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0 CONSUMO E AS DESPESAS DAS FAMILIAS
Norberto Pinto dos Santos*

RESUMO

A sociedade contemporftnea tem presenciado a diversifica~iio das form as de trabalho e dos modos
de consumo que contribuem, em conjunto, para a reestrutura~iio dos modos de vida das popula~oes,
e concretamente das familias. As altera~oes estruturais na esfera do emprego impoem novas forrnas
de utiliza~iio do tempo livre, com as familias a adoptarem estrategias varias que se concretizam numa
diversidade de formas de trabalho. 0 mundo da reprodu~iio social e o da produ~iio predominantemente
informal, aproximam-se e criam novas rela~oes sociais. 0 consumo de mass as, as novas tecnologias
domesticas, a integra~iio da mulher na produ~ao- assumindo o duplo papel de principal agente de
reprodu~ao social e trabalhadora -,a altera~iio das estruturas familiares eo acrescimo da importftncia
dos percursos pendulares dos individuos assumem-se como factos relevantes que importa debater.
Palavras chave: Consumo das familias, trabalho,

reprodu~iio

social.

RESUME

La societe contemporaine assiste a Ia diversification des formes de travail et des modes de
consommation qui contribuent, ensemble, aIa restructuration des modes de vie des populations et des
families en particulier. Les changements structuraux dans Ia sphere de l'emploi imposent des
nouvelles formes d'utilisation du temps fibre, avec les families adoptant des strategies variees qui se
concretisent dans une diversite de formes de travail. Le mode de Ia reproduction sociale et celui de Ia
production principalement informelle s'approchent et creent de nouveaux rapports sociaux. La
consommation des masses, les nouvelles technologies familiales, !'integration de Ia femme a !a
production - en assumant le double role de principal agent de reproduction sociale et celui de
travailleuse - , !es changements des structures familiales et l'accroissement de !'importance des
parcours pendulaires des individus se present comme des faits significatifs qu'il faut debattre.
Mots cles: Consommation des families, travail, reproduction social.

ABSTRACT

Contemporary society has witnessed the diversification of work forms and modes of consuming
that have contributed, together, to restructure population's, and specifically family's, way of life.
Structural changes in the employment sphere are imposing new schemes on the utilization of free time,
with families adopting several strategies that are materialized in a diversity of work forms.
The domains of social reproduction and of predominantly informal production have come closer
together to create new social relationships. Mass consuming, new domestic technologies, the
integration of women in production- combining the roles of main agent in social reproduction and
of worker - , the modification of family structures and the increas ing importance of individual's
journey-to-work mobility are significant facts that require discussion.
Key words: Family consumption, work, social reproduction.
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A SOCIEDADE DO TERCIARIO, A
GLOBALIZA<;AO CULTURAL E 0
CONSUMO DE MASSAS

A tematica do consumo das famflias tern merecido por
parte de diferentes autores, em diferentes areas
disciplinares, uma atenta investigac;:ao. De facto, o consumo
inscreve-se no sistema de acumulac;:ao capitalista como
fen6meno central de analise a par da produc;:ao. Como
afirma J. M. MAYER no prefacio da obra de
BAUDRILLARD, "A Sociedade de Consumo" (1970,
p. 11), este "surge como modo activo de relac;:ao, como
modo de actividade sistematica e de resposta global, serve
de base a todo o nosso sistema cultural". E a sociedade
caracteriza-se, hoje, por uma tendencia de globalizac;:ao
cultural que altera as normas, modi ficaos comportamentos,
subverte as tradic;:oes e dilui os significados. De alguma
forma, "o consumo generalizado de imagens, de factos e
de informac;:ao tam bern se esforc;:a por esconjurar oreal nos
signos do real ( ... ) e o que caracteriza a sociedade de
consumo e a universalidade do fait divers na comunicac;:ao
de massa" (BAUDRILLARD, 1970, p. 25). 0 aumento da
mobilidade geral, a valorizac;:ao dos sistemas de informac;:ao
e telecomunicac;:ao, a procura do bem-estar social sao
fen6menos generalizados no sistema social dos nossos
dias que contribuem para o caracter normativo e
estandardizado dos comportamentos. Mas, contudo,
permite integrar desvios comportamentais cada vez
maiores, conjugando-os e diversificando as relac;:oes
s6cio-econ6micas e culturais dai resultantes. Todo este
processo e ampliado pelo extraordinario aumento da
populac;:ao urbana, ou da populac;:ao abrangida ou
influenciada pelo modo de vida urbano, devido a
circunstancia de estarem mais expostas ao impacto dos
meios de comunicac;:ao, ao marketing, a diversidade das
normas sociais urbanas2. Pode-se ainda acrescen tar como
factores estruturantes do sistema social a importiincia do
Estado Providencia como organizador s6cio-econ6mico e
politico-cultural e a multiplicidade de consumos criados
pelo mercado e pelo Estado. A difusao de informac;:ao e
inovac;:oes e a interacc;:ao espacial motivam a diversificac;:ao
de contactos, de fluxos, de relac;:oes e de percursos que a
hierarquia e a organizac;:ao social urbana ampliam. Isto
contribui para a fo rmac;:ao de uma sociedade s6cioeconomicamente "seguidista" onde o impacto social da
planificac;:ao determina a prossecuc;:ao de orientac;:oes
concretas de acc;:ao que estimulam opc;:oes pre-definidas e
opinioes modeladas. Dai que se verifique que "cada vez se
produz rnais para toda a parte e cad a vez se cons orne rna is
o que e produzido em todo o mundo" (GAMA e SANTOS ,
1991, p. 104), embora se a cultura representa o que e
2 Estas sao tendencialmente de grande abrangencia espacial
devido ao importante papel difusor dos centros urbanos em
termos culturais, sociais, administrativos, de ordenamento
territorial, entre outros.
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partilhado com todos os outros, representa simultaneamente
aq uila q ue e partilhado apenas com alguns
(WALLERSTEIN, 1993, p. 31 ), o que corrobora a ideia
expressa de que a soc iedade normaliza as ati tudes, as
rel ac;:oes e os comportamentos, mas integra-as, mesmo
quando divergentes, "uma vez que todos estes processos
estao dependentes da globalidade da organizac;:ao social e,
particularmente, das dinamicas do modo de produc;:ao,
com uma estreita relac;:ao entre os modos de
desenvolvimento e os modos de produc;:ao" (CASTELLS,
1989, p. 12). Pode-se pois afirmar que a forma de viver a
cultura e representativa de urn modo de desenvolvimento,
que CASTELLS denomina por informacional, em que o
conhecimento mobiliza e gera novos conhecimentos, num
processo de acumulac;:ao que assenta no desenvolvimento
da microelectr6nica.
0 conceito integradordecultura torna-se mais explicito
quando se compreende que dele tudo parece poder fazer
parte desde que referenciado com o conhecimento e a
actividade criativa, com a "cultura a assemelhar-se a urn
tronco s6Jido que da todo o tipo de frutos, sendo a soma de
todas as variedades uma arvore unica (... ) e no termo
cultura inclui-se desde a mais sublime criac;:ao artistica ao
ultimo registo de urn extravagante record no Guiness"
(ZORRILLA, 1990, p. 17).
Todo o processo de partilha cultural, visto em sentido
Jato, faz com que a sociedade actual se confronte com a
necessidade de esbater as diferenciac;:oes regionais num
contexto onde cada vez mais se veri fica a importancia da
qualidade na prossecuc;:ao desses objectives. A
consciencializac;:ao por parte dos individuos e dos grupos
sociais de que devem ter perante a lei os mesmos deveres,
mas tambem as mesmas regalias, imp6e comportamentos
que reflectem a vontade de usufruir, mesmo em espac;:os
nao centrais, das vantagens das populac;:oes que se
encontram no centro, "Ia, onde as coisas acontecem"
(REYNAUD, 1981, p. 32). Dai que a procura de servic;:os
e comercios especializados, a exigencia de qualidade de
vida e bem-estar , coloque tambem em questao as
desigualdades existentes entre areas centrais e areas
perifericas. Isto, de alguma forma, demonstra que, em
termos regionais, tam bern os servic;:os eo comercio tern urn
papel relevante crescente no potencializar dos factores
end6genos, permitindo mais facilmente que as regioes
passem a con tar com os seus pr6prios recursos. Como nos
diz REYNAUD (1981, p. 78) a industrializac;:ao tern urn
papel chave a par do espirito de empresa, da flexibilidade
das estruturas, da abertura sobre o mundo, entre outros
aspectos; mas o terciario pode ter urn papel motor na
economia atraves do seu papel multiplicador de
rendimentos e de emprego (embora com uma progressao
mais lenta) e atraves de urn papel de controlo social e
econ6mico com a complementarid ade evidente entre o
secundario eo terciario (BAILLY e MAILLAT, 1988,
p. 63 a 76) entre a produc;:ao e o consumo. Isto acontece
quer de forma directa, atraves dos servi9os as empresas,
quer indirectamente, por intennedio das economias de
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aglomera9ii0 que se estabelecem promovendo o
aparecimento de novos servi9os apopula9iio e de comercios
mais variados, mais especializados e representativos de
imagens de marc a. Por seu !ado, os servi9os, que podem ter
simultaneamente a vertente empresarial e para as familias
(como acontece, por exemplo, com os bancos e seguros)
diversificam os seus servi9os como acontece com outros
que tern como objecto final o consumo das famllias. Isto
sucede, quer satisfazendo procuras crescentes, quercriando
a sua pr6pria c lientela (galerias de arte, serviyos
domiciliarios, discotecas, cinemas, concertos, ocupa9ao
de tempos livres infantis e juvenis, institutos de Iinguas),
ou ainda outros relacionados com o Estado Providencia
(Saude, Assistencia, Educa9ao) sendo de salientar a
importanciacrescente das alternativas privadas (hospitais,
escolas, seguranya social, bombeiros, agentes de seguranya)
que o substituem eo suplantam num periodo o nde a crise
parece ser o denominadorcomum em todas as suas facetas.
Regioes em que a industria parece nao ter uma
importancia relevante na economia ou esta em estagnayao,
podem, todavia, apresentar urn desenvolvimento que
resulta, no caso portugues, de urn conjunto de actividades
que se relacionam como sector terciario da economia de
que se salientam: "- o crescimento dos servi9os dirigidos
ao consumo colectivo (saude, educayiio, administrayiio
local);- o crescimento dos servi9os de consumo individual
(comercio, restaurantes, cafes, hoteis, repara9oes, servi9os
pessoais ou personalizados), devido, quer ao aumento do
rendimento disponivel, quer ao aumento da procura de
actividades ligadas ao turismo; - a expansao das obras
publicas, em virtude da necessidade de criar novas
infraestruturas, e da construyiio civil" (PEREIRA, 1989,
p. 515). Isto sucede porque o desenvolvimento "nao se
limita ao crescimento das actividades industriais mas
passa seguramente pelo satisfazer das necessidades basicas
da populayiio" (PEREIRA, 1989, p. 513). Mas sao as
necessidades culturais de validade qualitativa que tern
tambem que ser satisfeitas. Torna-se, por isso, pertinente
salientarque adescentralizayao deve integrar urn a vertente
s6cio-cultural que implica serviyos relacionados com o
Jazer, com a cultura, como desporto, para assim alargar a
difusao da qualidade, que ao motivar o consumo funciona
como normalizador social. Efectivamente, "o que esta em
causa e a exigencia de qualidade na funcionalidade das
ac9oes rna is correntes ou a escolha de solu9oes que tenham
em conta implica96es ecologistas, ambientais, sociais e
culturais" (PORTAS, 1988, p. 71). A difusao desta
qualidade dos centros urbanos principais para os
secundarios e destes para as suas periferias e muito
importante na sociedade actual e evidencia o significado
motordos centros, nao apenas em fun9iio do sector industrial
(produtivo), mas tambem devido ao conjunto de fluxos
geridos pelas actividades de circulayiio e distribui9ii0 que veem aumentar a sua importancia tambem no sector
produtivo - , e ao pr6prio papel de regulayiio social que
tern sido urn dos principais motores de terciarizayiio, assim
como de hierarquizayiio e estruturayiio espacial.

