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RESUMO 

 

Nesta tese, em que apresento como objeto de estudo o trabalho doméstico 
remunerado, busco discutir os significados atrelados às representações do feminino a 
partir de narrativas de mulheres de grupos populares moradoras do município de Nova 
Iguaçu, Baixada Fluminense. Os objetivos do estudo foram refletir analiticamente em 
torno do estatuto da esfera doméstica, explorando dimensões do entendimento de 
trabalhadoras domésticas sobre família, experiência feminina e aprendizado doméstico, 
trabalho e direitos. O estudo, desenvolvido a partir de uma etnografia, utilizou, como 
estratégias metodológicas para o trabalho de campo, a observação participante e as 
entrevistas. O universo de pesquisa com o qual trabalhei foi composto por 60 mulheres 
oriundas de camadas populares, trabalhadoras domésticas remuneradas e moradoras do 
município de Nova Iguaçu. Para a realização das entrevistas, utilizei três caminhos 
diferentes: um curso de capacitação de Cuidador (a) de Idosos e Babá, oferecido pelo 
Centro Social São Vicente, dois Sindicatos de Trabalhadoras Domésticas e uma rede de 
mulheres, que constituí por meio da indicação das primeiras entrevistadas. Ao longo da 
discussão, exploro temas específicos como a relação do emprego doméstico com a 
escravidão, os avanços e as descontinuidades na legislação, a inserção e as contribuições 
de um novo campo de serviço, com a revisão de literatura sobre os estudos de care, e a 
relação das trabalhadoras domésticas entrevistadas com seus patrões e patroas, com o 
espaço doméstico e com outras gerações em suas famílias. Atravessando todos esses 
temas, abordo as formas de resistência dessas trabalhadoras, tanto em seus espaços de 
trabalho quanto no cotidiano dos sindicatos de trabalhadores domésticos, entendidos 
aqui como importantes espaços de luta da categoria. Em termos mais gerais, trata-se de 
uma tese de doutorado sobre a prática do trabalho doméstico remunerado em um país 
com um quadro de desigualdades sociais severas, que entende que as narrativas de 
empregadas domésticas iluminam importantes dimensões dessas desigualdades. 

  

Palavras-chave: Mulheres; Trabalho Doméstico Remunerado; Famílias; Direitos; 
Dispositivos de Resistência; Nova Iguaçu. 
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ABSTRACT 
 
 
 

In this thesis I present as object of study the paid domestic work and I try to 
discuss the meanings linked to the representations of the feminine culled from 
narratives of popular groups living in the municipality of Nova Iguaçu, Baixada 
Fluminense. The study objectives were to reflect analytically on the status of the 
domestic sphere, exploring dimensions of the understanding of domestic workers about 
family, feminine experience and domestic, work and rights learning. The study was 
developed from an ethnography and, as methodological strategies for fieldwork, 
participant observation and interviews were used. The universe of searching with which 
one I worked was composed of 60 women from the popular strata, paid dosmestic 
workers and residentes of the municipality of Nova Iguaçu. For the interviews I used 
two different paths: A training course for caregivers of the elderly people and babysitter; 
offer by São Vicente Social Center, two syndicates of Domestic Workers; and a women 
network, which I constituted by indicating from the first interviewees. Throughout the 
discussion I explore specific themes such as the reletion of domestic work with the 
slavery, the advances and continuities in legislation, the insertion and contributions of a 
new service field, with the literature review about care studies, and the relation of 
domestic workers interviews with their bosses and mistresses, with the domestic space 
and other generations in their families. Through all these themes, I approach the forms 
of resistence of these workers both in their work spaces and in the daily life of the 
syndicates of domestic workers, understood here as important spaces of struggle of the 
category. In more general terms, it is a doctoral thesis about the practice of paid 
domestic work in a country with a severe social inequality that understands that the 
narratives of domestic servents illuminate important dimensions of these inequalities.  

 

 

Keywords: Women; Paid Domestic Work; Families, Rights; Resistence Devices; Nova 

Iguaçu. 
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Vozes-mulheres 

 

A voz de minha bisavó ecoou 

criança 

nos porões do navio. 

Ecoou lamentos 

De uma infância perdida. 

 

A voz de minha avó 

ecoou obediência 

aos brancos-donos de tudo. 

 

A voz de minha mãe 

ecoou baixinho revolta 

No fundo das cozinhas alheias 

debaixo das trouxas 

roupagens sujas dos brancos 

pelo caminho empoeirado 

rumo à favela. 

 

A minha voz ainda 

ecoa versos perplexos 

com rimas de sangue 

e fome. 

 

Conceição Evaristo 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Nesta tese, em que apresento como objeto de estudo o trabalho doméstico 

remunerado, busco discutir os significados atrelados às representações do feminino a 

partir de narrativas de mulheres de grupos populares moradoras do município de Nova 

Iguaçu, Baixada Fluminense. Minha intenção foi problematizar, a partir da perspectiva 

das trabalhadoras domésticas remuneradas, como o trabalho doméstico se insere em 

suas vivências cotidianas.  

Os objetivos do estudo foram refletir analiticamente em torno do estatuto da 

esfera doméstica, sobre o modo como trabalhadoras domésticas elaboram os 

significados atrelados à ideia de ‘ser mulher’1 e ‘trabalhadora’, explorando dimensões 

de seu entendimento sobre família, experiência feminina e aprendizado doméstico, 

trabalho e direitos. A partir de relatos dessas mulheres, busquei registrar questões 

presentes em suas vivências habituais, que perpassam as relações com seu grupo 

familiar e com o próprio trabalho, além das dimensões de poder erigidas no espaço 

doméstico onde o trabalho é exercido, a casa dos patrões, mas também no espaço 

público, como os sindicatos da categoria.   

Ao longo de minha discussão, exploro temas específicos, como a relação do 

emprego doméstico com a escravidão, os avanços na legislação, a inserção e as 

contribuições de um novo campo de serviço, com a revisão de literatura sobre os 

estudos de care, a relação das trabalhadoras domésticas entrevistadas com seus patrões 

e patroas, a relação dessas trabalhadoras com o espaço doméstico e as relações de 

geração em suas famílias. Além disso, também faço uma abordagem sobre as formas de 

resistência dessas trabalhadoras, acerca das lutas por direitos e sobre o cotidiano nos 

sindicatos de trabalhadoras domésticas, entendidos aqui como importantes espaços de 

reivindicações. Nesses termos, trata-se de uma tese de doutorado sobre trabalho 

doméstico remunerado, elaborada em um país com um quadro de desigualdades sociais 

severas, onde pensar sobre empregadas domésticas ilumina importantes dimensões 

dessas desigualdades.  
                                                           
1 Ressalto que, na tese, farei uso de algumas convenções, como as aspas simples em palavras e/ou 
expressões que procurei relativizar, além do uso de palavras entre aspas duplas que foram ditas pelas 
mulheres entrevistadas; expressões entre as aspas duplas e em itálico são transcrições literais das falas das 
trabalhadoras domésticas que participaram da pesquisa, bem como as citações mais longas, recuadas, 
também em itálico.  
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Vale destacar que a tese foi organizada ainda em um contexto específico, após 

cinco anos da aprovação da “PEC das Domésticas”, quando já percebemos alguns 

resultados de sua consolidação. Desse modo, acredito em uma contribuição da pesquisa 

para os campos mais amplos de estudos sobre trabalho doméstico, sobre gênero e sobre 

desigualdades sociais. A tese é, também e principalmente, sobre as mulheres que 

encontrei ao longo da investigação e sobre as experiências de vida que elas elaboraram e 

narraram na medida em que eu apresentava, para cada uma delas, meu tema de estudo e 

meus interesses de análise. Afinal, foram essas mulheres e suas narrativas que deram o 

contorno da pesquisa e da tese propriamente dita.  

O estudo foi desenvolvido a partir de uma etnografia e, como estratégias 

metodológicas para o trabalho de campo, foram utilizadas a observação participante e as 

entrevistas. Entendo como observação participante os momentos em que pude dispor de 

um contato maior com as mulheres entrevistadas, nas instituições descritas a seguir, 

onde minha observação se estendeu aos acontecimentos em torno desses espaços, às 

conversas informais e às vivências junto às pessoas que neles conheci.  

O universo de pesquisa foi constituído por 60 mulheres moradoras da cidade de 

Nova Iguaçu, em sua maioria negras e com idades que variam de 30 a 70 anos, 

considerando aquelas ainda em atividade. Essas mulheres atuam como trabalhadoras 

domésticas diaristas, mensalistas, estando algumas desempregadas. Elas exercem o 

trabalho doméstico remunerado em diversas modalidades: cozinheiras, passadeiras, 

babás e cuidadoras de idosos.  As entrevistas ocorreram em lugares diferentes e com 

durações variadas. Importante ressaltar que eu as conheci em diferentes espaços e me 

engajei em relações com elas em  intensidades e profundidades diversas.  

Para além das entrevistas realizadas com as trabalhadoras domésticas 

remuneradas, merece destaque a entrevista de história oral realizada no Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), na Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), por ser uma entrevista metodologicamente distinta das demais 

por mim conduzidas ao longo da pesquisa e pela relevância da trajetória da entrevistada: 

Nair Jane de Castro Lima, uma trabalhadora doméstica aposentada e sindicalista, com 

idade de 87 anos, que é uma das lideranças históricas do movimento que reivindica os 

direitos da categoria de trabalhadoras domésticas no Brasil. Nair Jane foi pioneira em 

presidir a Associação Profissional das Empregadas Domésticas nos anos de 1970, tendo 
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sido uma das fundadoras do Sindicato de Trabalhadoras Domésticas na Baixada, onde 

ocupa o cargo de vice-diretora.  

À época de meu Exame de Qualificação, alguns dados sobre Nair Jane 

chamaram a atenção do professor Paulo Fontes2, membro da banca então composta, que 

sugeriu a realização de uma entrevista de história oral3 com ela, tendo em vista a 

particularidade de sua trajetória e por entender que muitas informações de sua vida 

pessoal se cruzavam com as transformações para a categoria de trabalhadoras 

domésticas na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. Nair Jane, a partir de sua atuação na 

Associação de Empregadas Domésticas e depois Sindicato de Trabalhadores 

Domésticos do Rio de Janeiro, fez relatos importantíssimos da luta pelos direitos dessa 

categoria. Sendo assim, as informações acerca de sua vida e de sua atuação profissional 

apresentam enorme consistência para esta tese. Ainda em se tratando da metodologia 

utilizada em campo, realizei entrevistas com algumas lideranças sindicais que serão 

apresentadas ao longo do trabalho.  

 

Por que estudar o Trabalho Doméstico Remunerado?  

 

Ao ingressar no curso de doutorado no Programa de Pós-Graduação em História, 

Política e Bens Culturais – PPHPBC -, meu interesse inicial era investigar a trajetória 

laboral de jovens meninas de grupos populares no universo do trabalho doméstico, 

embora, na atual legislação (Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015), o 

exercício para menores de idade seja proibido. A intenção era investigar meninas 

porque, em minha dissertação de mestrado4, uma das pistas que gostaria de seguir foi a 

de um suposto aprendizado no grupo de crianças investigadas, em que meninas eram 

“treinadas” pelas mulheres adultas, por elas responsáveis, para a prática de tarefas 

domésticas.  

 No caso específico das crianças investigadas no estudo de mestrado, 

problematizou-se uma questão importante em sua socialização: uma socialização 

                                                           
2 Docente que atuou no Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais   (PPHPBC) 
do CPDOC até agosto de 2018 e participou como membro efetivo de minha banca de qualificação, 
realizada em 11 de maio de 2017.    
3 É importante ressaltar que há a intenção de publicar a entrevista editada em periódico com a discussão 
específica sobre o trabalho doméstico.   
4 Entre Meninos e Meninas: marcas de gênero e recortes de classe nos jogos e brincadeiras infantis na 
periferia de Viçosa – MG (PINTO, 2007).  
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engendrada a partir de brincadeiras (e eventual ‘colaboração’ nos afazeres domésticos) 

que poderia contribuir para a construção de papéis femininos, na reprodução da vivência 

doméstica e aprendizagem de um papel esperado de ‘cuidadora’, aquela que cuida e que 

assume a autoridade sobre os que a cercam, constatando que certas brincadeiras têm um 

caráter de treinamento para o confinamento feminino ao lar, principalmente para os 

grupos populares.  

 Assim, optei por estudar o trabalho doméstico remunerado, tendo, como sujeitos 

de análise mulheres adultas (e algumas já idosas), pertencentes a grupos populares. Isso 

porque algumas dessas mulheres trazem, em suas trajetórias de vida, a inserção, ainda 

na infância, de uma preparação para a prática do trabalho doméstico, no qual 

brincadeira e aprendizado se combinavam em práticas naturalizadas daquilo que se 

espera de um suposto papel feminino. Esse aprendizado, independente de classes 

sociais, acontece na infância de muitas meninas. No entanto, para as crianças de grupos 

populares, diante da falta de oportunidades, pode se tornar um aprendizado que no 

futuro se transformará em um trabalho, enquanto, para as crianças de camadas médias, 

esse seria um aprendizado para a vida, inclusive dentro da lógica do “saber fazer, para 

mandar”, como no caso da relação entre patroas e trabalhadoras domésticas 

remuneradas, discutida por Kofes (2001).  

 Embora hoje eu atue como docente no curso de Serviço Social na Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), possuo graduação e mestrado em Economia 

Doméstica, área em suspensão nas universidades do Brasil atualmente. Desse modo, as 

questões voltadas para o doméstico, enquanto espaço de relações e questões, sempre 

estiveram presentes em minha trajetória acadêmica, sendo meus temas principais de 

estudo Gênero, Consumo e Grupos Populares.  

 No Brasil, a disciplina Economia Doméstica, na década de 1950,  sob influência 

americana, gerou a criação de cursos superiores que tinham como principal objetivo a 

formação de profissionais para a área de extensão rural no período entre os anos de 

1950 a 1970, atendendo ao projeto de modernização econômica do país do qual fazia 

parte a política de fomento agrícola. Nos termos de Amaral (2000), a Economia 

Doméstica seria a integração das ciências (naturais, físicas e sociais) à administração 

familiar, promovendo a participação do indivíduo e da família no seu contexto social, 

em que, através da utilização dos recursos, haveria uma melhoria da qualidade de vida e 

autonomia da família. Com a redução dos programas de extensão rural, sobretudo na 
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década de 1980, os profissionais com formação na área mantiveram-se atentos às 

transformações políticas, nas áreas educacional, rural e social, com a intenção de 

ampliar a ação para além da família. Assim, a estrutura dos currículos que, em sua 

origem, estava direcionada a uma formação essencialmente técnica, começou a ganhar 

conteúdos que possibilitaram uma visão social5 mais crítica e, consequentemente, a se 

voltar para os problemas sociais e para as relações familiares (AMARAL, 2000). Foi 

nesse contexto disciplinar que fiz minha formação e comecei a refletir sobre os temas 

afeitos ao universo doméstico no Brasil. 

 Retomando o estudo proposto no doutorado, eu supunha que as trabalhadoras 

domésticas remuneradas, residentes em Nova Iguaçu e minhas interlocutoras na 

presente pesquisa, acumulariam duas ordens de estigma e invisibilidade – a que 

caracterizaria seu ofício e a que caracterizaria seu lugar de origem e residência. Porém, 

as entrevistas revelaram que existem muitos modos de vida e maneiras de interagir com 

o espaço e com o outro que contrapõem o estigma e a invisibilidade, explicitando que 

essas mulheres possuem um determinado controle e agência sobre seu cotidiano. Por 

exemplo, elas escolheram morar em Nova Iguaçu e trabalhar no Rio – e não foram 

levadas a isso à revelia, apenas por uma imposição de condições socioeconômicas. 

Embora eu fosse movida pelo pressuposto de que o trabalho que essas mulheres 

exercem e o espaço de onde elas advêm, são estigmatizados e invisibilizados, no caso 

das trabalhadoras domésticas de Nova Iguaçu, o que eu encontrei em campo foi a 

negação disso nas histórias individuais das mulheres entrevistadas.  

 Estudar a mulher trabalhadora doméstica remunerada de Nova Iguaçu me 

permitiu compreender as estratégias individuais cotidianas em relação à construção de 

identidades e marcadores sociais, as escolhas pelo modo de trabalho e a relação que o 

próprio trabalho apresentava com outros espaços, como a cidade do Rio de Janeiro, por 

exemplo, onde não só se ganha mais, onde existem “madames que não se negam a 

pagar pelo preço justo por uma diária”, mas também porque “é um lugar com mais 

cultura e mais possibilidades”, como foi pontuado nas narrativas de algumas mulheres 

entrevistadas.  

                                                           
5 As diversas circunstâncias políticas, econômicas e sociais marcaram a revisão desse modelo 
apresentando novos caminhos para trabalhar a realidade das famílias, extrapolando o espaço privado, mas 
mantendo-se relacionada à melhoria da qualidade de vida, a partir do desenvolvimento de potenciais para 
manter suas necessidades, independente do espaço onde elas estivessem inseridas.  
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Investigar a especificidade dessas trabalhadoras contribuiu ainda para uma maior 

reflexão sobre as relações de gênero, classe, raça e geração e sobre as mulheres da 

Baixada Fluminense, um espaço que, por vezes, na academia, é retratado pelo viés da 

violência, da precariedade de políticas públicas, da desordem urbana e da política6, mas 

que também pode remeter a outras representações sociais, como destacarei a seguir.  

 

A Baixada Fluminense e a Cidade de Nova Iguaçu 

 

A definição da Baixada Fluminense é constituída de uma forma polissêmica, 

como ressalta Marques (2006). Dependendo do lugar de onde se observa, da atuação ou 

interesses de pesquisadores, instituições ou grupos políticos, a região assume contornos 

geográficos, econômicos, políticos e culturais distintos. Desse modo, há dificuldades em 

conceituá-la e delimitá-la geograficamente. Atualmente, os órgãos oficiais do estado do 

Rio de Janeiro e dos municípios dividem a Baixada Fluminense ainda de forma bastante 

diversificada. Em outras configurações, localizam-se onze municípios: Nova Iguaçu, 

Duque de Caxias, Nilópolis, São João de Meriti, Belford Roxo, Mesquita, Queimados, 

Paracambi, Guapimirim, Japeri e Magé; outros ainda acrescentariam o município de 

Seropédica (MARQUES, 2006).  

Até os anos 1980, a Baixada foi marcada pelo estigma da miséria e violência e, 

com um contorno pejorativo, foi moldada como cidade dormitório que era, na prática, 

condenada a ser uma reserva de “mão-de-obra e curral eleitoral” (NOGUEIRA, 2008, p. 

03), por interesses de uma elite empresarial e política que não tinha comprometimento 

com as questões sociais. No entanto, a partir do início do século XXI, a Baixada se 

firma como região estratégica para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. 

O município de Nova Iguaçu, fundado em 15 de janeiro de 1833, ainda como 

Vila de Iguaçu, na atualidade, é o maior município da Baixada Fluminense em extensão 

territorial e o segundo maior em população. Possui um dos centros comerciais mais 

importantes do Estado do Rio de Janeiro, um polo que atrai consumidores das cidades 

de seu entorno. Entre as décadas de 1920 e 1950, a cidade teve o número de habitantes 

bastante ampliado, com uma população que antes era em torno de 6.000 habitantes e 

passou a ser maior que 58.000 habitantes. Esses dados evidenciam a transformação de 
                                                           
6 Como exemplos, cito as teses de Freire (2005), “Sensos do Justo e Problemas Públicos em Nova 
Iguaçu” e Barreto (2006), “Cartografia Política: as faces e fases da política na Baixada Fluminense” e o 
livro de Alves (2003), “Dos Barões ao Extermínio: uma história da violência na Baixada Fluminense”.         
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uma pequena cidade, núcleo de uma bem-sucedida zona de citricultura7 em um 

verdadeiro “formigueiro humano” (SEGADAS SOARES, 1962, p.181), ligado a outros 

subúrbios da metrópole. Nos termos de Segadas Soares (1962), aquela pequena 

aglomeração se converteu em um fervilhante subúrbio de onde partem, todos os dias, 

milhares de pessoas, utilizando-se de trens e ônibus, para praticarem sua profissão em 

diversos espaços laborais na metrópole. 

O aumento da renda, os novos padrões de consumo e a maior heterogeneização 

social traduzem um processo de ruptura com o que se entendia por “cidade-dormitório”, 

quase sempre identificada como “síntese das grandes distâncias entre a área de trabalho 

e local de moradia, do processo de autoconstrução, das ruas empoeiradas e dos elevados 

índices de violência” (SANTOS, 2016, p. 69). O espaço, antes conhecido como a 

periferia metropolitana do Rio de Janeiro, apresenta-se como um território dinâmico e 

em constante transformação, tendo em vista a implantação de projetos variados, como a 

abertura do Arco Metropolitano, a expansão do porto de Itaguaí, a construção de 

parques aquáticos, dentre outros. Assim, aparecem novas definições acerca desse 

subespaço diante da nova realidade socioeconômica.  

Simões (2008), ao mencionar a segregação social, afirma que a cidade está 

compartimentada, uma vez que os habitantes que detêm as rendas mais altas e melhor 

qualidade de vida estão inseridos nas áreas entre a estrada de ferro e a serra de 

Madureira e entre os bairros Kaonze, Centro e Bairro da Luz. Entre a Via Ligth e a 

Dutra, está concentrada a classe média iguaçuana e, à medida em que vamos nos 

afastando dessas áreas, surgem os bairros periféricos até a fronteira da extrema pobreza. 

