugal, revela urn perfil diferente : in-

quiridas com niveis intermedios de escolaridade que pertencem sobretudo
aos grupos s6cio-profissionais dos servic;:os (qualificados e menos qualifi
cados) mas tambem ao operariado, que entraram na vida conjugal nos
anos 80, tem em geral dois filhos, trabalharam sempre a tempo inteiro, valo
rizam claramente 0 modelo igualitario de divisao do trabalho profissional e,
do ponto de vista identitario, enfatizam, mais do que as anteriores, a pro
fissao e a vida familiar. Por ultimo, as inquiridas que manti veram sempre
uma partilha igualitaria do trabalho domestico, embora aproximando
-se bastante do ultimo perfil, distinguem-se, por urn lado, por incluirem,
para alem das profissionais dos servic;os qualificadas e menos qualificadas,
algumas profissionais intelectuais e cientificas e, por outro lado, em ter
mos da descend en cia, pela maior tendencia para terem urn filho; tal como
as anteriores, trabalham maioritariamente sempre a tempo inteiro, mas,
pelo contrario, orientam-se, do ponto de vista identitario, de uma forma
mais indeterminada, Em suma, no caso da partilha mais igualitaria das
tarefas, nao se deve esquecer que, apesar de uma associac;:ao forte a mu
lheres com niveis intermedios de escolaridade, este modo de divisao das
tarefas pode emergir noutros meios profissionais e associar-se a mulheres
que nao se identificam, em particular, com uma valorizac;:ao forte da vida
profissionaL Neste contexto, e possivel colocar a hip6tese, por exemplo,
de ser mais importante haver interaccyoes fusionais do casal e da familia do
que 0 sublinhar de certos valores ou gratificac;:oes,

Divisao do trabalho profissional e das tarefas
domesticas: uma visao de conjunto
Para alem da analise anterior, feita passo a pas so, quer dos ideais, quer
das praticas de divisao do trabalho domestico e profissional, procuramos
agora obter uma visao de conjunto da divisao familiar do trabalho, Parte
-se de tres leituras, Primeiro, iremos analisar as discrepancias entre os
ideais e as praticas, seja no dominio da vida pro fissional, seja no da divi
sao das tarefas domesticas, 0 objectivo e verificar se, em cada dominio,
os casais conseguem concretizar, na pratica, as normas a que aderem ou se,
pelo contrcirio, existem desfasamentos entre normas e praticas, Em segun
do lugar, olhamos para os principais modos de <</azer)) a di visao familiar
do trabalho, juntando as praticas de divisao do trabalho profissional as
praticas de divisao do trabalho domestico , 0 objectivo e conseguir perce
ber, nas familias entrevistadas, se predomina urn perfil de dupla jomada
tradicional (ambos trabalham a tempo inteiro, a mulher faz tudo em casa),
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uma dupla jomada atenuada (ambos trabalham a tempo inteiro mas existe
algurna ajuda do marido ou de outros familiares) ou outro modo de conju
gayao do trabalho pago e nao pago. Em terceiro lugar, procura-se ver,
atraves de uma analise estatistica de regressao, quais as variaveis que ex
plicam globalmente as praticas. Importa verificar se sao os capitais esco
lares e materiais, os ideais de divisao do trabalho, a situayao familiar (nu
mero, idade dos filhos e da mulher, tipo de conjugalidade), 0 tempo social
(ano de entrada no casamento), as horas de trabalho dos c6njuges, a religiao,
entre outras, que melhor explicam a variancia das praticas actuais. Por
ultimo, no seguimento deste terceiro ponto, procuramos identificar as va
riaveis que se associam a alguns modelos de divisao familiar do traba!ho
(divisao igualitaria, dona de casa, duplajomada).
A leitura dos quadros n.o s 6.22 e 6.23 mostra que a maior discrepancia
existe, como seria de esperar, entre as nonnas ideais e as praticas de divi
sao do trabalho domestico (quadro n.o 6.23). Na divisao do trabalho profis
sional, 0 desfasamento e muito menor, encontrando-se apenas em cerca de
urn teryo das familias e sobressaindo os casos (24%) em que a norma «am-

Ideais e praticas de trabalho profissional- correspondencias e discrepiincias
(n=1618)
[QUADRO N,o 622]
Ideal

Pratica

Ideal = pratica
Ambos devem trabalhar fora de casa.. .. .
A mulher deve dar uma ajuda, se necessario

Percen
tagem
64,4

Ambos trabalham a tempo inteiro ..
Ambos trabalham - a mulher a tem
po parcial , 0 homem a tempo in

54, 1

1,6
Deve ser s6

0

S6

marido a trabalhar fora de

0

homem trabalha..
2,5

A mulher deve dar uma ajuda, se necessario
S6 0 homem trabalha ..
Mais «igualdade» ideal do que pnitica (SUbtotal) ..
Ambos devem trabalhar fora de casa .. ....... .. I Ambos trabalham - a mulher a tem
po parcial , 0 homem a tempo ill
S6

0

homem trabalha..

Mais <<igualdade» pratica do que ideal (SUbtotal) ..
A mulher deve dar uma ajuda, se necessario
Ambos trabalham a tempo inteiro ...
Deve ser s6 0 marido a trabalhar fora de
Ambos traballiam a tempo inteiro.

I

6,2
24.0

Ideais e prliticas de trabalho domestico - correspondencias e discrepiincias
(n = 1772)
[QUADRO N.O 623J
Ideal

Pratica

Ideal ~ pnitica
Dividir igualmente ..

Bastante partilha conjugal .
AJgwna partilha conjugal..
Marido ajuda ..... .... . , .. " ......
Divisao familiar
Mulher faz
Sobretudo mulher. ..
Divisao segmentada,. ,.
.. .... ...... .. ,.
Mais «jgualdade» ideal do que pratica (SUbtotal) .. .
Dividir igualmente,. ,
I Trabalho feminino,.
Sobretudo mulher. .,
Divisao segmentada ..
AJgum apoio do marido/companheiro ..
AJguma pan:ilha conjugal ..
Divisao familiar ,.
Delega9iio ' "''''' ''''' ... ,..... .. ....... ..
Mulher e empregada.. ,..... ... .... ... ... .
Mulher e familiares .. ...... . , .... ..... ,. ..
Marido ajuda
. .. .. ... , . . ,
Trabalho feminino .. .. ,..... " .... ,... ,.,
Sobretudo mulher. . .... .. ... , ... . ... ,.. ..
Divi sao segrnentada ..
Delega9ao , .............. .. .......
Mullier e empregada
Mulher e famil iares .... .
. .. ...... .. , ... ..... .. .... .... ,
Mai s <<igualdade» pratica do que ideal(subtotal )...
Marido ajuda..
Bastante partilha conjugal
Mulher faz tudo..
AJguma partilha conjugal.
Divisao familiar .. .