0 periodo p6s-industrial caracteriza-se porum aumento
da mobilidade geral da populayiio; pela valoriza9ao dos
sistemas de informayao; pela necessidade de qualidade
ambiental; pela importancia do Estado Providencia, com
a alterayao profunda da estrutura sexual de activos3, com
o aparecimento de urn conjunto de novas profissoes. Estas
surgem a par da procura da qual idade de vida, da valorizayiio
social do lazer e do turismo, da maior expressao dos
consumos das familias, com urn caracter personalizado e
especifico ou na dependencia do marketing concorrencial
e massificador que a todo o momento cria op96es de
consumo de artigos dentro de uma mesma gama ou num
leque variado de produtos. Tal situa9ao eresponsavel pelo
aumento significative da procura de bens e servi9os por
parte das popula9oes assumindo posi9ao privilegiada urn
conjunto de actividades com relayoes estreitas com as
praticas do tempo-livre e do Iazer, numa sociedade
claramente desperta e disponivel para essas praticas. Isto
depende tambem do facto de elas serem motivadas social,
cultural e economicamente com a familia a ser vista como
unidade de observayao e acyao por excelencia. Contudo a
integrayao da populayao nestas actividades fora do tempo
de trabalho niio encontra ainda as estruturas sociais
necessarias para a ocupayao desses tempos livres. Isto
porq ue nao existe, em Portugal, urna rede de i nfraestruturas
capaz de integrar o aumento do tempo disponivel da
popula9ao.
De facto, o acrescimo do tempo fora do trabalho e urn
fen6meno evidente na sociedade actual e este problema
torna-se cumulati vo porque diferentes actividades
necessitam de ocupar diarimente quantidades de tempo
significativas fora do trabalho. Isto acontece com os
reformados, devido a reduyiio da idade de reforma4 e ao
aumento da esperan9a de vida; com a alterayiio ou reduyiio
dos periodos de trabalho (parcial, com horario flexivel,
entre outros); devido aconquista das semanas americanas,
com dois dias por semana sem tempo de trabalho; por
influencia do aumento das profissoes l iberais, que pela
flexibilidade do horario de trabalho pe rmitem o
prolongamento temporal continuo do tempo fora deste;
ou, ainda, atraves da auto-gestao do tempo no trabalho
como refere GORZ ( 1993), sublinhando que ha que efectuar
uma "real autogestao do tempo e dos honirios ( ... )
permitindo ajustar os periodos de tempo livre ao projecto
ou a situayiio familiar de cada urn e desenvolver uma
cultura centrada sobre as actividades autodeterminadas"
(GORZ, 1993 ). GORZ aponta pois nao apenas a
necessidade de ocupar o tempo livre, mas salienta
que este e tao mai s importante porque, como afirma
ROSTANG, por ele citado, "a produ9ao de riqueza
3 De facto, a essencia revolucionaria da sociedade p6s-industrial
emergente baseia-se muito na aboliyiio do desencorajamento da
participa~iio da mulher no emprego (ESPING-ANDERSEN,
1993, p. 17).
4 ESPJNG-ANDERSEN ( 1993) afinnaque revolu~ao importante
no mundo do trabalho seria a op9iio pelas reform as antecipadas.
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econ6mica sera cada vez menos central na vida social".
Por isso mesmo M que dar valor nao apenas ao tempo
livre, em si mesmo, mas tambern aforma como se distribuira
o tempo de trabalho na dependencia directa da vontade do
individuo.
Estadiversificac;ao na utilizac;ao do tempo (entre tempo
no emprego e tempo de trabalho, entre tempo livre e tempo
de lazer e todos entre si) motiva, claramente, a necessidade
de estudar a forma como se desenvolvem as estrategias, de
produc;ao e reproduc;ao, no seio das familias, unidades de
analise social por excelencia no mundo ocidental actual.
As despesas das familias e os seus percursos ampliam-se
e modificam-se em func;iio das diferentes maneiras de
utilizac;ao dos espac;os, dos consumos e das praticas sociais,
com especial incidencia quando falamos da sua relac;ao
com o lazer. Desta forma, valoriza-se a "existencia de
praticas com dupla situac;ao, de trabalho e 6cio [ao
aparecerem] em simultaneo nas praticas do mesmo agente
( ... ) e em situac;ao de co-presenc;a: o produtor e o
consumidor, o vendedor eo comprador. Ou seja, as mesmas
praticas sao efectuadas, por uns, em situac;ao de trabalho,
por outros, como lazer (GAMA e SANTOS, 1991, p. 109).
Esta diversificac;ao esta formalmente implicita na alterac;ao
da estrutura da populac;ao activa e transpoe para o universo
familiar o interclassismo social e a valorizac;ao das
economias de escala, em sentido restrito. Valorizam-se as
modificac;oes de comportamento das familias perante o
consumo tal como as mobilidades por elas suscitadas.
Surgem novas actividades que interagem com novos
espac;os ou espac;os antigos que se reestruturam suscitando
novos consumos, diferentes percursos, maiores
mobilidades e novas formas de trabalho.
As grandes superficies do urbanismo comercial sao o
expoente maior na criac;ao dos novos espac;os devido ao
conjunto de estruturas, servic;os e comercios que se
organizam em tomo de si5. Por outro !ado, o aproveitamento de antigas areas, ediftcios industriais ou areas
degradadas social e arquitectonicamente e efectuado em
espac;os com actividades predominantemente comerciais
e de servic;os, onde se valorizam as superficies
acrescentadas (em altura) atraves dos edificios de escrit6rios
e servic;os (habitac;ao, estacionamento, hotel) e comercio
que cada vez mais personalizam a sua imagem atraves da
referencia a urn nome pr6prio e a arquitectura de au tor, em
vezdos tradicionais ediftcios "em branco" (DOMINGUES,
1992, p. 8) como factor promocial no im6vel ao instituir
uma imagem especifica como suporte de qualidade e
funcionalidade. Os hipermercados e os grandes centros
comerciais permitem, em termos de consumo uma outra

5 Conforme afirma SALGUEIRO (1989, p. 152) "embora os
supermercados e os primeiros centros comerciais surjam
associados a bairros residenciais densos, as formas de maiores
dimensoes - hipermercados e centros comerciais regionais aparecem quase sempre na coroa suburbana, por vezes desligados
das zonas habitacionais".