Nessas mesmas áreas periféricas, estão localizados os loteamentos populares e a 

população de menor renda. Dessa forma, permanece a concentração de investimentos 

nas áreas centrais da cidade e a exclusão da classe popular, desenhando uma forte 

segregação espacial. Para além do estigma, mencionado anteriormente, existe a 

invisibilidade de quem mora em Nova Iguaçu (FREIRE, 2016). Nos termos de Freire 

(2016), as designações da Baixada apresentam uma experiência comum que define um 

modo de vida baixadense, mas também se baseiam em críticas sobre as estigmatizações 

vivenciadas por seus moradores, em momentos de circulação na cidade do Rio de 

                                                           
7 Em fins do século XIX, o cultivo da laranja foi iniciado na região, mas só se desenvolveu, de fato, no 
século XX, quando começaram as atividades de saneamento e drenagem da Baixada Fluminense e se 
destinou uma ação privilegiada para a citricultura, por intervenção direta de Nilo Peçanha, presidente do 
estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, do país (SIMÕES, 2008).  
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Janeiro. Assim, também há, por parte das comunidades da Baixada, ações locais, 

mobilizações coletivas e busca pela legitimidade.  

Ao discutir a definição da Baixada, Barreto (2004) chama a atenção para um 

movimento novo, uma tentativa de positivação. De acordo com a autora, em um 

discurso-para-fora, há uma identificação com a Baixada que destaca a dimensão de 

comunidade, de uma provável origem comum, da produção e diversidade culturais. E, 

em contrapartida, em um discurso-para-dentro, para os pares, existiria também o 

sentimento de abandono, rejeição e preconceito. Para Barreto (2004), a imagem 

construída e consumida sobre a Baixada está se transformando. Segundo a autora, em 

um estudo sobre emigração no município do Rio de Janeiro, divulgado em um jornal de 

grande circulação, constatou-se que Nova Iguaçu e Duque de Caxias – seguidos por 

municípios do interior do estado - seriam polos atrativos para aquelas pessoas que 

gostariam de sair da cidade do Rio. O mesmo estudo demonstrou também que essas 

pessoas eram, em sua maioria, originárias de áreas periféricas e de alguns bairros do 

subúrbio carioca (além de alguns segmentos de camadas médias da zona norte carioca) 

e que estariam se deslocando para a Baixada à procura de um imóvel próprio e 

buscando a melhoria de sua qualidade de vida. 

Há um esforço coletivo em se produzirem imagens positivas para a Baixada que 

possibilitem reverter o estigma de uma região sem autoestima, com imagens negativas, 

sobretudo por quem não tem origem nessa região. Como afirmou Enne (2004, p. 16), 

“trata-se de uma produção coletiva de identidades positivas, que visa atingir não só aos 

que nela residem, mas também a esse senso comum cristalizado”. Enne (2012) nos 

informa sobre institutos culturais e centros de memória, que possuem como principal 

característica a autonomia e se pautam, em muitas circunstâncias, por uma relação com 

os movimentos sociais, por meio das associações de moradores e os coletivos 

associados às lutas das minorias, como o movimento negro, movimento dos 

trabalhadores, de mulheres, entre outros.  

Freire (2012), a partir da investigação sobre emoções em situações políticas da 

cidade de Nova Iguaçu, busca mostrar que as emoções constituem um repertório 

fundamental de gramáticas políticas de ação coletiva e um recurso para que as 

reivindicações possam se inserir no espaço público. A autora explica como alguns 

afetos – como o apego à cidade, a tristeza e o apelo à compaixão do representante da 

autoridade – marcam fortemente o espírito da crítica iguaçuana. Os coletivos políticos, 
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por ela examinados no município de Nova Iguaçu, são movimentos de base e 

movimentos culturais. Para Freire (2012), as competências mobilizadas pelos militantes 

de Nova Iguaçu estão situadas na forma de recorrer à emoção como elemento 

fundamental do processo de definição de um tema a ser inserido em uma agenda 

pública. A emoção torna-se um recurso apropriado para dar palavra e voz à percepção 

de injustiça e compõe o processo que avalia e prioriza determinadas pautas. A emoção 

dá forma à reivindicação, uma vez que ela “coloca em forma” aquilo que é indizível, 

que pode, posteriormente, ser dito.  

Enfim, a partir dessas considerações, é possível apontar para uma experiência de 

legitimação da região e do desenvolvimento do ‘orgulho’ de ser da Baixada, como em 

um movimento de resistência a todo o estigma e preconceito sofrido pelos moradores 

dessa região. Se, por um lado, há movimentos e ações das comunidades da Baixada que 

demonstram uma oposição coletiva ao estigma que recai sobre a região, na presente 

tese, procurarei iluminar ações e dispositivos de resistência elaborados também 

individualmente por mulheres de Nova Iguaçu que são trabalhadoras domésticas. Essas 

ações e formas de resistência não se opõem apenas ao estigma sobre a região, mas sim a 

outros estigmas e modalidades de poder e dominação vividas nos espaços domésticos de 

trabalho, como discutirei, sobretudo, no capítulo 2. 

  

O campo: patronato, sindicato e rede de trabalhadoras domésticas  

 

Foram vários os caminhos percorridos para que eu pudesse chegar a um grupo 

de mulheres que me permitisse pensar as questões colocadas nesta tese. Houve algumas 

tentativas de contato, sem sucesso, com instituições e pessoas. Surgiram muitas dúvidas 

e a entrada em campo foi um grande desafio para mim, por considerar que não possuía a 

expertise metodológica necessária, o que não deixa de ser uma das chaves para o 

sucesso de uma etnografia, mas que também me oportunizou entender que o estudo se 

dá no próprio processo de entrada e permanência no campo. 

Antes de apresentar meu campo de pesquisa propriamente dito, considero 

importante destacar um dado que já se apresentava na fase de mapeamento, quando 

ainda pretendia estudar jovens trabalhadoras domésticas. Diante de minha intenção em 

relação aos sujeitos de pesquisa, a grande dúvida era ‘como encontrar essas jovens?!’  

Iniciei, assim, uma busca por instituições em Nova Iguaçu que tivessem atuação com 
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jovens, tendo como minha principal referência o Lar Francisco de Assis, localizado 

entre os municípios de Nova Iguaçu e Queimados. As atividades do Lar Fabiano de 

Cristo são mantidas pela Seguradora de Vida e Previdência S/A - Capemisa - antiga 

Caixa de Pecúlio dos Militares - Capemi-, através de atividades de ação social. A Casa 

Francisco de Assis, chamada de Unidade de Promoção Integral Francisco de Assis – 

UPI –, recentemente, sofreu modificação na nomenclatura, tornando-se ‘casa’. A 

instituição, que é filantrópica, é uma das casas do Lar Fabiano de Cristo – LFC – no 

estado do Rio de Janeiro. Tem como foco o combate à pobreza extrema, seu público-

alvo são famílias de grupos populares e em situação de vulnerabilidade social8.  

Entre as oficinas oferecidas no Lar Francisco de Assis, a de Laboratório de 

Desenvolvimento de Habilidades Domésticas (LDHD) era uma das que registrava maior 

demanda. Porém, no ano de 2015, teve sua oferta suspensa, embora fosse a única 

oferecida no estado do Rio, na rede de casas do Lar Fabiano de Cristo. Era um tipo de 

oficina voltada para o desenvolvimento de habilidades domésticas em geral, mas o foco 

nos últimos anos fora em serviços de alimentação. O público-alvo era, em sua maioria, 

de mulheres adultas, casadas, donas de casa que utilizavam muito do que aprendiam na 

própria residência (técnicas de passagem de roupas, uso de produtos específicos na 

limpeza, manutenção do espaço da casa, etc.). Havia também a presença de homens, na 

maioria, adultos e casados. Havia casais que se matricularam no curso com a intenção 

de empreender no setor alimentício, seja no setor de pequenos eventos ou voltado para o 

comércio informal. De uma turma com 10 a 15 alunos(as), 2 ou 3 eram jovens (também 

do sexo feminino e masculino). Não se caracterizava, especificamente, como um curso 

voltado para jovens/adolescentes, embora houvesse na turma alunos(as) com essa faixa 

etária.  

De acordo com a diretora da instituição, a possibilidade de uma ex-aluna se 

tornar uma trabalhadora doméstica remunerada se dava de uma maneira muito informal, 

com a indicação de “alguém de confiança”. Ficou clara a relação que se estendia entre a 

instituição e as famílias atendidas após a realização do curso e/ou a permanência na casa 

                                                           
8 Os setores em que a instituição está organizada são: setor educacional, com um trabalho voltado para 
crianças, através do reforço escolar; o setor profissionalizante, com oficinas e cursos de capacitação para 
jovens e adultos e o setor social, que tem uma ação diretamente voltada para a promoção social, nas áreas 
de habitação, alimentação, entre outras. 
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Francisco de Assis. Se alguma pessoa conhecida soubesse de uma demanda por serviços 

domésticos, indicava uma ex-aluna da instituição.  

Na etapa de mapeamento do campo, tive a oportunidade de conversar com duas 

ex-alunas do LDHD, por intermédio da ex-monitora da oficina, tendo, assim, acesso 

direto à opinião de pessoas que buscaram pelo curso como possibilidade de 

qualificação. Karine e Raquel são primas, fizeram o curso de LDHD no ano de 2008, 

quando estavam com a idade de 18 anos. As duas jovens, ao longo de nossa conversa, 

não demonstraram interesse e nem intenção de uma futura atuação como trabalhadoras 

domésticas remuneradas. Afirmaram que, ao buscar pelo curso, o objetivo era somente 

o de apreender algumas técnicas e práticas dentro de uma casa, de um espaço 

doméstico. Um dado importante é que ambas as jovens possuem familiares apenas da 

geração anterior que atuam como trabalhadores domésticos, como mãe, tias e tio.  

As pistas que obtive com esse primeiro mapeamento foram, na verdade, uma 

prévia do que o próprio campo, posteriormente, indicaria: não encontrei 

meninas/adolescentes buscando capacitação na área do serviço doméstico, porque, hoje, 

as oportunidades para jovens de grupos populares extrapolam esse universo, como 

minha pesquisa irá demonstrar, corroborando com a literatura sobre as mudanças no 

perfil de trabalhadoras domésticas. Essas meninas, atualmente, possuem outras 

oportunidades que passam por um maior acesso à educação e um futuro laboral distante 

das “casas de família”. A dificuldade em encontrar jovens mulheres atuando (ou se 

qualificando para) no trabalho doméstico remunerado aponta para o trabalho doméstico 

no Brasil atual e, ainda, respalda minha decisão por eleger o universo de mulheres 

adultas e idosas que, efetivamente, compuseram meu universo de pesquisa. 

De acordo com o que mencionei no início da introdução, entrevistei 60 mulheres 

cujo contato me oportunizou um grande aprofundamento analítico e uma intensa 

integração9. Para a realização das entrevistas, como fora mencionado, utilizei três 

caminhos diferentes: Um curso de capacitação de Cuidador (a) de Idosos e Babá; 

oferecido pelo Centro Social São Vicente, dois Sindicatos de Trabalhadoras Domésticas 

                                                           
9 Os nomes que aparecerão na tese são fictícios para proteger as identidades das trabalhadoras domésticas 
entrevistadas. Há, no entanto, algumas mulheres que fugirão à regra estabelecida porque são lideranças 
sindicais, com uma intensa vida pública, sendo também conhecidas entre a categoria.  
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e uma rede de mulheres, que constituí, por meio da indicação das primeiras 

entrevistadas.  

 

Centro Social São Vicente – Patronato 

 

Em março de 2016, iniciei meu trabalho de campo no Centro Social São 

Vicente, conhecido, popularmente, como Patronato. Embora a instituição tenha suas 

ações voltadas para a educação infantil de crianças em situação de vulnerabilidade 

social, também oferece atividades voltadas para adultos (pais e/ou responsáveis pelas 

crianças assistidas). Dentre os cursos, identifiquei o programa de capacitação 

denominado Artes Domésticas, que consiste em oferecer formação nas áreas de babá e 

cuidador de idosos, cozinheira/copeira e jardinagem e que tem como público alvo 

homens e mulheres que já tenham ou buscam ter alguma inserção em atividades no 

campo dos serviços domésticos. Até o final do trabalho de campo, em dezembro de 

2017, a instituição oferecia ainda cursos nas áreas de panificação, cabelereiro, 

manicure/pedicure, costura, artesanato e outros na área de estética, como massoterapia e 

maquiagem social.  

No Patronato permaneci até o final do ano de 2017, entrevistando trabalhadoras 

e ex-trabalhadoras domésticas, alunas do curso de Cuidador de Idosos e Babá. Para a 

realização das entrevistas, houve uma negociação com a monitora do curso, de modo 

que meu trabalho não interferisse nos horários das aulas. Assim, eu utilizava o momento 

de intervalo ou agendava encontros com as alunas para algumas horas antes do início 

das aulas. A mim não era permitido estar em sala de aula junto às alunas, exceto em 

uma noite10 em que Vanuza, a monitora, atrasou-se um pouco e pediu que eu entrasse 

em sala e acompanhasse uma atividade prática, previamente orientada por ela. Como as 

atividades do curso tinham duração de três meses, estive em contato com diferentes 

grupos de mulheres no período em que permaneci na instituição. 

Acredito ser importante mencionar uma situação que quase culminou em um 

conflito com a monitora, o que considero habitual em um processo de trabalho de 

campo, no qual a pesquisa nos desafia a pontuar alguns limites impostos por nossos 

interlocutores, mesmo que não sejam explícitos. Em janeiro de 2017, Vanuza iria 

ministrar um curso de verão, em um espaço fora das dependências do Patronato, em 

                                                           
10 As aulas aconteciam no horário entre 18 e 21 horas.  
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Nova Iguaçu. Seria um curso nos mesmos moldes do que era oferecido na instituição 

filantrópica, porém, concentrado em apenas um mês, além de ser pago. Vanuza havia 

me pedido para ajudar na divulgação do curso e foi então que pensei em me matricular, 

na intenção de tornar a etnografia com mais sentido para mim.  

Meu argumento com a monitora foi o de estar junto às(aos) novas(os) alunas(os) 

do curso, também como ‘aluna’, para, assim, poder captar algum comentário e outras 

vivências daquelas pessoas com uma experiência no serviço doméstico, uma vez que, 

nas turmas do Patronato, isso era bem comum. Minha intenção era pagar pelo curso 

como uma aluna regular, não assistiria às aulas apenas como pesquisadora. Mesmo 

diante de meus argumentos, Vanuza demonstrou bastante resistência a uma 

aproximação maior de minha parte, afirmando que os momentos em sala teriam o 

enfoque prático das ações de cuidadores e babás11 e que comentários extras seriam 

proibidos. Ao comentar suas estratégias metodológicas, dizia que a maioria das alunas 

fazem comentários desnecessários em relação às suas atividades laborais e que muitas 

delas acabam utilizando o espaço da aula para “comentários e desabafos desnecessários 

para o momento”. A monitora citava, ainda, a idade, a condição social das alunas para 

desqualificar seus comentários e me disse que, assim como procedia no Patronato, não 

abriria espaço nas aulas para observações e explanações que extrapolassem o conteúdo 

de seu plano de ensino. 

Era um período de recesso no Patronato e acabei insistindo, via e-mails e 

ligações telefônicas, em me matricular no curso. Por fim, Vanuza me advertiu, 

relembrando que, quando fora procurada por mim, havia aceitado de pronto minha 

solicitação para a realização das entrevistas com suas alunas e que, durante minha 

permanência no Patronato, tinha se disponibilizado a me ajudar, mas que, naquele 

momento, não considerava possível minha participação. Com receio de ter as portas do 

Patronato fechadas para a pesquisa posteriormente, decidi declinar da ideia de assistir às 

aulas e não insisti mais. Soube mais tarde que, por falta de alunas inscritas, o curso de 

verão não aconteceu. Na volta do recesso, já em 2017, Vanuza me recebeu no Patronato 

com a gentileza de sempre. Levei uma flor de presente, emprestei um livro e senti que 

nossa relação estava sob controle novamente.  

                                                           
11 Como não tive acesso ao plano de curso da professora, não pude ter mais detalhes dos temas abordados 
em sala de aula. A monitora possui formação na área de Fisioterapia e atuava, na época da pesquisa, 
também em atendimentos a idosos, além de ministrar as aulas no Patronato. 
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Acredito que minha tentativa em assistir às aulas de Vanuza tenha se 

apresentado para a monitora como uma intimidação à sua autonomia, além de, 

claramente, ultrapassar um limite delimitado previamente, que foi o de entrevistar as 

alunas, fora do espaço da sala de aula, o ambiente de trabalho da monitora. Talvez 

Vanuza não quisesse expor seu trabalho e a forma como conduzia o curso, além da 

relação constituída em sala de aula com suas alunas.  

 

Sindicatos de Trabalhadoras Domésticas – Rio de Janeiro e Nova Iguaçu 

 

Em maio de 2016, fui ao Sindicato de Trabalhadores (as) Domésticos (as) do 

Rio de Janeiro, levada por Louisa Acciari12, que me apresentou à presidente, Carli. 

Passamos algumas horas juntas, conversando e colaborando com a presidente na 

confecção de convites e cartazes para a festa junina do sindicato. A partir desse primeiro 

encontro, fui autorizada a realizar algumas entrevistas com as trabalhadoras domésticas, 

moradoras da Baixada que procuram atendimento na sede do Rio Comprido. Eu e 

Louisa nos encontramos em outras fases de nossas pesquisas, realizamos juntas a 

entrevista de história oral com Nair Jane e, inclusive, participamos juntas da 

organização de um seminário realizado em março de 2018, no Sindicato das 

Trabalhadoras Domésticas em Nova Iguaçu, que será descrito no capítulo 4. Louisa se 

tornou uma importante interlocutora, sobretudo, nos assuntos específicos aos sindicatos.  

Frequentei o sindicato do Rio, localizado no bairro do Rio Comprido, entre os 

meses de junho a outubro de 2016. Havia poucas trabalhadoras domésticas remuneradas 

moradoras da Baixada Fluminense e as poucas que encontrei eram de municípios 

distintos, como Guapimirim, Seropédica, Queimados, além de Nova Iguaçu. Algumas 

dessas mulheres, por trabalharem em bairros do Grande Rio, consideravam mais prático 

solicitar atendimento na sede do sindicato no Rio e algumas até desconheciam a 

existência da entidade em Nova Iguaçu. As entrevistas ocorriam na sala de espera do 

                                                           
12 Louisa, à época de meu trabalho de campo, realizava sua pesquisa de doutorado no Instituto de Gênero 
da London School of Economics (LSE) e participou de um intercâmbio no CPDOC/FGV, sob a orientação 
do professor Paulo Fontes, que foi quem intermediou nosso primeiro contato. Louisa estudou o 
movimento sindical de trabalhadoras domésticas remuneradas no Brasil e sua pesquisa envolvia as 
cidades de Campinas, Rio de Janeiro e Brasília. O seu foco foi na ação coletiva das trabalhadoras 
domésticas remuneradas e os seus sindicatos. Para maiores informações, consultar: ACCIARI, 
Louisa (2018).  Paradoxes of subaltern politics: Brazilian domestic workers’ mobilisations to become 
workers and decolonise labour. PhD thesis, The London School of Economics and Political Science 
(LSE). 
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sindicato ou em uma área externa, uma espécie de pátio, onde elas ficavam aguardando 

o atendimento da advogada. Como eram muitas mulheres aguardando o atendimento, o 

tempo era suficiente para que eu entrevistasse duas ou três mulheres a cada visita à sede 

do Rio Comprido. 

Como, no sindicato do Rio Comprido, poucas eram as trabalhadoras moradoras 

da Baixada, resolvi fazer contato com o Sindicato de Trabalhadoras Domésticas de 

Nova Iguaçu. Assim, em novembro de 2016, passei a frequentar a entidade localizada 

na Baixada Fluminense. Meu primeiro contato com a entidade de Nova Iguaçu foi em 

uma assembleia, em que fui recebida por Cleide, a presidente, e por outras trabalhadoras 

domésticas que faziam parte da diretoria. Além destas, estavam presentes duas 

advogadas que realizavam os atendimentos na instituição. Esse foi meu primeiro 

encontro com o grupo mais atuante em Nova Iguaçu: Cleide, Dona Lurdes, Dra. José 

Philó (advogada), Izamar (secretária), Eliete (advogada) e Nair Jane. A partir daquele 

momento, eu estaria mais próxima a elas e, ainda que minha pesquisa não tivesse o foco 

central na atuação dos sindicatos, considero esse espaço um dos mais relevantes na 

pesquisa pela oportunidade que tive de participar de alguns eventos e conhecer outras 

pessoas importantes nesse universo de lutas pela ampliação de direitos do trabalho 

doméstico remunerado. 

Em julho de 2017, fui convidada por Cleide para participar, como ouvinte, do 

Seminário Regional de Trabalhadores Domésticos que aconteceu em Nova Iguaçu e 

reuniu trabalhadoras associadas e membros da diretoria de sindicatos do Rio, Campinas, 

Recife, Salvador, incluindo a Federação Nacional de Trabalhadores Domésticos – 

Fenatrad –, Volta Redonda, Piraí. Estiveram presentes ainda representantes do IBGE13, 

do Dieese14, da OIT15, Solidarity Center16, Rede Criola17, e a deputada federal Benedita 

                                                           
13 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é uma entidade da administração pública federal, e, 
atualmente, constitui-se como o principal provedor de dados e informações do Brasil. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/institucional/o-ibge.html. Acesso em: 16 mai. 2018).  
14 O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos atua com assessoria em 
negociação coletiva, pesquisas e estudos relacionados ao mundo do trabalho, com atividades de educação 
e formação sindical e na realização de estudos em políticas públicas. Disponível em: 
https://www.dieese.org.br/. Acesso em: 16 mai. 2018.  
15 A Organização Internacional do Trabalho, conforme será abordado no capítulo 1, busca promover 
oportunidades para que homens e mulheres possam acessar um trabalho decente e produtivo, em 
condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Disponível em: http://www.ilo.org/global/lang--
en/index.htm. Acesso em: 05 abr. 2018. 
16 O Solidarity Center (Centro de Solidariedade) é uma ampla organização internacional de direitos 
trabalhistas com sede nos EUA, que atua colaborando com os trabalhadores no alcance de locais de 
trabalho seguros e saudáveis, salários de apoio à família, dignidade no trabalho e maior equidade laboral e 
em sua comunidade. Aliado à Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Sociais 
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da Silva. As entidades citadas foram parceiras e apoiadoras importantes para a 

realização do evento e, em contrapartida, as associadas e as diretoras dos sindicatos 

participaram de uma formação com os temas das áreas em que cada uma dessas 

instituições atua.  