I

Percenta
gem
11,3
4,3

3,1
2,9
0,7
0,3
87,5
38,7

21,8
16,9
19,0
8,6
10,4
8,8

6,3
2,5
19.4
11,7
7,7
1,6
1,0
0,6
1,2

0,8
0,2
0,2
100,0

6,4
17,6
11 .6

8,0
3,4

Ambos trabalham - a mulher a tem
po parcial, 0 hornem a temp o
illteiro .

bos deviam trabalhar fora de casa» contrasta com a pratica «s6 0 homem
trabalha» ou 0 «emprego e meio» (quadro n.o 6.22). No entanto, observa-se
tambem urn valor, mais baixo mas com algum significado (11,6%), de mu
!heres que traba!ham a tempo inteiro mas gostariam que 0 homem fosse 0
principal sustento da familia Existe, portanto, uma pequena minoria de mu
lheres que trabalham a tempo inteiro mas que preferiam ser donas de casa.

0,2
100,0

PeIo contrario, na divisao do trabalho domestico, 0 desfasamento entre
nonnas ideais e praticas, no sentido de a nonna ideal ser mais «igualita
ria» do que a pratica, existe para a quase totalidade das inquiridas (87,5%)
(quadro n.o 6.23). Apenas uma mulher em dez (11 ,3%) encontra corres
pondencia entre a sua nonna ideal e as oratic;:l<; N" f''>M rl~~ _ .. - _.
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terizam por esta correspondencia, sobressaem as que tern uma norma ideal
igualitaria e uma divisao «igualitaria» associada a pn'itica de bastante par
tilha conjugal (4,3%).
Dado 0 fosso entre normas ideais e praticas, nao e de admirar que os
principais modos familiares de dividir 0 trabalho pago e nao pago, se jun
tarmos as praticas de divisao do trabalho domestico e as do trabalho pro
fissional, estejam marcados por tres grandes modalidades (quadro n.o 6.24):
aquilo a que na sociologia e costume chamar dupla jornada da mulher
(duplo emprego, com os dois a tempo inteiro, e a mulher a fazer tudo em
casa) (33,8%), urn segundo modo que podemos designar por duplajornada
atenuada (ambos trabalham a tempo inteiro, existe algurna partilha conjugal
ou a mulher e ajudada pela divisao familiar ou pelos familiares residentes)
(21 %) e urn terceiro modo da dona de casa (s6 0 homem trabalha; a mu
lher e dona de casa e faz sozinha as tarefas domesticas: 19,4%). Ao todo
estas tres principais configurayoes representam 74,2% do total.

Modos de divisao familiar do trabalho profissional e domestico

[QUADRO N.o 624]
N
'
I u
mero
DupJa
Jomada e mela ...
DupJa jomada atenuada pela familia (subtotal)..
... por alguma partilha com 0 marido..
.. por divisao familiar ..
... por divisao com familiares residentes.
Dona de casa ..
Dona de casa ajudada pela familia (subtotal).
... ... ...... ............
.. . por a1guma partilha rom 0 marido ..
.. por divisao familiar ..
. por di visao rom familiares residentes..
Duplo emprego e deJega9ao na empregada domestica ..
Duplo emprego e divisao igualitaria..
Tempo parcial da mulher com ajuda domestica (subtotal) ..
Tempo parcial/dona de casa com empregada .. .
Tempo parci al com alguma partilha conjugaL .
Tempo parcial rom aJuda da familia ..

546
78
341
135
168
38
314
106
57

40
9
102
70
61
19
23
19
1618

Outras

situa~oes

da

I

Percenta
gem
33, 8
4.8
21,0
8,3
10,4
2,3
19,4
6,6
3,5
2,5
0,7
6. 3
4,3
3,8
1,2
1,4
1,2
100,0

158
1776

* As outras situayoes da amostra incluem: s6 a roulher trabalha , dentro e fora de easa
(3 ,3%); nenhum trabalha, trabalbo domestieo feminino (2,3%); outras sihl2yoes (3,3%).
"2/1Q

As outras configurayoes sao cIaramente minoritarias, mas e interes
sante descreve-las. E a situayao dajornada e meia em que ele trabalha a
tempo inteiro, ela a tempo parcial e s6 a mulher faz 0 trabalho domestico
(4,8%); sao os casais em que s6 0 homem trabalha mas a dona de casa e
ajudada por alguma partilha conjugal ou pelos familiares (6,6%); e 0
caso dos casais de duplo emprego e delegar;iio na empregada em que
ambos trabalham a tempo inteiro e a maior parte do trabalho domestico e
feito pela empregada (6,3%); e a situayao de uma divisao que conside
ramos aqui de duplo emprego e divisiio igualitaria na medida em que
ambos trabalham a tempo inteiro e existe bastante partilha conjugal das
tarefas domesticas (4,3%) e, por ultimo, os casos de trabalho a tempo
parcial com ajuda em que, apesar de 0 homem trabalhar a tempo inteiro
e a mulher a tempo parcial (rna is raramente e dona de casa), existe al
guma partilha conjugal, a ajuda da familia ou 0 trabalho pago de uma
empregada (3,8%).
As pn'iticas estao fortemente associadas aos mveis de escolaridade da
mulher e a cIasse social. Ressaltam tres grandes perfis (quadros n.o s 6.25a
e 6.25b). Urn prin1eiro que podemos dizer que e «tradicional algo modifi
cado». Para as mulheres sem escolaridade ou com 0 ensino primano pre
domina a dupla jornada, a jornada e meia ou a soluyao dona de casa, isto
e, as configurayoes em que a mulher faz as tarefas domesticas sozinha e
fica muitas vezes em casa. Surge, no entanto, 0 apoio familiar, atraves de
alguma partilha conjugal, da divisao familiar ou dos familiares residentes,
como urn aliviar alternativo (mas minoritano e abaixo da media) desta
sobrecarga feminina. Urn segundo perfil, «em transiyao» para novas for
mas de divisao familiar do trabalho pago e nao pago, associa-se sobretudo
as mulheres com 0 ensino secundario. As modalidades dupla jornada e
dona de casa estao abaixo da media e sobressai uma pluralidade de estra
tegias para contornar a dupla jornada pura: encontram-se aqui os valores
mais elevados de dupla jornada atenuada pela familia (30,5%) e de duplo
emprego com divisiio igualitaria (duplo emprego associado a bastante
partilha conjugal: 9,1 %); 0 duplo emprego com delegayao na empregada
domestica tam bern esta presente, mas com valores pouco elevados, quan
do comparados com os das familias em que as mulheres tern urn myel de
escolaridade mais elevado. 0 ultimo e urn perfil «abastado» em que predo
mina 0 duplo emprego com delegar;iio na empregada domestica (47,1 %),
aparecendo, com valores inferiores mas algum significado, a dupla jorna
da atenuada pela familia (14,1%) e 0 tempo parcial ajudado (18,8%).
A modalidade duplo emprego e divisiio igualitaria esta aqui pr6xima da
media (4,7%).
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33,8
4,8
21,0
19,4
6,6

29,4
13,3
5,9
42,6
8,8

38,6
5,4
19,6
23,8
8,0

35,5
2,6
23 ,8
19,2
7,6

27,3
4,8
30,5
11 ,8
2,1

28,7
6,9
13,8
5,7
2,3

8,2
5,9
14,1
,0
1,2

Se introduzirmos a variavel das praticas de coesao conjugal e familiar,
devido a hipotese atras levantada de que poderia estar associada a uma
tendencia para partilhas conjugais mais igualitarias, observa-se - atraves
do indicador que remete para a quantidade de conversas e actividades con
juntas no casal e na familia (v. capitulo 5) - que tern algum impacto, em
bora inferior ao dos capitais escolares (quadro n.o 6.26). Nota-se que 0
modo duplo emprego, divisao igualilaria esta associado a urn numero
medio elevado de conversas e actividades conjuntas e que 0 mesmo se
passa com as modalidades duplo emprego e delega9ao na empregada e
dupla jornada alenuada. Em suma, observa-se que a menor segregac;:ao de
genero e entre pais e fillios a nivel das interacc;:oes tern tendencia para se
associar a partilhas a mvel das tarefas domesticas, mas tambem, em alter
nativa, a uma delegac;:ao do trabalho domestico noutras pessoas.