64

abordagem que nao apenas a da estruturac;ao ou da
reestruturac;ao espacial. Assim, estes gigantes de servic;os
funcionam como templos de consumo alterando os
comportamentos humanos em relac;ao ao pr6prio consumo
atraves de pressoes varias, dissimuladas ou concretas,
todas como intuito de aumentar o volume de compras por
individuo. Desta forma, com a grande capacidade de
atracc;ao criada pelas estruturas de servic;os e comercios,
pela diversidade da oferta, muitas vezes pela qualidade
dos produtos e pela boa relac;ao qualidade prec;o, estes
gigantes comerciais funcionam como verdadeiras
instituic;oes financeiras, movimentando diariam ente
avultadas somas de dinheiro. Dai que sejam vistos como a
expressao maxima da mutac;ao material defendida por
BAUDRILLARD (1970, p. 16) ao afirmar que o objecto
perde tempo de vida em relac;ao a vida do homem que 0
criou, nao perdurando devido a atitude consumista. De
igual modo expressam uma imagem de "amontoamento"
que e a forma "mais plena de abundancia" (BAUDRILLARD, 1970, p. 17) sendo raros os objectos que hoje se
oferecem isolados. Esta abundancia, relacionada com o
crescimento da Nova Classe6 e, por isso, com a
reestruturac;ao da populac;ao activa, baseia-se na
predominancia de altos rendimentos, trabalhos de horiirios
liberais, no controlo do conhecimento e da cultura7.
Como afirma PAHL, estas caracteristicas estao em estreita
relac;ao com os agregados familiares envolvidos na
economia informal ou no trabalho domestico com o
emprego e o aprovisionamento por conta pr6pria, !ado a
!ado, e nao sendo substitutos urn do outro (SAUNDERS,
1993, p. 339). Todos estes tipos de trabalho contribuem
para o desenvolvimento end6geno local e para o processo
de terciarizac;ao da sociedade contemporanea, na direcc;ao
da formac;ao de estruturas locais capazes de dar resposta as
necessidades da populac;ao em func;ao das caracteristicas
da mobilidade, das comunicac;oes, dos transportes e da
pr6pria informatica. 0 "encolher do mundo" (CHAPMAN,
1979) deve ser acompanhado pela expansao das
potencialidades locais.
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A TERCIARIZA<;AO E 0
PRODUTIVO

PROCESSO

Os processos estruturais da economia mundial tern,
por intermedio do papel de regulac;ao capi talista,
introduzido no sistema de relac;oes s6cio-econ6micas

6 (GALBRAITH, 1957; BELL, 1976; GOULDNER, 1979;
GOLDTHORPE , 19 82; WRIGHT, 1985; ESPINOANDERSEN, 1993).
7 Todavia, a sociedade p6s-industrial "com a fle xibilidade de
salarios (baixos) gera uma nova classe inferior de marginais e
trabalhadores sub-proletarios (em stand-by) no mercado de
trabalho, o que MICHON (1981) e GOLDTHORPE (1990)
chamam disponiveis" (ESPINO-ANDERSEN, 1993, p. II).
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altera96es significativas. A complexifica9iio do sistema
de mercado, a evolu9ao e difusao tecnol6gica, a
multiplica9ao dos consumes individuais e colectivos, que
originam uma diversifica9ao da sociedade de servi9os, o
Estado Providencia, tern contribuido para a transforma9ao
da estrutura da popula9ao activa, tendencialmente no
sentido da terciariza9ao e feminiza9ao. 0 aumento da
presen9a de activos no sector terciario da economia e,
especialmente, nos servic;:os relacionados com a
informacrao, com o lazer e com os servicros pessoais e,
tambem, com os servic;:os colectivos, cria uma sociedade
com caracteristicas diferenciadas daquela que existia no
periodo de desenvolvimento industrial da primeira metade
do seculo XX.
A sociedade contemporanea encontra no consumo a
valorizacrao dos processes de relac;:ao entre individuos
sustentando, de igual forma, estreitas ligacroes com o
processo produtivo. Isto veio originar altera96es
significativas na produc;:ao, comparativamente asociedade
industrial ja que "os produtos mudam: M uma grande
enfase na qualidade e na durabilidade, e a quantidade de
material por produto desce. Os produtos tendem a ser
individualizados em vez de produzidos em massa. 0 ciclo
de vida dos novos produtos reduz-se rapidamente,
comparado com a producrao em massa e os custos de I&D
aumentam" (DALY, 1991, p. 35), sendo esta tambem a
posicrao de BAUDRILLARD, com os objectos a perderem
tempo de vida em relacrao avida do homem. Tudo is to veio
provocar o aumento das industrias de conhecimento
intensive - diversificando, criando, e inovando - o que
provocou a dificuldade de distinc;:ao entre os servicros e os
outros ramos da economia motivando a necessidade de
"procura de servicros externos ( ... ) pelo desejo de adquirir
novas ideias ou metodos, ou por razoes de lucro,
flexibilidade, eficiencia e inovac;:ao" (BAILLY e
MAILLAT, 1991, p. 130). Daqui resulta a importancia
dos servic;:os, externos ou internos, em relac;:ao a industria,
no desenvolvimento regional end6geno, contribuindo para
o processo de terciarizac;:ao da sociedade. Sao valorizadas
as relacroes entre servic;:os e industria e entre produtor e
consumidor de servic;:os, em ambiencias que vao desde a
alta tecnologia industrial a pratica quotidiana de
actividades domesticas.
Convern, contudo, afirmar que a economia (producrao,
distribuicrao, informac;:ao, regulacrao) s6 recentemente
valoriza uma gama de premissas com reflexes econ6micos
importantes, que devido ao seu caracter particular e peculiar,
menos explicitos ou de dificil contabilizac;:ao, sao omitidos
ou minimizados nas contas dos pafses e onde se inserem os
servicrosporcontapr6pria(GERSHUNY, 1983),oconsumo
relacionado com as economias domesticas (PAHL, 1984;
HANDY, 1986; SARACENO, 1992), o trabalho no
domicilio(HEROD, 1991;LOZANO,l989). Esteprocesso
parece inculcado de tal forma nos processes econ6micos
actuais que surgem novos grandes incrementos de
populac;:ao activa (numa economia legal, negra ou malva)
com funcroes terciarias.

Por outro !ado, como afirma A. COSSETTE, citado
por BAILLY e MAILLAT (1982, p. 21) "por vezes,
firmas e industrias inteiras consagram-se a operacroes de
tipo informacional (universidade, redes de televisao,
servicros informaticos) enquanto que algumas firmas do
primario e do secundario consagram uma parte substancial
das suas actividades e do seu pessoal a funcroes quaternarias
(pesquisa industrial, planificacrao estrategica, ou
marketing)", contribuindo, sobremaneira, para o acrescimo
do sector terciario na popula9ao activa. Tambem os
requisites de qualidade da sociedade ocidental e
ocidentalizada implicam urn crescimento do terciario que
ve nas profissoes tecnicas e liberais uma panaceia social e
econ6mica motivadora de desenvolvimento. Refira-se, a
titulo de exemplos, a importancia dada actualmente a
seguran9a autom6vel junto do consumidor; a importancia
da existencia, junto das popula96es, de urn staff tecnico
adstrito as autarquias, tao importante para definir a isenc;:ao
e a inexistenia de uma tutela burocratica e tecnica da
Administra9ao Central; a importancia atribuida ao
ambiente, a sociedade de informac;:ao, aeducac;:ao, asaude
e aseguranc;:a social, estes tres ultimos como baluartes de
urn sistema de Estado Providencia na sociedade ocidental,
sustentada por batalhoes de tecnicos e profissionais
especializados, cujo denominador comum parece ser a
aquisi9ao de uma grau academico ou obten9ao de formacrao
espedfica.
Mas, para compreender o mundo do trabalho e as
caracteristicas que se situam exteriormente a ele, como,
por exemplo, a experiencia oferecida pela mobilidade
social e geogrlifica, a posi9ao e o nivel social, o ciclo de
vida e os modelos familiares (PAHL, 1970, p. 59), assim
como a reproducrao social, o trabalho informal e ilegal e as
economias de escala familiar, M que tomar em considerac;:ao
a forma como sao organizados os consumos.

2.1-0 consumo das familias, o aprovisionamento por
conta propria e o mundo do trabalho
0 trabalho, como sugerem GERSHUNY e PAHL,
pode ser dividido em tres esferas de influencia que
evidenciam as alterac;:oes e diferenciac;:oes que sao
relevantes para o fornecimento de servic;:os, como trabalho
a ser parte integrante nao apenas na economia formal, mas
tam bern, na economia subterranea e na economia informal.
A evolu9ao da estrutura da populac;:ao atraves do aumento
do numero de activos no sector terciario, conexo ou nao
com outros sectores de actividade, eo crescente desemprego
fomentam o aparecimento de alternativas de trabalho que
se mantem a margem da economia formal. Como afirma
Roger SUE "e, sem duvida, uma sociedade do desemprego
que se prefila no horizonte [com a] reduc;:ao sensivel dos
recursos, mudanc;:a brutal do estilo de vida para o
desempregado e a sua familia", como o mostram a vaga de
despedimentos deste principia dos anos noventa. Esta
altera9ao na estrutura da populacrao activa afecta de forma
directa o consume das famflias. A opc;:ao em termos de
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trabalho implica novas maneiras de realizar dinheiro ou de
o economizar. Dai que "o desenvolvimento do consumo
como forma de trabalho [seja] talvez o novo elemento
dominante que o capitalismo impos nas estrategias do
trabalho das familias" (PAHL, 1984, p. I 06) atraves do
aprovisionamento por conta propria, do trabalho na
residencia e do trabalho domiciliario.
Cada vez mais, homens e mulheres optam por formas
alternativas de trabalho que nao o emprego classico a
tempo inteiro. No caso do trabalho na pr6pria residencia
ele surge como reflexo do actual mundo dos servi9os estar
em plena amplia9ao e esta popula9ao poder como minimo
de meios tecnicos e tecnol6gicos disponiveis dar resposta
muita procura, embora tambem 0 trabalho industrial ou
terciario domiciliario8 esteja em crescimento como
estrategia para redu9ao de custos e aumento de
competitividade por parte de pequenas e medias empresas
(HEROD, 1991, p. 175). Em rela9ao ao agregado familiar,
o trabalho na pr6pria residencia eo domiciliario facultam
uma integra9ao parcial da mulher na esfera da produ9iio e
a manuten9ao de uma forte posi9ao do seu papel na
reprodu9ao social. Assim, a mulher pode encontrar a
situa9ao que lhe permite preencher todos os papeis sociais
e econ6micos que pretende alcan9ar ou que Ihe sao exigidos,
porque nao aconteceu ainda uma redefini9ao da divisiio
tradicional das responsabilidades domesticas e do cuidar
das crian9as, for9ando as mulheres a optarem pelo au men to
do seu tempo de trabalho, de acordo com CHRISTENSEN
e PAHL (1984, p. 110) ao afirmar que "a mulher faz a
maior parte do trabalho domestico, mesmo com a rela9iio
[entre os sexos] que se tern vindo a fazer sentir". De facto,
a maior parte do trabalho domestico masculine (limpar,
cozi nhar, passar a ferro, cuidar das crian9as) e visto, por
parte do hom em, mas tam bern entendido como tal por uma
grande parte das mulheres, como uma ajuda e niio como a
realiza~ao efectiva das tarefas. Portanto, em termos de
estrategia das familias para resolu9ao dos seus problemas
econ6micos e sociais este tipo de trabalho, na pr6pria
residencia e domiciliario, e uma op9ao valida. Todavia
representa tambern uma diminui9ao das responsabilidades
por parte dos empregadores caso o trabalho nao seja
efectuado por conta propria.
Os trabalhos sequenciados entre conjuges, a contra ta~iio
de uma empregada domestica, o envolvimento da familia
para cuidar dos filhos, a manuten9ao dos filhos em
institui96es de educa9i!0 sao uma serie de alternativas