Outros eventos no âmbito do trabalho doméstico remunerado aconteceram e, 

devido à minha atuação mais próxima do sindicato de Nova Iguaçu, pude estar presente 

em alguns deles. No capítulo 4, dedicado à discussão dos sindicatos de trabalhadoras 

domésticas, falarei um pouco da importância desses eventos para a mobilização coletiva 

da categoria.   

 

Rede de mulheres em Nova Iguaçu 

 

Por fim, mas não menos importante, menciono a rede de mulheres constituída ao 

longo da pesquisa, para além dos contatos que fiz nos sindicatos e no Patronato. Dei 

início à construção dessa rede logo que iniciei o trabalho de campo, em março de 2016. 

A cada trabalhadora doméstica entrevistada, eu solicitava a indicação18 de outras 

trabalhadoras e a rede foi se ampliando.  

Conquanto não tenham sido muitas as mulheres constituintes dessa rede, pude 

fazer com elas entrevistas mais longas, porque eram realizadas no seu espaço de 

                                                                                                                                                                          
(AFL CIO), o Centro de Solidariedade atua ainda no combate à discriminação, à exploração e aos 
sistemas que materializam o estado de pobreza. A instituição, fundada em 1997, atua sobre o princípio 
fundamental de que os trabalhadores podem, exercendo seu direito à liberdade de associação, formar 
sindicatos e organizações democráticas de direitos trabalhistas, melhorar coletivamente seus empregos e 
locais de trabalho, exortar seus governos a defender leis e proteger os direitos humanos, e ser uma força 
para a democracia, justiça social e desenvolvimento econômico inclusivo. Suas frentes de trabalho, 
distribuídas em mais de 60 países, reúnem a conscientização sobre direitos humanos e trabalhadores, 
habilidades sindicais, segurança e saúde ocupacional, alfabetização econômica, tráfico de pessoas, 
empoderamento das mulheres e apoio aos trabalhadores em uma economia cada vez mais informal. Os 
programas do Centro de Solidariedade apoiam e contribuem para o movimento global pelos direitos 
trabalhistas (SOLIDARITY CENTER AFL-CID. Disponível em: https://www.solidaritycenter.org/what-
we-do/. Acesso em: 05 abr. 2018).  
17 Criola é uma organização da sociedade civil, instituída em 1992 e gerida por mulheres negras. A 
organização define sua atuação “na defesa e promoção dos direitos das mulheres negras e na construção 
de uma sociedade onde os valores de justiça, equidade e solidariedade são fundamentais” (CRIOLA. 
Disponível em: http://criola.org.br/. Acesso em: 05 abr. 2018).  
18 O método que utilizei se assemelha à técnica conhecida como bola de neve, que utiliza, como primeiro 
passo, informantes-chaves, nomeados como sementes, a fim de localizar algumas pessoas com o perfil 
desejado para a investigação. Segundo Vinuto (2014), as “sementes” ajudam o pesquisador a iniciar seus 
contatos e a tatear o grupo a ser estudado. Posteriormente, as pessoas indicadas pelas sementes sugerem 
novos contatos com as características desejadas, a partir de sua própria rede pessoal, e assim 
sucessivamente. 
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trabalho, em suas casas ou em outros locais em que estariam mais disponíveis, como 

bares e lanchonetes. Algumas entrevistas aconteciam aos finais de semana e até em 

feriados, nos momentos em que elas não estavam trabalhando. As mulheres 

constituintes dessa rede residem em bairros periféricos de Nova Iguaçu, como Jardim 

Santa Eugênia, Bandeirantes, Chacrinha, Morro Agudo e Austin.  

Ao agendar um novo encontro, era comum que houvesse alguma forma de 

‘negociação’, em que as trabalhadoras domésticas me solicitavam carona ou algum tipo 

de ‘ajuda’, como a recomendação para algum trabalho, por exemplo. Para mim estava 

claro que esse era um processo de permuta, de barganha. Eu as ‘ajudava’ e elas me 

concediam a entrevista. Como também não havia nenhum tipo de controle ou regra 

institucional, as entrevistas ocorriam em um clima bastante descontraído, eu me sentia à 

vontade e podia observar em detalhes as casas e os espaços onde estávamos. Houve 

também alguns poucos momentos de embaraço e constrangimento de minha parte, mas 

foram em casos pontuais, quando eu considerei ter ultrapassado o limite da intimidade 

de uma casa ou algo do tipo.  

 

Organização da tese 

 

Diante do exposto, apresento os resultados da pesquisa em quatro capítulos cuja 

sequência e organização dão sentido à tese. No capítulo 1, busco conceituar o trabalho 

doméstico remunerado no Brasil e indicar como tal conceito se insere neste estudo 

específico. Também é objetivo destacar os avanços e as descontinuidades na legislação, 

em que a “PEC das Domésticas” e a Lei nº 150/2015 merecem realce, uma vez que 

foram importantes avanços em termos de conquistas de direitos para a categoria de 

trabalhadoras domésticas. Ainda no primeiro capítulo, procuro apontar e relacionar a 

questão da estigmatização e marginalização do serviço doméstico com o território da 

Baixada Fluminense, fortemente assinalado pelo estigma. Por fim, apresento uma área 

de serviços em expansão que é o setor de serviços de cuidado, o care, entendido com 

uma área em expansão, marcado pela mercantilização e pelas questões de gênero, classe 

e geração.  

No capítulo 2, o eixo norteador é a discussão sobre as relações entre as 

trabalhadoras domésticas remuneradas e seus patrões e patroas. Nesse capítulo, 

apresento alguns fatores que permeiam as relações entre as trabalhadoras domésticas e 
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as famílias empregadoras em seu cotidiano laboral, observando os indícios de uma 

suposta afetividade e, ao mesmo tempo, a configuração de uma relação marcada pelo 

poder e pela desigualdade. Discutirei a ideia do desaparecimento da ‘empregada 

doméstica de antigamente’, salientando elementos que caracterizam uma transformação 

no perfil e nas trajetórias das mulheres inseridas nesse universo de trabalho. Apresento, 

ainda, um conceito por mim elaborado sobre as estratégias utilizadas pelas trabalhadoras 

para lidarem com a ‘domesticidade’ e servidão idealizada e almejada por esses patrões, 

que chamo de dispositivos de resistência.  

Para a discussão do capítulo 3, procuro refletir sobre as trajetórias de vida das 

trabalhadoras domésticas, a partir da inserção no universo do serviço doméstico 

remunerado. Seguindo suas narrativas, analiso a relação das entrevistadas com suas 

famílias, com diferentes gerações e com o próprio trabalho, sinalizando questões de 

qualificação e capacitação. Esse terceiro capítulo foi elaborado com base em duas 

chaves analíticas: uma, que contempla a relação entre o espaço da casa (aquele em que 

se vive, mas também como o espaço onde se trabalha) e a família, entendida como eixo 

central nas escolhas relacionadas ao trabalho doméstico, em que a relação entre 

diferentes gerações de mulheres em uma mesma família operam de forma decisiva, e 

outra, que contempla as questões voltadas para o trabalho e para a  qualificação das 

trabalhadoras domésticas, participantes deste estudo.   

No capítulo 4 discuto a importância dos sindicatos de trabalhadoras domésticas 

enquanto espaços de lutas e com a função fundamental para a conquista de direitos e 

para uma formação política dessas mulheres. Procuro salientar, ainda, a interface entre a 

militância, foco do capítulo, e o cotidiano individual das trabalhadoras atuantes nesses 

espaços, que é tratado nos dois capítulos anteriores. Nessa parte final da tese, procuro 

demarcar a importância desses espaços de reivindicações que foram essenciais para o 

alcance de direitos da categoria de trabalhadoras domésticas brasileiras. Por fim, 

demonstro a relação entre o uso dos dispositivos de resistência e a luta na arena pública, 

através dos sindicatos, e discuto como esses recursos são acionados nos espaços 

domésticos de trabalho e em situações cotidianas e vivências das mulheres em sua 

militância. 
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CAPÍTULO 1 
 

TRABALHO DOMÉSTICO REMUNERADO, LEGISLAÇÃO E 

SERVIÇOS DE CARE 

 

 O presente capítulo tem como objetivo abordar o conceito de trabalho doméstico 

remunerado e indicar como tal conceito se insere neste estudo específico. Também 

procuro ressaltar as descontinuidades no que diz respeito à legislação e ao conjunto de 

direitos que vão respaldar as conquistas da categoria de trabalhadoras domésticas no 

Brasil, dando destaque para a “PEC das Domésticas” e para a Lei nº 150/2015, 

consideradas importantes avanços em termos de remuneração, carga horária e outros 

direitos. Busco, ainda, assinalar e relacionar a questão da estigmatização, desvalorização 

e marginalização do trabalho doméstico remunerado com o território da Baixada 

Fluminense, que também é marcado pelo estigma.  

Para além do conceito, considero importante abordar as mudanças – limites e 

avanços – ao longo do tempo na legislação do trabalho doméstico remunerado e os 

aspectos práticos e simbólicos relacionados a esse campo de atuação, articulando com a 

discussão acadêmica recente sobre os estudos do care, enquanto cuidado de ‘coisas’ e 

pessoas, assim como sobre sua mercantilização, a predominância feminina nessa 

atividade, relações de classe social, entre outros.  

 

1.1 - Trabalho doméstico remunerado: conceitos e abordagens 

 

Em se tratando de como conceituar o trabalho doméstico remunerado, foram 

reunidas aqui algumas definições que nortearão as discussões realizadas na tese, assim 

como permitirão observar as alterações e os avanços alcançados pela categoria 

profissional de trabalhadoras domésticas remuneradas.  O alcance de avanços e direitos 

se conecta, inclusive, com o fato de meninas e jovens não serem encontradas em meu 

campo, atuando no serviço doméstico.  

Nos termos da Pesquisa Mensal de Emprego do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) – com dados referentes a fevereiro de 2010 e em comparação entre 

resultados médios de 2003 e 2009 –, é classificada como trabalhador doméstico a 

pessoa que trabalha prestando serviço doméstico remunerado em dinheiro ou em 
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benefícios, em uma ou mais unidades domiciliares. Em termos de gênero, as mulheres 

representavam 94,7% dos trabalhadores domésticos remunerados em 2003 e 94,5% em 

200919. A pesquisa demonstra também diversas formas de declaração da ocupação 

referente a esses trabalhadores, dentre as quais se destacam com maior frequência: 

empregada doméstica, faxineira, diarista, babá, cozinheira, lavadeira, passadeira, 

arrumadeira, acompanhante de idoso, acompanhante de doente, acompanhante de 

criança à escola, etc. 

De acordo com a Cartilha dos Trabalhadores Domésticos do Ministério do 

Trabalho, “considera-se empregado (a) doméstico (a) aquele (a) maior de dezoito anos 

que presta serviços de natureza contínua (frequente, constante), subordinada, onerosa e 

pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, 

por mais de dois dias por semana”. O que distingue a atividade doméstica cotidiana do 

emprego doméstico é o caráter não-econômico daquela exercida na esfera residencial do 

(a) empregador (a)20. Em uma matéria21 do dia 26 de fevereiro de 2018, a BBC Brasil 

trazia os dados de que, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), no ano 

de 2017, o Brasil tinha 7 milhões de trabalhadores domésticos, o maior índice em todo o 

mundo. Desse total, 92% eram mulheres, negras e com baixa escolaridade.  

Hildete Pereira de Melo (1993), em um artigo sobre trabalhadoras domésticas no 

Rio de Janeiro, aponta para a heterogeneidade de situações ocupacionais dentro da 

categoria “atividades domésticas remuneradas” na década de 1990, entre as 

trabalhadoras que residiam em seus locais de trabalho e recebiam um salário mensal, e 

aquelas contratadas por dia, que prestavam serviço em várias casas, recebendo uma 

remuneração diária. Nos dias atuais, é possível categorizar os trabalhadores domésticos 

remunerados em muitas outras categorias, como cozinheiro (a), governanta, mordomo, 

babá, lavador, lavadeira, faxineiro (a), vigia, piloto particular de avião e helicóptero, 

motorista particular, jardineiro (a), acompanhante de idosos (as), entre outras, como fica 

                                                           
19 E é, também, baseada nesses dados, minha opção pelo uso no feminino ‘trabalhadoras domésticas’.            
20 De acordo com o Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho, no item classificação 
brasileira de ocupações, consta como descrição para os trabalhadores do serviço doméstico em geral 
aqueles que “preparam refeições e prestam atenção às pessoas, cuidam de peças do vestuário como roupas 
e sapatos e colaboram na administração da casa, conforme orientações recebidas; fazem arrumação ou 
faxina e podem cuidar de plantas do ambiente interno e de animais domésticos”. A ocupação é ainda 
dividida pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE - em empregado doméstico em serviços gerais; 
empregado doméstico arrumador; empregado doméstico faxineiro e empregado doméstico diarista.  
21 WENTZEL, Marina. O que faz o Brasil ter a maior população de domésticas do mundo. Disponível 
em:  http://www.bbc.com/portuguese/brasil-43120953. Acesso em: 28 fev 2018.  
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também registrado na Cartilha dos Trabalhadores Domésticos do Ministério do 

Trabalho (2015).   

Fraga (2013), analisando as novas configurações do trabalho doméstico 

remunerado no Brasil e no Rio de Janeiro, levou em consideração os processos de 

mudança que vêm ocorrendo na referida ocupação a partir do final dos anos 1990, tais 

como envelhecimento das trabalhadoras domésticas, elevação da escolaridade, aumento 

da formalização e ampliação do número de diaristas. Essas também foram algumas 

questões que surgiram em meu trabalho de campo e que buscarei demonstrar ao longo 

da tese. 

Embora a categoria emprego doméstico possibilite frisar que se trata de trabalho 

doméstico prestado a outra família e em caráter remunerado, talvez esta não seja a 

melhor maneira de nomear essa atividade como um todo, ressalta Fraga (2013). Isso 

ocorre porque, para ser considerado emprego, é necessária a existência de vínculo 

empregatício, que ofereça algumas proteções. Sendo assim, emprego doméstico deve 

ser utilizado somente para indicar a relação de trabalho da doméstica, tendo em vista 

que nessa condição há uma relação de contrato de serviço no sentido exato.  

Tendo em vista a heterogeneidade das relações de trabalho estabelecidas entre as 

famílias e os trabalhadores domésticos no Brasil, sem carteira assinada, e da prestação 

de serviços durante um ou dois dias da semana, é necessário encontrar outra forma de 

nomear essa atividade no geral. Assim, Fraga (2013) destaca que o uso da categoria 

trabalho doméstico remunerado pode ser uma maneira igualmente adequada para  

englobar todas as situações dessa atividade profissional, pois “contempla as diferentes 

relações de trabalho das trabalhadoras domésticas e, ao mesmo tempo, não se confunde 

com os afazeres domésticos não remunerados realizados pelas próprias famílias” 

(FRAGA, 2013, p. 24). O autor afirma que, ao utilizar essa categoria quando se deseja 

designar a ocupação de maneira mais generalizada, abrangendo todos os tipos de 

relações de trabalho possíveis, inclusive o estabelecido pela diarista, as melhores 

categorias são trabalho doméstico remunerado, serviço doméstico – que é a forma 

nomeada em sua tese, inclusive – ou serviço doméstico remunerado. 

 Considerando o histórico de avanços na legislação que regulamenta o ofício do 

trabalho doméstico e os usos que podemos fazer de uma nomenclatura, nesta tese, 

utilizarei o termo trabalho doméstico remunerado em função da possibilidade do uso 

político. Conforme aponta Bernardino-Costa (2007), apesar de, no senso comum, usar-
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se o termo ‘empregada’ doméstica, a partir dos anos 1980, a alteração do uso do termo 

para ‘trabalhadoras’ fez parte da luta pela regulamentação jurídica da ocupação e pela 

busca da igualdade a outras categorias profissionais. Assim, politicamente, o uso da 

expressão ‘trabalhadora’ doméstica se tornou a mais importante. 

É importante mencionar também que, dentre os usos nativos que se faz da 

designação da profissão, pelas mulheres participantes deste estudo, esta foi uma das 

definições citadas, sobretudo pelas trabalhadoras domésticas remuneradas com alguma 

relação com os sindicatos, instituições representantes de sua categoria profissional.  

 
1.2 –Trabalho doméstico remunerado e legislação:  

conquistas e desafios  
 

 Compreender como se dão as vivências cotidianas de mulheres trabalhadoras 

domésticas remuneradas na atualidade nos leva também a indagar de que modo esse 

ofício se constituiu, em que medida houve avanços na perspectiva de direitos e quais os 

desafios ainda estão postos no que diz respeito às questões de classe, de raça, geração e 

gênero, entre outros. Não pretendo trazer em meu estudo a ênfase em uma análise 

histórica, mas utilizo aqui alguns registros históricos por considerar que a história nos 

ajuda a avançar naquilo que busco compreender e iluminar outras perspectivas da 

temática em questão.  

 Na historiografia, existem registros que apontam para o trabalho doméstico 

remunerado como uma herança da escravidão no Brasil, tendo como pilar a ação de 

“servir” e as relações desiguais entre patrões e empregados (as). No Brasil, o trabalho 

manual, relacionado ao esforço físico, foi visto como algo pejorativo, principalmente na 

escravidão indígena e negra. A dominação dos senhores de escravos no século XIX 

colocava todo o trabalho exercido por pessoas escravizadas sob as diretrizes de uma 

ordem que as legitimava como subalternas, como salienta Santos (2014).  

A esse respeito Soares (2007) lembra que, na sociedade escravista, o que havia 

era uma verdadeira aversão ao trabalho manual, incluindo o trabalho doméstico, que era 

visto como uma atividade indigna e desonrosa. As atividades manuais eram, portanto, 

realizadas pelos escravizados, o que oportunizava aos senhores uma vida mais ociosa e 

com mais lazer.  

O trabalho doméstico se apresentava como alternativa para os escravizados que 

faziam parte da camada urbana das cidades no século XIX e os elementos simbólicos 
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inerentes a esse trabalho estavam presentes nas trocas que culminavam não apenas na 

dicotomia entre proteção e obediência, mas em tramas de reações subjetivas e concretas 

entre escravizados, senhores e sociedade. Já que o número de escravizados indicava a 

posição social dos indivíduos, as famílias mais abastadas ostentavam sua riqueza 

ocupando suas casas com o maior número deles, sobretudo os serviçais domésticos, em 

que as mulheres eram majoritárias (SANTOS, 2014; SOARES, 2007). 

A trajetória de mulheres negras marcada pela ocupação dos postos de trabalho 

nas residências dos senhores de escravos prolongou-se após a abolição, quando o 

serviço doméstico passou a ser a alternativa para aquelas que não conseguiram ocupar 

posições profissionais em outras áreas. Silva (2016), ao descrever a formação da classe 

das trabalhadoras domésticas no Brasil, analisando em específico as cidades de Salvador 

e Recife, reconstitui experiências sociais de domésticas livres pobres, libertas e 

escravizadas em fins do século XIX e início do século XX. No referido estudo, o autor 

traça como hipótese que a liberdade, ainda que nos moldes daquela época, foi condição 

essencial para a constituição da classe das trabalhadoras domésticas. Reforça que, nos 

primeiros anos do século XX, não houve a falência da vida doméstica em decorrência 

do fim da escravidão, tampouco a falência nas relações de classe no universo da casa.  

Para Fraga (2016), as características apresentadas atualmente pelo trabalho 

doméstico remunerado possuem, de certo modo, relação com o período de mais de 300 

anos no qual o Brasil vivenciou a escravidão. No entanto, o autor afirma que não se 

deve pensar no serviço doméstico como uma herança da escravatura, já que ele está 

presente em vários países do mundo em que não houve esse tipo de regime social. 

Mesmo após o fim da escravidão, algumas características desse regime acompanharam 

o cotidiano da criada livre e seus resquícios, em um momento posterior,  estenderam-se 

à trabalhadora doméstica remunerada, tendo em vista o trabalho excessivo e a não 

delimitação da carga horária, a ambiguidade nas relações afetivas e trabalhistas, 

necessidade de proteção e obediência, residência no local de trabalho, existência de 

trabalho infantil, casos de violência e assédio sexual e baixa proteção trabalhista.  

Fraga (2016) busca explicitar que, na passagem da mulher escravizada à criada 

livre e da criada livre à trabalhadora doméstica remunerada, houve enormes rupturas, 

mas também algumas continuidades, cujos reflexos, apesar de serem menos intensos, 

ainda são evidentes e colaboram para uma desvalorização do serviço doméstico 

remunerado. Nos termos do autor, talvez pela conformação específica do serviço 
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doméstico remunerado ser exercido majoritariamente por mulheres negras e pobres e 

estar associado, em sua raiz, ao trabalho escravo, tenha havido tanta morosidade na 

regulamentação da profissão, sobretudo, em comparação a outros segmentos de 

trabalhadores.  

Fica notório, em especial em estudos no campo da história, que, apesar de os 

autores entenderem as “criadas” ou trabalhadoras domésticas, em suas múltiplas 

identidades, como pertencentes ao conjunto de trabalhadores urbanos em diferentes 

contextos históricos, permanece o desafio no sentido de pensar as trabalhadoras 

domésticas remuneradas como parte integrante da classe trabalhadora brasileira.  

Kofes (2001) diz que o termo “escravidão” é frequente nos discursos de 

trabalhadoras domésticas remuneradas que se referem, por um lado, a um sentido 

histórico propriamente dito e, por outro lado, ao que vivenciam no presente em relação à 

falta de tempo livre e falta de liberdade. Como a escravidão é um fato superado 

historicamente, a autora não pretende subsumir o emprego doméstico a esse período 

histórico. Nesse tipo de trabalho específico, cor e classe asseguravam sua 

desvalorização, tendo em vista que os negros livres dividiam com brancos pobres a 

pertença às classes subalternas. Para Kofes (2001), a estrutura do doméstico se constitui 

pela convivência familiar e pela presença diária de pessoas advindas das classes 

subalternas, marcos da escravidão ou do assalariamento de um trabalho socialmente 

desvalorizado.  