6,3
4,3
3,8
100,0

0,0
0,0
0,0
100,0

1.1
2,0
1,5
100,0

3,1
5,5
27
100,0

11,2
9,1
3,2
100,0

19,5
6,9
16,2
100,0

47,1
4,7
18,8
100,0

Numero medio de conversas e actividades do casal e casal e filhos
segundo os modos de divisao do trabalho profissional e domestico

Modos de divisao familiar do trabalho profissional e domestico segundo
a escolaridade da mulher
(n = 1618)
[QUADRO N° 6.25a]
Ensi[lo
Bacba
Sem Ensi[lo prepa- Eosino relatol Licen·
cia tu ra
escola· prima ratoriol secun
lie
unifi
dario illcom e mais
rio
ridade
cado
pleta

Todas
as
,"Iodos de divisiio familiar do trabalho
fa mi·
lias

Dupla jomada....
Jomada e meia.....
Dupla jomada atenuada pela familia
Dona de casa .. ........... .... . ........ ... ...
Dona de casa ajudada pela familia ...
Duplo emprego e delegacriio na em
pregada ................ ... .. .. .......
Duplo emprego e ctivisao igualitaria.
.. ... ..
Tempo parcial com ajuda ..

Total ...... .. ... ...... ...

.. ......

i= 553, 93 ; DF = 35;p < 0,000 (cf= 0,51 ).

[QUADRO N.o 6. 26]
Dupla jomada
Jomada e
Dupla jomada atenuada pela familia ....
Dona de
Dona de casa ajudada pela familia ..
Duplo emprego com delegacriio na empregada ..
Dupl0 emprego e ctivisao igualitana ..
Tempo parcial com ajuda..

Modos de divisao familiar do trabalho profissional e domestico
segundo a cia sse social do casal
(n=1617)

Tota!. ...
F(7,1617)

[QUADRO N .o 6.25b]
Todas
Modos de divisiio familiar do
as
trabalho
fami
lias

Dupla jomada ..
Joroada e meia....
Dupla jomada atenuada pela
familia....
Dona de casa ...
Dona de casa ajudada pel a
familia ... .
Duplo emprego e de lega~ao
na empregada ...
Dupl o emprego e divisiio
igualitana .....
Tempo parcial com ajuda ...

Total... ..

ED

PIC

PTEI

IPP

C

EE

01

= 33,73 ; p< 0,000; Ela 2 = 0, 13.

EE+ AA+
+01 +01

33,8
4,8

7,9
2,6

21,3
0,1

29,6
6,5

37,8
4,0

52,4
2,4

26,3
3,9

28,5
2,1

44,2
11 ,4

44,4
7,9

21,1
19,4

5,3
10,5

17,3
9,3

25,3
2,7

19,6
22,2

17,9
16,7

24,9
22,4

15,2
38,9

32,2
0,4

14,3
23,9

6,6

5,3

4,0

1,0

5,7

3,6

12,2

12,5

0,0

7,9

6,3

44 ,7

29,3

17,7

6,5

2,3

1,5

0,0

0,8

0,0

2,7
1,4
1,6
1,1
6,5
4,3
7,8
2,7
9,7
2,6
4,5
0,1
2,8
0,0
36
1,0
7,5
3,8 21.1 16,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ,100,0
-

i= 673,78; DF = 56; p < 0,000 (cf= 0,54)

7,85
8,22
9,34
7,45
8,66
12,42
11 ,07
10,49
8,61

-

Comparado com a influencia dos capitais escolares da mulher, 0 im
pacto das norrnas ideais tambem e bastante menos significativo (quadro
n.o 6.27). E verdade que 0 modelo ideal divisao igualilaria se encontra
mais associado as praticas em que existe alguma participac;:ao do mari
do/familiares (dupla jornada alenuada) e ao duplo emprego, divisao igua
filaria ; mesmo assim, no total das mulheres que aderem a este modelo,
31 ,5% fazem uma dupla jomada, 8,6% delegam na empregada e 15% sao
donas de casa.
Se os modelos ideais sao pouco determinantes das praticas, quais sao
entao os principais factores explicativos das praticas de divisao familiar
do trabalho observados? Para compreenderrnos a diversidade das praticas
de divisao familiar do trabalho e as suas principais detenninantes, a leitura

Karin Wall, Maria das Dores Guerreiro
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Modos de divisao do trabalho profissional e domestico segundo
divisao do trabalho
(n=J6J8)

0

modelo id ea l de

Determinantes das praticas de divisao do trabalho profissional e domestico

(c ategorical regression com optimal scaling)
[QUADRO N.o 6.28]

[QUADRO N.o 6.27]

Modos de divisiio familiar do trabalho
profissiooal e domestico

GanhaModelo -pao
Modelo
de
masculi- Ganna
igualiti com
no
-piio
rio:
promis modifi mascuti
Todas igualda so: JIlais cado:
no:
f a~.
de nos igualda ajuda mulher
anu las dois
de na mutua em caS3,
domi profissilo (ela na homem
do que profis ajuda-a
nios

I

I

Desi
guaJda
de
absolu
ta oos
dois
domi
nios

em cas.a sao, elf

em casal
Dupla jomada...
lomada e meia ..
....... .
.. .. -....
Dupla jomada atenuada pela familia .. ........ ..
Dona de casa ....
Dona de casa ajudada pela familia ..
Duplo emprego e delegayiio na empregada .. ..
Duplo emprego e divisao igualitiuia ..
Tempo parcial com ajuda ...
. " ..., .

Total. .

33,8
4,8
21 ,0
19,4
6,6
6,3
4,3
3,8
100,0

31,5
4,4
23,2
15,0
6,4

8,6
6,3
4,6
100,0

44,\
5,0
18,0
20,9
4,4
3,8
1,9
1,9
100,0

29,0
7,5
17,0
29,0
9,9
3,6
1,2
2,8
100,0

33,2
2,2
19,4
31,2
6,5
0,0
2,2
5,3
100,0

38,5
0,0
23 ,0
30,8
7,7
0,0
0,0
0,0
100,0

t = 108, 55; DF = 28; p < 0,000 (cl = 0,25).