a

8 0 trabalho na pr6pria residencia refere-se a form as remuneradas
de trabalho que nao se integram na economia formal (costura,
carpintaria, sapataria, informatica), enquanto o trabalho industrial
ou terciario no domicilio corresponde a uma contrata~ao por
parte de empresas que se situam dentro da economia formal,
com o trabalho a ser efectuado em casa pelo trabalhador, que
funciona como empregado, embora com menores beneflcios
sociais. Este trabalho no domicllio pode ser tambem integrado
numa economia negra ou cinzenta (HANDY, 1986).
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pelas quais as familias optam em fun9iio das suas
possibilidades econ6micas e que implicam diferentes
atitudes sociais e econ6micas. 0 aumento do trabalho em
casa, como o aprovisionamento por conta pr6pria ou o
trabalho assalariado, faz em parte de uma larga
transforma9ii0 geografica dos modelos de emprego que
teve Iugar nas ultimas duas decadas. De facto, urn segundo
rendimento promove novos consumos que incidem, num
primeiro memento, na aquisi9ao de material que reduza as
tarefas domesticas e, num segundo momento, em artigos,
bens ou servi9os que con tribuam para o aprovei tam en to do
tempo fora do trabalho ligado ao lazer e as ferias e ao
convivio social.
0 consumo das familias e as estrategias, arranjos ou
compromissos, intra e, por vezes, interfamiliares tem
reflexes econ6micos e resultam de diversos factores de
que podemos salientar:
- as caracteristicas culturais, de forma9iio e educa9iio
dos componentes do agregado familiar;
- os tipode familia (individual, nuclear, nuclear singular,
polinuclear),
- o nivel de rendimento,
- a posi9ao e o nivel social do agregado familiar,
-a actividade profissional,
-a localiza9ii0 da habita9ii0 do nucleo familiar,
-as caracteristicas dos servi9os oferecidos pelo Estado
Providencia ou por institui96es privadas relacionadas com
a assistencia social;
como alias o confirma BA YET et al. ( 1991, p. 23 ). 0
consumo e as estrategias das familias motivam o estudo
das rela\5es entre "a divisao do trabalho domestico e os
outros tipos de trabalho fora do emprego com mudan9as
estruturais na economia formal e mudan9as nas tecnologias
que servem o agregado familiar" (PAHL, 1991, p. 245),
porque a economia domestica e o aprovisionamento por
conta propria, embora informais em rela9ao a economia,
se mantem dentro do circuito de rela9oes financeiras e
monetMias da economia formal. 0 funcionario publico
que cultiva o seu quintal, compra as sementes, as plantas,
os adubos e os utensilios no comercio formal e o dinheiro
que utiliza para efectuar essas aquisi96es provem, com
frequencia, em bora com diferen tes nfveis de importancia,
do salario auferido no emprego.
Assim compreende-se que as relayoes entre a economia
formal e a informal adoptem matizes diversificados que
originam interpreta96es varias. Porexemplo, HANDY (1986)
apresenta uma tipologia da economia informal que, de algum
modo, separa dentro da economia familiar de GERSHUNY,
PAHL e SARACENO, a economia malva, relacionada com
os servi9os pessoais e os neg6cios caseiros; e a economia
cinzenta, onde inclui o trabalho domestico. Explica-se, por
isso, a referenda de SARACENO ao afirmar que "o termo
trabalho domestico foi progressivamente abandonado a favor
de trabalho familiar como objectivo de compreender todos os
trabalhos necessaries hoje em dia a reprodu9ao e cria9ao
quotidiana da familia e dos individuos que a comp5em"
(1992, p. 182), acrescido tambern do trabalho necessaria para
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utilizar adequadamente os servic;:os publico e privado e o
trabalho de relac;:ao que mantem a rede parental e de
vizinhanc;:a.
Estas formas de trabalho relacionadas com o Jar ou
com a residencia apresentam uma estreita relac;:ao com a
reduc;:ao do horario de trabalho no emprego, os fins-de-semana prolongados, com a melhoria das tecnologias
domesticas, com a pr6pria alterac;:ao da estrutura do trabalho
formal (com a possibilidade de trabalhodomiciliario devido
avalorizac;:ao informatica e da circulac;:ao), e com a alterac;:ao
da sociedade fomentada pelo sistema capitalista - que
estimula o consumo atraves do largamento do funcionamento do comercio, e servic;:os tanto publicos como
privados. Esta diversidade de situac;:oes fomenta o
aproveitamento do tempo fora do trabalho porque esse e
efectuado em menos horas e em periodos de trabalho
distribuidos ao Iongo da noite e do dia, o que faculta os
compromissos entre a esfera familiar e a esfera do em pre go,
sendo especialmente relevante na integrac;:ao da mulher no
mundo do emprego. Mas o horario flexivel e tambem
adoptado por muitos homens "permitindo que pai e mae
partilhem as responsabilidades sobre os horarios das
crianc;:as tal como para a realizac;:ao de algumas func;:oes no
Jar" (COOK, 1992, p. 207). Verifica-se, pois, uma
flexibilizac;:ao de horarios dos empregos fora de casa que
se materializa em tempos de trabalho remunerado como o
job-sharing (partilha de em prego), oshift-sharing (trabalho
alternado entre OS conjuges), 0 trabalho a tempo parcial, 0
horario de trabalho flexivel (com tempos de entrada e
saida diversificados). As referencias efectuadas perm item
sublinhar a importancia da esfera familiar ou de vizinhanc;:a
na estruturac;:ao do mercado de trabalho e, como tal,
torna-se pertinente analisar de que modo a composic;:ao do
agregado familiar determina o processo de reproduc;:ao
social e as suas relac;:oes com a produc;:ao atraves dos
consumos concretizados pelas familias no
aprovisionamento, no lazer, na reproduc;:ao ou no processo
produtivo formal.

3-

A ESTRUTURA FAMILIAR E AS DESPESAS
DAS F AMILIAS

Como foi referido anteriormente, a familia e urn
elemento de analise socio-econ6mico muito importante. 0
seu papel vai muito alem da agregac;:ao de urn conjunto de
pessoas. Funciona como reprodutora social e econ6mica e
suporte de urn conjunto de praticas afectivas, religiosas,
culturais e de lazer e por isso a "familia e, sem duvida, a
instituic;:ao que se encontra no centro dacultura de consumo
( ... ) [como] destinataria da maioria das mensagens
consumistas, ainda que por intermectio do individuo"
(ZORRILLA, 1990, p. 20).
Todavia, nao se deve pensar que o modelo que serve,
hoje, como ponto de referenda, ou norma social, em
termos de agregado familiar- a familia nuclear- tenha uma
grande retrospecc;:ao hist6rica. 0 aparecimento do