No que se refere às mulheres de que trata esta tese, a questão racial é um 

marcador importante, tendo em vista que a maioria das trabalhadoras domésticas 

entrevistadas e com as quais pude ter contato ao longo do trabalho de campo são negras. 

A partir desses dados, entendo a relevância em se problematizar a interseccionalidade 

(COLLINS, 2016; CRENSHAW, 2002) e o farei no capítulo 4. Em algumas entrevistas, 

o elemento cor aparecia, quando as trabalhadoras domésticas se referiam à questão do 

preconceito, contudo, não faziam uma reflexão crítica a esse respeito. As trabalhadoras 

domésticas remuneradas com atuação mais direta nos sindicatos já possuem um 

discurso mais crítico e reflexivo no que tange à luta da mulher negra, por exemplo, e à 

percepção da sobreposição de opressões, quando se trata de aspectos de classe social e 

raça.  

A partir da industrialização que levou à expansão da classe média, o trabalho 

doméstico se transformou em serviço doméstico remunerado, embora a conotação de 
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‘ajuda’ tivesse se mantido, ainda que em menor escala no decorrer do século XIX. 

Souza (2015) menciona que, do ponto de vista teórico, o trabalho doméstico pode 

abranger várias formas de trabalho de subsistência, ajuda ou cooperação, que não 

envolvem apenas trabalhadores domésticos, mas também as tarefas realizadas por 

membros de uma família em sua própria casa ou em atividades que extrapolem o espaço 

domiciliar.  

Entre as décadas de 1960 e 1970, havia muitos estigmas e uma intensa 

desvalorização do trabalho doméstico. Nos anos 60 era nítido o abismo social entre 

trabalhadoras domésticas remuneradas e seus patrões. Nos anos 70, apesar de essas 

trabalhadoras representarem mais de um quarto da força de trabalho feminina, muitas 

eram tratadas apenas como “criadas”, que tinham como única função servir as famílias 

para as quais trabalhavam. Suas atividades ainda tinham como características baixos 

salários, longas jornadas de trabalho e o maior índice de informalidade no mercado de 

trabalho feminino (MACEDO, 2013).  

Como informa Macedo (2013), a partir dessa constatação, surgem, na década de 

1970, estudos críticos sobre o trabalho doméstico remunerado, ressaltando sua 

precariedade. Foi também nesse mesmo período que o ofício adquiriu estatuto de 

profissão, quando, no ano de 1972, no governo Médici, por meio da Lei nº 5.859, foi 

elaborada a definição que está em vigor até os dias atuais, que diz que “empregado 

doméstico é aquele que presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa 

à pessoa ou à família no âmbito residencial destas (art. 1)” (BRASIL, 1972). A referida 

lei tornou obrigatória a assinatura da carteira de trabalho, concedeu direito a férias 

remuneradas de vinte dias úteis e direito à previdência social, na qualidade de segurados 

obrigatórios. É importante ressaltar que, em períodos anteriores, houve outras 

regulamentações22,  entre as décadas de 1940 e 196023 (FRAGA, 2016; DANTAS, 

2016).  

                                                           
22 Em 1941, Getúlio Vargas assinou o Decreto-Lei n° 3.078 que tratou sobre o serviço doméstico, 
definindo, como empregados domésticos, “as pessoas que realizassem atividades remuneradas em 
residências particulares ou em benefício destas”. Também foi proposta pelo decreto a assinatura da 
carteira de trabalho, o aviso prévio de oito dias para ambas as partes contratuais, além do estabelecimento 
dos deveres sujeitos a multas e proposta de um estudo para a instituição da previdência social. Não havia 
regulamentação e, portanto, o decreto não entrou em vigência. Em 1º de maio de 1943, Vargas decretou a 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, mas no artigo 7° excluiu os empregados domésticos, bem 
como os trabalhadores rurais, funcionários públicos e servidores de autarquias paraestatais. No ano de 
1950 foi criado pelo deputado Café Filho um projeto de lei para regulamentar a profissão, mas também 
sem sucesso. Por meio da Lei n.º 2.757, de 1956, porteiros, zeladores e faxineiros dos prédios foram 
retirados da categoria de empregados domésticos por serem funcionários das administrações dos edifícios 
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Com a crescente inserção das mulheres das classes média e alta no mercado de 

trabalho a partir da década de 1970, houve também um aumento no contingente de 

trabalhadoras domésticas remuneradas no Brasil. Já nos anos de 1990, constatou-se que 

a inserção de mulheres pertencentes às classes mais abastadas se devia, em grande parte, 

à transferência dos serviços do lar para as trabalhadoras domésticas remuneradas 

(MACEDO, 2013; KOFES, 2001; BRITES, 2001).  

Macedo (2013), ancorando-se em dados do Instituto de Pesquisa Econômica e 

Aplicada (IPEA) de 2011, afirma que houve, de forma crescente, uma determinada 

profissionalização que é demonstrada nas jornadas laborais, nos salários e no registro 

em carteira de trabalho, embora ainda exista a desvalorização no mercado como um 

todo. No universo simbólico, de acordo com a autora, a imagem negativa ainda é uma 

das marcas do trabalho doméstico remunerado.  

Apesar dessas marcas, a profissão tem apresentado mudanças, conquanto 

algumas práticas tenham permanecido. Citando Ávila, Brites (2013) considera que a 

relação entre trabalho doméstico pago e o não pago seja “o ponto de ancoragem das 

demais complexidades que se acoplam aos questionamentos sobre trabalho doméstico 

hoje” (ÁVILA apud BRITES, 2013, p. 01). Mesmo após 30 anos, o trabalho doméstico 

remunerado persiste como um espaço de desigualdade de gênero e classe e de 

desigualdades étnicas e raciais. Dentre as características consideradas marcantes do 

trabalho doméstico remunerado, pode-se destacar como uma atividade altamente 

feminilizada e fruto de um entrecruzamento de desigualdades. 

Nas últimas décadas, no Brasil, o índice de mulheres presentes na categoria 

“trabalhador doméstico” era superior a 93%. Os índices de empregabilidade no serviço 

doméstico caíram de 17,2% no ano de 1999, para 15,6% em 2011, um refluxo de 1,6% 

na população economicamente ativa. Sendo assim, de forma inédita, o trabalho 

doméstico remunerado deixou de ser a maior categoria profissional feminina do país 

(BRITES, 2013), todavia, não deixou de existir.  

                                                                                                                                                                          
e não de um particular e foram incorporados à CLT. Após diversas mobilizações de movimentos 
organizados e associações de trabalhadoras domésticas remuneradas, estas passam a ser contempladas na 
Lei Ordinária da Previdência Social, em 1960, e na Lei nº 5.316, de 1967, quando puderam se filiar à 
previdência social e à cobertura dos acidentes de trabalho. Tais direitos eram facultativos, dependendo 
inteiramente das trabalhadoras, que, na maioria das vezes, não a aderiam em função do pouco que 
recebiam pelo seu trabalho.   
23 Conforme salienta Fraga (2016), diferentes projetos legislativos buscaram criar ou alterar leis ligadas 
ao trabalho doméstico remunerado. 
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Pode-se dizer que há uma tensão entre o trabalho doméstico remunerado se 

extinguir ou se transformar. Por vezes, os discursos de empregadores nos levam a 

pensar que a transformação ocorrida teria provocado o desaparecimento da 

“empregada” tal como existia. Aqui se entende que a ideia equivocada do fim do 

trabalho doméstico remunerado se traduz por uma transformação. Em janeiro de 2012, a 

matéria da Revista Época, com o título “Por que a empregada sumiu?”, divulgava a 

suposição de que a trabalhadora doméstica remunerada, nos moldes atuais, iria 

desaparecer e que a transição seria difícil para muitas famílias brasileiras. Nesse sentido, 

é notório que as profissões servis estão desaparecendo e o fim do trabalho doméstico 

remunerado nos moldes do século XX seria uma “boa” notícia. Ressalta-se, porém, que 

as famílias que antes contratavam trabalhadoras domésticas remuneradas mensalistas, 

com vínculos e que eram responsáveis por todo o funcionamento da casa, também estão 

passando por mudanças culturais, determinadas tanto por influências intelectuais e 

condições socioeconômicas estrangeiras, quanto por mudanças práticas das condições 

de vida. 

Brites (2013) aponta que, a partir dos anos de 1990, algumas características do 

trabalho doméstico remunerado sofreram transformações. A mudança foi gerada, 

sobretudo, pela mobilização em torno dos marcos regulatórios da profissão. Em se 

tratando do perfil da categoria, a população de trabalhadoras domésticas mensalistas-

residentes diminuiu significativamente, ao passo que as que trabalham como diaristas 

nos grandes centros urbanos aumentaram. Houve ainda mudanças na faixa etária dessas 

trabalhadoras. Na opinião da autora, é importante entender que o “fenômeno” do 

trabalho doméstico remunerado incorpora progressivamente um caminho transnacional, 

estabelecendo novas questões para análise, à medida que temas anteriores se apresentam 

de maneira renovada. A propósito disso, durante a pesquisa de campo, foi possível 

perceber que a grande maioria das trabalhadoras domésticas participantes de meu estudo 

atua como diaristas e as trabalhadoras mensalistas, que residem ao longo da semana na 

casa dos patrões, estão em número bastante reduzido. Em um universo de 60  mulheres 

entrevistadas, das que são mensalistas atuantes, apenas quatro permanecem durante a 

noite na casa da família empregadora, ao longo da semana.  

No Brasil há um cruzamento de classe, gênero e raça que pode ser observado na 

realização das tarefas reprodutivas. A partir desse fato, algumas mulheres estabelecem e 

mantêm suas carreiras educacional e profissional próprias do seu grupo social, porque 
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podem contar com outra mulher mais pobre, em geral advinda de população 

estigmatizada e com baixa escolaridade, para sustentar o cotidiano doméstico de suas 

casas. Estas últimas, de uma forma geral, para atuar como trabalhadoras domésticas 

remuneradas, deixam seus próprios filhos aos cuidados de outras mulheres de sua 

parentela e/ou rede de vizinhança, como apontam Brites e Picanço (2014), Milkman, 

Reese e Roth (1998) e como percebi em meu campo de estudo. Muitas das mulheres 

entrevistadas contam com o suporte da família (no caso, mães, irmãs, sogras) ou 

terceirizam o cuidado, de forma paga, através de pessoas da vizinhança, dentro de suas 

condições econômicas. Poucas foram as mulheres que relataram o uso de equipamentos 

públicos como creches, demonstrando a ineficácia, a inexistência e/ou a insuficiência de 

políticas públicas em Educação Infantil na Baixada Fluminense.  

Brites e Picanço (2014) e Milkman, Reese e Roth (1998) acreditam que a 

explicação para esse processo é a desvalorização das tarefas reprodutivas do espaço 

doméstico e do trabalho manual (mencionada anteriormente e que se mantém, mesmo 

com a passagem do tempo), a elevada adesão aos papéis tradicionais de gênero, que 

naturalizam a execução dos trabalhos de cuidado e reprodução social da família como 

função da mulher, e a insuficiência de políticas públicas de apoio à conciliação entre 

família e trabalho remunerado. Embora o perfil das trabalhadoras domésticas 

remuneradas esteja mudando, não se pode dizer que seja o fim do emprego doméstico 

no país ou que estejamos caminhando para uma ruptura de uma estrutura de base do 

serviço doméstico remunerado, porque ele “produz e reproduz as desigualdades 

estruturantes da sociedade” (BRITES e PICANÇO, 2014, p. 153).  

Reitero que seja possível pensar em uma transformação do trabalho doméstico 

remunerado porque, nos dias atuais, há mulheres mais escolarizadas, com maior acesso 

aos direitos e que optam pelo tipo de regime de trabalho, negociam salários e folgas 

dentro de um regime de direito.  Um regime de direito que ainda não reduz a distância 

social e simbólica entre trabalhadoras domésticas remuneradas, patrões e suas famílias, 

como pode ser verificado no estudo de Fraga (2016), que demonstra duas estratégias do 

mercado de serviço doméstico que se tornaram mais visíveis, a partir da última 

conquista, que foi a aprovação da PEC das Domésticas: a diarização, em que  diaristas 

oferecem serviço algumas vezes na semana, e a expansão de empresas que oferecem 

serviços domésticos terceirizados. Para o autor, o mercado de serviços domésticos se 

diversifica nas possibilidades e ocorre em processos simultâneos de diarização e de 
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formalização, nos quais as proporções de trabalhadoras domésticas remuneradas 

mensalistas, com carteira de trabalho assinada, e de diaristas, aumentam devido à 

diminuição da percentagem de trabalhadoras mensalistas sem carteira de trabalho 

assinada. Em suma, de um lado, está a trabalhadora doméstica remunerada formal, hoje 

equiparada aos demais trabalhadores e, de outro lado, a diarista que trabalha de forma 

autônoma e sem direitos trabalhistas, como os dados desta tese também podem 

evidenciar. 

Gilberto Velho (2012) apresenta uma etnografia marcada por um depoimento 

pessoal que descreve anos de interação e convívio com trabalhadoras domésticas. Para o 

autor, a condição modesta de trabalhadora doméstica remunerada não elimina um 

expressivo papel de mediação e comunicação entre categorias sociais e diferentes níveis 

de cultura, devido à sua característica de transitar entre diferentes contextos, meios e 

situações, observando, escutando e comparando. Por meio dessa ação, as trabalhadoras 

domésticas são “agentes de mudança social”, uma vez que reinterpretam e reinventam 

relações, códigos e costumes (VELHO, 2012, p. 27). Velho (2012) está mais interessado 

em iluminar o tema da diferença e da mediação e não tanto o tema da desigualdade e do 

impacto das mudanças recentes na legislação e nas configurações do trabalho doméstico 

em termos de desigualdade.  

Esse processo evidencia a mediação entre universos distintos como um 

fenômeno sociocultural, conforme assinalam Velho e Kuschnir (2001), visto que a vida 

social só existe através das diferenças. A interação não necessariamente gera uma 

relação pacífica e harmoniosa, porque a diferença pode gerar a contradição. Assim, “o 

conflito é também uma possibilidade permanente entre atores diferenciados” (VELHO e 

KUSCHNIR, 2001, p. 9).  

A relação de interação entre sujeitos distintos em espaços também distintos está 

claramente posta na realidade laboral das mulheres investigadas em Nova Iguaçu. Nas 

falas e relatos acerca das ações cotidianas de trabalho, é possível apreender e interpretar 

como as diferenças são demarcadoras dessa mediação e como os sujeitos envolvidos 

nesse processo influenciam e são influenciados, através da percepção, adaptação e 

reelaboração de conceitos e hábitos desses universos. A circulação das trabalhadoras 

domésticas em espaços tão diversos quanto seus espaços de referência permite que elas 

tenham acesso a um conjunto de significados/simbolismos, mas também a 

estranhamentos daquilo que difere de sua realidade social, como os hábitos (culturais e 
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econômicos) dos patrões, seu poder de consumo, a forma e a organização do cotidiano 

de suas vidas e de sua casa, entre outros, como veremos ao longo da discussão proposta 

a seguir.  

 

1.3 - “PEC das Domésticas”: origem e desdobramentos  

 

Como já mencionado, os avanços no universo do trabalho doméstico 

remunerado e as mudanças mais efetivas24, ocorridas desde a década de 1970, possuem 

uma estreita relação com os movimentos sociais, dando-se por meio do engajamento de 

diversos atores políticos (FRAGA, 2016; DANTAS, 2016; MONTICELLI, 2017). É 

fato que a “PEC das Domésticas”, aprovada em 03 de abril de 2013, inaugura uma fase 

de intensas mudanças para as trabalhadoras domésticas remuneradas. Aqui, cabe 

ressaltar que as ações mais pontuais ocorridas na política e na sociedade brasileiras 

foram desdobramentos de ações acerca do trabalho doméstico no âmbito internacional.  

Sabemos que a organização política do movimento de trabalhadoras domésticas 

não é um fato da atualidade. Na década de 1930, conforme veremos no capítulo 4, com 

a discussão sobre os sindicatos, já havia uma mobilização para a conquista de direitos 

no Brasil. Assim, as ações coletivas brasileiras ganharam respaldo e apoio de entidades 

internacionais como a Confederação Latino-Americana e Caribenha de Trabalhadoras 

Domésticas (CONLACTRAHO), a Rede Internacional de Trabalhadoras Domésticas 

(IDWN), a Federação Internacional de Trabalhadores Domésticos (IDWF), a  

Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Fundo de Desenvolvimento das Nações 

Unidas para a Mulher (UNIFEM) e a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de 

Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres),  no período que se inicia 

em fins da década de 1980 e se intensifica entre os anos 2000 a 2010, que culminou 

com ações específicas no Governo Lula. 

                                                           
24 Podemos citar, como outras tentativas de regulamentação para o trabalho doméstico remunerado, as 
seguintes ações: em 1916, o Código Civil ajustou contratos trabalhistas ligados à locação de serviços 
dos empregados, inclusive domésticos; em 30 de julho de 1923, quando se aprovou o Decreto 
nº 16.107, que regulamentou a locação dos serviços domésticos e apresentou dispositivos que visavam 
atender às necessidades e interesses dos trabalhadores nessa função;  em 27 de fevereiro de 1941, o 
Decreto-Lei nº 3.078 conceituou de forma simples os trabalhadores domésticos e guiou a locação dos 
seus serviços. Posteriormente, em 1943, com o Decreto-Lei nº 5.452, surgiu a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), mas esta nada dispôs sobre a categoria de trabalhadores domésticos. 
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Segundo dados da OIT25, em 1988, foi instituída, por lideranças de associações 

de trabalhadoras domésticas remuneradas de países como o Brasil, Chile, Colômbia e 

Peru, com mais onze representantes internacionais, a Confederação Latino-americana e 

do Caribe de Trabalhadoras Domésticas, a primeira organização desse segmento no 

mundo. A partir de suas ações, a OIT integrou a CONLACTRAHO a dois grandes 

eventos sindicais sobre as mulheres migrantes trabalhadoras domésticas no Uruguai, em 

2005, e no Paraguai, em 2007. Nos dois encontros, chegou-se à conclusão de que o 

conceito de trabalho decente da OIT não era vivenciado na prática no trabalho 

doméstico remunerado devido à limitação de direitos da profissão. A partir desse 

momento, nos dois eventos, fica estabelecido o compromisso de aprovar uma 

convenção internacional para garantir melhores condições laborais para os trabalhadores 

(as) domésticos (as) no mundo.  

Na 100ª Conferência da OIT, em junho de 2011, foram aprovadas pelos 

representantes de governos e organizações de empregadores e de trabalhadores de todos 

os Estados-membros as normas internacionais sobre o trabalho doméstico remunerado,  

Tais normas se converteram na Convenção sobre o Trabalho Decente para 

Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos (nº189), bem como em sua Recomendação 

de acompanhamento26 (nº 201). Essas normas estabelecem que os países que as 

ratificassem deveriam tomar medidas para a garantia dos direitos dos trabalhadores 

                                                           
25 Constituída em 1919 com o objetivo de promover a justiça social, a Organização Internacional do 
Trabalho é a única agência das Nações Unidas que tem estrutura tripartite, em que  representantes de 
governos, de organizações de empregadores e de trabalhadores de 187 Estados-membros participam em 
situação de igualdade das diversas instâncias da Organização. Seu compromisso é gerar oportunidades 
para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em condições de 
liberdade, equidade, segurança e dignidade. Nos termos da OIT, o trabalho doméstico representa o núcleo 
duro do déficit de Trabalho Decente no Brasil e no Mundo, sendo  o trabalho decente  condição essencial 
para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade 
democrática e o desenvolvimento sustentável.  
26 Nos termos da OIT, a Convenção 189 estabelece que trabalhadoras e trabalhadores domésticos têm os 
mesmos direitos básicos que outros trabalhadores, direito a jornadas de trabalho razoáveis e descanso 
semanal de, pelo menos, 24 horas consecutivas, à informação clara sobre as condições de emprego, à 
cobertura básica de seguridade social e ao respeito dos direitos laborais fundamentais. A Recomendação 
201, para a promoção do trabalho decente, no âmbito do emprego doméstico, dispõe: O Trabalho Decente 
é o ponto de convergência dos quatro objetivos estratégicos da OIT: o respeito aos direitos no trabalho 
(em especial aqueles definidos como fundamentais pela Declaração Relativa aos Direitos e Princípios 
Fundamentais no Trabalho e seu seguimento adotada em 1998: (i) liberdade sindical e reconhecimento 
efetivo do direito de negociação coletiva; (ii) eliminação de todas as formas de trabalho forçado; (iii) 
abolição efetiva do trabalho infantil; (iv) eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de 
emprego e ocupação), a promoção do emprego produtivo e de qualidade, a extensão da proteção social e o 
fortalecimento do diálogo social  (OIT. Convenção e Recomendação sobre Trabalho Decente para as 
Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos. Novembro de 2011. Disponível em 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--- 
travail/documents/publication/wcms_169517.pdf. Acesso em: 21 mar. 2018. 
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domésticos (OIT, 2011). A partir das aprovações da Convenção 189 e Recomendação 

201 da OIT, começam a surgir os primeiros desdobramentos práticos no Brasil: é 

apresentada, em dezembro de 2012, a PEC 66, uma proposta de Emenda Constitucional, 

de autoria do deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT), que previa a alteração da redação 

do parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal, instituindo a igualdade de direitos 

trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais. 

Após a aprovação do relatório da senadora Lídice de Mata (PSB/BA) pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, em abril de 2013, a PEC 66 foi modificada e 

implementada como Emenda Constitucional 72/2013, popularmente conhecida como a 

“PEC das Domésticas” (DANTAS, 2016). Certamente esse foi um resultado bastante 

positivo no ano de 2013, com a alteração da legislação de forma mais incisiva sobre o 

trabalho doméstico remunerado.  

