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RESUMO 

 
A comunicação que nos propomos apresentar centra-se na força de trabalho das explorações agrícolas 

familiares – um dos seus principais recursos -, dela dependendo grande parte das suas capacidades 

económicas e de acumulação, sendo determinante no delineamento das estratégias das famílias. 

Vários autores referem -se a diferentes tipos de organização do trabalho, ficando subjacente que as 

famílias agrícolas desenvolvem diversas estratégias laborais, quer utilizando trabalho familiar, quer 

alternando com entreajuda e trabalho assalariado, quer ainda abandonando, em parte ou no todo, a 

própria exploração agrícola. 

Abordamos as estratégias de construção de relações de trabalho segundo três vertentes. Na primeira 

destaca-se a ética do trabalho, as trocas laborais e suas remunerações. Na segunda vertente analisa-se a 

dis tribuição do trabalho pelos elementos da família e assinala-se alguns aspectos a que determinados 

autores deram maior ênfase. Por último, a terceira vertente engloba a distinção entre os diversos tipos de 

trabalho e o fenómeno da “feminização” nas explorações agrícolas. 
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Estratégias de construção de relações de trabalho 
 

 

Nas explorações agrícolas familiares a força de trabalho aparece como principal recurso – factor de 

produção -, dela dependendo grande parte das suas capacidades económicas e de acumulação, sendo 

determinante no delineamento das estratégias das famílias. A atribuição dessa força de trabalho, face às 

oportunidades que se apresentam à família, torna-se crucial no estudo das estratégias de construção de 

relações de trabalho. 

Importa, assim, precisar a noção de trabalho e como frisou Wall “o trabalho (e a terra) representavam, 

segundo a lógica da casa auto-suficiente, os pilares principais daquilo a que se pode chamar a 

comunidade familiar” (1998: 267). Também Barthez referiu, sobre contextos similares, que “na exploração 

familiar unidade de produção, o trabalho é efectuado por um grupo de indivíduos que não estão reunidos 

por uma lógica de ajuste e de selecção a partir de um mercado de trabalho, mas segundo uma lógica de 

desenvolvimento da família” (1982: 11). 

É de destacar três tipos principais de trabalho numa comunidade rural, o trabalho familiar, a entreajuda e 

o trabalho assalariado. Outras duas formas de trabalho, como o trabalho altruístico e o trabalho ao nível 

da aldeia, são de referir, embora secundarizantes (Barros e Estácio, 1972; Pinto, 1981 e 1985; Barthez, 

1982; O’Neill, 1984; Silva, 1998; Wall, 1998). 

Nas explorações familiares, o trabalho é desempenhado pelos membros desses agregados domésticos, 

sendo que a composição e dimensão da família determina a disponibilidade de mão-de-obra, dado que é 

minoritário, ou mesmo inexistente, o trabalho proveniente de outras origens. De facto, a tónica dominante 

da divisão de trabalho recai, assim, no seio da própria família. 

A família agrícola tradicional é constituída por um casal, sendo ele o chefe da exploração, alguns filhos 

jovens e, frequentemente, os pais (e/ou outros parentes) dos titulares da exploração. O casal, nas 

diferentes áreas, é quem mais trabalha para a exploração, seguindo-se-lhes os filhos e por último os 

outros parentes, que poderão eventualmente desenvolver actividades mais secundárias na exploração. É 

aqui de recordar Silva e Toor quando referiam que “a casa compreendia a totalidade de todos os bens 

materiais móveis e imóveis e servia como base para a subsistência e reprodução, para a solidariedade 

entre gerações e a representatividade face às demais casas, tal como em festas e enterros” (1988: 65). 

Como refere a literatura desta área temática, a divisão do trabalho dentro dos agregados familiares 

agrários distingue-se sobretudo através do sexo, idade e posição de cada um na estrutura do grupo 

doméstico, referindo Barthez que “em vez de operarem por critérios de competência e qualificação, 

utilizam critérios biológicos, como: a idade, o sexo e o estatuto de cada um no parentesco” (1982: 36). 
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Também Mendras afirmou, sobre situações semelhantes, “as tarefas são reguladas pelo costume em 

função do sexo e da idade, e não pela organização da produção em função das competências dos 

trabalhadores” (1991: 118). 

Os trabalhos empíricos evidenciam que a idade, o sexo e a posição hierárquica de parentesco, são 

determinantes nas funções e tarefas a desempenhar pelos elementos da família. Existia efectivamente 

uma rigorosa segregação de papéis laborais e responsabilidades atribuídos a homens e a mulheres e 

acontecia que “para o casal tradicional, os papéis desempenhados pelos sexos eram absolutos e a 

comunidade castigava com o ridículo os que tentavam infringi-los” (Shorter, 1995: 74). 

À mulher era-lhe atribuído o papel de criação e sociabilização dos filhos, dirigido para o interior da família, 

embora não descurando as tarefas produtivas, enquanto que ao homem competia-lhe as actividades de 

produção relativas à exploração agrícola, às ligações com o mercado e, por conseguinte, a representação 

no exterior do sistema família/exploração (Mendras, 1978 e 1991; Shorter, 1995). 

Após a IIª Guerra Mundial e com a modernização da agricultura - com as respectivas transformações dos 

seus sistemas produtivos -, a actividade agrária absorveu menos activos o que levou a população rural a 

aderir aos fenómenos de industrialização, de migração e de pluriactividade. Estas transformações 

reflectiram -se na dinâmica da família/exploração, principalmente com a saída do homem da exploração, 

manifestando-se uma particular alteração na divisão sexual, tradicional, do trabalho agrícola. 

A ocorrência de situações de pluriactividade, em que alguns elementos da família trabalhavam no exterior 

da exploração, como assalariados, e dado que estes elementos eram predominantemente do sexo 

masculino, levou a um substancial número de mulheres a dedicarem -se às tarefas agrícolas e 

consequentemente a uma maior “feminização” da população activa agrícola (Cernea, 1978; Cavaco, 

1981; Barros, 1981; Rodrigo, 1986 e 1992; Wall, 1986). 