capitalismo - e a reorientac;:ao da reproduc;:ao da classe
trabalhadora, que pas sa a ser mais centrad a em cas a a partir
da segunda metade do sec. XIX (PAHL, 1984, p. 108)fez com que surgisse a separac;:ao entre as esferas de
actuac;:ao da mulher que viu remetida para o nivel privado
da familia o seu papel de reproduc;:ao social, continuando
a fazer recair sobre si o fardo de manter o estatuto de
reprodutora social do agregado familiar. Durante o seculo
XIX, a separac;:ao entre a residencia eo trabalho remunerado
permitiu uma submissao real do trabalho ao capital atraves
da difusao do sistema de fabricas. Este foi urn processo
crucial que facilitou a expansao do capitalismo industrial
e fez emergir a familia nuclear (BARRETT, 1980 citado
por HEROD, 1991, p. 18 1). Ate entao, nas sociedades
pre-industriais, a mulher detinha urn papel produtivo e
reprodutivo activo indispensavel tanto a nivel comunitario
como familiar. Mas a familia deixa de fu nc ionar como urn
pequeno neg6cio ou empresa e passa a separar claramente
o mundo produtivo do mundo reprodutivo. Dai surgem,
em termos espaciais, modificac;:oes importantes de que se
salienta o crescimento dos suburbios habitacionais onde a
mulher passa a desempenhar urn papel de esposa e mae a
tempo inteiro, cada vez mais afastada das esferas da
produc;:ao. A par desta segregac;:ao, inicialmente apenas no
seio das classes altas e mectias-altas, e valorizada uma
estrutura familiar alargada em que o homem era detentor
do trabalho fora de casa enquanto a mulher tinha para si as
lides domesticas, onde se incluia a educac;:ao dos filhos
(em termos genericos a reproduc;:ao social). Esta separac;:ao
foi mantida na ordem industrial fo rd ista "construida em
torno de uma divisao sexual do trabalho ( ...) por causa da
natureza dos empregos que a grande industria oferecia,
mas tambem, porque existiam entraves institucionais,
desde a ausencia de servic;:os sociais colectivos ate taxas
discriminat6rias (fiscais) para uma familia com dois
rendimentos" (ESPINO-ANDERSEN, 1993, p. 17).
Por outro Iado, nas classes menos abastadas, os filhos,
quer em familias agricolas, quer industriais, eram uma
fonte de rendimento. Devido a sua participac;:ao nos
trabalhos do campo ou no trabalho industrial aumentavam
o rendimento familiar e funcionavam como fonte de riqueza.
A sociedade p6s-industria1, por seu !ado, veio introduzir
urn a serie de novos parametros ou urn redimensionamento
dos mesmos que originaram mudanc;:as profundas nas
estruturas familiares. De facto, a valorizac;:ao das actividades
terciarias e 0 rapido alargamento de quadros e profissoes
liberais permitiu uma mobilidade social ascendente. A
forma de ascenc;:ao dependeu em grande parte do adquirir
de educac;:ao, fundamental para a entrada nesta "Nova
Classe", onde o trabalho manual eo esforc;:o fisico foram
substituidos pelo esforc;:o mental e pela integrac;:ao no
trabalho do dia-a-dia das potencialidades intelectuais dos
individuos, em concordancia com a afirmac;:ao de
BERTAUX (1978, p. 56) que nos diz que "quanto mais
duramente se trabalha, menos bern se ganha a vida". Todos
estes processos contribuiram para a reduc;:ao dos agregados
familiares perante a necessidade de facultar aos
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descendentes a possibilidade ou de se manterem na posi9ao
social dos seus progenitores ou de se integrarem numa
mobilidade social ascendente. Todavia, deve salientar-se
que estas mobilidades ascendentes sao geralmente de
fraca amplitude, se exceptuarmos aexplosao de "colarinhos
brancos" na segunda metade do seculo XX, que
permitiu o catapultar s6cio-profissional de uma grande
quantidade de indivfduos de estatuto inferior, quer
intrageracionalmente quer de pais para filhos, associada
ao incremento do mercado de trabalho gerido pelo Estado
Providencia.
A necessidade de oferecer aos filhos a oportunidade
de adquirirem educa9ao e a moderniza9ao dos consumos
originou o aumento das despesas familiares, com a altera9ao
substancial da evoluyao temporal dos gastos familiares no
ciclo de vida e, tambem, porque os artigos veem o seu
periodo de utiliza9ao reduzido (cfr. cita9ao de
BAUDRILLARD neste texto). Os filhos representam urn
aumento continuado de gastos ate ao momenta em que
formam a sua pr6pria familia (individual, nuclear ou
plurinuclear). Desde o momento do nascimento dos filhos,
com o infcio da reprodu9ao no seio da famflia, que se
verifica urn aumento das despesas. Estas prolongam-se
pelo processo de crescimento, embora com caracteristicas
diferenciadas em fun9ao do nivel etArio, implicando a
necessidade de urn investimento reprodutivo importante e
continuado.
Mas os aspectos reprodutivos familiares e
extra-familiares impoem consumos que dependem de
dois factores internos a familia : da idade dos
membros dependentes da famflia e do rendimento do
agregado; embora caracterfsticas como a categoria
s6cio-profissional e as habilita9oes literArias9 sejam
tambem importantes.
Os gastos com os filhos determinam uma separa9ao
clara na estrutura de consumos efectuados pelas familias.
Obviamente que estes gastos variam com a idade dos
filhos. 0 que acontece efectivamente e que a infancia
representa urn periodo de despesas que implicam
geralmente uma grande importancia da alimentayao e do
vestuario, secundados pelas despesas com brinquedos,
numasitua~ao de op~ao de aquisi~ao dependente da vontade
e disponibilidade econ6mica dos pais. Todavia, ainda na
inf~ncia come9am a surgir despesas com a educa~ao que
dizem respeito A escolaridade obrigat6ria, que pode ser
oficial ou particular - o que influencia as despesas -, mas
tambem a outras formas de ensino que passam pela
valoriza9ao de alguns dos novos servi9os oferecidos a
popula~ao e especialmente a popula~ao jovem e muito

9 Estes factores: rendimento, tipo de familia, categoria s6cio-profissional e habilitayoes liter~rias; sao alguns dos que sao
referidos por BAYET et al. na revista Economie et Statistique,
n° 248, "Les choix de consommation des menages: une question
de revenu avant tout", embora referindo-se a urn conjunto de
consumos muito mais amplo.
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jovem (eo caso dos jardins infantis, das escolas de nata9ao,
de bailado, das ocupa9oes de tempos livres, entre outras).
Por seu !ado, o periodo da juventude dos filhos implica
uma acumulayao das despesas. Para alem da manuten9ao
dos gastos do periodo anterior, sao valorizadas agora as
opyoes dos filhos que originam a aquisi9ao de produtos
que valem pela sua imagem e pelo que representam
socialmente - fen6meno extremamente importante na
juventude urbana dos nossos dias -,facto que e responsavel
pelo aumento das despesas, em estreita rela~ao com a
publicidade e com o fen6meno do artigo de marca
(franchising). A par disto surgem outras ocupayoes que
representam urn aumento dos consumos como e o caso,
por exemplo, do lazer (aparelhagens de hi-fi pr6prias,
filmes, videogravadores, pranchas de surf, motas, cinemas,
espectaculos, viagens) ou da frequencia de actividades
culturais de forma9ao (institutes de lfnguas, por exemplo).
Todas estas despesas podem ainda, por vezes, ser
acrescidas com as de urn a segunda habitayao (alugada ou
pr6pria), com as propinas para a frequencia do ensino
superior, a que se juntam as despesas com a alimentayao e
com lazeres diversos, geralmente acrescidos devido as
altera96es de comportamento que implicam o afastamento
do agregado familiar.
Obviamente que todo este fasear de temporalidades
depende em primeira anAlise do rendimento das famflias.
Este factoe explorado porBA YET eta/. (1991) ao afirmar
que o rendimento se manifesta como principal factor
influenciador dos consumos. Desta forma, e relativamente
aos fi lhos, sao as famflias mais abastadas que tern urn
maiorquinhao de des pes as com as crian9as e especialmente
no caso dos bebes. De facto, a guarda das crianyas (am a ou
infantario) e as despesas em vestuario sao muito
importantes, e especialmente expressivas no espa9o urbana,
no seio das familias de rendimentos elevados. Nas familias
com menores rendimentos surgem duas situa96es que
parecem ser verosimeis: o papel da seguranya social que
cria alternativas de guarda dos bebes e crianyas de forma
mais econ6mica, quer atraves de infantarios mais baratos
ou, ainda, por escalonamento de rendimentos para a
atribui9ao de mensalidades; eo papel da vizinhanya ou da
familia, quando ha coincidencia espacial de residencias, e
geralmente relacionado como espa9o periurbano ou rural.
lsto permite que av6s, amigos ou vizinhos tomem conta
das crian9as, de forma gratuita, remetendo-nos para uma
situayao de trabalho voluntario ou, ainda, como troca de
favores, num processo de relayoes sociais que se
manifestam na dependencia das caracterfsticas do espa9o
onde se realizam (ou das rela96es sociais que se criam) e
do nfvel de rendimentos das famflias. Esta problematica
parece recair tambem, cada vez com maior acuidade, nas
responsabilidades das familias para com a sua ascendencia,
o que origina maiores consumos colectivos ou uma outra
estrutura da habitayao, mas sempre maiores despesas e
normalmente maior ocupayao do seu tempo livre,
ou talvez mais correctamente, do seu tempo fora do
trabalho.
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Aspectos como a categoria s6cio-profissional e as
habilitayoes literarias, que tern tambem subjacente o
rendimento, sao importantes nos consumos como agregado
familiar que inclui filhos e outros dependentes. Is to porque
aqueles parametros implicam diferencia9oes nas
prioridades de oportunidades oferecidas aos filhos, com a
consequente influencia nos consumos efectuados. A op9ao
pelo instituto de llnguas, pela mota, pelas viagens de
ferias, pelas "mesadas", para alem de dependerem do
rendimento da familia, dependem tambem da forma como
os pais entendem a integrayllo social e a formayao cultural
dos filhos, entendimento que depende de aspectos varios
de que se pode salientar a experiencia s6cio-profissional,
as habilitayoes literarias ou o ciclo de vida.
0 consumo e ainda ampliado atraves da diversifica9lio
da procura e da necessidade de aquisiyllo da imagem de
marca e do produto unico. As pessoas deixaram de se
sentir bern por terem as mesmas coisas que o seu vizinho
e is so parece ser mais evidente em familias onde a categoria
profissional e as habilitayoes literarias sao mais elevadas.
E isto e tao mais importante sese verificar que a funyao da
familia no consumo se reflecte na reproduyllo social "atraves
da qual a crianya assimila os valores da sociedade a que
pertence por nascimento [e faz] a aprendizagem dos valores
de consumo atraves da famflia [porque, com efeito]
aprender a consumir eo mesmo que aprender a integrar-se
no meio(ZORRILLA, 1990, p. 20). Nao e pois de estranhar
que "as necessidades das pessoas, estilos de consumo,
padroes de actividade fora do trabalho, sejam, em grande
parte, determinados pelo sistema capitalista criando novas
necessidades e desejos, incutindo as pessoas que os novos
e alterados produtos os poderao tomar mais felizes WAHL,
1984, p. 106). Mas todo este processo passa tambern pelo
aumento dos rendimentos das familias que depende, cada
vez mais, do duplo rendimento ou mesmo da dupla carreira
que leva mais mulheres a procurarem e a prepararem-se,
tecnica e cientificamente, para efectuarem trabalhos
remunerados na economia formal.