Va ria vel depen den te
(modelos de praticas de divisao do
trab.lbo)

Variaveis independentes

Beta

F

ldade actual da muJher... .
Nillnero de ftlhos co-residentes actualmente .. ..
ldade do filho mais novo ...
ldade do filho mais velho ...
Tipo de lUliao actualmente ...
V. de vida profissional
Numero de horas de trabalho profissionaJ da mulher
actualmente.....
Numero de horas de trabalho proflssional do conjuge
actual mente .. .
Traject6ria profissional da mulher .. .. ..... ..... ... ... ... .... . ..
Ideais e identidade feminina:
Modelo ideaJ de divisao do trabalho ...
.. ... . .. . . ... .. . .
Dominios de gratificayao..
Pnlticas de coesao:
Numero de actividades/conversas em casaJ e casaJ e fi

0,031
0.000
0,008
-0,021
-0,025

3,642
0,000
0,268
0,863
5,685

0,057
n. s.
n. s.
n. s.
0,004

-0,307

267,035

0,000

0,050
0,166

24,692
141 ,980

0,000
0,000

-0,023
0,022

5,302
4,428

0,000
0,001

-0,04 7

9,634

0,000

0,526
-0,032
0,061
0,000
0,034
-0,023
1258
0,60

16,648
9,790
33,465
0,000
10,670
4,541

0,000
0,010
0,000
n. s.
0,000
0,031

V. de contexio social :
Escolaridade actual da mulher.
Escol aridade actuaJ do conjuge .. ..
Classe sociaJ do casal.. ..
.. ............. .
Religiao da mulher... .
Regiao de residencia (NUTSII ) .
Arlo de entrada na conjugalidade...
"

do quadro n.o 6.28 mostra que nao podemos basear-nos em preditores ou
em l6gicas explicativas {micas ll.

N=
R' ajustado
J 1 A fun de apreendermos, na sua gIobalidade, 0 efeito gerado por um conjunto alarga
do de variaveis consideradas iodependentes (biograficas e de vida familiar, de vida profis
sional, de ideais e identidade feminioa, de praticas de coesao e de contexto social) sobre os
«tipos de divisao do trabalho» (a variavel dependente), recorremos a tecnicas de analise de
regressao, que nos permitem identificar as variaveis iodependentes que mais tem probabi
lidade de predizer a variaveI dependente, assim se encontrando um modelo explicativo
optimizado. Nurna prirneira fase da analise realizamos urna anaJise de regressiio categorial
(optimal scaling). tecnica adequada ao tratamento de variaveis nominais, tratando 0 con
junto dos modos de divisao familiar do trabalho profissional e domestico como variaveI
dependente (v. quadro n.o 6.2 8). Numa segunda fase utilizamos 0 mesmo modelo analitico
para explicar a variayao de tres modos de divisao do trabaUlo, isoladamente: 0 modo em
prego duplo e clivisao igualitana, 0 de dupla jomada eo de dona de casa. 0 seu tratamento
como variaveis bioarias (0-1) permitiu agora a realizayao, em separado, de tres analises de
regressiio logistica que permitiram identificar, para cada tipo, urn modelo explicativo es
pecifico (v. quadro n.O 6.29). Atraves deste procedimento e possivel avaliar em que rneclida
as variayoes ocorridas nas variaveis iodependentes explicam as da variaveI dependente.
Sobre esta tecnica de anruise estatistica, v. Freire (2001).

')"'"

Sig.

V. biograficas e de vida familiar:

As variaveis biogrMicas e de vida familiar sao as que, a partida, sao
menos determinantes. A idade actual da mulher tern alguma importancia,
sabendo-se que as mulheres mais velhas se associam, em geral, a uma di
visao mais diferenciada de divisao do trabalho, mas a idade e 0 numero de
filhos, que podem influenciar alguns modos especificos de divisao, nao
aparecem globalmente como urn factor-chave significativo. Pelo contra
rio, 0 tipo de uniao tern algurna importancia. Se formos ver 0 sentido des
sa influencia, observa-se no nosso inquerito que 0 casamento civil esta
mais associado a pniticas menos diferenciadas de divisao familiar do tra
balho. Quanto a variavel das interacyoes (praticas de coesao) que acaba
mos de mencionar, emerge, neste modelo explicativo, como uma determi
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nante significativa, levando-nos a sublinhar que as norm as ideais e os
constrangimentos exteriores interagem sistematicamente com as dinami
cas intemas da vida familiar.
As variaveis da vida profissional tern urn peso muito detenninante, Sao
as horas de trabalho profissional, tanto do homem como da mulher, que
representam urn dos preditores de maior relevo, contrariando, alias, uma
ideia por vezes avanyada de que 0 «tempo» relativo de cada conjuge pou
co importa para a divisao familiar do trabalho. 0 peso preditivo do ntune
ro de horas de vida pro fissional da mulher tern urn valor elevadissimo de
vido a associayao muito marcada entre 0 modelo dona de casa e uma
divisao segregada das tarefas domesticas. E importante, pois, sublinhar a
relevancia dos outros dois factores, 0 numero de horas de trabalho profis
sional do homem e a trajectoria profissional da mulher. Em surna, em ter
mos da logica dos recursos, as condiyoes de trabalho, associadas aqui as
horas e a trajectoria feminina de trabalho pro fissional, implicam constran
gimentos de tempo que tern, aflllal, urn pesado poder preditivo.
Interessante e tambem 0 valor explicativo, algo significativo mas nao
em demasia, das norm as ideais e das identidades femininas. Num quadro
de privatizayao da familia, podia esperar-se, e e urna hipotese colocada
por alguns sociologos da familia, que as normas e as preferencias fossem
os principais preditores da organizayao da vida quotidiana do casal. Neste
conjunto de variaveis, 0 modelo ideal de divisao familiar do trabalho e os
dominios de gratificayao da mulher sao variaveis com algurn valor expli
cativo, mas muito menos marcante do que as variaveis de vida profissio
nal.
No entanto, para alem das variaveis de vida pro fissional, e sobretudo a
myel do estatuto socio-economico do casal que se encontram as principais
determinantes. Os mveis de escolaridade da mulher e do homem sao dois
preditores fundamentais, mas e sobretudo a escolaridade da mulher, urna
variavel que se sabe estreitamente articulada com os recursos profissionais
e os rendimentos femininos, que parece pesar mais. A myel dos outros
preditores sobressai claramente a classe social do casal, seguida pela regiao
de residencia e, de longe, pelo tempo social (ano de entrada na conjugali
dade). No caso da regiao convem nao esquecer que e uma variavelligada
a outros factores, como a escolaridade, os grupos socio-profissionais e 0
tipo de conjugalidade. Por ultimo, e de salientar que a religiao da mulher
nao tem urn poder explicativo significativo.
Se isolarmos agora alguns modos especificos de divisao familiar do
trabalho - duplo emprego com divisiio igualitaria, dona de casa e dupla
jornada (quadro n.o 6.29) -, constatamos, atraves de uma analise de re
gressao logistica, que os preditores podem ser diversos. No modo da divi-

Determinantes das praticas de divisiio do trabalho profissional e domestico
(regressoes iogislicas)

[QUADRO N. o629)
Modelo igualiuj-

Modelo dup/a

ModeJo dona de

rio

jornada

casa

Variaveis independentes
R

Wald

Sig.

R

Wald

Sig.

R

Ward

Sig.