Para ilustrar as estratégias de construção de relações de trabalho elaboradas pelos agregados 

domésticos, apoiámo-nos em trabalhos empíricos de determinados autores, com o objectivo de melhor 

conhecer e entender o funcionamento dessas unidades na perspectiva da organização e divisão das 

tarefas agrícolas e não-agrícolas desenvolvidas por cada um dos seus elementos. Para isso, destacamos 

três questões básicas: (i) a ética, as trocas de trabalho e as respectivas remunerações, (ii) a divisão de 

trabalho pelos elementos da família, e (iii) os diferentes tipos de trabalho e o fenómeno da “feminização” 

nas explorações agrícolas. 

Assim, subjacente à primeira questão assinalada, tomámos como referência um trabalho de cam po que 

decorreu ao longo de dois anos e meio (Março de 1976 a Setembro de 1978), numa pequena comunidade 

do norte de Portugal, na região de Trás -os-Montes e efectuado por B. O´Neill (1984). Este autor 
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investigou três aspectos básicos da vida social dessa população, como sejam: a posse da terra, as trocas 

de trabalho e as formas de casamento e herança. Focando o segundo aspecto – as trocas de trabalho –, 

o autor afirmou, em termos de conceito de trabalho, que “’trabalhar’ é melhor entendido como um verbo 

ou, ainda mais precisamente, como o gerúndio ‘trabalhando’” (1984: 159), pelos habitantes de Fontelas, a 

pequena povoação estudada por O’Neill. Como assinalou este investigador, o dia de trabalho para aquela 

população tinha início ao nascer do sol e terminava com o pôr do sol, perfazendo, particularmente durante 

as ceifas, dez a onze horas de trabalho diário. Os jornaleiros – indivíduos que trabalhavam à jorna – 

recebiam o seu pagamento em géneros e não em dinheiro, correspondendo o seu trabalho a tarefas 

sazonais, pelo que não se prolongava, por norma, pelo ano fora. 

A ética do trabalho era aqui tomada como um imperativo, pois um elemento da população que era 

avistado a não trabalhar era tido como “estar à boa vida” desde que “não esteja visivelmente a utilizar as 

mãos ou os braços com um objectivo definido” (O´Neill, 1984: 159) 1. É evidente, como referiu o autor, o 

trabalho intelectual não era tomado em consideração por esta população. 

Em termos de conceito de trabalho doméstico, O´Neill começou por se referir à casa, que apesar de 

“unidade básica de produção” não era auto-suficiente. As famílias de Fontelas tinham necessidade de 

angariar recursos humanos, de equipamento e técnicos, para desenvolver as suas actividades agrícolas, 

sendo a maior parte da sua produção de subsistência, pelo que somente uma pequena parte se destinava 

ao mercado. De facto, a população de Fontelas, no que tocava ao trabalho, mantinha uma entreajuda 

constante - trocando ou pedindo emprestado alfaias, animais ou “braços para trabalhar” -, não só em 

actividades quotidianas como nas grandes tarefas agrícolas, nomeadamente as segadas, as debulhas, a 

vindima, como também na matança do porco. Nestes trabalhos estavam subjacentes as diferenças em 

relação à posse de terra, pelo que garantiam aos mais abastados em terras mais horas de trabalho do 

que aquelas que davam em troca – ocasionando desigualdades laborais nas épocas de ponta dessas 

actividades. A entreajuda era definida como equivalente a uma troca recíproca de trabalho entre dois 

indivíduos, também designado por “tornajeira”, que como referiu O´Neill exprimia “um dia de trabalho 

trocado” (1982: 10). Este tipo de trabalho não era propriamente exercido por favor ou caridade, mas sim 

por necessidade de mão-de-obra, dado serem poucos os agregados domésticos autónomos, ou seja, de 

produção independente. A força de trabalho familiar era assim acrescida, não apenas nos períodos de 

escassez ao longo do ano agrícola, mas também ao longo de algumas das fases do ciclo de vida da 

família. 

                                                                 
1 Como assinalou Cutileiro, “os trabalhadores, em contrapartida, nada devem aos seus antepassados, o seu único 
capital é o seu trabalho, pelo que defendem e apoiam um sistema no qual é a própria nobreza do trabalho que confere 
determinado status  ao trabalhador” (1977: 62). 
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Sobre a primeira questão desta reflexão, também J. Cutileiro (1977), que baseou o seu estudo numa 

freguesia rural alentejana, do sul de Portugal, em meados dos anos 60, analisou a teia de relações de 

patrocinato entre latifundiários e assalariados rurais, onde constatou que de um lado havia apenas 

exploração e de outro somente benefícios. 

Uma noção completamente oposta em termos de conceito de trabalho, à apresentada por O´Neill no seu 

estudo, encontrámos nos trabalhadores agrícolas do sul, em que Cutileiro assinalou que trabalho 

“abrange todas as tarefas agrícolas que se executam por um salário, assim como as condições em que se 

desempenham. Exclui, por conseguinte, as restantes formas de ganhar a vida” (1977: 76). Como referiu o 

autor, os artesãos, os logistas, os caixeiros e vendedores ambulantes, não trabalhavam, sendo 

consideradas pessoas astutas, por terem sido capazes de sobreviver sem trabalhar. Também os 

proprietários e lavradores não trabalhavam, mas tinham pessoas que trabalhavam por eles. Cutileiro, a 

propósito, assinalou que “o apreço pelo trabalho não deverá, porém, levar-nos a pensar que seja uma 

actividade prezada acima de outras” (1977: 79). 