A Emenda Constitucional nº 72, de 02 de abril de 2013, equiparou os direitos 

dos (as) trabalhadores (as) domésticos (as) aos direitos dos (as) demais trabalhadores 

(as) ancorados na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Assim, as trabalhadoras 

domésticas remuneradas passam a ter todos direitos trabalhistas previstos na 

Constituição de 1988, tendo que cumprir uma jornada de trabalho fixada em 8 horas 

diárias e 44 horas semanais em regime de trabalho diurno, com direito a: garantia de 

salário-mínimo, FGTS, proteção contra demissão arbitrária ou sem justa causa, seguro-

desemprego, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, proteção do salário, 

salário-família, horas extras, redução dos riscos inerentes ao trabalho, creches e pré-

escolas para filhos e dependentes até seis anos de idade, possibilidades de acordos e 

convenções coletivas, seguro contra acidentes de trabalho, proibição de discriminação 

de salário, de função e de critério de admissão, proibição de discriminação em relação à 

pessoa com deficiência, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 

de 16 (dezesseis) anos (BRASIL, 2013). 

Conforme assinalou Fraga (2016), a discussão sobre a “PEC das Domésticas” se 

configurou como o momento de maior repercussão pública do tema, tendo sua 

aprovação em 2013 e posterior regulamentação em 2015, aproximado, em termos de 

direitos, as trabalhadoras domésticas aos demais trabalhadores. Essa ampliação da 

projeção pública teve como motivo principal os projetos legislativos que criaram ou 

alteraram leis ligadas ao emprego doméstico. Ao longo desse processo, numerosos 

atores sociais como deputados, senadores, trabalhadoras domésticas remuneradas, 
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patrões, operadores do direito, intelectuais, profissionais da mídia, sindicatos, 

organizações não governamentais e população em geral, participaram das discussões, de 

maneira mais ou menos ativa, dependendo do que estava em disputa em cada uma das 

leis em tramitação. Desse modo, destacam-se três os momentos de maior visibilidade 

pública do tema, atrelados à aprovação de legislações: 1972 (Lei nº. 5.859), 1988 

(Constituição da República Federativa do Brasil) e 2013 (“PEC das Domésticas”). 

Durante esse período, foram sancionadas outras leis, porém, essas três, devido às 

mudanças mais relevantes que incluíram, impactaram de maneira mais intensa o serviço 

doméstico, aumentando a sua repercussão social. 

É importante destacar que, no longo caminho percorrido e pelas tentativas de 

regulamentação do trabalho doméstico remunerado, surgiram muitas descontinuidades e 

interrupções. No caso da “PEC das Domésticas”, alguns direitos, antes de serem 

efetivados, demandaram regulamentação. Em consequência disso, foi elaborado o 

Projeto de Lei do Senado nº 224, de 2013, conhecido como nova Lei dos Empregados 

Domésticos pela Comissão Mista para a Consolidação da Legislação Federal e 

Regulamentação da Constituição. O referido projeto de lei substituiu integralmente a lei 

anterior da categoria de trabalhadores (as) domésticos (as) – a Lei nº 5859, de 1972. A 

proposta da Nova Lei do Doméstico foi a de regular o contrato de trabalho em todos os 

seus aspectos, tanto em relação aos direitos que já estavam garantidos quanto aos novos 

direitos, verificando as condições especiais do trabalho doméstico e do empregador 

doméstico (SENADO, 2013). Após amplas discussões27 no Plenário, o projeto recebeu 

36 (trinta e seis) emendas, mostrando que algumas questões ainda estavam em disputa, 

entre elas, a inclusão ou não das diaristas. No Plenário, o projeto foi aprovado em 11 de 

julho de 2013 e seguiu para a outra instância legislativa.  

Após um novo trâmite (FRAGA, 2016), naquele momento, como Projeto de Lei 

Complementar nº 302, de 2013, no dia 06 de maio de 2015, teve sua redação aprovada 

pelo Plenário do Senado, transformando-o na Lei Complementar nº. 150, de 2015, 

composta por 47 artigos, sancionada pela presidente Dilma Rousseff no dia 1º de junho 

de 2015.  

                                                           
27 As discussões polarizavam as considerações, de senadores que defendiam a definição de empregado 
doméstico excluindo-se a expressão “de forma contínua”, para que as diaristas estivessem incluídas e 
aqueles que mantinham não só utilização dessa expressão, mas a definição de uma frequência de mais de 
dois dias por semana para ser assim caracterizado. A segunda proposta prevaleceu (SENADO, 2013). 
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Vale salientar que, no processo de avanço na obtenção de direitos, ao longo dos 

anos, foi imprescindível a atuação das associações e, posteriormente, dos sindicatos e da 

Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas – Fenatrad –, que lutaram, de 

diferentes formas, pressionando o Congresso para que essas e outras leis tramitassem e 

fossem aprovadas, além do apoio da Igreja Católica em diferentes momentos e 

engajamento de organizações da sociedade civil, principalmente dos movimentos negro 

e feminista, provocando discussões, produzindo publicações e ações políticas que, 

dentre suas pautas, também discutiam o trabalho doméstico remunerado. É relevante 

ressaltar, ainda, a produção acadêmica brasileira crescente sobre essa ocupação e esses 

avanços em diversas áreas do conhecimento (FRAGA, 2016).  

Mais recentemente, houve uma produção cultural marcante sobre a questão no 

Brasil, com o lançamento de filmes, documentários e novelas que tiveram como tema o 

serviço doméstico (FRAGA, 2016; DANTAS, 2016; MONTICELLI, 2017), além de 

uma maior projeção internacional da temática, que gerou mobilização de entidades 

como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Entidade das Nações Unidas 

para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres). 

Igualmente, as extintas Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR) e Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), ligadas ao governo 

brasileiro, passaram a dar maior ênfase ao serviço doméstico, através de suas ações.  

De um modo geral, as trabalhadoras domésticas entrevistadas para esta tese 

consideram a “PEC das Domésticas” e a Lei nº 150/2015 como importantes avanços 

para a categoria no que diz respeito à remuneração, à carga horária e ao alcance de 

outros direitos, embora muitas tenham afirmado não conhecer em detalhes o que a 

legislação trata acerca da profissão. Algumas trabalhadoras domésticas remuneradas 

mensalistas já possuíam carteira de trabalho assinada antes da aprovação da lei e outras 

vieram a formalizar o regime de trabalho a partir da existência da legislação específica.  

A trabalhadora doméstica Morgana acha que a elaboração da PEC foi uma 

mudança muito grande para as trabalhadoras domésticas remuneradas: 

 
Foi muito bom, porque a doméstica foi mais reconhecida! A doméstica 
passou a ter os mesmos direitos que outros trabalhadores e isso é muito 
bom! Antes [da lei], a empregada só tinha direito ao transporte. Material de 
higiene pessoal era descontado.... Tinha restrição com a alimentação. Hoje 
mudou bastante! Se deixar, elas [as patroas] querem arrancar o nosso couro! 
Acham que se elas têm enxaqueca, a empregada não tem..., mas tem patroa 
legal também! (MORGANA, 46 anos, aluna do Patronato, desempregada, 
entrevistada em 02 de junho de 2016). 
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As trabalhadoras domésticas demonstram uma percepção muito clara daquilo 

que está dado como direitos, a partir da PEC. Em algumas falas, durante as entrevistas, 

era nítida a crença dessas mulheres na eficácia do uso da “Justiça”, a partir da legislação 

que respalda o trabalho doméstico remunerado. Algumas entrevistadas mencionaram ter 

acionado a justiça e ter obtido sucesso em suas demandas, quando se sentiram 

prejudicadas na relação laboral junto aos seus empregadores.  

Lúcia (48 anos, diarista), ao me contar sobre a dificuldade em receber seu salário 

após uma dispensa, disse ter acionado a justiça e vencido a causa. “Sobre a PEC, eu 

não entendo bem, mas também ninguém me enrola, eu sei do meu horário e dos meus 

direitos. A gente tem que estar por dentro pra ninguém passar a gente pra trás. Foi 

uma coisa boa a legislação. É justo, né?!”  

A trabalhadora doméstica Dolores, de forma muito otimista, afirmou que com a 

PEC há uma possibilidade de maior valorização da profissão: 

 
Alguns patrões dão todos os direitos, mas não assinam a carteira. O trabalho 
doméstico não é valorizado pela sociedade... Não é mesmo! Tem pessoas que 
têm o prazer de dizer “minha empregada”. Tem patrão que não dá nem 
comida.... Ainda tem muito para melhorar, mas já temos alguma coisa, né?! 
As madames deveriam dar bem mais valor para a gente. Sem a gente, como é 
que fica a casa delas?! Só por misericórdia! Fica tudo bagunçado! 
(DOLORES, 53 anos, aluna do Patronato, desempregada, entrevistada em 03 
de novembro de 2016). 
 
 

De certo modo, talvez seja possível inferir que os direitos se misturam com a 

personalidade dos patrões e também com o costume definido pelo que era regra tácita 

em um tempo pregresso. 

Ainda que haja uma percepção positiva dos avanços na legislação, muitas 

trabalhadoras também se referem a poucas oportunidades de emprego, à queda na 

contratação de mensalistas e ao aumento da contratação de diaristas, porque muitas 

famílias empregadoras “não conseguiram atender à lei”, ou seja, nos termos das 

trabalhadoras domésticas remuneradas, sobretudo aquelas que não tiveram nenhuma 

vantagem a partir da legislação, a lei “está parada”, ela existe, mas, efetivamente, não as 

respalda e não lhes garante direitos. 

Alice, 35 anos, trabalhadora doméstica mensalista, contou-me que várias amigas 

perderam seus empregos, porque “ficou puxado para os patrões pagarem tudo o que a 

lei determina”. Karen, de 40 anos e babá, considera a PEC um “elefante branco” 
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porque, assim como em outras profissões que foram regulamentadas, os empregadores 

deixaram de contratar. “Acho que rapidamente, os patrões conseguem outra empregada 

sem formalizar o contrato”.  

Em uma das conversas com Cleide, presidente do Sindicato de Nova Iguaçu, 

surgiu a informação de que uma nova prática tem sido utilizada pelos patrões em 

decorrência das exigências da lei. Segundo Cleide, que tem 50 anos e atua como 

diarista, “os patrões estão registrando as trabalhadoras como microempreendedoras 

individuais (MEI)28, além das demissões que estão acontecendo em razão da crise 

econômica. Das trabalhadoras atendidas no sindicato de Nova Iguaçu, apenas 30% 

recebem todos os direitos”.  

Segundo Barbosa Filho (2017), em decorrência da crise internacional, entre os 

anos de 2008 e 2009, a taxa de crescimento de um conjunto de países latino-americanos 

caiu em 0,5% ao ano. No atual momento econômico brasileiro, após dois anos de uma 

das mais severas recessões da história, seguida de estagnação em 2017, é comum que as 

famílias dispensem ou diminuam a frequência das trabalhadoras domésticas 

remuneradas contratadas. Ao contrário dos períodos de desenvolvimento econômico em 

que a trabalhadora doméstica podia optar por deixar a ocupação, na atualidade, elas 

acabam sendo afetadas pelo desemprego, interrompendo, assim, a formalização do 

emprego doméstico remunerado. 

Outra questão mencionada pelas dirigentes dos sindicatos e em algumas 

entrevistas é que, além de algumas trabalhadoras domésticas remuneradas mensalistas 

serem demitidas por seus empregadores, são recontratadas como diaristas, 

demonstrando que muitas famílias não podem ou não querem manter as trabalhadoras 

respaldadas pela lei. Se, por um lado, percebemos a intenção da efetivação da legislação 

em vigor, por outro lado, evidencia-se que nem todas as trabalhadoras domésticas 

remuneradas, em atividade, têm seus direitos cumpridos pelas famílias empregadoras.  

                                                           
28 De acordo com o site Doméstica Legal, o Microempreendedor Individual (MEI) é “a pessoa que 
trabalha por conta própria, mas que se legaliza como empresário. A partir de janeiro de 2015, a ocupação 
de diarista foi elencada na categoria de Microempreendedor Individual, possibilitando a saída da 
profissional da informalidade e a garantia dos direitos previdenciários. No caso do trabalhador doméstico, 
segundo a Lei nº 150/2015, a contratação dever ser realizada sempre de pessoa física para pessoa física, 
via carteira de trabalho, jamais por meio de MEI. No caso do empregador doméstico existe um vínculo 
empregatício. Caso o empregador contrate serviços de um (a) diarista, passa a ter uma relação de 
contratante, não de empregador (Doméstica Legal: O departamento pessoal do empregador doméstico. 
Disponível em: https://www.domesticalegal.com.br/mei-como-se-aplica-ao-emprego-domestico/. Acesso 
em: 03  abr. 2018). 
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Como em um jogo de forças, que desafiam a concretização dos direitos para 

essas trabalhadoras, em 31 de janeiro de 2018, o Brasil ratificou a Convenção nª 189 da 

OIT, passando a ser o 25º Estado Membro da OIT e o 14º Estado membro da região das 

Américas a ratificar a Convenção. Segundo a OIT, a ratificação da Convenção nº 189 

representa um passo importante que respalda um conjunto de medidas tomadas pelo 

governo brasileiro para fornecer proteções fundamentais aos trabalhadores domésticos. 

Aqui fica posto o desafio da efetivação e da garantia daquilo que se entende por 

“trabalho decente e condições de dignidade” (OIT, 2018).  

 

1.4 - Trabalho doméstico e cuidado: novas questões e contribuições a partir dos 
estudos do care 

 

Como em muitos estudos, o trabalho de campo pode trazer questões antes não 

imaginadas, o que também aconteceu em minha investigação. Conforme mencionei na 

introdução da tese, muitos foram os caminhos percorridos para que as trabalhadoras 

domésticas remuneradas, moradoras de Nova Iguaçu fossem encontradas. Assim, 

descobrir o curso de qualificação para Cuidadores de Idosos e Babás foi uma grata 

surpresa e um novo caminho teórico-metodológico do qual eu pude me aproximar. 

Aqui, saliento que a questão da qualificação para o trabalho doméstico será abordada 

com maiores detalhes a seguir.  

Não era minha intenção estudar o trabalho de cuidado (care) até minha entrada 

em campo. Contudo, o que ficou muito claro, nas entrevistas com as alunas desse curso 

em particular, foi a tendência a uma migração de trabalhadoras que atuam ou já atuaram 

no universo do serviço doméstico e que consideram o serviço de cuidado mais 

vantajoso, seja pelo status social da profissão, por uma suposta maior remuneração e 

pelo trabalho que, na opinião das entrevistadas, seria menos extenuante que no serviço 

doméstico.  

Enfim, foi uma nova possibilidade que se abriu em meu campo de estudo e que 

me fez compreender que o serviço de cuidado extrapola o espaço privado, podendo ser 

realizado institucionalmente, no caso de idosos (as) e pessoas com doença mental e/ou 

com deficiência. Para além disso, é importante que se entenda que há uma organização 

dos (as) profissionais dessa área em associações que têm demandado legislação e 

regulamentação própria, como também veremos a seguir.  
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Por serem considerados recentes, existe certa dificuldade em se chegar a um 

consenso sobre uma única definição ou uma terminologia acerca dos estudos do care. 

As ambiguidades em relação aos termos aplicados colaboram para a presença de 

divergências quanto aos conteúdos considerados mais relevantes, assim como sobre o 

seu significado e natureza. 

O care work, o trabalho de cuidado, caracteriza-se como uma atividade 

profissional em expansão na economia de serviços em escala internacional, como 

indicam Hirata e Guimarães (2012). Segundo as autoras, o termo em inglês – care – 

dificilmente pode ser traduzido, uma vez que é polissêmico, mas pode se aproximar de 

palavras ou expressões como cuidado, solicitude, atenção ao outro, entre outras.  

Zelizer (2012, p. 18) informa que as relações de care abrangem “qualquer tipo 

de atenção pessoal, constante e/ou intensa, que visa melhorar o bem-estar daquela ou 

daquele que é seu objeto”. Desse modo, a autora ressalta que se pode determinar um 

leque de “atenções pessoais e/ou intensas”, que tem, de um lado, o cuidado da manicure, 

em um salão de beleza, ou um conselho telefônico, num hotline de ajuda psicológica, e, 

de outro lado, os laços formados no decorrer de uma vida inteira entre uma mãe, sua 

filha, ou a dedicação de um velho empregado. 

Há várias indagações sobre a substituição da ajuda pelo care pago: sua 

submissão aos cálculos eliminaria sua intimidade essencial? O cuidado pago é inferior 

ao cuidado feito por pessoas próximas? Que tipo de pagamento torna o care superior? 

Como se faz uma avaliação financeira apropriada às contribuições dos provedores de 

care? Para pensar essas questões, Zelizer (2012) aponta três maneiras distintas, quais 

sejam: “mundos hostis”, “comércio em toda parte” e “relações bem ajustadas”. Na 

definição de “mundos hostis”, a autora afirma que, quando o dinheiro se mistura com o 

care, há problemas. Assim, é preciso separá-los sempre que possível, sobretudo quando 

o cuidado se dá no seio da família. No “comércio em toda parte”, ocorre o oposto: com 

um pouco mais de atenção, percebe-se que as relações de care são apenas formas 

especiais de relações comerciais e que a questão central é definir o “preço justo”. Já nas 

“relações bem ajustadas”, existe uma interação permanente entre o care e as 

considerações econômicas, sendo que o todo só funciona quando os dois estão afinados.   

Guimarães (2016, p. 60), utilizando o trabalho de cuidado como “território 

empírico”, ilustra dois argumentos para a problematização da mercantilização do care. 

Primeiro, que a “atividade de cuidado do/com o outro” é um campo rico para a reflexão 
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de controvérsias referentes à mercantilização de um certo bem ou serviço. Nessa 

perspectiva, o trabalho de cuidado se torna concreto na medida em que é exercido no 

espaço da casa ou fora dela, por meio de uma relação compulsória ou profissional, de 

maneira gratuita ou paga. E, segundo, que a controvérsia em torno do trabalho do 

cuidado pode ser relevante para os teóricos dos mercados e para a sociologia econômica 

de forma mais ampla. Nesses termos, a autora afirma que a mercantilização, em nosso 

país, é “um processo que se declina no feminino” (GUIMARÃES, 2016, p. 66), tendo 

em vista que, no início da década de 1960, o mercado de trabalho era um domínio dos 

homens; no final, havia deixado de sê-lo. Ao longo de 50 anos, a incorporação feminina 

no mercado quase quadruplicou, alinhando-se à tendência masculina de elevada 

mercantilização. Tal movimento se deu mais rapidamente que em países capitalistas de 

desenvolvimento originário – como França ou Alemanha – ou naqueles de 

industrialização tardia – como Argentina ou México. A autora destaca, ainda, uma 

questão que ocorreu ao mesmo tempo em que esse fato, que foi a considerável queda da 

fecundidade e com expressivos ganhos de escolaridade entre as mulheres brasileiras.  

O argumento de Guimarães (2016) é elencado em mais três elementos. Em 

primeiro lugar, o significativo e acelerado envelhecimento da população brasileira. Há 

um número maior de mulheres inserindo-se no mercado, que também é possível devido 

ao menor número da prole. Em segundo lugar, existem mais idosos dependentes a serem 

cuidados, fator que fará do Brasil um país com o mesmo status da França: “uma 

sociedade velha”, guardadas algumas diferenças no atendimento e acompanhamento aos 

cuidados dos idosos. Como terceiro elemento, aponta que a convergência para o 

mercado possui, em seu quadro, tanto mulheres escolarizadas, brancas, em sua maioria, 

que disputam postos de trabalho melhor remunerados e protegidos, mas também possui 

aquelas com escolaridade insuficiente, em sua maioria negras e que formam um 

contingente de mais de sete milhões de trabalhadoras domésticas no mercado brasileiro.   

No momento em que se mercantiliza intensamente o trabalho feminino, o 

domicílio se configura como uma “unidade produtora de cuidado” (GUIMARÃES, 

2016, p. 69), uma atividade que já não é mais um trabalho gratuito e compulsório da 

dona de casa e para a qual convergem vários personagens, sendo as principais as 

trabalhadoras domésticas remuneradas e as cuidadoras. Em termos de status social e 

reconhecimento profissional, a forma de nomear uma profissão e outra aponta para um 

favorecimento da cuidadora. No entanto, a luta por acesso a direitos parece estar ao 
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alcance daquelas que são menos reconhecidas socialmente, as trabalhadoras domésticas 

remuneradas, que tiveram seu trabalho regulamentado e ampliação de direitos. Ainda há 

uma disputa das cuidadoras com as profissões tidas como superiores do universo do 

cuidado, como enfermeiros(as), fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 

(GUIMARÃES, 2016).  

Guita Debert (2016), também estudiosa do care, traçou uma relação entre o 

trabalho de cuidado e o trabalho doméstico. Sua intenção foi discutir a maneira como o 

cuidado com o idoso ganha especificidades no Brasil e na Itália, recorrendo a uma 

etnografia com cuidadores e empregadores em São Paulo e Bolonha. A autora mostra a 

importância da trabalhadora doméstica e nos serviços por ela prestados, sobretudo, 

quando o cuidador principal do idoso é alguém da família (filho, esposa ou outro 

parente que viva na mesma residência). É a trabalhadora doméstica remunerada que vai 

se ocupar das tarefas de limpeza, preparo de alimentos, entre outros, tarefas que 

minimizam os encargos com o idoso dependente.  

As trabalhadoras domésticas matriculadas no curso de cuidador de idosos e 

babá, que conheci ao longo da pesquisa, acreditam que irão “trabalhar menos e ganhar 

mais”, ao iniciarem o trabalho nesse ramo de serviço. Para algumas delas, a migração 

para o setor de cuidado (care) será a grande mudança em seu universo de trabalho. 