V biograticas e de vida familiar:
ldade actual da mulher....
Nfunero de fllhos co-residen
-D,740 8,874 0,003
tes actual mente ....
Idade do fi!ho mais novo ...
ldade do filho mais velho .... .
-D,479 4,446 0,035
Tipo de uniilo actualmente.
V de vida profissional:
Numero de horas de trabalho
profissional da mulher
actual mente ..
0,136 8,034 0,005 0,422 [29,913 0,000
Numero de horas de trabalho
profissional do conjuge
actualmeDte .....
Trajectoria profissional da
-0,311 3,642 0,056 2,637 154,074 0,000
mu!her..
Ideais e identidade feminina:
Modelo ideal de divisao do
-D,928 7,973 0,005
trabalho..
14,248 0,014
Dominios de gratifica,30 .. ..
14,637 0,012 (a)
24,755 0,000 (a)
(a)
Pniticas de coesiio:
Numero de actividadesfcon
versas em casal e casal e fi
0,134 13,220 0,000 -D,107 20,154 0,000 -{),097 7,866 0,005
!hos...
V de contexto social :
-0,208 6,892 0,009
Escolaridade actual da mulher
Escolaridade actual do c6nju
ge..
29,666 0,000
Classe social do casal .....
(a) 13,454 0,('S7
(a)
Religiao da mulher.. ...
Regiao de residencia (NUT-

Sm .

(a)

19,677 0,001

Ano de entrada na conjugal i
dade .... ... ... ... ..
Jl=

R' ajustado
(a) V. categoriaL

-

1 115
0,18

[ 11 5
0,42

-

1115
0,63

sao igualitaria, a classe social do casal (ia vimos que existe uma ligayao
aos grupos socio-profissionais intermedios - PTEI e EE -, mas que nao e
exclusiva) e os niveis de escolaridade emergem como determinantes, mas
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pouco significativos, As variaveis da vida familiar, quer 0 numero de fi
lhos (tendencia para ter um filho), quer as prMicas de coesao (mais coesao
conjugal e entre pais e filhos) , assumem aqui valores mais significativos,
observando-se tambem algum impacto dos idea is (mais igualitaristas) e
dos dominios de gratificayao, No entanto, no caso deste modo de divisao
familiar, podemos verificar que 0 modelo de regressao nao tern muita ca
pacidade explicativa, 0 que nao se verifica no modo dona de casa. Neste
ultimo, os principais preditores sao indiscutivelmente as variaveis de con
texto social - a classe social (casais operarios, casais de independentes e
pequenos proprietarios, casais operarios agricolas e industriais) e a regiao
de residencia -, assim como a traject6ria profissional da mulher (centrada
em traject6rias «sempre sem trabalho» ou «trabalho em urn ou dois mo
mentos). Duas variaveis da vida familiar tambem tern algum impacto: 0
tipo de lll1iao conjugal (tendencia para viver em uniao de facto) e as prMi
cas de coesao, sendo 0 modo dona de cas a 0 que tern 0 valor mais baixo
de coesao familiar. Curiosamente, a idade da mulher e 0 ana de entrada na
conjugalidade nao aparecem como factores detenninantes, sugerindo as
sim que os factores de classe, de inseryao pontual no mercado de trabalho
e de gratificayao (valorizayao das tarefas domesticas) sao rnais explicati
vos do que 0 facto de ter casado num tempo social em que os papeis de
genero enfatizavam 0 ideal e a pratica da mulher dona de casa. 0 terceiro
modo de divisao familiar do trabalho analisado - a dupla jornada - apare
ce associ ado a quatro variaveis detenninantes: 0 nivel de escolaridade da
mulher (mulheres com 0 ensino primario ou preparat6riolbasico), os do
minios de gratificayao (valorizayao sobretudo dos «filhos, das tarefas e da
profissao»), as horas de trabalho profissional da mulheres (que tendem a
trabalhar urn nlimero medio de sete ou oito horas) e praticas de coesao
familiar que tambem sao menos fusionais; a traject6ria profissional da
mulher, que se liga mais a traject6rias continuas de trabalho, tambem tern
algum impacto.