Cutileiro assinalou que nesta região as actividades agrícolas eram denominadas “serviços”, visto o 

indivíduo ao des envolvê-las estar a prestar um serviço a outrem. Assim, os trabalhadores rurais 

trabalhavam por períodos de um ano (condição menos frequente), por uma temporada, à semana ou ao 

dia, com contratações inferiores a qualquer outro grupo laboral. Como assinalou o autor, “não recebem a 

jorna correspondente ao domingo, que é dia de folga, nem aos dias de chuva em que fiquem 

impossibilitados de trabalhar “ (1977: 75). Os rapazes deste grupo, na sua maioria, começavam a servir 

por volta dos sete anos de idade, como ajudantes de pastor, com um salário muito baixo, devido à 

pressão de oferta e noção de oportunidade única de emprego (ou mesmo de subsistência). A 

remuneração constava de um salário que era conservado frequentemente pelo patrão, em troca de “cama 

e roupa lavada”. De notar, porém, que “passavam então a designar-se por perfilhados e, se era certo que 

não contribuíam para o orçamento familiar, pelo menos não constituíam uma sobrecarga” (1977: 83-84). 

Quando jovens, com 14 ou 15 anos de idade, desenvolviam já algumas actividades agrícolas, pelo que 

passavam a receber parte do salário, e com cerca de 18 anos, recebiam um salário completo por 

desempenharem empreitadas nas ceifas. A primeira ambição destes trabalhadores era ter acesso a 

contratos anuais, ou seja, serem “concertados”. Como definiu Cutileiro ”o concertado, ao contrário do 

jornaleiro, encontrava-se ao serviço de uma herdade durante o ano inteiro” (1977: 82-83). 

Na abordagem da segunda questão a analisar nas estratégias de construção de relações de trabalho – a 

divisão do trabalho pelos elementos da família -, apoiámo-nos em autores cujos trabalhos ilustraram esta 

temática. 
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E. Shorter (1995), no seu estudo sobre a “história geral da família”, como ele próprio referiu, focou entre 

outros temas, a divisão do trabalho no lar, particularmente em França, na região Basca. Nas sociedades 

tradicionais, as mulheres eram detentoras de poder nos seus domínios privados, ou seja, na esfera 

doméstica, pelo que em outros domínios, como observou Shorter, a quantidade de poder era “zero” e 

como acrescentou “sendo a história das mulheres uma história de repressão negra como a noite e tudo o 

mais” (1995: 75). Segundo o autor, ao homem competia-lhe funções de maior poder e prestígio, mais 

viradas para o exterior da casa, que englobavam uma forte componente mercantil e, também, o 

desempenho de trabalhos agrícolas pesados. 

No agregado familiar, era na esfera da produção agrícola que o homem desenvolvia a sua actividade, 

essencialmente as tarefas mais pesadas, como a poda e a enxertia, a lavra, o malhar e o roçar mato, 

aplicar pesticidas e sulfatar as vinhas, carregar os cestos da vindima, fabricar o vinho, atar os molhos do 

cereal, cortar árvores, ripar a azeitona, concertar instrumentos e equipamentos utilizados na lavoura, 

entre outras. Eram, no entanto, operações como semear, cavar, arar e colher, que constituíam o seu 

quotidiano. Nos trabalhos do foro doméstico limitava-se a acender o lume e pouco mais2. Cabia também 

ao elemento masculino a liderança dos trabalhos agrícolas, s endo no entanto o role das suas tarefas mais 

curto do que o da mulher. Sobrava-lhes tempo, dentro das suas rotinas diárias, para frequentarem a 

taberna ou o café, de modo a poderem dar dois dedos de conversa com outros homens da comunidade. 

À mulher era-lhe vedado qualquer tempo livre, pelo que ocasiões de contacto com outras mulheres eram 

sempre consideradas reuniões de trabalho. Ao elemento feminino estava-lhe reservado o espaço 

doméstico mais compatível com os cuidados a ter com os familiares, sobretudo crianças e idosos. De 

facto, praticamente todas as tarefas domésticas competiam à mulher, desde cozinhar, fazer o pão, limpar 

e arrumar a casa, lavar a roupa e remendá-la, assim como fabricar o queijo e a manteiga (quando em 

zonas próprias), conservar a carne de porco nas salgadeiras e preparar os enchidos. Também fazer 

renda, malha e fiar eram actividades exclusivamente femininas. Mas ainda cabia à mulher trabalhos 

exteriores à casa, nomeadamente alimentar os suínos e os animais de capoeira, ordenhar as vacas, 

apanhar a lenha, tratar da horta, remexer o feno e juntar a palha, sachar e mondar, vender ovos e 

lacticínios, entre outros. 

                                                                 
2 Torres também referiu, em relação à divisão das tarefas domésticas e dos cuidados com os filhos, “que a participação 
masculina, sempre minoritária (…), é apesar de tudo um pouco mais expressiva nas ‘compras’ e em actividades lúdicas 
com as crianças” (2000: 450). 
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Como Shorter destacou, os papéis da mulher eram passivos, inferiores e de subserviência, assumindo o 

homem uma postura completamente oposta, e tal como descreveu o autor “os homens deviam ser 

dominadores, aterradores na sua autoridade patriarcal, egoístas, brutais e nada sentimentais”3 (1995: 88). 

Outros autores como A. Michel (1978), Mendras (1978 e 1991), Deere e Janvry (1981), A. Barthez (1982), 

J. Pinto (1985); J. Cabral (1984), R. Gasson et al. (1988), N. Lourenço (1991), M. Brandão (1994), M. 

Ribeiro (1997), K. Wall (1998), M. Silva (1998), M. Segalen (1999), A. Torres (2000), nos seus estudos 

sobre as famílias agrícolas, analisaram a divisão do trabalho de cada membro do agregado doméstico, 

pelo que passamos a focar alguns aspectos a que estes autores deram maior relevância. 

