TRABALHO FEMININO E INFANTIL EM BUENOS AIRES (1880-1920)
NORBERTO O. FERRERAS1
Na Buenos Aires da virada do século XX, uma grande parte dos trabalhadores
era imigrante, e muitos destes imigrantes eram de origem camponesa ou provinham das
área rurais. As imigrações acompanhavam os avanços da economia capitalista. À
medida que avançavam as relações de produção e propriedade os trabalhadores rurais e
os pequenos proprietários abandonavam o campo para se dirigir às cidades ou
imigravam. A imigração podia ser sazonal ou permanente, individual ou familiar. Não
podemos esquecer que, para muitos deles, esta era a primeira experiência urbana, a
primeira geração que participava da vida da cidade e que estes eram diretamente
atingidos pelo processo de proletarização.
Os historiadores otimistas têm considerado a falta da proletarização como um
elemento que evidenciaria uma situação mais positiva, ao contrário do que acontecia na
Europa, sem considerar as trajetórias individuais ou familiares. De um outro ponto de
vista, o processo de proletarização não foi uma preocupação da Argentina, na medida
em que a propriedade da terra continuou sempre nas mãos dos grupos dominantes e até
existiram momentos de acesso à propriedade da terra para os imigrantes. Porém, o
processo de proletarização completava-se na Argentina, embora começasse na Espanha
ou na Itália. Em grande medida, a resposta para a perda da terra era a imigração.2
Isto é importante para compreendermos as estratégias familiares de
sobrevivência. Na sociedade agrária não-capitalista a família era a unidade de produção,
consumo e reprodução biológica, e ainda a unidade de reprodução das relações sociais.
Esta unidade foi se desintegrando com o avanço da sociedade capitalista, pelo que
tiveram que ser desenvolvidas novas alternativas para a subsistência do grupo familiar.
Os que não emigraram reconstituíram o grupo familiar em torno da indústria doméstica,
baseada na exploração da mão-de-obra familiar.3 De fato, a emigração, na maioria dos
casos era uma estratégia familiar para melhorar a própria situação, enviando alguns dos
membros para fora da unidade doméstica, onde pudesse obter meios extras para o
conjunto ou, no pior dos casos, para melhorar a sua sorte individual. As estratégias
familiares devem ser consideradas para melhor compreendermos a formação da classe
trabalhadora. As motivações dos trabalhadores estavam, geralmente, em relação com o
que acontecia dentro da unidade doméstica.