Outra questão importante em relação à qualificação se dá na possibilidade de mudança 

de ofício, através de um curso de capacitação. Nesse espaço específico de formação, 

fica clara a demanda por parte das trabalhadoras pela certificação, o tão almejado o 

diploma, que, segundo elas, é uma exigência dos contratantes. Muitas trabalhadoras 

acreditam já possuir a expertise necessária para o trabalho de cuidado, mas que, em 

função de uma exigência dos patrões, matriculam-se e realizam o curso. Aqui podemos 

pensar no contraponto entre o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado, em que o 

primeiro, teoricamente, não exigiria um aprendizado prévio, tendo em vista que, para 

muitos, é considerado algo inerente/natural da mulher, enquanto o segundo demandaria 

uma qualificação para seu exercício. Talvez daí venha a ideia das trabalhadoras de que o 

care é um trabalho mais valorizado, menos estigmatizante e com maior status social. 

Tocando no aspecto de gênero, Debert (2016) alude que, mesmo havendo um 

grande número de cuidadores do sexo masculino, esse é um ofício de responsabilidade 

das mulheres. Como, na atualidade, as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, 
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isso dificultaria o cuidado do idoso pela família. Para isso, haveria duas possíveis 

soluções:  

 
[...] por um lado, a ponderação de que o Estado deveria oferecer um recurso 
financeiro aos parentes que cuidam de seus idosos e por isso têm que abrir 
mão do trabalho no mercado formal, e, por outro, garantir que o salário pago 
a um cuidador possa ser descontado do imposto de renda do familiar 
contribuinte (DEBERT, 2016, p. 135). 

 
Em se tratando da Itália, ao se pensar o cuidado do idoso, há uma relação – 

apelidada de sistema mediterrâneo de bem-estar – peculiar entre família e Estado. Esse 

apelido, segundo Scrinzi (apud Debert, 2016) é decorrente da ação das famílias de 

recorrerem à mão de obra estrangeira de custo mais baixo e em situação de ilegalidade 

para as funções de cuidado de seus idosos. Debert (2016, p. 135), a partir do livro 

Anziani e Badanti, menciona que, em fins da década de 1990, houve o surgimento de 

uma nova figura de cuidadora na Itália, que se tornou cada vez mais presente e 

transformou, radicalmente, a organização do trabalho de cuidado dos idosos. É o que se 

chama de badanti, “uma mulher imigrante empregada como trabalhadora doméstica 

com a tarefa de assistir e cuidar de velhos, com os quais geralmente, reside”. Dados 

apontam que essas mulheres estão em um número entre 700 mil a 1 milhão, perfazendo 

um montante maior do que os cuidadores formais do mercado. O mercado de trabalho 

das badanti, nos termos de Debert (2016), na última década, sofreu uma transformação, 

com a substituição de cuidadoras vindas da América Latina, África e Ásia por 

imigrantes vindas do Leste Europeu. Tem-se dado pouca atenção aos arranjos desse 

mercado e à maneira como as estruturações de gênero e nacionalidade são ativadas na 

categorização dos trabalhadores imigrantes por seus empregadores (DEBERT, 2016).  

A paisagem das grandes cidades, tanto no Brasil como na Itália, sobretudo em 

seus bairros mais ricos, está assinalada pela presença de idosos acompanhados por 

mulheres mais jovens encarregadas de prover o cuidado dos velhos. No Brasil e em 

outros países caracterizados por desigualdades econômicas e sociais, a figura da 

trabalhadora doméstica – geralmente uma mulher jovem, vinda do interior ou do meio 

rural – acompanhou, no decorrer do tempo, a realização das tarefas domésticas e do 

cuidado das crianças e dos velhos. A partir da discussão de Debert (2016), é possível 

afirmar que, na Itália, as cuidadoras, mulheres imigrantes de países mais pobres, são um 

novo ator, que estabelece um novo desenho aos espaços públicos, nos quais cada vez 

mais se torna visível essa dupla de indesejáveis: os velhos dependentes e os imigrantes. 
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O cuidado de idosos em domicílio, um mercado de trabalho em crescimento, que 

é decorrente do aumento da expectativa de vida, produz novos significados ao fluxo de 

pessoas das regiões mais pobres para as mais ricas, impondo novas configurações às 

relações afetivas na família, aos contratos de trabalho e à percepção dos deveres e 

obrigações do Estado. A esse respeito, vale mencionar que, no Brasil, já existe um 

movimento por parte de algumas associações de cuidadores, a exemplo da Associação 

dos Cuidadores da Pessoa Idosa, da Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio 

de Janeiro (ACIERJ), que vem se articulando e se mobilizando pela regulamentação da 

profissão dos cuidadores. 

Tratar do tema no Brasil, afirma Debert (2016, p. 144), é “enaltecer a nova 

legislação que estendeu ao empregado doméstico direitos do trabalhador no mercado 

formal”, gerando o que ficou entendido como uma “segunda abolição da escravidão”. 

Nos países do Norte, a situação é inversa, o cuidador imigrante ilegal é considerado 

como expressão da introdução de práticas escravocratas no coração das ricas 

democracias.  Para a autora, falar de práticas escravocratas é “destituir os cuidadores da 

capacidade de agenciamento”, tal como ocorre quando se fala no mercado transnacional 

da prostituição. 

O que se pode concluir, a partir das observações de Debert (2016, p. 146) e das 

demais autoras e estudiosas do care citadas aqui, é que os estudos desenvolvidos, os 

textos elaborados e as questões problematizadas terão um “papel central nos destinos 

dos cuidadores de idosos e na configuração dos modos pelos quais a dependência é 

concebida e vivida”. 

Pensar o trabalho doméstico remunerado, seus aspectos legislativos, 

descontinuidades e estigmas se conecta em grande parte com minha pesquisa, tendo em 

vista que poucas mulheres entrevistadas possuem um vínculo formal em suas atividades 

e estão inseridas em universos de trabalho bastante desiguais. O care, como uma ‘nova’ 

área de serviços, não deixa de possuir em sua configuração os aspectos de gênero, classe 

e raça, quando se trata de uma atividade remunerada de cuidado. Nesse campo de 

trabalho, também há a mercantilização e a relação entre indivíduos contratados e 

indivíduos contratantes dos serviços que será tema do próximo capítulo e as relações 

desiguais que sinalizam poder e autoridade por parte das famílias que contratam os 

serviços das trabalhadoras domésticas.   
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CAPÍTULO 2 
 

“NÃO É BOM DAR MUITA LIBERDADE PARA PATRÃO”:  

SOBRE HIERARQUIAS, MUDANÇAS E DISPOSITIVOS DE 

RESISTÊNCIA 

 

Uma questão bastante discutida por autoras no campo do trabalho doméstico na 

contemporaneidade tem sido aquela que permeia o universo das relações entre 

patrões/patroas e trabalhadoras domésticas remuneradas que, muitas vezes, tem como 

base a desigualdade (ROLLINS, 1990; BRITES, 2001; KOFES, 2001; SILVEIRA, 

2014; MONTICELLI, 2017).  

A pesquisa que me propus a realizar poderia ter incluído as patroas nas 

entrevistas, bem como na proposta de análise. No entanto, optei por investigar o 

trabalho doméstico apenas pela ótica das trabalhadoras domésticas remuneradas, 

moradoras de Nova Iguaçu, porque era meu interesse compreender como o trabalho 

doméstico se insere na realidade do trabalho feminino e nos ‘papéis de gênero’ 

exercidos no cotidiano de mulheres pobres. Ou seja, meu objetivo era refletir 

analiticamente em torno do estatuto da esfera doméstica, sobre o modo como 

trabalhadoras domésticas remuneradas elaboram os significados atrelados à ideia de ‘ser 

mulher’, explorando dimensões de seu entendimento sobre trabalho, experiência 

feminina e aprendizado doméstico. Nessa perspectiva, meu interesse estava atrelado a 

quem, exclusivamente, executa as tarefas do trabalho doméstico e não a quem as 

demanda.  

Obviamente que, nas entrevistas, apareceram informações importantes acerca da 

relação da trabalhadora doméstica remunerada com as famílias empregadoras. Nas falas 

das trabalhadoras domésticas, era comum o uso de expressões como: “apego”, 

“gratidão”, “boa patroa” e “patroa amiga”. Mas também, em casos pontuais de 

entrevistas realizadas nas sedes dos sindicatos, apareciam expressões como “louca”, 

“porca”, “metida”, “que humilha e maltrata”.  

Não poderia deixar de mencionar as patroas, tendo em vista que a figura da 

trabalhadora doméstica se faz na relação com famílias empregadoras, como salienta 
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Gonçalves (2015), em uma análise do filme-documentário Domésticas29. O autor atribui 

um dos significados para “doméstica” ao espaço do lar, a pessoa que “trata do tamanho 

de sua casa” sendo ou não remunerada (GONÇALVES, 2015, p. 599). O antagonismo 

entre ser e não ser da família, ser incluída ou excluída, o afeto e a ordem, o lazer e o 

trabalho, a ajuda e a obrigação são impasses e contradições que produzem o complexo 

significado da profissão de trabalhadora doméstica remunerada. Nos termos de 

Gonçalves (2015), doméstica não é atributo de uma classe social específica, nem mesmo 

de um gênero, e, sim, um conceito que, extrapolando os sujeitos que o encarnam, 

manifesta uma condição essencial para se refletir sobre as relações sociais na sociedade 

brasileira. 

Neste capítulo, apresento elementos que permeiam as relações entre as 

trabalhadoras domésticas e as famílias empregadoras, patrões e patroas, no dia-a-dia, 

ressaltando as nuances de afeto, mas também indicando a forma desigual de como essa 

relação se dá.  Farei, ainda, uma breve abordagem sobre o que se pode entender por 

‘empregada doméstica de antigamente’, pontuando algumas possíveis mudanças no 

perfil e trajetórias das mulheres que atuam nessa ocupação, ressaltando que a luta das 

‘antigas empregadas domésticas’ é, em certa medida, a mesma luta das novas 

trabalhadoras domésticas remuneradas. 

Durante o trabalho de campo, foi possível perceber que as trabalhadoras 

domésticas lançam mão de dispositivos de resistência, entendidos aqui como uma 

maneira de se esquivarem dos “excessos” de exigências patronais e das vivências que, 

para elas, extrapolam o lugar operacional de trabalho, como a expansão da carga horária 

e o não cumprimento nos acordos junto às famílias empregadoras em termos 

econômicos, além do preconceito e de outras questões e experiências. Tentarei, ao longo 

deste capítulo, explicar como, a partir de minha interpretação, a utilização desses 

dispositivos acontece.  

 

 

 

                                                           
29 O documentário, dirigido por Gabriel Mascaro, trata das relações entre patrões/patroas e trabalhadoras 
domésticas no Brasil contemporâneo. O filme, segundo Gonçalves (2015), sugere uma desconstrução dos 
significados do senso comum, revelando, justamente, sua potência de significação na sociedade brasileira. 
O documentário também é analisado por Dantas (2016) e Monticelli (2017) em suas teses de doutorado, 
importantes referências na discussão de minha pesquisa.  
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2.1 – Subjetividade, ambiguidade e desigualdade nas relações 

 

Em alguns casos, ao se referirem às famílias empregadoras, as trabalhadoras 

domésticas remuneradas demonstravam estranhamento quanto ao comportamento dos 

patrões – às vezes muito ríspidos, ou mesmo sem muito contato –, “aquele patrão que 

só dá bom dia, boa noite e não fala mais nada”. Nesse caso específico, a observação foi 

sobre a figura do patrão, esposo da patroa com quem a trabalhadora doméstica 

remunerada tinha mais contato.  Esse comportamento é contrário à ideia de boa patroa, 

conforme veremos posteriormente, que inclui, em alguns casos, uma relação mais 

“próxima” entre trabalhadoras e patroas, além de outros elementos como maior 

autonomia da funcionária, vantagens que estão para além do salário ou diárias 

acordadas, empréstimos em dinheiro, doações de objetos usados, entre outros.   

As trabalhadoras domésticas entrevistadas ainda mencionavam comportamentos 

“preconceituosos” por parte das patroas, como no caso de Élida (42 anos, babá), que 

comentou a forma preconceituosa como a patroa a interpelara quando limpava uma taça 

de cristal: “Você nunca deve ter tocado nisso! Aí é diminuir muito a gente, né?! 

Quando está no patamar mais alto, não pode usar o mesmo banheiro, o mesmo talher. 

Tem dessas coisas...”. Élida também comentou sobre a alimentação diferenciada para as 

trabalhadoras domésticas em algumas casas: “Arroz, feijão e sobrecoxa de frango todo 

santo dia! Isso era muito humilhante. Ela [a patroa] comia salada e pratos finos, que 

pedia por telefone...”. Nesse episódio, em particular, não se trata apenas de preconceito 

por parte da patroa e, sim, de um comportamento que busca demarcar a distância social 

e atribuir um tratamento desigual à trabalhadora.  Entretanto, é assim que Élida 

categoriza a situação e o comportamento dos patrões.  

De modo geral, a ideia de boa patroa está atrelada a pouca ou nenhuma 

vigilância sobre as ações da trabalhadora doméstica: “Boa patroa o que é? É aquela 

que te dá autonomia e que te deixa trabalhar livremente. Você sente prazer em estar 

lá!”, disse Alessandra, babá, de 48 anos. Nos termos das trabalhadoras domésticas, 

“patroa amiga” seria aquela que paga o salário em dia, mas também aquela que solicita 

a companhia da trabalhadora para sair, a patroa que “pede conselhos”, sempre em uma 

lógica que está para além do direito. Na verdade, a transformação das trabalhadoras 

domésticas remuneradas em confidentes não traz uma nova atribuição à trabalhadora e 

nem uma nova amizade. O que se dá é a construção de uma relação conflituosa e 
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ambígua, que acaba por reforçar a “distância que persiste em um relacionamento que 

parece mais próximo” (ROLLINS, 1990, p. 72).  

O que é perceptível, a partir da minha pesquisa, é que as relações afetivas, 

contudo, não anulam uma relação hierárquica, pelo contrário, demarcam, de maneira 

bem definida, as posições de quem manda e quem executa, ou, como afirma Brites 

(2001), entre os que podem comprar os serviços domésticos e os que encontram, na 

oferta de seus serviços, uma das alternativas de sobrevivência. Vale ressaltar que a 

percepção de “boa” e “amiga”, através das informações obtidas nas entrevistas, pareceu-

me ser em relação à trabalhadora doméstica remunerada pela patroa. Não me pareceu 

que a reciprocidade seja verdadeira, ou seja, a trabalhadora doméstica remunerada não é 

igualmente considerada como amiga pela patroa30. Ao menos não tive essa percepção na 

narrativa das mulheres por mim entrevistadas. Talvez essa hipótese fique mais clara a 

partir das inferências a seguir.   

A manutenção de uma estrutura hierárquica manifestada pelo trabalho doméstico 

remunerado se sustenta, em particular, por uma “ambiguidade afetiva” entre os 

empregadores – sobretudo as mulheres e as crianças – e as trabalhadoras domésticas 

remuneradas, na qual existe uma forte carga de afetividade, nas negociações de 

pagamentos extrassalariais, de permutas de serviços não vinculados ao contrato e trocas 

de carinhos com as crianças (BRITES, 2001).  

Outros termos como “zelo” e “carinho” surgiram nas entrevistas quando as 

trabalhadoras narravam suas atividades nas casas dos patrões, como veremos, de forma 

mais detalhada, no capítulo 3. Em contrapartida, recebem elogios e presentes de 

viagens, por exemplo. O “apego”, para muitas trabalhadoras domésticas remuneradas, é 

um forte motivo para a permanência no local de trabalho. Algumas demonstraram o 

desejo de parar de trabalhar, diziam-se cansadas, mas o vínculo afetivo com a família 

empregadora, sobretudo com as crianças, seria o que as impediria de se afastarem do 

trabalho. Uma ampla discussão sobre vínculo afetivo e trabalho já foi traçada por 

algumas autoras brasileiras e, assim como foi destacado por Monticelli (2017) e Silveira 

(2014), também identifiquei, em minha pesquisa, que os pressupostos de cuidado, afeto 

e intimidade de cada família empregadora têm rebatimento nos acordos sobre direitos e 

acerca do cumprimento da legislação trabalhista em vigor.  

                                                           
30 A esse respeito, ver a discussão de deferência e maternalismo de Rollins (1990).  
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Ao afirmarem um tratamento à trabalhadora doméstica remunerada “de igual 

para igual”, “como se tivesse o mesmo nível”, “como se fosse uma de nós”, as patroas 

podem, na verdade, revelar que as trabalhadoras domésticas remuneradas não são vistas 

como iguais, porque “precisam se esforçar para estabelecer uma relação respeitosa, 

onde as camadas de diferenciações – de classe, étnico-raciais – não sejam empecilho na 

comunicação e as razões para que não haja uma harmoniosa convivência” 

(MONTICELLI, 2017, p. 171). 

Silveira (2014), analisando o comportamento de patroas, pautado em tratar as 

trabalhadoras “como se fossem da família”, destaca a contradição entre o afeto e a 

distância social.  “Quando falamos “como se fosse” ..., já estamos querendo dizer que 

algo não é, mas é “como se fosse” ...” (SILVEIRA, 2014, p. 182). Para a autora, nas 

relações entre trabalhadoras domésticas remuneradas e as famílias empregadoras, há um 

conjunto de antagonismos que podem gerar grandes custos de ordem emocional e 

afetiva. Existem alianças de ambas as partes, mas também conflitos de valores e 

interesses. Silveira (2014), em seu estudo, procurou apresentar como realizou uma 

“etnografia da babá”, dentro do universo das trabalhadoras domésticas remuneradas e, 

ao longo de sua análise, buscou assinalar como a babá interage nesse universo, 

igualando-se, em alguns aspectos, às trabalhadoras domésticas e, em outros, 

diferenciando-se delas. 

As trabalhadoras domésticas remuneradas participantes de minha pesquisa, 

embora, em algumas situações, evocassem as relações de afeto pelas famílias para as 

quais trabalhavam, tinham consciência de que, efetivamente, não faziam parte daquelas 

famílias. Ainda que reconheçam os traços de uma relativa intimidade, aproximação, 

“amizade”, como em alguns casos, as trabalhadoras se reconhecem em uma posição de 

desigualdade e sabem que essa é uma forma ‘dissimulada’ de as patroas e suas famílias 

também demonstrarem gratidão pelo seu trabalho, que, inclusive, está posta nas 

recompensas, como doações de objetos (já não mais utilizados pela família 

empregadora), pelo empréstimo de dinheiro, por presentes (COELHO, 2006), entre 

outros. É uma relação que também se modifica em função das mudanças atuais em 

termos jurídicos e também sociais. Os avanços relativos à regulamentação do trabalho 

doméstico remunerado reforçam a importância da profissionalização, que se opõe a essa 

dualidade de afeto e trabalho, como ressalta Silveira (2014): 
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Apesar de escutarmos o comentário que atribui à empregada doméstica e a 
babá o estatuto de “como se fosse da família”, a “ascensão” a essa categoria 
parece ter sofrido algumas transformações. [...] As demandas crescentes, 
pautadas pelos aspectos legais e econômicos que regulam o trabalho da 
empregada doméstica, repaginam cada vez mais o papel social das 
empregadas domésticas, relegando ao segundo plano a sua dimensão de 
“como se fosse da família” (SILVEIRA, 2014, p. 69). 

  

Nas palavras de Brites (2001), a despeito de a literatura denunciar a submissão 

das empregadas a um sistema de dominação perverso através das relações clientelistas 

com seus patrões, como também foi percebido através das entrevistas, existem 

evidências cada vez mais claras do quanto as trabalhadoras domésticas remuneradas 

valorizavam esse tipo de relacionamento. As estruturas que prescrevem a prestação 

desse serviço são marcadas pelos grupos dominantes que estabelecem preços do ofício 

doméstico e demandam atitudes servis de seus empregados, definindo, assim, relações 

hierárquicas. As trabalhadoras domésticas remuneradas, em contrapartida, retiram desse 

sistema muito mais do que ele oferece. Em termos materiais, desfrutam de 

compensações e, em troca, são devolvidos aos patrões servilidade, prestígio e amizade.  

Pelo prisma das trabalhadoras entrevistadas, há também um limite entre o 

serviço que prestam e a relação amigável e afetuosa estabelecida com as famílias 

empregadoras, patrões e patroas. A ideia de “ser quase da família” fica clara para a 

maioria delas, que dão ênfase ao “ser quase...”. Essas mulheres não pertencem às 

famílias empregadoras e possuem consciência disso. Regina, por exemplo, foi bastante 

enfática quando afirmou que jamais realizou uma refeição junto aos patrões. Segundo 

ela, é preciso haver uma separação:  

 
Eu trabalho há 22 anos na mesma casa... eles me tratam como se fosse da 
família, mas eu sei que não sou. Fico com vergonha, não consigo.... Acho 
mesmo que não é bom dar muita liberdade pra patrão. Cada um no seu 
cantinho, cada um no seu quadrado! Minha patroa me elogia, diz que eu sou 
discreta. Tenho que guardar isso comigo, né?! (REGINA, 54 anos, 
trabalhadora doméstica mensalista, entrevistada em 30 de outubro de 2016). 
 

 

É importante destacar que, para algumas entrevistadas, a relação de maior 

proximidade com suas patroas não lhes confere o papel de alguém da família, como no 

caso de Helena (72 anos, mensalista aposentada e hoje diarista), que teve sua trajetória 

laboral marcada por “patroas amigas”. Segundo ela, “essas são as que ficam [na 

memória]”. Mas Helena, embora tivesse bom relacionamento com a maioria dos 

patrões, sempre soube que era empregada, sempre separou uma coisa da outra. “Não se 
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pode confundir. Tem que saber seu limite”. É uma expertise, um saber sobre a medida 

da discrição que também é uma submissão. No caso de Isaura, diarista, de 52 anos, 

apesar de ter tido bom tratamento nas casas em que trabalhou, disse que “sabe” o seu 

lugar. “Eles [os patrões] sempre diziam que era como se eu fosse da família. Era como 

se eu fosse. Eu não era daquela família”. Para Cleide, diarista, de 50 anos, “não existe 

essa ideia da empregada como alguém da família. Ela é minha patroa e eu sou a 

trabalhadora dela!”. 