Nesta divisão sexual do trabalho agrícola, frequentemente de contornos pouco nítidos, no entanto, não 

deixando de transparecer um valor simbólico, Cabral assinalou que “os homens tratam essencialmente 

daquilo a que o Minhoto chama produtos do ar, isto é, coisas que crescem bem acima do solo, e as 

mulheres, por seu lado, dos produtos da terra, coisas que crescem dentro ou em cima do solo” (1984: 

101) o que se traduziu no conhecido provérbio “os homens olham para cima, as mulheres olham para 

baixo”4. 

De facto, como referiram os autores mencionados, ao homem competia-lhe o tratamento do gado, da 

vinha, das fruteiras, oliveiras e todo o tipo de árvores, enquanto a mulher, limitava-se a cuidar da horta, 

dos cereais, da capoeira e dos porcos. As actividades ligadas ao exterior e à comercialização, eram 

atribuições masculinas. O contacto com cooperativas, repartições públicas, associações de agricultores, 

escolas, hospitais, e outras, - no exterior da aldeia -, eram normalmente tarefas do homem assim como a 

comercialização dos seus produtos da exploração, em feiras ou outros locais mercantis. 

Às mulheres estava-lhes mais reservada a administração do interior: a casa e sua manutenção, o 

tratamento de crianças e de idosos, assim como a preparação de refeições5. Tal como referiu Lourenço 

“embora a mulher esteja activamente implicada no processo produtivo, a função socialmente dominante 

que lhe é atribuída, corresponde ao desempenho do papel expressivo, orientado para a socialização dos 

filhos e para o interior da família, enquanto ao homem é atribuído um papel instrumental, vocacionado 

para a produção e a representação exterior do grupo doméstico e da exploração agrícola” (1991: 89). 

                                                                 
3 Silva e Toor, também sobre este aspecto referiu que “o papel dos homens nas actividades do campo era também de 
coordenação sendo, por vezes, exercido de maneira patriarcal e até autoritária” (1988: 66). 
4 Wall ao tratar esta ques tão, referiu a necessidade de flexibilizar a permuta de determinadas tarefas entre os sexos, 
particularmente em épocas de maior actividade agrícola, assinalando, no entanto, que “a exclusividade limita-se ao 
podar da vinha por parte dos homens, às tarefas domésticas no que se refere às mulheres. Aí não há qualquer 
possibilidade de troca” (1998: 149). Também Almeida, sobre o mesmo aspecto, assinalou “não há, contudo, regra única 
ou universal de distribuição de deveres: as tarefas que respeitam aos homens, numa sociedade, podem, numa outra, 
ser desempenhadas por mulheres” (1985: 35). García também referiu que “como muitos outros aspectos da vida social 
e familiar, a divisão do trabalho e o papel de cada sexo não pode ser generalizado nem no tempo nem no espaço” 
(1991: 89). 
5 Como mencionou Gasson et al . “a mulher era tradicionalmente vista como a gestora das ligações de parentesco na 
família agrícola” (1988: 27). 
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Em tempos passados, a maior parte da roupa que a família usava, era confeccionada pela mulher, o que 

já não se passava nos tempos mais recentes, excepto nalgumas zonas mais isoladas. No entanto era 

frequente as mulheres ainda fazerem, até aos dias de hoje, algumas peças de vestuário, como tricotar 

camisolas, luvas, cachecol, meias e outros agasalhos para a maior parte da família, pois como se dizia 

em certas regiões “é costume as mulheres estarem sempre a trabalhar”6. 

Para além destes trabalhos domésticos, as mulheres participavam também em grande parte das diversas 

actividades agrícolas (mais relacionadas com o auto consumo), e como referiram os autores, competia-

lhes a preocupação com a alim entação das galinhas, dos coelhos e outros animais de capoeira, do porco 

e essencialmente da(s) vaca(s), quanto à alimentação (desde o chegar a palha até ao corte diário de 

quantidades avultadas de ervas) e à ordenha. O colher a lenha, remexer o feno, e preparar os molhos de 

palha, até outros tipos de tarefas como mondar e sachar, plantar hortícolas e batatas, faziam parte do seu 

quotidiano. Barthez assinalou que “para as mulheres membros da família, a característica do seu trabalho 

é indiferenciável entre trabalho da casa e trabalho agrícola” (1982: 37). 

No domínio da comercialização, as mulheres encarregavam-se frequentemente da venda de “miudezas”, 

como ovos, alguma fruta e legumes, leite e cereais, e mesmo coelhos ou galinhas, leitões e outras crias 

de  gado, gerindo elas mesmo as receitas daí obtidas em bolsa paralela à da casa, utilizadas, 

normalmente, para algumas extravagâncias suas ou da família7. Outros pequenos negócios são feitos à 

revelia da família, como a venda de alguns produtos da exploração – por norma em quantidades pouco 

expressivas – como cereal e batata, na maioria das vezes8. E como referiu Ribeiro “na generalidade dos 

casos a que, directa e/ou indirectamente tivemos acesso, estes procedimentos aparecem, 

essencialmente, orientados para a redução, a descompressão da grande dependência, sobretudo 

financeira, em que as mulheres são colocadas quando o poder de decidir se parte de forma 

marcadamente desigual” (1997: 324). 