doméstica, no sentido da organização do trabalho do conjunto e da redistribuição dos
rendimentos monetários e não-monetários. Muitas das famílias imigrantes defrontavamse pela primeira vez com o capitalismo e dependiam cada vez mais de rendimentos
monetários para terem acesso aos bens necessários para a reprodução da mão-de-obra.
Ao mesmo tempo, o salário não era suficiente para manter o trabalhador ao longo da
vida, muitas vezes não era suficiente para o dia-a-dia, e muito menos para o momento
em que tinha que deixar de trabalhar, por velhice ou invalidez.4 Ao longo do nosso
período, a família foi o único seguro para estas circunstâncias; só no final do mesmo
começam a ser constituídas caixas de aposentadorias, principalmente entre os
funcionários do Estado e os ferroviários.
Um único – ou ao menos o principal – assalariado masculino dentro de uma
família é um “desvio” dos padrões históricos estabelecidos nas sociedades nãocapitalistas.5 A limitação da mulher dentro do espaço doméstico, principalmente do
espaço doméstico do conventillo, sem espaço para desenvolver outras atividades que
não fossem as da indústria doméstica, foi produto de um grande esforço da política
argentina, auxiliada pela estrutura econômica. Que atividades podiam ser desenvolvidas
num quarto de não mais do que 20 m2, cheio de camas, colchões, uma mesa, algumas
panelas e roupas espalhadas? Numa sociedade patriarcal, com baixa demanda de mãode-obra feminina e com um projeto de educação e de integração dos filhos dos
imigrantes e, por tanto, de freqüência obrigatória à sala de aulas, o trabalho masculino
foi central na reconstituição da família imigrante e no reforço da imagem do homem
adulto como o chefe de família. Porém, estas tentativas ou projetos da elite governante
entravam em colisão com uma situação econômica que requeria, em determinados
momentos, o ingresso no mercado de trabalho de outros integrantes da família, fosse a
mulher ou as crianças.
O ingresso de um dos membros da família trabalhadora no mercado de trabalho
era cuidadosamente avaliado no interior do grupo familiar e muitas vezes era preferível
a venda de alguns elementos de uso cotidiano a consentir estas mudanças na estrutura
familiar. De fato, os cambalaches, ou mercado de pulgas, sustentavam-se com a compra
e venda dos utensílios domésticos, vendidos nas épocas de vacas magras e readquiridos
nos momentos de recomposições salariais. Outras formas de lidar com a miséria e o
desemprego estrutural eram um pouco mais cruéis, como por exemplo, enviando os
velhos, que não conseguiam contribuir para o orçamento familiar, de volta aos países de
origem.6
Como mostra Marcel Van der Linden7, a família trabalhadora tinha diversas
formas de reunir uma receita que desse conta das seguintes necessidades:
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- Manter esses mesmos membros quando desempregados ou incapacitados.
- Manter os membros idosos da unidade doméstica que já estiveram envolvidos
em tarefas produtivas.
- Manter os membros jovens da unidade doméstica que ainda não estivessem
envolvidos em tarefas produtivas.
- Ter meios para pagar terceiros (como taxas, aluguéis, e dívidas).
Os recursos para manter a unidade doméstica podiam vir de fontes diferentes,
como:
- Os meios proporcionados pelo trabalho remunerado.
- Os meios proporcionados pelo trabalho não-comercial (bens de consumo
diretos), como: roupa feita em casa, criação de animais ou cultivos domésticos.
- Os meios proporcionados pelo comércio de alguns bens produzidos
domesticamente.
- Os meios provenientes da renda de recursos próprios, como um quarto ou uma
cama.
- Os meios provenientes de recursos cedidos por outros em tempos de carências,
sem necessidade de reparações.
- Os meios obtidos por apropriações; a forma tradicional é o roubo,
especialmente no trabalho.
- Os meios recebidos em empréstimo, diferindo o pagamento ou penhorando
bens próprios.
Embora o homem adulto geralmente trabalhasse fora da casa, a indústria
doméstica foi uma das principais formas de emprego feminino em Buenos Aires, pelo
que as mulheres tinham que enfrentar as mesmas condições daquelas que não tinham
migrado. Esta nova situação produziu certas alterações nas formas familiares e nas
estratégias de organização dos orçamentos familiares. A família deixou de ser
independente do mercado na hora de satisfazer suas necessidades, o consumo passou a