Conc1usao
Conhecer os diferentes modos de divisao do trabalho nas familias por
tuguesas foi 0 principal objectivo deste capitulo. Para alem de descrever
mos as nonnas ideais e as praticas, quer da divisao familiar da vida profis
sional, quer da divisao das tarefas domesticas, procuramos responder a
cinco interrogayoes: se a presenya de outros, pagos ou nao pagos, influen
cia as diversas configurayoes de divisao do trabalho , isto e, se a existencia
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de empregadas domesticas e de familiares co-residentes ainda tern alguma
relevancia nas famflias portuguesas; se os desfasamentos entre normas
ideais e praticas se mantem e quais os contomos, quantitativos e qualitati
vos, que assumem; se os modos de divisao familiar do trabalho, em parti
cular das tarefas domesticas, pennanecem, ou nao, ao longo da vida fami
liar como uma matriz rigida da dinamica conjugal; quais as principais
detenninantes, desde as variaveis biograficas e de vida familiar ate aos
contextos sociais, que mais condicionam actualmente as praticas de divi
sao familiar do trabalho; fmalmente, se a ruptura com 0 passado traya no
vos modos de divisao familiar claramente diferentes, se nao existem prati
camente mudanyas nas praticas ou ainda se 0 cenario tende a recompor-se
numa pluralidade matizada de modos de divisao, lll1S mais pr6ximos do
passado, outros em mudanya.
A prime ira conclusao a que chegamos da leitura dos resultados vern
responder a ultima interrogayao: na divisao profissional do trabalho, 0
duplo emprego, em que ambos os c6njuges trabalham a tempo inteiro,
destaca-se decisivamente, rompendo com 0 perfil do provedor masculino
Unico, mas sem quebrar todos os layos com outras fonnas de divisao do
trabalho profissional. Por exemplo, apesar de predominante, a modalidade
duplo emprego coexiste com a da dona de casa em todos os grupos sociais e
com 0 emprego e meio. As cumplicidades actuais entre os varios modos
de divisao tambem se revelam atraves da analise das traject6rias de traba
lho profissional: enquanto nos homens existe uma traject6ria tmica «sem
pre com trabalho» e urn aumento progressivo das horas de trabalho ao
longo do percurso familiar, as mulheres caracterizam-se por uma plural i
dade de traject6rias (sempre com trabalho a tempo inteiro - 44%; sempre
sem trabalho - 12,3%; altemando 0 trabalho e 0 estar em cas a - 35,9%) e
uma diminuiyao das horas de trabalho ao longo do percurso familiar. Em
suma, num quadro generalizado de trabalho a tempo inte iro , as mulheres
com filhos tend em a gerir a relayao entre as duas esferas da vida profissio
nal e da vida familiar de fonnas variadas. Os c6njuges, pelo contrario,
aparecem sistematicamente retratados no perfil de provedor que trabalha
sempre, geralmente mais horas e a tempo inteiro.
Quanto a divisao das tarefas domesticas, os resultados confmnam os
dados de outros estudos onde se sublinha que a participayao do homem e
muito menor do que se poderia esperar em funyao das nonnas actuais de
reciprocidade e de igualdade no casal. Predomina no momento do inqueri
to uma repartiyao das tarefas domestic as em que a mulher /az sobretudo
sozinha as tarefas rotineiras (em 59% das familias). Existe depois, para
alem de urn modo centrado na delegar;iio das tare/as (na empregada do
mestica ou em familiares co-residentes: 10% das familias), urn modo as
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sociado a uma partilha conjugal das tarefas (17% das familias). E mais
frequente sob a forma de uma participayao regular do conjuge nas com
pras e nurna das tarefas rotineiras (refeiyoes geralmente), apelidada por
nos de alguma partilha conjugal (11 ,8%), e menos frequente sob a forma
de bastante partilha conjugal, em que 0 conjuge partilha duas ou mais
tarefas rotineiras (5 ,2%). Por ultimo, a divisao familiar (13,4%), em que
participam 0 casal e os filhos, mas 0 conjuge tambem partilha pelo menos
uma tarefa rotineira. Assim, apesar de minoritirios, estes ultimos modos
de divisao das tarefas indicam que, no momenta do inquerito, a transfor
mayao da segregayao de genero tal como a conhecemos habitualrnente - a
mulher a fazer todas as tarefas rotineiras, 0 homem a fazer urna ou duas
tarefas masculinas (reparayoes e tarefas administrativas) - conduziu a par
tilhas mais conjuntas das mesmas tarefas em cerca de 30% das familias .
De salientar, no entanto, que, apesar de os dados serem indicativos de
mudanyas em relayao ao passado, colocam-nos perante uma participayao
masculina globalrnente pouco intensa e pouco diversificada. Em suma,
denota-se ainda alguma dificuldade em questionar 0 perfil da mulher
como principal responsavel pela vida familiar e pelas tarefas domesticas,
o que nao significa que os conjuges nao comecem a ter, em muitas familias,
uma participayao sistematica nalgumas tarefas tradicionalmente mais fe
mininas (sobretudo nas compras, na feitura das refeiyoes e na loiya).
No que diz respeito a nossa primeira interrogayao, relativamente a
presenya de outros intervenientes que se situam na orbita do casal, os da
dos sublinham dois tray os menos referidos nos estudos sobre a divisao do
trabalho nas familias. Primeiro, 0 facto de a delegayao nos familiares co
-residentes enos flihos/as apresentar, em certos momentos da vida familiar,
valores significativos (quase uma em cada oito familias para cada modo
de divisao). Por outro lado, a imp0rWncia da empregada domestica: apesar
de apresentar valores menos elevados no total das familias, representa,
para alguns grupos sociais mais favorecidos (ED, PIC), 0 modo de divisao
predominante das tarefas domesticas. Estes resultados sugerem uma con
clusao importante: que 0 facil recurso ao trabalho pago para as familias
mais favorecidas e 0 valor ainda elevado de familias complexas em que
jovens casais residiram com os ascendentes podem ter amortecido 0 im
pacto do duplo emprego para alguns casais. Por outras palavras, a atenua
yao da sobrecarga feminina atraves de uma mobilizayao de vanos elemen
tos da familia nuclear, da empregada e da cooperayao de ascendentes
co-residentes indica que a passagem para 0 padrao do duplo emprego foi,
ao longo das ultimas decadas em Portugal, suportada e estruturada nao so
pelas mulheres com jornadas duplas, mas tambem por uma pluralidade de
intervenientes, desde os familiares co-residentes ate aos filhos adolescen-
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tes, 0 conjuge e as empregadas domesticas. Um segundo trayo pouco refe
rido e 0 facto de, nas familias em que a mulher e dona de casa ou trabalha
a tempo parcial, e embora 0 padrao predominante seja «sobretudo a mu
Iher fazer tudo », existirem situayoes em que 0 homem partilha as tarefas
domesticas, com a mulher ou com a mulher e os filhos, apesar da «domes
ticidade» da mulher. Em suma, 0 principio da participayao masculina em
casa nao decorre apenas da divisao do trabalho profissional ou da disponi
bilidade relativa de cada membro. As normas de maior igualdade e de fu
sao conjugal conduzem actualrnente, nalguns casais, a cooperayao mascu
lina nas tarefas domesticas mesmo quando a mulher e dona de casa ou
trabalha a tempo parcial.
Uma terceira conclusao a que chegamos da leitura dos dados prende-se
com 0 desfasamento entre normas ideais e praticas. Confinnando a hipo
tese de partida, 0 desfasamento e menor no que diz respeito a divisao do
trabalho profissional do que no funbito das tarefas domesticas, on de a
maioria (88%) das mulheres tem um ideal mais «igualitarista» do que as
praticas de divisao das tarefas domesticas na sua familia. Resulta do des
fasamento que 0 modo de divisao do trabalho profissional e domestico da
dupla jornada, em que ambos trabalham a tempo inteiro e a mulher faz a
maior parte das tarefas domesticas, tem urn valor muito elevado (34%) e e
o modelo predominante no momenta actual. Por ordem de importancia,
seguem-se-Ihe a dup la jornada atenuada (21 %), sobretudo por alguma
partilha conjugal ou pel a divisao familiar, 0 modo dona de cas a (19%) eo
da dona de casa ajudada pela familia (7%), 0 modo duplo emprego com
delegar;iio na empregada domestica (6,3%), 0 modo duplo emprego e di
visao igualitaria (4%) e 0 modo temp o parcial com ajuda, on de a mulher
que trabalha a tempo parcial tem ajuda da empregada ou da familia (4%).
Uma quarta conclusao refere-se a mudanya dos modos de divisao das
tarefas domesticas ao longo do percurso familiar. Os dados revelam a
existencia tanto de permanencias como de mudanyas (presentes em quase
metade das familias do inquerito). Sao resultados que nao inviabilizam
totalrnente a ideia de Kaufmann segundo a qual os habitos domesticos sao
sedimentados desde muito cedo na relayao a dois. Mas indicam que exis
tern outros factores e acontecimentos que intervem, ao longo da vida fami
liar, para reestruturarem ou ate mudarem radicalrnente os primeiros h:ibi
tos. Os resultados sugerem varios eventos: a saida ou a entrada de
familiares que participavam ou passam a participar de forma sistematica
nas tarefas domesticas (filhos adolescentes, familiares co-residentes); a
possibilidade economic a, ao fim de alguns anos de vida a dois, de contra
tar uma empregada domestica; 0 desejo de regressar a casa e as tarefas
domesticas sentido por mulheres mais velhas que, nesse processo, vaG
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implementar uma divisao mais diferenciada seglmdo 0 genero do que no
inicio da conjugalidade; uma interacyao conjugal rna is permeavel a nego
ciayao, em casais novos em que a mulher valoriza a sua profissao, 0 que
perrnite integrar progressivamente 0 parceiro nalgumas tarefas rotineiras.
Em resumo, 0 espayo para mudanyas nao parece de mane ira alguma fe
chado, notando-se, nesta primeira leitura, que a organizayao das tarefas
revela alguma plasticidade, sem permanecer necessariamente como uma
matriz rigida e estavel da conjugalidade.
A ultima e quinta conclusao tern a ver com os enraizamentos sociais
dos diferentes modos de divisao familiar do trabalho. A analise dos ideais
e das praticas de repartiyao permitiu-nos relativizar, ao longo deste capitu
lo, as hip6teses da privatizayao familiar e das preferencias subjectivas
como principais produtoras das actuais praticas de divisao familiar do tra
balho. Isto nao significa que as normas sUbjectivas e as identidades (aqui
analisadas atraves dos dominios de gratificayao) das mulheres nao tenham
nenhum efeito sobre as praticas. Nos casais caracterizados por urn modo
de divisao dupfo emprego e divisao igualitaria. as mulheres tern ideais
«igualitaristas», mas nos casais dupfa jornada urn teryo das mulheres tam
bern os tern.
Como pudemos observar, sao sobretudo as desigualdades sociais e as
variaveis da vida pro fissional (horas de trabalho) que mais explicam as
praticas de divisao do trabalho. De facto, se toda a variedade de modos de
divisao, a excepyao da empregada domestica, esta presente em todas as
categorias do espayo social, existem, no entanto, linhas de forya estatistica
que podem ser verificadas. Ressaltam cinco grandes configurayoes se
olharmos para a classe do casal. Nos grupos rna is privilegiados, como os
empresarios e dirigentes e as profissoes intelectuais e cientificas, obser
vamos urn perfil «abastado», em que se evidenciam, com valores bern aci
rna da media, dois modos de divisao familiar do trabalho profissional e
domestico (quadros n.os 6.25a e 6.25b): 0 duplo emprego com empregada