O processo de sociabilização das crianças – um processo gradual em que a criança ia adquirindo e 

interiorizando os valores, os saberes e as atitudes, no seio do seu grupo familiar, captando e 

representando os papéis sociais correspondentes à posição que a família ocupava na hierarquia social da 

comunidade – era conduzido principalmente pela mãe, com a colaboração dos restantes membros da 

                                                                 
6 Também Díaz Méndez e Díaz Martínez se referiram a esta questão, comentando que para as mães, “o descanso e o 
tempo livre é algo inexistente” (1995: 214). 
7 Também Gasson et al. referiu que “a mulher estava particularmente envolvida na produção e venda de ovos e 
produtos lácteos” (1988: 12). 
8 Como também afirmou Shorter “[as mulheres] guardam a chave do celeiro, abusando todavia com frequência dos 
seus privilégios; surripiam as provisões para obterem doces ou roupas aos lojistas” (1995: 76). Um comentário 
semelhante é feito por Mendras, ao referir “que muitas vezes os agricultores  queixam-se das mulheres que, dizem eles, 
roubam o grão do celeiro para alimentar a criação” (1991: 136). 
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família9. Na primeira infância, a mãe ocupava um papel mais relevante que o pai, desde a alimentação, 

aos primeiros passos e primeiras palavras do filho. 

Desde muito cedo, os filhos iniciavam-se no trabalho familiar, começando por fazer pequenos recados 

aos vizinhos, pequenas compras na loja da aldeia e mesmo levando a refeição ao pai enquanto 

trabalhava no campo. Durante a fase pré-escolar, ou seja, desde os seus quatro, cinco ou seis anos, 

colaboravam já nas tarefas domésticas e agrícolas. Desde o limpar a casa e lavar a louça, ir buscar água 

e lenha para casa, vigiar o gado nas proximidades e mesmo cuidar dos irmãos mais novos, eram 

ocupações que lhes estavam atribuídas, disponibilizando assim os outros elementos da família para um 

tipo de trabalho mais pesado ou de maior responsabilidade. Durante esta fase os seus relacionamentos 

eram mais com os elementos femininos da casa e mais virados para o interior desta. Como assinalou 

Arensberg e Kimball “enquanto não completa sete anos e não tiver feito a primeira comunhão, o seu lugar 

é em casa, com as mulheres, e o seu trabalho tem muito pouca importância” (1980: 27). Este aspecto de 

envolver as crianças nas actividades agrárias, tendia a ser considerado como fazendo parte mais do seu 

processo de sociabilização do que propriamente de trabalho. 

Na fase escolar, com sete e mais anos, o relacionamento do filho começava a processar-se mais com o 

exterior, convivendo mais com o pai, com os irmãos mais velhos e outros homens da aldeia. Para além de 

frequentar a escola, colaborava nos trabalhos agrícolas de sementeira, de colheitas, assim como noutros 

com maior necessidade de mão-de-obra, nem que para isso tivesse de faltar às aulas durante esse 

período de maior azáfama agrícola. Só quando deixava a escola, desempenhava todo o trabalho do 

homem adulto e assumia, assim, as tarefas pesadas do trabalho agrícola, pretendendo o pai que o filho 

aprendesse a técnica tradicional e correcta da região. Para além da actividade agrícola, o pai transmitia-

lhe e ensinava-lhe todos os afazeres de um homem, normalmente a reparação e mesmo a construção da 

casa, dos telhados, dos muros e de outras estruturas da exploração, assim como o arranjo do 

equipamento agrícola. Aprendia a comprar os alimentos necessários para os animais, assim como os 

outros factores de produção da exploração e participava nas decisões familiares dos gastos da família, os 

relativos à economia doméstica e os relativos à economia da exploração, ou seja, aprendia o código de 

conduta, recebendo da família todo o adestramento que o converteria num membro do seu tempo e da 

sua classe. De facto, a maior parte das tarefas agrícolas eram atribuídas aos filhos, com excepção do 

controlo da direcção e da gestão das receitas dessas actividades, visto o domínio paterno continuar 

enquanto o pai estivesse presente. 

                                                                 
9 Também Santos assinalou que “o treinamento da criança na família consistirá em prepará-la para produzir o modelo 
da relação masculinidade-feminilidade dominante no seio cultural” (1969: 78). 
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A sociabilização da filha era idêntica à do filho, durante a infância – na fase pré-escolar – pelo que estava 

permanentemente junto da mãe e das outras mulheres da família e desempenhava as mesmas pequenas 

tarefas que o irmão, na mesma idade. Na fase escolar, já as actividades começavam a diferenciar-se, 

dedicando-se mais à área doméstica, como a todo o interior da casa e às suas redondezas, desde as 

limpezas dos pátios, currais, capoeiras até ao cuidar dos irmãos mais novos. Começava por ajudar as 

mulheres adultas, aprendendo a alimentar as aves de capoeira, os porcos, vacas e outros animais da 

exploração. Iniciava-se na aprendizagem de determinadas tarefas agrícolas, como ordenhar as vacas, 

tratar da horta e acompanhar a mãe em todos os trabalhos agrícolas que esta desempenhava. Quando 

terminava (ou abandonava) a escola, a jovem já estava apta a desenvolver as tarefas da exploração que 

competiam à mulher. Tal como acontecia com o filho, a filha também não tinha intervenção alguma nos 

destinos das receitas provenientes da exploração e das pequenas vendas efectuadas pelas mulheres da 

casa, começando a participar na sua gestão somente após o casamento. Tal como assinalou Mendras 

“cada idade tem suas tarefas e seus ritos que os jovens aprendem dos mais velhos, e as jovens das mais 

velhas” (1978: 82). 

A geração mais antiga da família, as avós e os avôs das crianças, também colaboravam não só nos 

trabalhos domésticos como também nos agrícolas, disponibilizando a força de trabalho da geração 

seguinte, para actividades de maior responsabilidade e peso. As pessoas mais idosas iam tomando conta 

das crianças e de pequenas tarefas nas proximidades da casa, como cozinhando, remendando roupa, 

limpando a casa – no caso das avós -, e tratando dos quintais, arrumando os armazéns e vigiando os 

campos - quando se tratava dos avôs. Somente a falta de saúde os dispensava deste auxílio às gerações 

mais novas da casa. 

De seguida passamos à terceira e última questão da nossa reflexão sobre as estratégias laborais, ou 

seja, os diferentes tipos de trabalho e o fenómeno da “feminização” nas explorações agrícolas. 