ser condicionado pelo mercado, abandonando a produção para a auto-suficiência.
Poucos foram as famílias que fugiram a esta regra, principalmente aquelas que tinham
um espaço para criar alguns animais domésticos.
Uma diferença central entre o ex-trabalhador rural que imigrou para América e
aquele que permaneceu foi a atitude com o dinheiro. O imigrante tinha como um dos
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Europa, o trabalhador recentemente proletarizado teve uma atitude diferente e contrária;
poupar não era um objetivo em si mesmo, a poupança só servia para poder enfrentar
momentos críticos, como uma enfermidade ou períodos de desemprego. Esta atitude
seria seguida pelo trabalhador de Buenos Aires no decorrer do tempo.
Numa economia como a argentina, que estava exposta a flutuações cíclicas e a
períodos de crise e de desemprego, a família atuava como um seguro para os seus
membros. Lembremos que a economia industrial da Argentina estava submetida a
períodos de expansão e retração seguindo impulsos cíclicos de acordo com os períodos
de crise ou expansão, e ainda com os processos de promoção ou não da indústria local.
O trabalho infantil e o trabalho feminino podiam compensar o desemprego do homem,
principal contribuinte do orçamento familiar. O objetivo da família não era maximizar
seus recursos ou seus rendimentos, mas satisfazer as necessidades dos seus membros.
Os rendimentos eram comuns e administrados segundo os requerimentos do conjunto do
grupo familiar.9
A organização da família, por um lado, acompanhava a economia de mercado e,
por outro, mantinha padrões de conduta não-capitalistas. Esta dualidade foi de grande
ajuda na adaptação à nova sociedade. A família, e não unicamente a família nuclear,
mas também a família extensa, com seus comportamentos tradicionais, facilitava a
inserção na economia capitalista. A família extensa viabilizava a inserção na sociedade
capitalista, mas a família nuclear garantia a reprodução do grupo. O trabalho feminino e
infantil tinham como objetivo principal subsidiar o trabalho masculino, a principal fonte
de renda familiar.10
Quanto ao trabalho feminino, o principal grupo de trabalhadoras eram aquelas
empregadas na indústria doméstica, que ganhavam algum dinheiro realizando tarefas
não muito diferentes das ocupações tradicionalmente atribuídas à mulher na divisão
sexual do trabalho. Os Censos do período mostram que as mulheres representavam
pouco mais do que 20% do total da força de trabalho, sendo as principais profissões as
de passadeira, modista, costureira e lavadeira.11
O grau de exploração sofrido pela mulher era superior ao dos homens,
principalmente porque estas tinham poucas possibilidades de se defender. As greves
femininas tinham poucas possibilidades de êxito. Pressionadas pelos patrões e pelas
famílias, que necessitavam de seus salários – inferiores ao salário masculino,
qualificado ou não –, dificilmente podiam levar até o fim as suas reivindicações, se não
eram apoiadas pelos esposos ou pais. Geralmente, os homens expressavam o seu
descontentamento com as condições de trabalho ou com o salário das mulheres.12
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trabalho doméstico. Segundo uma pesquisadora do período, o dia-a-dia de uma
trabalhadora fabril era mais ou menos assim:
“A operária entra na fábrica às 6 a.m.; se é mai e casada, tem que se levantar às
4 ou 4 1/2 para preparar o café da manhã, vestir os filhos, varrer e acomodar o quarto,
ainda quando possa fazer tudo numa hora e meia, e isto se mora próxima da oficina. Às
onze, retorna à casa, acende o fogo, prepara o almoço para a família, com apenas una
hora e meia. Algumas fábricas – poucas – dão duas horas, outras uma. Quantas
operárias no verão, sentadas na linha da vereda, na hora do almoço, comem laranjas,
queijo, salsichão, antes que correr às suas casas, fatigar-se e preparar a comida! Em
geral estas não têm filhos, ou se os têm, dão a guarda a outras pessoas. Às seis da tarde,
concluído o trabalho na oficina, inicia outro: a preparação do jantar, a limpeza dos
utensílios de cozinha, e se as crianças precisam, cosem, lavam, passam, etc. O modesto
salário não bastaria se tivesse que mandá-lo fazer. (...). Somem, senhores, até as nove da
noite terão trabalhado, sem descanso, 17 horas e não para si próprias (...).”13