domestica (de longe 0 mais importante) e a mulher com trabalho a tempo
parcial e com ajuda (da em pre gada ou com alguma partilha conjugal). Urn
segundo grupo, ligado a sectores sociais intermedios, como os profissio
nais tecnicos e de enquadramento intennedio e os empregados executan
tes, apresenta 0 que designamos por perfil modernizado «em transiyao».
E aqui que se encontra acima da media 0 modo duplo emprego/divisao
igualitaria das tarefas domesticas, 0 modo dupla jornada atenuada pefa
familia (associado, no momenta actual, sobretudo a alguma partilha con
jugal e a divisao familiar) e tambem, mas apenas para os profissionais
tecnicos e de enquadramento, alguma delegayao na empregada (tendo os
empregados executantes, pelo contrario, urn valor mais elevado da moda
360
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lidade dona de casa) . De salientar, para alem do valor alto relativo a divi
sao igualitaria, os valores elevados de «divisiio familiar», urn provavel
indicador de que as familias destes grupos socio-profissionais fazem apelo
a participayao, e por isso a socializayao, dos filhos /as no trabalho domes
tico, uma caracteristica que nao sobressai de todo nos empresarios e diri
gentes e bastante menos nos profissionais intelectuais e cientificos e no
operariado. Um terceiro grupo, mais associado aos que trabalham em
«economia familiar», distingue-se pelo valor elevado do modelo da «du
pia jomada». Aponta para urn perfil «camPOneS» de divisao familiar do
trabalho, caracterfstico da pequena empresa rural agricola/de neg6cios,
onde, havendo hoje menos criados/jomaleiros e menos famflias comple
xas, ambos trabalham longas horas e a mulher assegura 0 trabalho domes
tico sozinha ou com alguma partilha conjugal ou dos filhos (Wall, 1998a).
Por ultimo, nos grupos s6cio-profissionais mais desfavorecidos observam
se dois perfis altemativos. Por urn lado, encontramos urn perfil «polariza
do » entre a dona de casa e a dupla jomada. Nos casais do operariado e do
operariado misto (operarios agricolas casados com operarios agricolas ou
industriais) destaca-se 0 valor elevado do modo de divisao dona de casa
em que 0 marido e 0 principal ganha-pao, sendo a dupla jomada a outra
forma mais comum de divisao familiar do trabalho. Pelo contrario, nos
casais de empregados/as executantes e operarios/as observa-se urn perfil
de «trabalho feminino diversificado», com valores acima da media quer
da dupla jomada, quer da jomada e meia, em que a mulher trabalha a tem
po parcial e faz sozinha as tarefas rotineiras, quer ainda da dupla jomada
atenuada. Quase sem donas de casa, e urn padrao que ten de mais para 0
perfil modemizado dos sectores intermedios do que para 0 perfil «polari
zado»: por comparayao com este ultimo, tanto a jomada dupla atenuada
como 0 duplo emprego/divisao igualitaria tern valores acima da media,
em bora menos marcantes de que no perfil modemizado.
Desigualdades socio-profissionais, desigualdades de genero e praticas
de divisao do trabalho articulam-se assim de forma bastante estreita nas
famflias observadas. A leitura dos dados mostra-nos com alguma clareza
que nao se trata apenas de opyoes ou de escolhas femininas. E verdade
que as mulheres com baixos niveis de escolaridade se sentem mais gratifi
cadas com as tarefas domesticas, mas sublinham, apesar de tudo, normas
ideais de «compromisso » ou de «ganha-pao masculino modificado », em
que ambos trabalham fora (mais 0 hom em do que a mulher no modelo
ganha-pao modificado) e ambos sao responsaveis pelas tarefas (a mulher
mais do que 0 homem). No entanto, os recursos econ6micos, de vida
familiar e de disponibilidade de tempo para implementar as normas ideais
parecem ser desiguais por comparayiio com os recursos dos QTlln()~ ~;'f';,, _
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sociado a uma partilha conjugal das tarefas (17% das fami/ias). E mais
frequente sob a forma de uma participayao regular do conjuge nas com
pras e numa das tarefas rotineiras (refeiyoes geralmente), apelidada por
nos de alguma partilha conjugal (11,8%), e menos frequente sob a forma
de bastante partilha conjugal, em que 0 conjuge partilha duas ou mais
tarefas rotineiras (5,2%). Por ultimo, a divisao familiar (13,4%), em que
participam 0 casal e os filhos, mas 0 c6njuge tambem partilha pelo menos
uma tarefa rotineira. Assim, apesar de minoritarios, estes ultimos modos
de divisao das tarefas indicam que, no momento do inquerito, a transfor
mayao da segregayao de genero tal como a conhecemos habitualmente - a
mulher a fazer todas as tarefas rotineiras, 0 homem a fazer uma ou duas
tarefas masculinas (reparayoes e tarefas administrativas) - conduziu a par
tilhas mais conjlilltas das mesmas tarefas em cerca de 30% das familias.
De salientar, no entanto, que, apesar de os dados serem indicativos de
mudanyas em relayao ao passado, colocam-nos perante uma participayao
masculina globalmente pouco intensa e pouco diversificada. Em suma,
denota-se ainda alguma dificuldade em questionar 0 perfil da mulher
como principal responsavel pel a vida familiar e pelas tarefas domesticas,
o que nao significa que os c6njuges nao comecem a ter, em muitas familias,
uma participayao sistematica nalgumas tarefas tradicionalmente mais fe
mininas (sobretudo nas compras, na feitura das refeiyoes e na loiya).
No que diz respeito a nossa primeira interrogayao, relativamente a
presenya de outros intervenientes que se situam na orbita do casal, os da
dos sublinham dois trayos menos referidos nos estudos sobre a divisao do
trabalho nas familias. Primeiro, 0 facto de a delegayao nos familiares co
-residentes enos fllhos/as apresentar, em certos momentos da vida familiar,
valores significativos (quase uma em cada oito famflias para cad a modo
de divisao). Por outro lado, a importancia da empregada domestica: apesar
de apresentar val ores menos elevados no total das familias, representa,
para algoos grupos sociais mais favorecidos (ED, PIC), 0 modo de divisao
predominante das tarefas domesticas. Estes resultados sugerem uma con
clusao importante: que 0 facil recur so ao trabalho pago para as familias
mais favorecidas e 0 valor ainda elevado de familias complexas em que
jovens casais residiram com os ascendentes podem ter amortecido 0 im
pacto do duplo emprego para algoos casais. Por outras palavras, a atenua
yao da sobrecarga fern inina atraves de uma mobilizayao de varios elemen
tos da familia nuclear, da empregada e da cooperayao de ascendentes
co-residentes indica que a passagem para 0 padrao do duplo emprego foi,
ao longo das ultimas decadas em Portugal, suportada e estruturada nao so
pelas mulheres com jomadas duplas, mas tam bern por uma pluralidade de
intervenientes, desde os familiares co-residentes ate aos filhos adolescen-
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tes, 0 c6njuge e as empregadas domesticas. Urn segundo trayo pouco refe
rido e 0 facto de, nas familias em que a mulher e dona de casa ou trabalha
a tempo parcial, e embora 0 padrao predominante seja «sobretudo a mu
lher fazer tudo », existirem situayoes em que 0 homem partilha as tarefas
domesticas, com a mulher ou com a mulher e os filhos, apesar da «domes
ticidade» da mulher. Em suma, 0 principio da participayao masculina em
casa nao decorre apenas da divisao do trabalho profissional ou da disponi
bilidade relativa de cada membro. As normas de maior igualdade e de fu
sao conjugal conduzem actualmente, nalglills casais, a cooperayao mascu
lina nas tarefas domesticas mesmo quando a mulher e dona de casa ou
trabalha a tempo parcial.
Uma terceira conc1usao a que chegamos da leitura dos dados prende-se
com 0 desfasamento entre normas ideais e praticas. Confirmando a hipo
tese de partida, 0 desfasamento e menor no que diz respeito a divisao do
trabalho profissional do que no ambito das tarefas domesticas, onde a
maioria (88%) das mulheres tern urn ideal mais «igualitarista» do que as
praticas de divisao das tarefas domesticas na sua familia. Resulta do des
fasamento que 0 modo de divisao do trabalho profissional e domestico da
dupla jornada, em que ambos trabalham a tempo inteiro e a mulher faz a
maior parte das tarefas domesticas, tern urn valor muito elevado (34%) e e
o modelo predominante no momenta actual. Por ordem de importancia,
seguem-se-lhe a dupla jornada atenuada (21 %), sobretudo por alguma
partilha conjugal ou pela divisao familiar, 0 modo dona de casa (19%) e 0
da dona de casa ajudada pela familia (7%), 0 modo duplo emprego com
delega~ao na empregada domestica (6,3%), 0 modo duplo emprego e di
visao igualitaria (4%) e 0 modo tempo parcial com ajuda, onde a mulher
que trabalha a tempo parcial tem ajuda da empregada ou da familia (4%).
Uma quarta conclusao refere-se a mUdanya dos modos de divisao das
tarefas domesticas ao longo do percurso familiar. Os dados revelam a
existencia tanto de permanencias como de mudanyas (presentes em quase
metade das familias do inquerito). Sao resultados que nao inviabilizam
totalmente a ideia de Kaufmann segundo a qual os hcibitos domesticos sao
sedimentados desde muito cedo na relayao a dois. Mas indicam que exis
tern outros factores e acontecimentos que intervem, ao longo da vida fami
liar, para reestruturarem ou ate mudarem radicalmente os primeiros hcibi
tos. Os resultados sugerem varios eventos: a saida ou a entrada de
familiares que participavam ou passam a participar de forma sistematica
nas tarefas domesticas (filhos adolescentes, familiares co-residentes); a
possibilidade economica, ao fim de alguns anos de vida a dois, de contra
tar uma empregada domestica; 0 desejo de regressar a casa e as tarefas
domesticas sentido por mulheres mais velhas que, nesse processo, vaG
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-profissionais mais privilegiados. Eliminada a opyao da empregada do
mestica, as fonnas de atenuar a sobrecarga feminina para evitar duplas
jornadas dependem da existencia dos recursos nao pagos centrados na fa
milia nuclear (filhas que ajudam, conjuges que fazem urna tarefa rotinei
ra), na co-residencia com familiares ascendentes que asseguram uma
grande parte das tarefas ou na aceitayao de urn trabalho a tempo parcial, 0
que pode conduzir a baixas remunerayoes ou a vlnculos precarios. Nos
sectores intennedios, em que tantos os homens como as mulheres traba
!ham urn nfunero de horas urn pouco abaixo da media, a pluralidade de
pniticas parece alargar-se nao s6 a empregada domestica, mas tambem a
praticas que enfatizam a partilha de varias tarefas dentro do casal e dentro
da familia nuclear. A negociayao da partilha conjugal de tarefas, num con
texto ja mais qualiflcado profissionaimente, em que quase todos os casais
trabalham ambos a tempo inteiro, parece ser aqui que adquire mais flexi
bilidade. Por ultimo, enos grupos mais privilegiados (ED e PIC) que os
valores da dupla jornada sao os mais baixos, 0 que sugere, sobretudo num
grupo socio-profissional em que a grande maioria das mulheres e licen
ciada e exerce uma profissao qualificada, que existem outras alternativas:
a empregada domestica, 0 trabalho a tempo parcial com ajuda, a jornada
dupla atenuada e, talvez, urn outro elemento que nao foi aqui analisado, a
externalizayao de alguns serviyos. No en tanto, ao contrano do grupo so
cio-profissional anterior, parece existir urn menor espayo de negociayao e
de disponibilidade de tempo para caminhar no sentido de uma participa
yao masculina mais intensa e diversificada.
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Capitulo 7