Como temos vindo a analisar, nos agregados familiares rurais a força de trabalho da família era a 

principal fonte laboral, não sendo no entanto, normalmente, suficiente para a produção e reprodução do 

agregado doméstico havendo necessidade de recorrer a outras fontes de trabalho, principalmente na 

altura da azáfama das actividades sazonais, como nas lavouras, na apanha da batata, nas vindimas, nas 

colheitas do milho e centeio, nas desfolhadas e malhadas, e outras. 

Assim, as unidades familiares recorriam, com frequência, nos períodos de maior actividade agrícola e por 

períodos de tempo reduzido, à entreajuda de familiares, amigos e/ou vizinhos, recorrendo também, 

quando fosse caso disso, ao contrato de mão-de-obra assalariada. Este trabalho de entreajuda equivalia 

a uma troca de trabalho entre duas pessoas, sendo que este tipo de trabalho não era propriamente 
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exercido por favor ou caridade10, mas sim por necessidade de mão-de-obra, dado serem poucos os 

agregados domésticos autónomos, ou seja, de produção independente. A mão-de-obra familiar era assim 

acrescida, não apenas nos períodos de escassez ao longo do ano agrícola, mas também ao longo de 

algumas fases do ciclo de vida da família. Nestas circunstâncias, e como referiu Brandão (1994), recorria-

se ao serviço gratuito de familiares e/ou vizinhos11 ou ao pagamento de serviços a criadas e jornaleiros. 

Nas primeiras fases do ciclo de vida, quando a mão-de-obra rareava, contratava-se para os trabalhos 

domésticos e agrícolas, criados e jornaleiros. Nas últimas fases do ciclo, com os filhos fora de casa, 

contratava-se uma criada, para apoio ao casal e outros idosos da família. 

Como se disse, não sendo as casas autónomas, na maioria, contavam com o apoio de um número 

determinado de outras casas da aldeia, não só em termos de trabalho, como também de máquinas e 

alfaias, animais e mesmo para a elaboração das refeições. Como notou O´Neill “cada grupo doméstico 

não se preocupa apenas com as próprias colheitas e metas de produção, mas também com as dos 

outros, porque cada um deles depende igualmente dos ciclos produtivos das famílias que com ele 

colaboram” (1984: 160).  

O fenómeno de entreajuda ocorria frequentemente em comunidades de baixos rendimentos e de uso 

reduzido de moeda, fraca mecanização e pouca mão-de-obra assalariada pelo que era notório uma 

diversidade de padrões de trabalho cooperativo, distinguindo-se o “trabalho de troca” – assumindo uma 

reciprocidade idêntica de trabalho -, e o “trabalho festivo” – em que os colaboradores eram aliciados pelo 

chefe da exploração, por troca de boa e abundante comida e bebida e, ambiente de festividade (O´Neill, 

1982 e Silva, 1997). Assim, “a entreajuda engloba(va), de facto, uma multiplicidade de transacções 

sociais em vista da reprodução social e, como tal, não escapa(va) aos motivos de cálculo económico” 

(Silva, 1998: 143)12. 

Também o recurso ao trabalho assalariado por parte das explorações agrícolas tem sofrido, nas últimas 

décadas, um acréscimo substancial, principalmente por parte das explorações mais modernas e de maior 

dimensão (Etxezarreta et al., 1995). Ao definirem o trabalho assalariado, Barros e Estácio (1972) 

consideram “aquele trabalho que resulte de um contrato de prestação de serviços, seja qual for a forma 

de remunerar; é, sempre ou quase sempre, exercido por estranhos à família do empresário, embora 

                                                                 
10 Como também assinalou Silva e Toor “tal ajuda não era tanto exercida a partir dum ‘sentimento de caridade’ ou da 
‘típica personalidade fraternal dos camponeses’, (…), mas por motivos económicos” (1988: 65). 
11 Apesar de à primeira vista a entreajuda entre vizinhos poder parecer um trabalho gratuito, existia sempre uma 
reciprocidade simétrica ou assimétrica, sobretudo importante nos picos sazonais e como notou Wall “se os membros de 
uma casa de lavoura fazem apelo à mão-de-obra de outra casa, espera-se mais tarde ou mais cedo movimento em 
sentido contrário” (1998: 187). 
12 Também Pinto referiu que ”a lógica do recurso à entreajuda em colectividades onde se torne significativo o peso da 
agricultura a tempo parcial não pode, por sua vez, deixar de se alterar de forma notória. Em casos -limite como serão 
aqueles em que, por virtude do fluxo de rendimentos extra-agrícolas, se procedeu a uma intensa mecanização das 
explorações, é o próprio recurso à entreajuda que às vezes se torna dispensável” (1985: 138). 
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possa evidentemente também sê-lo por membros desta, caso em que se tratará de trabalho assalariado 

familiar” (1972: 115). 

O trabalho assalariado mais usual, tinha por base o dia – “ganhar a jorna ou jeira” -, dependendo o seu 

pagamento do número de horas diárias de trabalho e da inclusão ou não de refeições13. E por serem 

trabalhos temporários ajustados por períodos curtos, os assalariados mudavam frequentemente de patrão 

e até de localidade. Assim, os jornaleiros – trabalhadores temporários – eram chamados por períodos 

curtos, normalmente de intensificação das operações culturais, aos quais eram atribuídas tarefas 

fisicamente pesadas e de menor criatividade intelectual. 

Barros e Estácio (1972) também se referiram aos trabalhadores permanentes (também designados por 

criados de servir), como sendo “ajustados” ou “concertados” normalmente ao ano e assinalaram que “ (…) 

competem -lhes aqueles serviços em que o sentido da responsabilidade, o espírito de iniciativa, a 

sociabilidade, a competência e o amor à profissão são as qualidades mais necessárias” (1972: 116). 