Esta vida tinha como conseqüências quase imediatas o stress, a fadiga crônica ou
a tuberculose.14 Pelo que estas trabalhadoras resistiam até que podiam mudar a sua
situação, fosse pela mudança de conjuntura, com a elevação do salário do chefe da
família, ou pelo ingresso de algum dos filhos no mercado de trabalho. É por isso que o
trabalho feminino na indústria doméstica completava a receita sem que a mulher
precisasse deixar a casa, ou melhor, o quarto do cortiço. Assim, podia lavar, passar ou
costurar atendendo os afazeres domésticos. Era necessário, e até imprescindível, que a
mulher trabalhasse para completar a renda familiar, mas ninguém esperava que o salário
feminino pudesse manter toda a família. Os rendimentos não deixavam de ser baixos.
Só à custa de um alto grau de exploração a mulher conseguia uma renda à altura das
necessidades familiares, quando era preciso contornar a falta de um ganha-pão
masculino adulto.15
A sociedade argentina apresentava certas caraterísticas peculiares em relação ao
trabalho feminino, com diferenças marcadas entre o interior e o litoral, principalmente
Buenos Aires. Até o terceiro quartel do século XIX, as indústrias estavam no interior da
Argentina; como a oferta de mão-de-obra era escassa, foram estipulados mecanismos
coercitivos para forçar o trabalho, inclusive das mulheres. Todo aquele que era
considerado “vago” ou desempregado, era obrigado a trabalhar onde o Estado
determinasse. A situação era diferente em Buenos Aires, principalmente quando a
produção de produtos manufaturados estabeleceu-se nesta cidade, a partir da década de
1870. A mulher estava na dependência do esposo ou do pai, que era legalmente quem
determinava o ingresso da mulher no mundo do trabalho. Esta situação de menoridade
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negócio da prostituição. Mas, esta não era a principal profissão feminina ou uma das
mais numerosas, mesmo quando não existam números confiáveis ao respeito, eram
poucas as mulheres que optavam por esta profissão.16
Outra particularidade da Argentina refere-se à legislação sobre o trabalho
feminino. Os setores preocupados com a questão social eram contrários ao trabalho da
mulher. Dos socialistas aos católicos conservadores, todos eles concordavam: era
preferível a mulher permanecer no lar a trabalhar numa fábrica ou numa oficina.17
Segundo Mirta Lobato, os imigrantes introduziram o conceito de ‘lar’ entre as classes
populares e, portanto, eram contrários ao trabalho feminino. Mas a preocupação dos
reformistas era justamente a falta de conformação do ‘lar’ entre os imigrantes.18
Poderíamos acrescentar as dificuldades de conformação do ‘lar’, morando em cortiços e
recebendo pequenos salários.
Logicamente os objetivos de ambos grupos eram bem diferentes; de fato, os
socialistas estiveram mais preocupados com o estabelecimento de uma legislação
protetora da mulher trabalhadora, e não unicamente à mãe em potencial. Desde que
Alfredo Palacios foi eleito como o primeiro deputado socialista, em 1904, seus projetos
de lei para melhorar as condições de vida e trabalho dos trabalhadores foram
sistemáticos; porém, só em 1907 foi aprovada a primeira lei que regulamentava o
trabalho feminino e infantil, a Lei 5291. Esta legislação não teve uma oposição que
impedisse a sua sanção. Porém, a legislação foi simplesmente desrespeitada pelos
capitalistas e pelos industriais.19
Se os reformistas burgueses e os socialistas concordavam quanto à necessidade
de uma legislação protetora da mulher, os reformistas liberais entendiam que a proteção
devia ser dirigida à mulher enquanto futura mãe, reforçando este papel. Para isso, sua
idéia era encarecer o trabalho feminino, mediante uma legislação severa: igualando o
salário feminino ao masculino e diminuindo as horas de trabalho da mulher. Desta
forma, o capitalista estaria obrigado a contratar homens.20
Porém, onde o trabalho feminino era preciso, era explorado sistematicamente,
sem considerar a legislação protetora. Os únicos que defendiam que a mulher trabalhase eram os liberais no Governo, que entendiam que este era um dos sintomas da
modernização social e econômica da Argentina.21
Por outro lado, os anarquistas esperavam que a mulher apoiasse o homem na
luta, mas não eram favoráveis ao trabalho feminino. Os anarquistas manifestaram em
diversas oportunidades sua preocupação em relação ao trabalho feminino, como nos
Congressos da Federación Obrera Argentina (depois Federación Obrera de la Región
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chamavam à organização, ao ingresso nos sindicatos por ofícios e, ainda, reclamavam
um salário igual ao dos homens. Depois da agitação e derrota das propostas tendentes à
filiação sindical feminina, em 1904, a questão do trabalho feminino passou a segundo
plano.22Uma explicação para a legislação avançada na Argentina pode ser a baixa
demanda por trabalho feminino e pelo tipo de trabalho requerido. A principal ocupação
feminina estava na indústria doméstica. As condições de trabalho nesta indústria eram
precárias, sem horário de trabalho, com pagamento por peça ou por contrato e sem
feriados, além de ter que fazer as tarefas do lar, o que não era muito diferente para
outras trabalhadoras. Na indústria doméstica era a própria trabalhadora quem optava
pela auto-exploração sem necessidade de ser obrigada pelo patrão. Se não trabalhava, e
muito, era pouco o que recebia. No caso do trabalho em oficinas e indústrias, os
industriais tinham suas estratégias de prevenção contra as ofensivas estatais. Por um
lado, negavam o acesso às fábricas das inspeções, enquanto não fossem obrigados. Por
outro lado, como as leis nacionais não valiam nada fora da Capital Federal e dos
Territórios Nacionais, era só atravessar o Riachuelo para estar fora da fiscalização
nacional e municipal e longe dos olhos dos governantes provinciais, residentes em La
Plata.23Nas estratégias familiares, o salário feminino era tanto a salvaguarda em
momentos de dificuldade, quanto o complemento imprescindível do salário masculino.
Os orçamentos apresentados ao longo do período são sempre deficitários, se
considerado unicamente o salário masculino. É evidente que era necessário o salário da
mulher para compensar este déficit. A importância do salário feminino, como um
complemento, aparece na recomendação que dava o cônsul britânico aos seus
compatriotas que migravam à Argentina. Estes tinham que casar com mulheres que
pudessem contribuir para a renda familiar, fosse na indústria ou como passadeiras.24
QUADRO XXV: Principais Profissões Femininas Segundo os Censos
Prof.
Bordadeira
Costureira
Modista
De rendas
Lavadeira
Passadeira
Doméstica
Out. Prof.
Sem Prof.