Transi<;5es familiares e identidade das
mulheres
Introduyao
Neste capitulo propomos uma abordagem dinamica da realidade fami
liar, tendo por base urn conceito de «familia» que a define como 0 resulta
do de urn processo de construyao relacional que se estabelece ao longo do
tempo. A familia nao e apenas urn cOl·1iunto de pessoas que partilham urn
espayo domestico comum e que estao vinculadas entre si por layos de san
gue ou de alianya, nem tao-pouco e somente urn sistema de papeis sociais.
Nesta optica, estudar a familia enquanto grupo social implica conside
ra-Ia uma realidade relacional, estruturada e dinamica, que deve ser con
textualizada nao em funyao de um cicio de etapas padronizado, mas de
acordo com as relayoes que a caracterizam num detenninado momenta do
seu percurso. 0 significado que a familia possui para cada membro do
grupo familiar e, assim, varia vel em funyao das relayoes que, num deter
minado momento, esse elemento estabelece com os restantes. Sendo di
namica, a representayao que cada um faz da familia pode modificar-se ao
longo do tempo, tendo em conta 0 modo como vive as alterayoes que vao
afectando a vida familiar.
Uma abordagem temporal do percurso familiar implica uma analise
aprofundada de alguns dos momentos que marcam essa hist6ria, para que
se possa perceber de que maneiras a estrutura relacional da familia se
reorganiza e se adapta perante acontecimentos imoortantpc: rlp tr~~o;~~- Co