Por outro lado, um tratamento mínimo de respeito e cordialidade, que não 

relegue as trabalhadoras como “não pessoas” (GOFFMAN, 2009), já denota, na opinião 

de algumas delas, uma atmosfera mais respeitosa, como no caso de Jurema, 41 anos, 

diarista, que me disse já ter sido tratada “como se fosse da família”: “Eu frequentava a 

casa dos patrões no Natal e Ano Novo... Os amigos deles até me cumprimentavam. Eu 

me sentia bem! Passava uma confiança, sabe? A gente se sentia bem”.  

Embora as trabalhadoras domésticas entrevistadas, de um modo geral, “saibam o 

seu lugar” na relação com a família empregadora, termos como gratidão e aprendizado 

eram bastante recorrentes em suas falas. Sobre a gratidão31 algumas se reportaram tanto 

ao que apreenderam nas casas dos patrões quanto às tarefas no espaço da casa, mas 

também são gratas pela ajuda vinda dos patrões, como empréstimos em dinheiro, 

contratação de médico para elas e para suas famílias, ajuda com escola e cursos para os 

filhos, entre outros. Maria Aparecida, 50 anos, trabalhadora doméstica mensalista e 

aluna do Patronato, trabalha no serviço doméstico remunerado há 23 anos. Sua patroa é 

Dona Almira, presidente da instituição. Maria Aparecida contou-me, muito emocionada, 

o quanto é grata a Dona Almira, por ter sido ela “a primeira pessoa e lhe estender a 

mão, quando estava separada e com dois filhos para criar”. Disse que não entendia 

absolutamente nada sobre o serviço doméstico, mas que a patroa lhe perguntara se 

estava disposta a aprender. E assim começou o seu trabalho. Algumas trabalhadoras 

dizem “dever muito” a seus patrões, devido a inúmeros atos de ajuda, empréstimos em 

dinheiro, além de benefícios extras em forma de doação de objetos usados, conforme 

será abordado no capítulo 3.  

                                                           
31 Nos termos de Coelho (2006), a gratidão, entre outros atributos da trabalhadora doméstica, desdobra-se 
em outro papel: indica uma possível fidelidade, que é umas das características apreciadas de uma boa 
profissional. A trabalhadora é considerada uma profissional adequada ou não, mas não é vista como uma 
amiga. 
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Na fase de trabalho de campo, percebi que, em caso de dívidas contraídas pelas 

trabalhadoras domésticas junto aos patrões, há uma anulação da possibilidade de 

afastamento do emprego, ou seja, se a trabalhadora deve uma quantia em dinheiro à 

família empregadora, não pode (ou não quer) pedir demissão até que a dívida seja 

quitada. O empréstimo, aparentemente, uma atitude voluntária, livre e gratuita é, no 

entanto, coercitiva e revestida por um interesse em uma retribuição (COELHO, 2006; 

SIGAUD, 1999). Em alguns casos, o empréstimo é descontado do salário da 

trabalhadora mensalmente. Aqui ficam explícitos os sinais do paternalismo dos patrões 

para com as trabalhadoras e de uma dívida que também é moral em relação às famílias 

empregadoras, porque, ainda que queiram sair do emprego, sentem-se “presas”, 

vinculadas ao trabalho até a quitação do débito.  Em troca, os patrões recebem prestígio 

e lealdade, além de serem reconhecidos por “suas virtudes" e como bons patrões. As 

trabalhadoras domésticas remuneradas, as “subalternas” (BRITES, 2001), entretanto, 

não fazem uma leitura ingênua da dádiva. Os laços de reciprocidade são mantidos, sem 

deixar de utilizar seus favores apropriadamente, valorizando os significados sociais 

embutidos nessa troca.  

Tanto na observação participante quanto nas entrevistas foi possível perceber 

que as trabalhadoras domésticas utilizam mecanismos para ‘driblar’ situações 

desfavoráveis ou, às vezes, ilegais, em seu cotidiano laboral, como, por exemplo, 

exigências abusivas por parte dos empregadores, situações de constrangimento pautadas 

no estigma e no preconceito, o não cumprimento de acordos relativos a pagamentos, 

prazos e carga horária, entre outros, diante dos muitas dificuldades ainda encontradas 

mesmo em um tempo de regulamentações do trabalho doméstico remunerado. Optei por 

nomear tais mecanismos como dispositivos de resistência32 utilizados pelas 

                                                           
32 Do ponto de vista teórico, encontra-se o conceito de dispositivo utilizado por Foucault, principalmente, 
a partir dos anos de 1970, quando surgiram as primeiras discussões de temas como "governabilidade" ou 
de "governo dos homens” (AGAMBEN, 2005). Segundo Deleuze (1990), o dispositivo é conceito 
operatório multilinear, alicerçado em três grandes eixos: saber, poder e subjetivação. Os dispositivos 
possuem como componentes linhas de visibilidade, linhas de enunciação, linhas de força, linhas de 
subjetivação, linhas de ruptura, de fissura, de fratura que se entrecruzam e se misturam, enquanto umas 
suscitam, através de variações ou mesmo mutações de disposição. Decorrem daí duas consequências 
importantes para uma filosofia dos dispositivos: A primeira é o repúdio dos universais e a segunda é uma 
mudança de orientação que se separa do eterno para apreender o novo. Desse modo, todo o dispositivo é 
explicado, na perspectiva foucaultiana, pelo que possui em novidade e criatividade e que assinala, ao 
mesmo tempo, sua capacidade de se transformar ou de se fissurar em função de um dispositivo futuro. Em 
minha análise, há um distanciamento dessa perspectiva, porque uso o termo dispositivo para pensar a 
resistência e não a governabilidade, no entanto, considero importante referenciá-la.  
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trabalhadoras domésticas em situações que fujam à ‘regularidade’ em seu cotidiano 

laboral, mas também em situações regulares. Ao longo da tese, buscarei relacionar esses 

dispositivos não somente à atuação das trabalhadoras domésticas em seu universo de 

trabalho, mas também em outras esferas de suas trajetórias pessoais. Na discussão 

posterior sobre a centralidade da família nas vidas das trabalhadoras domésticas, 

procuro ainda alargar esse conceito, quando considero que os dispositivos de resistência 

podem também ser utilizados como recursos para ampliar alguns campos de 

possibilidades, tanto em suas próprias vidas, como na vida de seus familiares, em 

especial, dos filhos.  

 

2.2 - O estatuto da domesticidade e os dispositivos de resistência 

 

A partir das entrevistas, foi possível perceber algumas mudanças nas relações de 

“mando-obediência” (FARIAS, 1983; KOFES, 1993; MONTICELLI, 2017) 

estabelecida historicamente entre as famílias empregadoras e as trabalhadoras 

domésticas no Brasil. Como exemplo, cito o caso de Helena no período em que atuou 

como babá e se recusou a acompanhar a criança trajando o uniforme, fazendo com que a 

patroa lhe emprestasse um vestido e a apresentasse no clube como governanta, que, 

segundo Helena, era “mais importante” que babá33. Helena é uma das trabalhadoras 

domésticas mais idosas no grupo de mulheres com as quais tive contato no campo. Na 

época da entrevista, em março de 2016, Helena estava com 72 anos de idade e ainda se 

mantinha em atividade, embora já fosse aposentada34. Helena começou a atuar no 

universo do trabalho doméstico remunerado aos 19 anos, no início da década de 1960, 

quando a carteira de trabalho assinada nem havia sido pensada como um direito. A 

questão relatada em torno do uso do uniforme demonstra que, por meio da vestimenta, 

reforça-se o lugar social da trabalhadora doméstica, reforçando também as 

desigualdades de classe. Na percepção da trabalhadora doméstica, o uso “forçado” do 

                                                           
33 Interessante observar que, em minha pesquisa, a figura da babá, assim como a do (a) cuidador (a) de 
idosos (as), na visão das trabalhadoras domésticas remuneradas, possui um maior status social, além de se   
trabalhar menos. A figura da governanta não apareceu nas entrevistas. Nenhuma trabalhadora por mim 
entrevistada atua como tal. No estudo de Silveira (2014), a babá também aparece em um espaço 
privilegiado em relação à trabalhadora doméstica, destinada para outros afazeres que não o cuidado com 
as crianças. Em seu universo de estudo há, inclusive, uma demarcação bem rígida entre os espaços de 
uma e outra. 
34 A trabalhadora doméstica Helena, à época da entrevista, atuava como diarista, na casa de um jovem 
casal, demonstrando as descontinuidades no setor do trabalho doméstico e nos avanços na legislação.  
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uniforme era uma forma preconceituosa de os patrões demarcarem os papéis sociais nos 

espaços. E, naquele momento, com a possibilidade de utilizar um vestido da patroa, fez-

se reconhecer como governanta, com um status social mais valorizado e reconhecido do 

que de uma babá. Helena me contou essa história aos risos, ressaltando que havia, 

obviamente, uma relação de “maior liberdade” e “confiança” com a patroa que 

possibilitara tal negociação. Em outras duas casas em que trabalhou, Helena precisou 

acatar as regras e utilizar, obrigatoriamente, o uniforme de trabalho. 

Outra situação que me chamou atenção foi a estratégia utilizada por Élida que 

mora em Austin, um distrito de Nova Iguaçu bastante afastado do centro do município, 

em relação ao cumprimento de horário na casa da patroa. Geralmente, o horário 

combinado é em torno de 7 ou 8 horas da manhã, o que exige que as trabalhadoras 

domésticas remuneradas saiam de Nova Iguaçu ainda de madrugada. Élida me contou 

que, mesmo a patroa pedindo para chegar às 8 horas, ela chegava às 11 horas. E ainda 

assim, se houvesse questionamento por parte da patroa, ela retrucava, justificando o 

atraso com o horário da saída que sempre ultrapassava as oito horas diárias de trabalho: 

“Ah, meu amor! Se ela reclamar, eu digo logo que eu nunca saio no horário certo da 

casa dela. Como é que eu vou chegar às 7, 8 horas,  se eu nunca saio no meu horário, 

no horário da lei?! Eu hein!”. 

Fica clara a noção de uma dupla dependência: das patroas pelo trabalho das 

trabalhadoras domésticas remuneradas e destas pela permanência no trabalho na casa da 

patroa. O que a trabalhadora doméstica demonstra com as desobediências e 

‘transgressões’, ao que inicialmente é acordado quando da sua contratação, a meu ver, é 

uma comprovação da utilização de um dispositivo de resistência, uma vez que, para 

além da agência que essa trabalhadora possui sobre seu próprio trabalho, também 

reconhece a necessidade da empregadora da permanência da funcionária em sua casa. 

Chegar atrasada pode não fazer diferença na execução de suas tarefas porque a 

trabalhadora já sabe que a patroa também não respeitará o seu horário de saída, que 

acaba sendo postergado para além de oito horas diárias, ou “muito mais do que na lei”, 

como afirmou Élida.  

Em meio a mudanças legislativas para se efetivarem os direitos dessas mulheres 

como trabalhadoras de fato, são elas, as trabalhadoras domésticas remuneradas,  aquelas 

que desafiam suas patroas no que tange ao cumprimento do horário, ou a outras ordens 

e demandas, pois sabem que não serão demitidas por isso, porque o mais importante, 
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nesse jogo de necessidades, é a sua permanência junto à família empregadora, que, por 

sua vez,  nem sempre cumpre com a parte que lhe cabe nas definições da contratação do 

trabalho.   

Aproximo minha reflexão à observação de Monticelli (2017) que diz que os 

direitos trabalhistas geraram certo incômodo nas patroas, na medida em que suas vidas 

não puderam mais ser pautadas por suas demandas cotidianas, por suas necessidades. 

Porém, mesmo com todo aparato legislativo, algumas negociações ainda são realizadas 

no contexto doméstico e não levam em consideração as normas trabalhistas, 

evidenciando os elementos de reconfiguração da “cultura doméstica” que se alicerça no 

estabelecimento de acordos, nas recompensas, mas também na manutenção de 

desigualdades e hierarquias.  

Monticelli (2017, p. 169) percebe a questão da autonomia também como uma 

reconfiguração dessa “cultura doméstica”, já que a autonomia simboliza a trabalhadora 

doméstica remunerada que “sabe trabalhar, sabe se posicionar, cumprir com todas as 

tarefas demandadas da forma mais rápida, higiênica e discreta possível”. A autonomia 

da trabalhadora, pautada pela autora, isenta a patroa de ser “chata, mandona, exigente 

demais” – características que não se conectam com a empregadora moderna. Todavia, 

um excesso de autonomia das trabalhadoras pode ser visto como abuso por parte das 

patroas. 

O universo doméstico parece ser compartilhado por patroas e trabalhadoras 

domésticas remuneradas no tocante à expectativa que cada uma tem em relação ao 

comportamento da outra. No caso de algumas trabalhadoras domésticas remuneradas, há 

a expectativa de que a patroa seja sua “amiga”, uma patroa compreensiva, ou seja, 

quando a patroa se disponibiliza a ouvir a empregada, entender as ausências decorrentes 

de sua própria unidade doméstica, orientá-la e ensiná-la.  As patroas, por sua vez, 

anseiam que as trabalhadoras domésticas remuneradas executem, como se fossem elas 

próprias, as tarefas que elas lhes transferem.  

Kofes (1993, p. 187) utiliza o termo “domínio comum” para demonstrar que 

patroa e a trabalhadora doméstica são “donas” de um mesmo lugar. No âmbito desse 

domínio em comum, há uma rede que interconecta patroas e trabalhadoras domésticas, 

que é essencialmente constituída por mulheres, ainda que sejam agências de emprego ou 

núcleos de recrutamento. Sobre o compartilhamento de um mesmo espaço feminino, a 

autora se refere à questão da domesticidade. Para ela, há uma sobreposição da 
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domesticidade que é definida pelo doméstico, mas também pelo fato de a trabalhadora 

ser ‘domesticada’ no sentido do “treinamento” dos hábitos culturais, sob as atitudes de 

mando e obediência. “Domesticar é querer que você faça da maneira como queremos 

que você faça. E isto é fundamentalmente o que é esperado da empregada” (KOFES, 

1993, p. 191).  

Zaíra Farias (1983) definiu a relação patroa-trabalhadora doméstica como uma 

relação pautada na dupla dominação-subordinação, na qual “pessoas de condição social 

desigual se vinculam temporariamente e proximamente, perseguindo objetivos 

diferentes” (FARIAS, 1983, p. 109). A autora lista35, ainda, as exigências de 

comportamento subordinado, ou as regras de dominação, segundo as quais o que seria 

destacado e mais valorizado pelas patroas seriam: honestidade, docilidade, discrição e 

responsabilidade. A partir dos dados colhidos, a autora identificou elementos 

ideológicos por parte das patroas que explicavam a relação de dominação no trabalho 

doméstico remunerado e se traduziam em variadas maneiras de exploração e 

discriminação social, que, por sua vez, geravam uma resposta por parte das 

trabalhadoras como conformação, ambiguidade, mas também revolta.  

E o que muda da década de 1980, quando Farias (1983) realizou sua 

investigação, para os anos 2000? Esse aspecto da domesticidade ainda permeia as 

relações entre patrões e trabalhadoras domésticas? Embora minha pesquisa não tenha 

abarcado entrevistas com as famílias empregadoras, é possível dizer que, para além das 

mudanças na legislação que regulamenta o trabalho doméstico remunerado e a aquisição 

de direitos, a relação patroa-trabalhadora doméstica também está mudando. E, a partir 

de meus dados de campo, do que me disseram as trabalhadoras que entrevistei, essas 

mudanças estão inter-relacionadas.  

As mulheres por mim entrevistadas mencionavam atitudes autoritárias e 

discriminatórias por parte de algumas famílias empregadoras, mas não demonstravam 

atitudes de conformação, tampouco de aceitação. Através das narrativas de suas 

trajetórias laborais e de vida, ficam claros os posicionamentos de resistência, ainda que 

estejam implícitos em dispositivos nem sempre notados e compreendidos pelos patrões. 

                                                           
35 Farias (1983) descreve um “código patronal”, identificado em sua pesquisa, demonstrando o desejo das 
patroas em relação à conduta esperada das trabalhadoras domésticas. São estas: “1. Saber trabalhar e 
saber bem; 2. Saber ler e escrever; 3. Ser limpa e asseada, ter boa aparência; 4. Ser calma, delicada e bem-
humorada; 5. Ser humana, saber respeitar e ser amiga da gente; 6. Ser dedicada, cuidadora e responsável; 
7. Ser fiel, leal e honesta; 8. Ser dócil; 9. Ser humilde e discreta; 10. Ser direita; 11. Ser caseira; Ser 
tímida” (FARIAS, 1983, p. 113-114).  
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Essa domesticidade pautada nos comportamentos de mando e obediência está sendo 

reconfigurada. Minha tese é que há uma resistência a esse padrão de exploração e 

distinção social, como procuro demonstrar ao longo deste capítulo. As trabalhadoras 

domésticas remuneradas que fizeram parte desta investigação, sobretudo as com faixa 

etária mais baixa, não se veem como subservientes, ainda que as patroas esperem por 

comportamentos dessa natureza. Ao perceberem essa postura por parte das 

trabalhadoras, é possível que as famílias empregadoras considerem que as ‘empregadas 

de antigamente’ não existem mais. Retomarei essa questão ao final do capítulo.  

Acredito que existam dispositivos de resistência36 por parte das trabalhadoras 

domésticas a um modelo imposto de domesticidade, embora concorde que exista em 

nosso país uma “cultura doméstica”, como foi discutido por Monticelli (2017) 

recentemente. Esta tese está ancorada também em estratégias utilizadas pelas 

trabalhadoras domésticas remuneradas para, de certo modo, contornar essa forma já 

estabelecida da “cultura doméstica”. 

Quando me refiro aos dispositivos de resistência, estou abordando as alternativas 

acionadas pelas trabalhadoras domésticas para não corresponderem às regras estipuladas 

pelas patroas, ainda que as façam acreditar que serão obedecidas. Isso pode se dar pelo 

não cumprimento de um horário pré-estabelecido pela empregadora, como citei 

anteriormente, ou na maneira de executar determinada tarefa, de forma mais autônoma e 

não como a patroa ordenou.  

Dentro dessa lógica de resistência, acredito que escolher em quantas casas 

trabalhar por diária e eleger famílias com poucos membros também sejam formas de 

não se enquadrar em um sistema de domesticidade e exploração do trabalho dado em 

nossa sociedade, com famílias extensas, com muitas demandas de organização, 

alimentação, limpeza, entre outros aspectos para serem executados por uma única 

trabalhadora doméstica. Sustento que essas escolhas são uma forma de resistir, de 

garantir uma maior qualidade no trabalho executado e de proporcionar a liberação da 

trabalhadora doméstica para atuar com outras famílias. Um exemplo é o caso de Rosa, 

que não trabalha para famílias com mais de duas pessoas porque acredita que assim vai 

                                                           
36 Ressalto que as formas de resistência por mim sugeridas, a partir das narrativas e trajetórias das 
mulheres investigadas, se dão nas relações de trabalho, mas também em espaços e vivências cotidianas 
que extrapolam essa dimensão, como demonstrarei a seguir, na apresentação das vidas cotidianas de 
algumas trabalhadoras. 
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trabalhar menos e poderá assumir outras faxinas, podendo receber outras diárias em um 

único dia de trabalho, “lucrando mais”. Rosa, inclusive, afirmou que recebe, por mês, 

mais do que qualquer funcionário do comércio local, com suas diárias, trabalhando para 

esse perfil específico de família. 

Uma obra importante que aborda particularmente a política camponesa, mas que 

também trata da política de outros grupos e classes de subordinados, é a do antropólogo 

estadunidense James Scott. No livro A Dominação e a Arte da Resistência, o autor 

desenvolve o argumento teórico sobre as “armas dos fracos”, enfocando, além dos 

camponeses, outros grupos ou classes, sujeitos à dominação clara, em sua maioria, 

escravos, servos, minorias étnicas e povos colonizados (MONSMA, 2000; SCOTT, 

2002; BRITES, 2001).  

Monsma (2000) aponta que, de acordo com Scott, a resistência contínua, em 

pequena escala ou individual, organizada e estimulada pela cultura dos subalternos, 

pode produzir resultados semelhantes ou mais importantes que os movimentos sociais 

para as formas de dominação, estabelecendo limites aos detentores do poder e 

frustrando muitas das suas pretensões. Para muitos subordinados, sobretudo para os que 

sofrem a sujeição pessoal, a resistência informal e cotidiana se apresenta como a 

estratégia mais eficaz em uma batalha que parece não ter fim. Ainda que a organização 

e a oposição abertas sejam viáveis, Scott (apud Monsma, 2000, p. 5) considera que a 

resistência cotidiana possui uma relevante função, especialmente em práticas de 

dominação e exploração que “tomam a forma de relações entre seres humanos que se 

conhecem”. 

Scott (2002), em um ensaio sobre as formas cotidianas da resistência camponesa, 

procura revisar algumas teorias clássicas sobre o campesinato que enfatizam as 

rebeliões, greves, ações contra o estado, que seriam organizações institucionais como 

locus de manifestação política dos camponeses. Segundo o autor, conquanto a 

importância dessas ações no cenário político seja confirmada, elas pouco refletem sobre 

a “luta mais vital e cotidiana levada na fábrica pela jornada de trabalho, pelo salário, 

pela autonomia, por direitos e por respeito” (SCOTT, 2002, p. 11). Para muitos 

trabalhadores, essas formas de ação cotidiana podem ser a única alternativa possível.  

Retomando a discussão proposta pelo autor em A Dominação e a Arte da 

Resistência, Scott (2013) discute a realidade de grupos sujeitos à dominação social que 

é perpassada pela existência de um discurso camuflado que se contrapõe ao seu discurso 
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público. Embora o autor considere que essa estratégia pode ser confundida com a forma 

de resistência passiva, inerte, devido ao seu modo clandestino, secreto, em que  a 

dominação é criticada por aqueles que são atingidos por ela, é também um viveiro de 

resistência ativa que acolhe e acomoda um potencial de revolta que lhe confere uma 

eficácia em relação à sua manifestação e expressão pública.  