4 - 0 PAPEL DA MULHER NA ALTERA<;AO DO
PROCESSO PRODUTIVO E AS SUAS
IMPLICA<;OES NA REPRODU<;AO SOCIAL
Outro aspecto importante no processo de modificayllo
das estrategias familiares pas sa pelareintegrayao da mulher
no mundo do trabalho remunerado, ou na populayao activa.
De facto, a partirda decada de quarenta a mulher tern vindo
a ser estimulada a integrar-se no mundo do trabalho activo.
A diminuiyao do numero de homens disponfveis para a
vida activa durante esse perfodo determinou a utilizayao
crescente de mao-de-obra feminina. 0 posterior incremento
de teses feministas incentivou muitas mulheres a participar
no processo de obtenyao de rendimentos familiares como
forma de alcanyarem uma posiyao, no seio da famflia,
menos dependente, naquela que pode ser classificada
como a mais importante estratifica9ao social ao

verificarmos que "nao M sociedades onde os homens nao
tenham mais riqueza, estatuto e influencia do que as
mulheres" (GIDDENS, 1989, p. 256). A mulher que tern
apenas urn papel na esfera familiar funciona como urn
recurso, embora sem urn salario visivel ou rendimento
efectivo, mas permite a obtenyao do mesmo atraves de
outros membros da famflia e promove a reproduyllo social
podendo ser mesmo urn " indicador de bem-estar no
sentido em que mais famflias tiveram acesso a urn recurso,
a uma trabalhadora altamente qualificada que integra com
o pr6prio trabalho nao remunerado o rendimento monetario
ganho pelo marido" (SARACENO, 1992, p. 182).
Extremamente importante em toda esta dialectica entre
mulher esposa e mae e mulher trabalhadora operaria sao as
pressoes da sociedade urbana que sendo responsaveis por
urn acrescimo e diversificayao de consumos, desde os
basicos aos superfluos, foryaram as mulheres a integrar o
mercado de trabalho (PRATTe HANSON, 1991, p. 63),
vista como forma de suplantar as dificuldades econ6micas
da familia, responsavel por alguns consumos
suplementares, sublinhando aquilo que foi acima referido.
Isto sucede principalmente quando a conjugayllo de
rendimentos permite economias que resultam de estrategias
familiares, devido a uma dupla carreira, que depende, com
frequencia, da importancia da cria9ao de postos de trabalho
pelo Estado ProvidencialO. Tornou-se inevitavel, em
termos de estrategia familiar, a necessidade de obter uma
economia de escala que se materializa com frequencia na
existencia de urn duplo rendimento numa mesma familia,
mas que origina, tambem a necessidade de aquisiyao de
electrodomesticos economizadores de tempo. As maquinas
de cozinha, de onde podemos salientar a maquina de lavar
roupa, a maquina de lavar loi9a, a area frigorffica, o forno
micro-ondas, os robots, sao alguns electrodomesticos que
libertam a mulher e a famflia para varias actividades e a
que encabeya a lista e, sem duvida aiguma, a actividade
profissional da mulher, embora tambem tenham urn papel
importante na criayao de tempo de lazer no tempo fora do
trabalho. Todavia, permite tambem que a familia, ou a
mulher, ao ter mais tempo livre possa utiliza-lo como
tempo de aprovisionamento por conta pr6pria, substituindo
serviyos que implicariam outros consumos (pinturas,
reparayoes, cultivar produtos horticolas, criar animais de
capoeira, fazer a manutenyao do carro, cortaro cabelo as
crianyas, fazer geleias e doces, etc.). Mas a sua expressao
na economia formal esta sempre presente porque qualquer
10 De facto, a participa~ao da mulher a tempo inteiro numa
carreira, depende duplamente do Estado Providencia porque
para alem da cria~ao dos postos de trabalho, permite tambem a
disponibiliza~iio do trabalho de reprodu~ao social da familia
atraves da cria~iio de servi~os sociais colectivos. A par de tudo
isto, pode salientar-se ainda que "os trabalhos nos servi~os sao
mais flexiveis e menos exigentes fisicamente, facilitando o
acesso a empregos, por parte do sexo feminino, no sentido de
oferecerem trabalho pago no que eram essencialmente tarefas
de reprodu~iio social (ESPINO-ANDERSEN, 1993, p. 17).
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urn a destas actividades necessita de materiais que tern que
ser adquiridos, normalmente nos comercios e serviyos da
economia formal, embora a sua obtenyao possa ser
conseguida tambern no mercado informal (tintas compradas
a urn amigo a quem tinham sobrado quando pintou a sua
casa, madeiras ou cimento que tinham sobrado de
reparayoes anteriores, utilizar sementes de outras colheitas
anteriores, efectuar a reproduryao de animais de capoeira,
utilizar as frutas do pomar para fazer as geleias e os doces).
Quando nos debruyamos sobre a estrutura do consumo
familiar e fAcil constatar que ex is tern despesas obrigat6rias
e outras que tern urn caracter facultative. E se estas
dependem do rendimento do agregado familiar, tambem
as primeiras (alimentayao e vestuArio) podem depender
das caracteristicas do agregado. Todavia, o comportamento
do consumidor depende nao apenas do nivel de
rendimentos, mas tambem do seu estilo de vida. De facto,
aquantidade de vida - a soma dos bens materiais de que
disfruta a popularyao- opoe-se a qualidade de vida que se
baseia nos bens que torn am a vida aprazivel (ZORRILLA,
1990, p. 84) . 0 consumo, actualmente, nao consiste apenas
na aquisiryao de bens primaries ou basicos, mas compreende
ainda a forma como esses bens sao us ados e a obtenryao de
bens e serviryos que reflectem necessidades nao basicas
nem prim arias e que tern muito aver como preenchimento
de necessidades culturais, desportivas, sociais ou de lazer.
E precisamente dentro deste consume de qualidade e na
variedade de usos dos artigos primaries ou basicos que
melhor se conseguem identificar novos comportamentos.
A ja referida integraryao da mulher no mundo do
trabalho e uma forma de concretizaryao destas estrategias
que valoriza cada vez mais o tempo de ferias, o tempo de
lazer fora de casa e o tempo de lazer domestico. Esta
preocuparyao com o tempo livre envolve aspectos varios
que pas sam, por exemplo, pelos percursos casa-trabalho e
trabalho-casa e pelos itineraries paralelos que a ele estao
ligados - as necessidades medico-sanitarias da familia, a
resoluryao de problemas burocraticos e administrativos,
entre outros. Mas dentro de casa este tempo passa ainda
pelos trabalhos domesticos, de manutenyao e de rotina,
num fen6meno que parece em crescendo porque "parecem
existir poucas duvidas que desde I 950 houve urn aumento
substancial do trabalho feito pelos membros do lar" (PAHL,
1984, p. I 04).
Novos recursos tecnicos e tecnol6gicos tern fomentado
novos consumos. De entre estes devem-se salientar aqueles
que vieram contribuir para diminuir uma sobrecarga de
trabalho sobre a mulher vista como esposa e mae. De facto,
a sua repartiryao pelas esferas da produy1io e familiar
implicam a necessidade de reduzir o tempo gasto com
algumas tarefas do ambito do agregado familiar. Dai que
nao seja de estranhar que em agregados familiares com
rendimentos resultantes do trabalho dos dois c6njuges
surjam economias na execu91i0 de tarefas atraves da
introduyao de equipamento domestico e produtos
descartaveis, entre outros. Esta introduryao e tao mais
importante porque para alem de reduzir o tempo gasto com
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actividades domesticas funciona como motivador de uma
maiorparticiparyao masculina nestas actividades, libertando
a mulher, para trabalhos produtivos e a familia ao aumentar
substancialmente o tempo de lazer potencial, como atras
foi referido. Mas, apesar da libertaryao fomentada pela
tecnologia domestica e pel a maior participaryao do homem
nos trabalhos domesticos rotineiros, especialmente nas
classes medias, on de a tendencia de participaryao do homem
ness as actividades e maior, a mulher pass a a termais horas
de trabalho diario.
A mulher continua, ainda, mais ligada do que o hom em
ao mundo domestico-familiar, embora se observe tambern
que existe urn acrescimo do numero de familias nao
nucleares como aumento do numero de familias individuais
ou singulares, evidenciando urna evoluyao concreta, not6ria
principalmente nos grandes centres urbanos, de
reestruturayao da demografia ocidental.
A actual divisao domestica do trabalho restringe as
oportunidades da mulher integrar empregos que necessitem
de muito tempo disponivel, viagens ou mobilidade
geografica(PRATTeHANSON, 1991,p. 151),embora se
deva salientar que na situaryao de duplo rendimento os
c6njuges com dupla carreira possam ser analisados
separadamente ja que a disponibilidade de tempo e a
mobilidade geografica entre os c6njuges se aproxima.
Verifica-se que as razoes que impelem as mulheres para
esse trabalho, que tinham sempre em consideraryao os
encargos familiares e os rendimentos, passam a depender
da vontade pr6pria e da necessidade de participar, de
forma activa, no mundo da produryao de cariz fisico ou
intelectual. As razoes que explicam a integraryao estao
relacionadas com factores como a localizaryao pr6xima de
casa ou uma localizaryao conveniente, com o trabalho a
tempo parcial ou urn born horario ou, ainda, com urn born
pagamento ou o aumento de rendimento familiar. Este
factores podem explicar uma segregaryao ocupacional da
mao-de-obra fern in ina, que deixa de estar exclusivamente
dependente dadescontinuidade do trabalho (tempo parcial,
gravidez) como defende a Teoria do Capital Humano, mas
resultam, tambem, de restriryoes s6cio-espaciais (PRATT
e HANSON, 1991 ), se bern que, mais uma vez, a dupla
carreira funcione como excepy1io e materialize a opryao de
vontade de participar activamente no mundo do trabalho.
A integraryao da mulher no mundo do trabalho
reveste-se, pois, de aspectos peculiares que diversificam
as relay6es com a familia e com o Jar. As crescentes
aspiraryoes de trabalho por parte da mulher implicam que
se despoletem situayoes de compromisso que fazem com
que as condiryoes de trabalho sejam rnais precarias, embora
seja "irrefutavel que o modele de trabalho na economia
formal esta em alterayao ( ...) e isto tern sido compensado,
apenas parcialmente, por urn incremento no emprego em
part-time, principalmente para mulheres no sector dos
serviryos" (PAHL, 1984, p. 89), frequente no Estado
Providencia. Trabalho a tempo parcial fora de casa;
trabalho mais pr6ximo de casa, logo menor possibilidade
de escolha; trabalho na pr6pria residencia (cfr., nota 8); ou
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trabalho domiciliario sao algumas das hip6teses que podem
revestir este compromisso. Embora com desvantagens nas
economias locais, esta integra~iio da mulher no mundo do
trabalho pode ser especialmente importante caso as
oportunidades de emprego tradicionais estejam em decllnio.
Urn decllnio no nu mero de empregos da chamada economia
fom1al atrai o interesse por outras formas de trabalho e as
esposas que se integram no mundo do trabalho tornam-se
o ingrediente crucial para afastar as famllias da pobreza
(PRATTe HANSON, 1991, p. 62).