Também Baptista sobre estes dois tipos de trabalho observou que “ser permanente é defender e manter 

um emprego. Ser temporário é lutar constantemente pela subsistência, seja num trabalho eventual, seja 

em qualquer outra actividade” (1993: 58). 

Em term os de trabalhos de empreitada ou contrato, tal como definiu Barros e Estácio (1972), tratava-se 

de tarefas elaboradas por “trabalhadores temporários que se ajustam especialmente para determinados 

serviços dispendiosos, definíveis com precisão, cuja execução seja facilmente mensurável e que se 

prestam ao trabalho em grupo” (1972: 117). Este tipo de trabalho começou a ser mais divulgado nas 

actividades agrícolas, com a introdução de máquinas, e como referiu Etxezarreta et al. (1995) “consiste 

em contratar os serviços de uma pessoa conjuntamente com a máquina, alfaias e utensílios necessários 

para realizar tarefas agrárias específicas, contratados por horas ou por tarefas” (1995: 201). Nas famílias 

de maior poder económico, como referiu aquela autora, a introdução de maquinaria, como tractores, veio 

substituir alguma mão-de-obra, nomeadamente dispensar alguns jornaleiros e/ou criados. Estas máquinas 

eram compradas para uso próprio, mas frequentemente, para a sua própria rentabilização, eram utilizadas 

em trabalhos de empreitada14. 

                                                                 
13 O´Neill assinalou um caso passado em 1978, numa aldeia do concelho de Vinhais, de jornaleiros terem o 
atrevimento de pedirem 500$00 pelo preço da jeira. O referido preço incluía a “jeira molhada”, com direito a comida e 
bebida, em oposição à jeira “a seco” em que a refeição era levada de casa dos jornaleiros (1982: 11). 
14 O´Neill, num trabalho elaborado numa aldeia do Nordeste Transmontano, verificou ser frequente os donos de 
tractores trocarem os seus serviços de transporte ou lavoura, por força de trabalho, e exemplificou: “dois dos 
tractoristas (ambos donos dos seus próprios tractores) nem sempre levam dinheiro por serviços prestados aos seus 
conterrâneos; em vez disso, preferem ficar a haver mais ajudas para os dias ou tarefas agrícolas mais intensas” (1982: 
24). Também Etxezarreta et al ., sobre o mesmo assunto, comentou que “em alguns casos, estas últimas [tarefas de 
contrato] adquirem preferência sobre a actividade agrária propriamente dita que motivou a compra de maquinaria, 
convertendo-se em autênticas empresas de serviços com maquinaria especializada e deixando reduzida a sua 
actividade agrária a uma posição secundária” (1995: 201). 
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Temos vindo a comentar as três formas principais de trabalho nas comunidades rurais, como seja o 

trabalho da família, a entreajuda e o trabalho assalariado. Já fizemos menção também a duas formas 

secundárias de trabalho: o altruísta e o executado ao nível da aldeia. Este último, também denominado 

trabalho comunal, referido por O´Neill (1984), dizia respeito a todas as actividades que contribuíam para a 

beneficiação dos bens comuns à colectividade, e que para isso, era costume juntarem -se grupos de 

pessoas visando colaborar para esse objectivo. O autor, a propósito deste tipo de trabalho, referiu que em 

Fontelas, nos trabalhos comunais, intervinha o “conselho de vizinhos”, existente nesta comunidade, que 

tinha o papel de organizar os grandes trabalhos tendo em vista a construção e reparação de recursos 

comunais.15 Quanto ao trabalho altruísta, O´Neill assinalou que se tratava de uma contribuição gratuita de 

serviços, por parte de um grupo de pessoas da aldeia, a alguém impossibilitado por motivo de doença ou 

velhice.  

Por último não queremos deixar de assinalar a transformação que mais recentemente se tem feito sentir, 

ao nível da organização do trabalho das explorações agrícolas familiares, onde se tem verificado uma 

tendência para uma diminuição do número de elementos da família a trabalhar na exploração e, em 

simultâneo, um aumento de mão-de-obra assalariada. Efectivamente, muitas das pequenas explorações 

agrícola têm vindo a desaparecer, mas ainda muitas outras, devido à homogeneização tecnológica16 não 

desapareceram formalmente, tendo bastado, para o efeito, a transferência a empresas de serviços 

externo de gestão e/ou execução, duma parte substancial do processo produtivo (Arnalte, 1989). Esta 

transferência de tarefas a empresas de serviço externo – o denominado mecanismo de externalização -, 

não é, de resto, um sistema exclusivo das pequenas explorações mas também a praticam, em 

determinadas culturas, médias e grandes explorações. E. Arnalte (1989) referiu-se a este tipo de 

explorações como “explorações desactivadas” definindo este conceito como abrangendo explorações em 

que uma das fases ou mesmo todo o ciclo produtivo agrícola é realizado por empresas de serviço 

externo. O autor diferenciou ainda explorações parcial ou globalmente desactivadas em função do grau 

que alcança essa externalização do processo produtivo. 

O fenómeno de “feminização” nas explorações agrícolas é outro aspecto de reflexão integrado na terceira 

questão de abordagem das estratégias de construção de relações de trabalho. Este fenómeno verificou-

se nas comunidades rurais, quando as explorações foram entregues às mulheres, aos filhos e familiares 

idosos, pelo facto dos chefes de exploração se terem dedicado a trabalhos no exterior, noutros sectores 

de actividade ou emigrado. 

                                                                 
15 O´Neill destacou, em Fontelas, cinco formas de recursos comunais “os baldios, pequenos terrenos comunais (os 
poulos), os caminhos e muros públicos, o cemitério e os quatro moinhos de água” (1984: 162). 