1895
Arg.
Extr.
327
371
5.608
7.549
1.625
3.330
3.664
2.185
1.031
3.082
2.488
3.654
9.506 13.841
4.359
8.448
51.039 80.779

1904
1909
1914
Arg.
Extr.
Arg.
Extr.
Arg.
Extr.
842
717 1.216
739
843
730
6.513
6.932 7.584
8.732 9.736
9.460
4.778
5.911 8.741
7.345 9.223
9.972
3.435
2.282 3.412
2.210 4.804
1.879
847
2.874
916
3.261
674
3.652
3.312
3.567 5.362
5.962 4.384
5.138
14.113
22.589 60.590 58.144 27.657 47.819
11.707
13.695 23.491 26.064 31.414 27.132
82.038 110.494 86.464 107.362 120.314 190.660

Fonte: Os dados correspondem aos Censos Nacionais de 1895 e 1914 e aos Censos Municipais
de 1904 e 1909
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O trabalho infantil apresenta certas peculiaridades em relação aos trabalhadores
em geral. São poucas as pesquisas desenvolvidas a este respeito durante o período. O
trabalho da criança era considerado como uma das etapa na vida do trabalhador. O
trabalho infantil estava relacionado com o apoio aos adultos, com a iniciação em
determinadas profissões ou com tarefas desqualificadas e mal remuneradas, como
empacotador ou empilhador de pequenos volumes. Outras ocupações que estavam nas
mãos das crianças era a venda de alguns produtos, como os jornais, balas e doces ou
bilhetes de loteria, e alguns serviços, como os engraxates. As pesquisas de algumas
militantes socialistas e sindicalistas dedicadas a esta questão, como Gabriela Coni e
Carolina Muzilli vincularam o trabalho infantil ao trabalho feminino.25
Numa grande medida, o pertencimento de uma criança a uma família da classe
trabalhadora determinava o seu destino posterior. Como a criança ingressava
rapidamente no mercado de trabalho, para incrementar a renda familiar, rapidamente
também deixava a escola, ao contrário do que acontecia entre as classes altas e médias.
Tinha que se capacitar no mundo do trabalho para o seu futuro profissional. A idade de
ingresso no mercado de trabalho variava de oficio para oficio. Em 1918, a idade mínima
média das mulheres era de 12 anos na indústria do calçado, e entre os homens a idade
mínima média nas padarias era de 8 anos.26
É difícil quantificar este tipo de trabalho, sempre relacionado com o apoio ao
grupo familiar. A contribuição do trabalhador mirim tinha duas faces: o ingresso de um
outro salário que consolidasse o orçamento familiar, ou a ajuda ao pai ou à mãe no seu
próprio trabalho, fossem estes artesãos, comerciantes ou membros da indústria
doméstica. Esta segunda face do trabalho infantil nunca era declarada, nem sempre
aparecia nos estudos e dificilmente representava o pagamento de um salário. Outras
dificuldades para avaliar o trabalho infantil estiveram nos limites impostos pelos
empresários – comerciantes, industriais, donos de oficinas, etc. – para fiscalizar o
trabalho em geral. Até 1907, os inspetores só podiam ingressar nos estabelecimentos
produtivos com permissão do dono. E ainda depois, os empregadores falseavam a idade
das crianças, os horários de trabalho e as tarefas desempenhadas. Para isto colaboravam
os pais, que precisavam deste salário.27
A importância do trabalho infantil na renda familiar variou de período em
período e segundo o emprego do chefe de família, como no caso do trabalho feminino.
Nos casos de trabalhadores não qualificados, o trabalho das crianças do lar era central
na subsistência do grupo familiar. A necessidade do trabalho infantil era crítica em
casos de desemprego, por exemplo. Nos períodos de desemprego conjuntural, a situação