5 - NOVAS PROFISSOES E NOVOS CONSUMOS
A sociedade p6s-industrial confronta-nos com o
aparecimento de urn conjunto de novas profissoes ou
novas formas de prover os servi~os necessarios, no dia a
dia das familias, que sao o resultado da importiincia das
anteriores premissas e onde a mu lher detem uma
importancia crescente, niio s6 em termos reprodutivos mas
tam bern de produ~iio. Esta relevancia faz ainda salientar o
aproveitamento do tempo fora do trabalho dos constituintes
do agregado familiar que substituem com a sua ocupayiio
durante o tempo livre a contrata~iio de servi~os domesticos
variados (repara~oes , alterayoes, melhorias). A perspectiva
observada por GERSHUNY e MILES (1983, pp. 1 e 2)
valoriza precisamente esta forma de utiliza~ao do tempo
livre denominando-a como "servi~os inovadores"
integrados num conjunto que refere como "fun~oes de
servi~os" e integra "associa~oes voluntarias, famllias e
individuos [que] podem produzir as suas funyoes de
serviyos finais de maneira informal no seu tempo livre"
(GERSHUNY e MILES, 1983, p. 4).
Permanecendo em estado de latencia ate ao momento
em que o mundo cientifico sente ser necessaria humanizar
os processos e os sistemas, estas novas profissoes ganham
significativa importancia a partir desse momenta. A
premencia de o mundo industrial e os seus produtos se
tornarem conhecidos- devido a concorrencia crescente,
mas tambem vistas como efectivamente uteis, ou, como
tal, atraves de campanhas de informa~iio e publicidade, ou
ainda como niio lesivos da sociedade e do meio ambiente
-,forma urn conjunto de quadros que se integram, directa
ou indirectamente, no sector terciario da economia. Por
outro lado, o desenvolvimento e difusao tecnol6gicos,
atraves das tecnicas de informa~ao, dao a conhecer a cad a
homem os progressos da humanidade, alfabetizam-o,
confrontando-o, simultaneamente com os resultados
desse desenvolvimento. Tal confronto tem-se concretizado
num aumento significative da procura de bens e servi~os,
cada vez mais variados, por parte dos individuos. Desta
forma, grandes empresas e pequenas e medias empresas
pululam na tentativa de satisfazer essa procura, urn novo
mercado a explorar numa sociedade em plena mudan~a.
Perante este cenario de altera~ao da estrutura da
popula~ao activa torna-se importante salientar as
modifica~oes de comportamento da popula~ao perante o

consumo e as interligadas com novas ofertas, tais como as
mobilidades suscitadas por este comportamento
consumista, fomentado ou nao.
Uma forma de deterrninar as consequencias deste
processo passa pela identifica~ao dos consumos das
famllias. Por isso mesmo, torna-se importante auscultar
ate que ponto as famllias se integram ou nao neste
consumismo. BA YET (199 1) afirma que o rendimento
nao tern grande influencia na alimentayiio, no
aprovisionamento quotidiano e nas despesas de massa
(!oto, tabacaria, jeans), mas e o principal factor definidor
do consumo. Este manifesta-se em consumos como as
despesas de luxo (impastos sobre rendimento, ferias,
seguros), as despesas com bebes (como atras foi referido),
as despesas com a habita~ao, com os maiores rendimentos
a originarem situayoes de propriedade e os menores
rendimentos de aluguer. Todavia, nos nossos dias, tudo
parece facilitado com f6rmulas para ultrapassar qualquer
problema: o aborto para a natalidade, o div6rcio para o
casamento, o credito para o consumo; com a pressiio sobre
as pessoas a alterar-se completamente, porque faseada e
com atribuiyoes sociais e econ6micas crescentes. A
alimentayiio e o vestuario que representam os maiores
quantitativos de despesas na sociedade rural e na sociedade
industrial, diminuem de importancia na sociedade de
consumo p6s-indu s trial. Tambem a profissaoll
(influenciada pe las habili t a~oes literarias e pelo
rendimento) condiciona o consumo e com ele se relaciona
directamente: por exemplo, na opyiio por uma residencia
secundaria, com as despesas em seguros, em servi~os
domesticos, em taxis ou em despesas com a propriedade.
A sociedade de consumo tern vindo a alterar a maneira de
sere estar das populayoes, quer nos consumos propriamente
ditos, quer na espacialidade dos mesmos, tal como na das
pr6prias familias. Segundo esta perspectiva, o
conhecimento dos percursos, dos consumos, do nivel de
vida da popula~iio, tanto temporal como espacialmente,
revela-se pertinente e, como tal, assunto de analise como
forma de poder fornecer uma melhor identifica~ao da
importancia da economia de servi~os na sociedade
contemporanea.