 

 14 

Um trabalho que ilustra o referido, é o de I. Rodrigo (1986), que com base em dados de um inquérito 

elaborado no ano agrícola de 1982/1983, numa freguesia de produção leiteira da Beira Litoral, verificou 

que as mulheres, se viam quase impossibilitadas de exercerem actividades no exterior da exploração 

agrícola. Esta impossibilidade devia-se, por um lado, às restrições que lhes impunha a função de mãe e o 

necessário apoio aos idosos da casa e por outro, devido, à dificuldade de alternativas de emprego no 

exterior – tipo de trabalho requerido e, por norma, menor escolaridade em relação ao homem17. Como 

afirmou Rodrigo “todo este processo, (…) ‘feminização’ da agricultura, se veio a traduzir pela ‘entrega’ à 

mulher do sector de actividade económica que gradualmente se iria tornando menos prestigiante e 

compensador, já que foi particularmente ao homem que foram oferecidas oportunidades de emprego fora 

da agricultura” (1986: 644). Como a autora também referiu, quando o homem se ausentava da exploração 

agrícola, por motivos de migração ou de um posto de trabalho distante da sua residência, era à mulher 

que competia assumir toda a actividade agrícola, adquirindo, assim, o estatuto de produtora agrícola, e tal 

como destacou Rodrigo, a fazia retirar-se de uma “invisibilidade” em que se encontrava como “ajuda 

familiar”. Esta designação de produtora agrícola era atribuída apenas a viúvas, solteiras18 ou mulheres 

casadas cujos maridos emigravam19 e que na realidade acumulavam grande número de tarefas, dado 

executarem trabalhos tradicionalmente masculinos, em virtude de não terem marido ou estes 

desempenharem outras actividades profissionais, e assim, elas suportarem uma dupla actividade de 

domésticas e agricultoras. A autora concluiu ainda, “que a saída do marido da actividade agrícola 

representou para elas [mulheres] uma sobrecarga de trabalho, já que não houve alterações nos sistemas 

de produção anteriormente praticados, não se verificou maior recurso à mão-de-obra assalariada, nem 

houve redução da área cultivada” (1986: 647). 

Também K Wall (1986), no seu estudo sobre o número de mulheres activas na agricultura,20 referiu cinco 

indicadores representativos de uma elevada percentagem de elementos femininos na actividade agrícola, 

que passamos a descrever: (i) baixa área média da exploração agrícola, (ii) maior percentagem de mão-

de-obra por conta própria, (iii) menor percentagem de mão-de-obra por conta de outrem, (iv) maior 

número de mão-de-obra familiar e (v) maior percentagem de autoconsumo. A autora constatou que os 

distritos do centro e norte litorais do país apresentaram sempre uma feminização superior à média ao 

                                                                                                                                                                                              
16 Determinadas culturas agrícolas mecanizadas apresentam custos de produção pouco variáveis, independentemente 
das características estruturais – dimensão, tipo de mão-de-obra, características do chefe – das explorações onde se 
produzem (Arnalte, 1989). 
17 Como também salientou Baptista “[as mulheres] são discriminadas no plano salarial dado que, mesmo para trabalhos 
similares, recebem salários menores” (1993: 59). 
18 Também Barthez comentou sobre esta questão, em que “as mulheres chefes de exploração são uma minoria, e são 
a maior parte das vezes viúvas ou celibatárias” (1982: 79). 
19 Denominadas “viúvas de vivos” por Brettell, que referiu “enquanto os maridos estavam fora do país, as mulheres do 
Norte de Portugal, em especial as da província do Minho, tinham o costume de se vestir de preto, pelo que lhes vieram 
a chamar viúvas de vivos. Cultivavam a terra, criavam os filhos e esperavam pelo dia em que os maridos voltassem de 
Espanha, do Brasil ou de outro lugar distante” (1991: 113). 
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longo do século passado, enquanto que, pelo contrário, os situados a sul ou no interior apresentavam 

valores inferiores à média do país. Wall concluiu ainda que, os dados por distrito, nas famílias com ligação 

à terra, nos indicavam a divisão da força de trabalho por sexo, em zonas em que o elemento feminino já 

se dedicava às actividades agrícolas e onde predominava a pequena exploração agrícola familiar. 

Concluiu também que os dados permitiam admitir a hipótese da divisão sexual do trabalho poder “ter 

facilitado uma emigração e/ou uma proletarização parcial masculina e, mesmo, uma emigração com alta 

probabilidade de regresso” (Wall, 1986: 667). 

Até agora demos maior relevância à proletarização masculina, tendo, no entanto, alguns estudos 

analisado a proletarização masculina e feminina, nomeadamente C. Cavaco (1981) no seu trabalho “A 

Mulher na Agricultura Portuguesa”, onde se referiu às perdas de activos agrícolas de ambos os sexos, 

mas como assinalou, continuava a predominar, quase sempre, o sexo masculino, devido às suas maiores 

possibilidades de emprego fora do sector agrícola, tanto no interior como no exterior do país. 

 

Os autores por nós abordados referiram -se aos diferentes tipos de organização do trabalho, estando 

subjacente que as famílias agrícolas desenvolvem diferentes estratégias laborais, quer utilizando trabalho 

familiar, quer alternando com entreajuda e trabalho assalariado, quer ainda abandonando, em parte ou no 

todo, a própria exploração agrícola. 

A abordagem das estratégias de construção de relações de trabalho foi tratada segundo três vertentes, 

sendo que na primeira os autores destacaram a ética do trabalho, as trocas laborais e suas 

remunerações. A segunda vertente analisou a distribuição do trabalho pelos elementos da família e 

assinalou alguns aspectos a que determinados autores deram maior ênfase. Por último, a terceira 

vertente englobou a distinção entre os diversos tipos de trabalho e o fenómeno da “feminização” nas 

explorações agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
20 Como Wall definiu, são as mulheres que “trabalhavam com remuneração ou por conta própria” (1986: 664). 
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