se revertia rapidamente, mas com a grande onda de desemprego que precedeu e
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Mas o trabalho infantil não deixava de ser conflituoso para diversos setores da
sociedade. Tanto os membros das organizações operárias quanto os reformistas sociais
debateram as conseqüências da incorporação das crianças ao mundo do trabalho. Por
motivos diferentes, ambos procuravam limitar este ingresso. Para os reformistas, a falta
de escolarização comprometia o projeto de integração na sociedade, a ‘argentinização’,
dos filhos dos imigrantes; além disso, entendiam que o rápido ingresso no mundo do
trabalho era prejudicial ao desenvolvimento da pessoa. Os trabalhadores organizados
queriam limitar e controlar o trabalho infantil porque desestruturava o frágil mercado de
trabalho. As crianças, que eram facilmente demitidas, não reclamavam, como tampouco
reclamavam das tarefas a realizar.
Tanto o trabalho infantil quanto o trabalho feminino não eram bem recebidos
pelos trabalhadores em geral. Era visto como uma forma de concorrência desleal por
parte dos capitalistas. De fato, o trabalho infantil e feminino barateava os custos da
produção e não ocasionava conflitos, como os trabalhadores homens.29
Para poder ter uma idéia dos níveis de emprego por sexo e por idade,
apresentamos a seguir um quadro com as estatísticas oficiais referentes a esta questão.
Embora possam não estar completas, ou tenhamos certas dúvidas quanto à elaboração
das mesmas – principalmente sobre como e de que forma foram colhidos os dados –
pelo menos teremos a possibilidade de acompanhar as três categorias de trabalhadores:
QUADRO XXVI: Emprego por Sexo e Edade
ANO

Total

Homens

Mulheres

Menores

1914

343.984

246.636

72.925

24.423

1915

337.882

242.189

71.685

24.058

1916

312.997

224.189

66.452

22.256

1917

292.840

209.808

62.300

20.832

1918

335.239

240.170

71.218

23.851

1919

352.252

252.413

74.786

25.043

1920

382.758

274.437

76.356

25.568

Fonte: Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. Año XXV. 1915/1923” Buenos
Aires, Briozzo Hnos., 1925, pág. 272.
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mercado de trabalho de Buenos Aires do período aqui estabelecido. Desta forma
podemos apreciar e compreender o porque da baixa e temerosa organização sindical
feminina e a opção dos patrões de recorrer ao trabalho doméstico para subsidiar as
incipientes indústrias de Buenos Aires, especialmente, a indústria têxtil.
O trabalho feminino e infantil apreciado pelos patrões por ser uma mão-de-obra
dócil e submissa, encontrava as raízes da submissão no próprio lar. Este tipo de trabalho
era visto como um reasseguro para os tempos de crise e desemprego, pelos próprios
trabalhadores, e até como uma profissões temporárias e não permanentes. Desta forma,
mesmo aquelas mulheres que tinham como único ingresso o seu próprio trabalho, viamse impossibilitadas de reclamar e de lutar por melhores condições laborais e salariais, já
que na maioria dos casos estas lutas fracassariam pelo desinteresse geral das categorias,
a desagregação que produzia o trabalho doméstico e a falta de solidariedade que
apresentavam os trabalhadores masculinos, e especialmente os próprios membros da
família.
O trabalho feminino e infantil eram encarados como empregos temporários e
não permanentes, que perderiam sua razão de ser ante a próxima conjuntura favorável
ou com o casamento, entre as mulheres solteiras.
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