6

A RESIDENCIA E OS PERCURSOS DAS
FAMILIAS

Perspecti vados num espa~o funcional e centrados numa
abordagem onde a vertente socio-cultural assume urn
papel de defini9ii0 muito importante, a mobilidade e os
movimentos dos individuos integram-se nas relay5es que
se estabelecem entre os centros urbanos e as areas
suburbanas entre os centros e as periferias, num processo
11 Daqui resulta a grande importancia deste factor numa
sociedade que tende a ser predominantemente terchiria na sua
estrutura da popu1a~ao activa.
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de terciarizayao espacial que se estrutura em torno da
construyao de ediffcios para habita9ilo criando espa9os
com atribui96es funcionais especificas. E, pois, importante
identificar as Jocalizayoes das diferentes residencias dos
individuos (mantidas ou nao) ao Iongo da sua vida e
auscultar sobre possiveis alterayoes de localizayao de
residencia tendo em consideraylio a evoluyao da ocupa9lio
ou profissao e da situayao na profissao dos elementos do
agregado familiar. Este fe n6meno, que se inicia no seculo
XIX, de separa9ao entre a area de domicilio e a area de
emprego como atras foi referido, encontra-se hoje
valorizada atraves de uma diversidade de rela9oes de
substitui9iio e transformaryao que alteram a forma e a
funcionalidade dos espa9os. As zonas industriais
periurbanas dao Iugar a extensas urbaniza9oes de
loteamentos habitacionais, que se instalam, tambem,
"paredes meias" com as aldeias da periferia pr6xima dos
centros urbanos, fomentando a multiplicaryao das formas
de relaryao social entre o espayo urbano e o espayo rural,
assim como reformulam por completo o esparyo rural ao
despontarem, no meio dos campos, como satelites
dormit6rios com umaqualidade (ambiental, arquitect6nica,
de serviryos) que e determinada pelos preryos e, obviamente,
pela localizaryao dos empreendimentos.
Desta fmma, e relevante caracterizar OS percursos
familiares atraves do conhecimento das ocupa9oes e/ou
profissoes o que permite, tambem, orientar a pesquisa no
sentido de reconhecer urn a evoluryao no tipo de profissao.
Trata-se de identificar, no seio do agregado familiar, os
reflexes das alteraryoes s6cio-econ6micas que nos
transportaram de urn mundo cujas bases assentavam na
produ9ao e no emprego, principalmente o industrial, para
urn outro onde o assento t6nico recai sobre os serviryos, a
importancia da qualidade de vida e a livre expressao
individual, a mobilidade, a cultura, a educaylio e o lazer
com estas novas facetas a reflectirem-se com grande
importancia no seio dos agregados familiares.
De facto, a maneira de pensar o mundo do trabalho
encontra-se intimamente associada com as caracteristicas
da habitaryao12 (localizaryao, arquitectura, acessibilidade,
equipamentos). A realizaryao profissional reflecte-se
na imagem que o individuo transmite. A transposiyao
dessa imagem para o plano particular, familiar alargado e
do dia-a-dia, efectua-se atraves dos usufrutos de bens e
obtenryao de serviryos que sao o resultado do rendimento
auferido na prestaryao profissional. Neste ambito, ganham
especial significado a area de localizayao da residencia,
assim como, o conforto que o individuo dela pode
retirar e, cada vez mais, as relaryoes com os amigos e com
12 Reflecte-se tambem na possibilidade do agregado familiar
beneficiar, por heran9a, aquisi9ao ou constru9lio, de uma segunda
ou mais residencias que contribuem para a importancia das
despesas com a habita9lio e aumentam os cons umes
significativamente perante a necessidade de mobilar, manter e
equipar uma segunda residencia ou de nao ter de efectuar
despesas com a renda da habita9li0.
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os colegas, atraves de urn intrincado processo de influencia
social e marketing individual, mas tambem, em funryao da
necessidade de valorizaryao do estabelecimento de laryos
sociais e vinculos de amizade, formas sociais que se
reflectem tambern na posiryao social e no nivel cultural das
familias.
Assim, a residencia e, na sociedade consumista em que
vivemos, uma forma de exteriorizar o estilo de vida, a
posiryao social, tal como, a cultura e a sensibilidade do
individuo. Daqui resulta que a profissao/remuneraryao
pode afectar decisivamente a localizaryao e o tipo de
habitayao ou habitaryoes das familias, tanto sob o ponto de
vista do conforto, entendido como forma de valorizaryao
do tempo fora do trabalho ou mesmo do tempo de lazer,
como sob o ponto de vista da sua localizayao. Esta
localizaryao depende, obviamente, da estrutura da oferta e
da procura, do inflacionar do valor dos terrenos para
construryao, do pr6prio marketing habitacional, do nivel de
serviryos do Iugar, e em ultima, ou primeira analise, dos
laryos afectivos com o Iugar. Mas tambem deve ser
interpretado em fun9ao de diferenciaryoes de escala de
analise necessarias para o estudo de alterary6es de residencia
onde as distiincias vao para alem da do centro urbano ou
das periferias pr6ximas entre diferentes esparyos funcionais.
A mudanrya de localizaryao devida a motivos profissionais
e relacionada com o pr6prio local de trabalho e a procura
de uma residencia que faculte urn acesso rapido e pouco
cansativo sao o prop6sito da maior parte da populayao
activa, sese tiver em atenryao que os percursos individuais
dependem, para alem dos custos que envolvem, tambem
do tempo que as distancias demoram a percorrer e dos
obstaculos psicol6gicos que se produzem em diferentes
pontos desses percursos. Is toe tao mais importante porque
os percursos na sociedade actual tern tendencia a ampliarse de forma dificilmente controlavel devido a sobreposiryao
de compromissos sociais, familiares e profissionais dos
individuos.
Devido a importancia destas mobilidades e aos
consumes que elas implicam, o agregado familiar conjuga
uma serie de estrategias de forma a contrabalanryar as
despesas com elas relacionadas. A percentagem de despesas
com a habitaryao, no esparyo urbano, sao uma parte muito
relevante do orryamento familiar. Por isso mesmo surgem
diversas situaryoes de adaptaryao da habitaryao ao padrao de
vida dos agregados familiares: desde a necessidade de
alugarcasa no centro urbano, porque os meios de deslocayao
nao sao pr6prios, como consequente aumento das despesas
com a habitaryao, pelo facto de as rendas serem mais
elevadas em relaryao ao esparyo periurbano; ate ao aluguer
de habitaryao no esparyo periurbano porque se torna inviavel
suportar os preryos de aluguer das areas centrais e a necessidade de aumento dos gastos com transportes, tam bern com
a diminuiryao do tempo livre; desde a aquisiryao de casa
pr6pria nos subUrbios porque a disponibilidade de capital
e pequena, tal como podem ser pequenos os recursos para
pedido de emprestimo as instituiryoes financeiras para
aquisiryao de casa pr6pria; ate A aquisiyao, por opryao, no
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centro ou na periferia, porque se prefere o bulicio e a
proximidade dos servi9os ou a calma e a privacidade do
espa90 periurbano. Tudo isto implica op96es familiares
que passam pelo rendimento, pela estrutura do agregado,
pelas actividades e ocupa96es dos elementos da familia
que se materializam em fluxos e se express am em despesas
varias que influenciam 0 dia-a-dia das familias e impoem
tomadas de posi9ao que deterrninam as rela9oes de
reprodu9ao e de produ91io. Tanto mais que as diversas
disponibilidades monetarias das famllias determinam
diferentes tamanhos da habita91i0 que definem: quer os
consumos (casas maiores necessitam de mais
equipamentos); quer as forrnas de reprodu9ao social (visto
que a casa pode ter apenas a superficie coberta ou tam bern
terrenos anexos), assim como, em ultima analise, o conforto,
que embora possa estar exp~esso na acessibilidade da
habitayiiO, e representado pelo nivel de equipamento de
que as pessoas fazem usufruto.
A acessibilidade, de e para a habitayao, e tambem,
muito relevante pois a deslocayao para o local de trabalho,
que pode ser visto como urn dos aspectos que melhor
caracteriza a sociedade actual nos paises desenvolvidos, e
responsavel pela implementayao de grande parte das
infraestruturas de transporte e viarias e expressa na
mobilidade pendular da popula91io que reflecte uma das
facetas mais criativas das estrategias familiares. De facto,
o tempo de deslocayao imposto pelas caracteristicas do
percurso (trajectos, tipo de piso, numero de paragens,
carga das vias) e pelo meio de desloca91i0 utilizado, define
a pr6pria estrutura9ao urbana e fundamentalmente o
crescimento periurbano e a segrega91io s6cio-espacial. Eo
estudo destes movimentos pendulares e tao mais importante
devido ao facto de se interporem entre local de residencia
e local de trabalho urn conjunto de "apeadeiros"
relacionados com actividades especificas que tern como
resultado o au men to da distancia tempo e frequentemente
da distancia absoluta e que impoem ao agregado familiar
o delinear de ac9oes concertadas e especificas de forma a
que sejam alcan9ados os objectives a que se propoe.
Estes movimentos devem ser, pois, interpretados num
duplo sentido: de distancia absoluta e de distancia tempo,
simultaneas ou nao. Verifica-se urn avolumar das distancias
percorridas pelas popula96es entre o Iugar de residencia e
o Iugar de trabalho. 0 acrescimo dos itinerarios acontece
devido a Circunstancia de entre OS dois pontos extremOS
surgirem outros locais de paragem. De facto, o levar o
filho a nata9ao, o tomar o cafe da manha fora de casa, a
aquisi9ao da imprensa diaria, a passagem pelos pais, pelo
jardim infantil ou pela escola; estabelecem percursos em
que os n6s se multiplicam e que se acumulam com os do
periodo vespertino. Aqui, as actividades ludicas, recreativas
ou culturais do individuo, o ir buscar os filhos aescola, o
seu acompanhamento ate ao curso de ingles, de bailado, de
musica e/ou aexplica\!iiO e a combinayao de horarios com
o conjuge impoem umagrande ampliayao dos movimentos
pendulares da popula9ao com ligayoes diarias aos espa9os
urbanos. Se assim nao suceder verificar-se-a urn acrescimo

nas despesas atraves dos percursos efectuados nos
Transportes Publicos ou atraves daaquisi9ao de urn segundo
carro. Salientam-se aqui, por is so, as estrategias familiares
na obtenyii.O de economias de escala. Dai que a necessidade
de aquisi9ao de uma ou mais viaturas pr6prias seja muito
importante nas despesas das familias, especialmente as
que tern as suas actividades diarias bipolarizadas no centro
urbano e entre este eo espa9o periurbano. A imposi9ao de
horarios relativamente rfgidos niio se compadece com uma
ocupa91io do tempo mais diversificada e as familias
veem-se for9adas a adquirir urn ou mais carros, em fun9ao
das caracterfsticas e localizayao da sua actividade
profissional e da tentativa de valoriza9ao do seu tempo
fora do trabalho ou do dos seus familiares.
De facto, as estrategias familiares encontram-se
claramente viradas para a concretizayao de urn tempo
fora do trabalho que possa ser o mais aprazfvel possivel e
para isso as famflias predispoem-se a urn a acumula9ao de
capital para tais fins porque "o tempo de lazer e para
consumir" ZORRILLA (1990). Mas, e ainda tambem
porque a utiliza9ii.o do tempo livre funciona como
forma de aprovisionar servi9os "o desenvolvimento do
consumo [afirma-se] como forma de trabalho" (PAHL,
1984, p. 106).
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