Scott (2013) acredita que as formas como os dominados aceitam sua 

subordinação são, na verdade, táticas de sobrevivência e maneiras de simulação com as 

quais pretendem esconder sua revolta e resistência diante daquilo que consideram 

injustiças e humilhações. Desse modo, simulam a aceitação da ordem dominante e da 

deferência pelos preceitos do discurso público e praticam uma teatralização, encenando-

se a submissão e a divisão das normas e regras das elites dominantes, mas também são 

garantidas vantagens, proclamadas, por exemplo, no paternalismo praticado por tais 

grupos. Também é utilizado pelo autor o conceito intitulado como “formas elaboradas 

de disfarce”, que constituem o universo da cultura popular, as quais podem ser descritas 

como os rumores, murmúrios, ameaças ou ações anônimas aos dominadores, entre 

outros.  

Em sua tese, Jurema Brites (2001) faz a transição das resistências no mundo 

rural, objeto de Scott, para as resistências no mundo urbano, do mesmo modo como foi 

colocado pelas trabalhadoras domésticas em minha pesquisa. Seguindo pistas deixadas 

por Scott, Brites (2001) produziu um estudo sobre relações locais de poder, no qual  

buscou, através da descrição da vida cotidiana dos grupos investigados, o ponto chave 

para a compreensão da arena de disputas “infrapolíticas”, que, geralmente, são 

despercebidas, ou talvez pouco consideradas pela discussão política tanto acadêmica, 

quanto da sociedade civil. Para a discussão, a autora buscou tratar daquilo que chama de 

armas banais dos grupos com relativamente pouco poder: a lentidão proposital, a 

dissimulação, a deserção, a falsa deferência, o roubo de pequenos objetos, o "fazer-se de 

besta", a calúnia, o incêndio, a sabotagem e outros (BRITES, 2000, p. 22).   

As ideias de Scott iluminaram dados da pesquisa de campo de Brites (2001), que 

realizou uma investigação de cunho etnográfico em que observou não somente a 

interação entre as trabalhadoras domésticas e suas patroas, mas também se aproximou, 

na medida do possível, dos “bastidores" para que pudesse analisar os comportamentos 

dos "subalternos" num ambiente relativamente afastado de seus patrões. Em seu 

trabalho, Brites (2001, p. 167) define como a “força do fraco” de algumas trabalhadoras 
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domésticas o comportamento que “combina astúcia, humor e real prestação de serviços, 

como um talento cultivado pela mulher, tanto na sua rede familiar quanto na sua relação 

com os patrões”.  Quando essa tática tem sucesso, restaura um certo poder de barganha 

a quem, de outra forma, era o mais desprovido na hierarquia.  

Scott (2013) menciona algumas contradições observadas nos depoimentos de 

seus sujeitos de pesquisa, nativos de uma aldeia malaia. Tais contradições estavam 

situadas em uma certa “lógica situacional”, segundo a qual “os pobres contavam uma 

história na presença dos ricos e outra bem diferente quando estavam entre pessoas da 

sua condição” (SCOTT, 2013, p. 15). Da mesma maneira, os ricos falavam com os 

pobres de um modo distinto do que faziam entre si. Assim, o autor procurou confrontar 

um discurso com o outro, adicionando um “território inexplorado”. Segundo Scott, 

todos os grupos submissos, a começar por suas experiências de agonia e sofrimento, 

elaboram um “discurso oculto37” que aparenta uma crítica do poder manifestada sem 

que os dominadores saibam. Por outro lado, os dominadores também criam um discurso 

oculto que enuncia seus métodos e cobranças da dominação que não podem ser 

claramente admitidos.  

A simulação dos fracos perante o poder não é uma surpresa, é onipresente. Para 

Scott (2013), há uma tendência nos subordinados, em geral, por medo, prudência e 

desejo, de ficarem à mercê dos mais fortes, adaptando seu comportamento público às 

expectativas daqueles com maior poder. O autor utiliza o termo “discurso público38”, 

sintetizando as relações explícitas entre os submissos e os detentores do poder. Quanto 

maior for a desigualdade de poder entre o dominador e o subordinado e quanto mais 

coercivo for esse poder, mais o discurso público dos subordinados apresentará uma 

forma fixa ou de ritual. Ou seja, “quanto mais ameaçador é o poder, mas espessa é a 

máscara” (SCOTT, 2013, p. 29). Os espaços sociais onde o discurso oculto é produzido 

são, por si sós, uma concretização da resistência e são espaços conquistados e 

                                                           
37 O discurso oculto é assinalado por um discurso que tem lugar nos bastidores, fora do campo de 
observação direta dos detentores do poder; enunciados, gestos e práticas, que fora de cena, confirmam, 
contradizem ou se inclina àquilo que aparece no discurso público; dá-se quando há uma subordinação 
partilhada (SCOTT, 2013).   
38 Segundo Scott (2013), o discurso público é caracterizado pelos seguintes aspectos: segue um modelo de 
conduta indiferente à opinião individual dos subordinados; utiliza o sorriso e a simpatia como máscaras 
para uma atitude de vingança e rancor; a deferência e o consentimento irão refletir em um comportamento 
meramente tático; seu significado pode esclarecer as funções decisivas que o disfarce e a vigilância 
desempenham nas relações de poder. 
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protegidos na presença do poder (SCOTT, 2013, p. 173). O discurso oculto reside, 

ainda, em aglomerados secretos e não permitidos de subordinados.  

Entre as alternativas compreendidas pela “arte da resistência”, nos termos de 

Scott (2013), é possível perceber o uso de “máscaras” pelos subordinados e também 

pelos poderosos. Do mesmo modo, é possível perceber atos de simulação, nos quais a 

política dos dominados evoca o disfarce e apela para a dissimulação e comportamentos 

evasivos, sustentando uma atitude de aceitação, deferência e lealdade em circunstâncias 

marcadas pelo poder. Sobre a deferência, Scott (2013) diz que é uma das consequências 

de um sistema estratificado e não uma de suas causas. O ato de deferência por si só pode 

ser executado de forma automática, tal qual um ritual ou um hábito, pode ser também o 

produto de uma avaliação de vantagens, uma dissimulação bem-sucedida ou, ainda, 

pode haver um franco desejo do subordinado em reverenciar seu superior.  

 Similar ao que foi observado em meu campo, os motivos por trás dos atos de 

deferência conservam-se camuflados até que o poder esvaneça ou que haja a 

necessidade de uma revelação, fora desse espaço de poder. No momento da “relativa 

liberdade discursiva” (SCOTT, 2013, p. 55), longe da percepção dos poderosos, é que 

se deve procurar o discurso oculto.  Desse modo, o discurso oculto se oferece como 

espaço privilegiado para a ampliação de uma linguagem inferiorizada (não 

hegemônica), transgressora, dissidente e subversiva, como no caso de Rosa, Élida, 

Mônica e tantas outras trabalhadoras domésticas que descortinaram suas ações diante 

dos patrões, ao me confidenciarem questões particulares de sua vivência de trabalho e as 

estratégias que utilizavam para resistir às desigualdades e ao uso abusivo de poder das 

famílias empregadoras.  

Além disso, Scott (2013) menciona, ao longo de sua narrativa, a existência da 

representação por parte dos subordinados, em que, através da repetição, atinge-se um 

“domínio técnico” que permite exercitar a representação de forma espontânea e natural. 

Fala também da submissão como uma forma de manipulação, quando os grupos 

subordinados estão absolutamente aptos para manipular, de forma estratégica, as 

aparências para o seu próprio bem ou até mesmo utilizar sua figura de subserviência 

para acobertar e resguardar uma realidade estabelecida distante das relações diretas de 

poder, em que pode haver juízos contrários. Em contrapartida, os dominadores também 

não se deixam ludibriar por amostras externas de subserviência, porque compreendem 

que essas manifestações camuflam muito além daquilo que podem ver e ouvir e 
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percebem que a performance dos subordinados é praticada de forma desonesta. Para 

Scott (2013, p. 81), isso é um “gigantesco jogo de enganos em que ninguém se deixa 

verdadeiramente enganar”.   

Obviamente que existe um sistema opressor que reforça as desigualdades já 

postas na “cultura doméstica” (MONTICELLI, 2017), mas as trabalhadoras domésticas 

remuneradas buscam formas de minimizar essas opressões. O fato de uma das 

trabalhadoras domésticas entrevistadas me convidar para visitar a casa da patroa em 

Ipanema não seria também uma forma de negar essa subalternidade? Quando Dona 

Gorete, 71 anos, cozinheira mensalista residente na casa dos patrões, me fez o convite, 

reforçou que havia uma autorização para levar “amigas” até o apartamento e que isso 

nunca fora um problema. Mas não seria esse convite uma demarcação de um papel, 

ainda que simbólico, de uma maior participação dessa trabalhadora no espaço e 

cotidiano da casa? Não estaria Dona Gorete “fugindo” do papel de explorada, oprimida, 

invisibilizada? Goffman (2009) comenta que o tipo clássico de “não pessoa” é o (a) 

empregado (a) doméstico (a), uma vez que é definido (a) como alguém que nunca está 

presente e só pode lhes dirigir a palavra quando se deseja solicitar alguma tarefa. Dona 

Gorete não estaria também compondo o espaço social da família e da casa, aos olhos de 

uma pessoa de fora de seu universo laborativo?  

Kofes (1993; 2001) questiona a invisibilidade da trabalhadora doméstica 

remunerada, que se dá mesmo quando ela está presente. No Brasil, as famílias das 

classes superiores encaram a trabalhadora doméstica remunerada como uma peça já 

imbricada em suas relações, mas, ao mesmo tempo, negam sua visibilidade no cotidiano 

familiar. “É como se, ao afirmar sua presença na casa, se colocasse imediatamente a 

necessidade da negação de sua presença na família” (KOFES, 1993, p.192). E o que se 

evita com isso é a confusão do espaço social da família com o espaço social da 

empregada. Os estudos de Kofes (1993; 2001) destacaram a distância social entre 

empregada e patroa, presente em demarcações de classes, em menor ou maior grau, que 

afasta as mulheres que oferecem seus serviços das que pagam por tais serviços. A 

situação de oferta de serviços, ou seja, a situação de trabalho, no entanto, se dá no 

espaço da casa, onde a família se concretiza e se reproduz e onde também se 

materializam as atribuições que são, de forma estrutural, comuns às mulheres” (KOFES, 

2001).  
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Na verdade, a trabalhadora doméstica remunerada, como nos moldes do passado, 

não existe mais (BRITES e FRAGA, 2014). Assim como está demonstrado nas 

entrevistas, hoje, as trabalhadoras domésticas remuneradas não parecem dispostas a 

seguir à risca um servilismo com as mesmas características, aparentemente toleradas 

pela geração anterior, bem como internalizar uma postura de submissão pessoal, 

correspondendo a uma expectativa de alguns empregadores, por exemplo. A 

trabalhadora doméstica, da forma como conhecemos, está desaparecendo: aquela que 

estava disponível na casa dos patrões noite e dia. Dessa maneira, conquanto seja 

possível perceber mudanças no cenário do mercado de trabalho para essas trabalhadoras 

no Brasil, nada indica seu desaparecimento.  

O que percebemos nessa discussão, portanto, é que não está ocorrendo um 

desaparecimento dos trabalhadores domésticos. O que está em declínio são 

determinadas “configurações dessa relação de trabalho, que, entre continuidades e 

mudanças, vão dando origem a outras, talvez um pouco menos assimétricas e menos 

assentadas na tradição”, como bem analisaram Brites e Fraga (2014, p. 147).  

 

2.3 - Não existem mais ‘empregadas como antigamente’? 

 

A partir das questões colocadas na discussão sobre as relações entre patrões e 

funcionárias e do aparecimento de um novo perfil de trabalhadoras domésticas, com 

direitos, respaldadas por lei, talvez seja válido rever o discurso de que ‘as empregadas 

de antigamente não existem mais’ ou mesmo que teria desaparecido a figura da 

empregada em si, como colocado pela matéria da revista Época, citada anteriormente. 

Será que, de fato, não existem, ou seria apenas (mais) uma narrativa consolidada sobre o 

trabalho doméstico remunerado? Será que antigamente não havia (outros) dispositivos 

de resistência entre trabalhadoras domésticas e patrões? E, em que medida, tais 

dispositivos eram ainda mais ocultos/disfarçados que nos dias de hoje? Talvez a 

‘empregada de antigamente’ seja a trabalhadora doméstica enquadrada em um modelo 

ideal de servidão desejado pelos patrões.  

É possível que exista um horizonte moral da servidão, desejado pelas famílias 

empregadoras, mas há outras dimensões também entre a ‘empregada de antigamente’ e 

a trabalhadora doméstica de hoje. Pode ser um declínio da servidão, mas também há 

uma mobilização por parte das trabalhadoras domésticas. É a presença de dois 
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movimentos: a mudança na legislação, com a garantia de direitos, mas também a 

existência da resistência, uma vez que as ‘empregadas’ resistiam no passado e as 

trabalhadoras domésticas continuam resistindo nos dias de hoje.  

Os dispositivos de resistência não são apenas o resultado da conquista dos 

direitos, porque o espírito de defesa e reação já existia com as “veteranas39” (DANTAS, 

2017). Já havia uma narrativa de resistência, que já estava posta, porém, de forma mais 

velada, oculta, além de ser mais arriscada, pois não havia direitos. 

Helena, umas de minhas entrevistadas veteranas, referida anteriormente, ao se 

recusar a utilizar o uniforme de babá em um clube de “gente rica”, estava acionando um 

dispositivo de resistência para se esquivar dessa imposição. Fazer com que a patroa lhe 

emprestasse uma roupa sua não fora uma boa estratégia de negar a submissão que seu 

ofício lhe imputava? Outras personagens importantes desta tese, como Dona Gorete, 

Dona Lurdes, Nair Jane, além de Helena, que são as mais idosas do grupo de 

trabalhadoras domésticas entrevistadas (todas com idade acima dos 70 anos), permitem-

nos pensar as mudanças de comportamento e a ampliação da capacidade de resistência 

em uma mesma geração de mulheres. Cada uma delas, a seu modo, procurou se 

resguardar de uma posição rígida e imutável de submissão. Ao longo dos anos e de suas 

atuações como trabalhadoras domésticas, essas mulheres contribuíram para a 

desconstrução de um mundo exclusivamente servil.  

De acordo com o que me disse Creuza Maria Oliveira, presidente da Fenatrad, 

“antigamente, as domésticas eram escravas, depois se tornaram criadas, vivendo em 

quartos minúsculos, sem ventilação, anexados à lavanderia ou à cozinha. A mudança só 

ocorreu quando essas trabalhadoras puderam ir para suas casas ao final do dia”. Um 

fator relevante para se pensar a relação do passado e o presente, no cotidiano das 

trabalhadoras domésticas, é o contexto atual, que é permeado por uma maior 

disponibilidade de equipamentos, serviços e produtos semiprontos, constituintes do 

novo “nexo tecnológico” (SILVA apud SILVA, 2010, p. 12) que oportuniza às famílias 

um modo de vida menos dependente de longas horas dedicadas aos afazeres domésticos.  

Relações pessoais e laborais, formais ou informais, abarcadas pelo trabalho 

doméstico remunerado não estão livres de ambiguidades na sociedade brasileira. É no 

                                                           
39 O termo “veteranas” é utilizado por Luísa Dantas (2017), que classifica as trabalhadoras domésticas 
remuneradas mais idosas, como parte de uma geração mais avançada, com longa trajetória nesse setor de 
serviços.  
 



78 

 

cotidiano que a estreita relação entre trabalhadoras e empregadores aponta para os 

conflitos, para as desigualdades e para as formas de como os dispositivos de resistência 

são acionados. Diante do que estou pontuando, parece claro que, em períodos anteriores 

às primeiras conquistas da categoria de trabalhadoras domésticas remuneradas, as 

dificuldades em resistir eram muito maiores. Não havia coletivos de mulheres em 

militância por condições adequadas de trabalho, tampouco leis que as respaldassem 

nessas reinvindicações. Não havia direitos e, talvez por isso, houvesse uma resistência 

ainda mais velada por parte daquelas que se viam em extrema posição de desigualdade, 

mas não se pode afirmar que as trabalhadoras domésticas de antigamente eram 

essencialmente submissas e resignadas. 

É importante considerar as mudanças pelas quais as trabalhadoras domésticas 

mais idosas (incluindo aquelas que ainda estão em exercício da profissão) foram 

submetidas, fazendo parte de um grupo que viveu uma realidade laboral diferente de 

trabalhadoras mais jovens. Muitas delas, no início de sua trajetória de trabalho, foram 

mensalistas, algumas residiam com seus patrões, vez que o arranjo de trabalho como 

diarista foi uma opção mais recente, como no caso de Helena. Muitas jovens mulheres, 

negras e pobres, hoje, possuem um leque maior de oportunidades de trabalho e não 

apenas o serviço doméstico remunerado, sobretudo, por uma maior possibilidade de 

ingresso nas escolas, o que era diferente em décadas passadas. 

Suposições de naturezas distintas (demográfica, econômica, social, jurídica, 

cultural, entre outras) são enumeradas na literatura para explicar esse conjunto de 

mudanças que vem acarretando a diminuição no número de mulheres atuando no 

universo do serviço doméstico. “Uma delas seria o aumento da escolaridade de cada 

nova coorte40 de mulheres que chega ao mercado de trabalho, e que estaria favorecendo 

a "migração" de trabalhadoras mais jovens para ocupações mais qualificadas e de maior 

prestígio do que os serviços domésticos remunerados” (GUERRA, 2017, p. 26). Em 

decorrência disso, de acordo com Fátima Guerra (2017), pesquisadora da área de 

Demografia, estaria ocorrendo uma baixa reposição da população feminina alocada 

                                                           
40 Segundo Guerra (2017), uma coorte é todo grupo de pessoas que partilham no tempo uma mesma 
característica ou uma mesma experiência de vida, como a data de nascimento, a formação escolar, a 
submissão a um tratamento médico, a exposição a uma mesma política pública, entre outras. Na área da 
Demografia, a coorte de nascimento é de interesse específico por se tratar de pessoas que percorrem 
juntas o ciclo de vida, “experimentando os mesmos eventos sociais e históricos em uma mesma faixa 
etária. Em consequência, os perfis destas pessoas refletem experiências formativas únicas, resultantes da 
interação entre a sua biografia e a influência do contexto macrossocial em que nasceram e viveram” 
(GUERRA, 2017, p. 32). 
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nesse serviço, resultando em um número de profissionais cada vez menor, em termos 

relativos, e mais envelhecido41.  

Além do arranjo de retração e envelhecimento da mão de obra feminina 

empregada no trabalho doméstico remunerado, estão se modificando também as formas 

de contratação dessas trabalhadoras. Uma primeira mudança é a quase extinção do 

“fenômeno de convergência” entre os locais de trabalho e de moradia da profissional 

(IPEA apud GUERRA, 2017, p. 66). Ou seja, a figura antiga e tão corriqueira da 

trabalhadora residente na casa dos patrões teve sua participação bastante reduzida nos 

espaços familiares, como apontou Fraga (2016) e como também percebi em meu estudo. 

O mesmo vem ocorrendo com a trabalhadora doméstica mensalista, conforme já fora 

explicitado. Talvez a afirmativa de que não existam mais ‘empregadas como 

antigamente’ contemple esses antigos arranjos que foram claramente identificados nas 

narrativas das mulheres por mim entrevistadas.  

As condições de trabalho também já não são mais como eram no passado, que 

variavam também se a trabalhadora residia com os patrões e do nível de dependência 

emocional/afetiva que havia nas relações entre patrões e funcionárias. Houve mudanças 

no tempo e na carga horária dedicada aos afazeres domésticos, além de todo o aparato 

legislativo que ampara essas novas mudanças, que, na verdade, são direitos trabalhistas 

e que, ainda assim, encontram inúmeros entraves para sua efetivação, como veremos no 

capítulo sobre os direitos e a vida real das trabalhadoras domésticas. Não só esses 

fatores aqui elencados, mas inúmeros outros que não se esgotam com esta tese, são 

indicativos para uma nova configuração do trabalho doméstico remunerado, que diverge 

de um padrão visto há anos e que pode causar certa nostalgia dos velhos tempos e da 

‘empregada de antigamente’.  

Considero importante a apresentação das questões envolvidas nas relações entre 

as trabalhadoras domésticas e as famílias empregadoras, patrões e patroas, em seu 

cotidiano de trabalho. Além disso, acredito na relevância em se pensar o próprio espaço 

físico da casa, o ambiente doméstico, que é um espaço privado para seus moradores, 

mas também um espaço de trabalho para as mulheres participantes da pesquisa. Assim, 

no próximo capítulo, farei uma discussão acerca do doméstico enquanto um espaço 

físico, mas também como um ambiente que comporta famílias, diferentes sujeitos, 

gerações e relações.   

                                                           
41A esse respeito, discutirei com mais detalhes no capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3 

SOBRE O DOMÉSTICO: FAMÍLIAS, CASAS E GERAÇÕES 

 

Ao longo do período em campo, as categorias família e trabalho foram 

percebidas como eixos centrais nas vivências das trabalhadoras domésticas 

remuneradas.  A partir de cada uma dessas categorias, outros elementos-chaves foram se 

conectando, como a casa, a faixa etária das mulheres diretamente envolvidas nesse ramo 

de serviços, assim como a qualificação, quando se fala especificamente das estratégias 

para se manterem no trabalho ou migrarem para outro setor laboral.  

Para a elaboração do presente capítulo, foram pensadas duas chaves analíticas. A 

primeira delas foi organizada de modo que contemplasse a relação entre o espaço da 

casa (tanto aquele em que se vive, como o espaço onde se trabalha), a família, como 

elemento central nas escolhas relacionadas ao trabalho doméstico remunerado e a 

relação geracional entre as trabalhadoras domésticas de um mesmo grupo familiar. Com 

a segunda chave analítica, busquei tratar das questões relacionadas ao trabalho e à 

qualificação das mulheres, trabalhadoras domésticas que fazem parte desta pesquisa.  

 

3.1– A trabalhadora doméstica remunerada e o espaço da casa:  
de onde vem e para onde vai 

 
 
 Estar em campo me permitiu estar mais próxima e conhecer o espaço físico de 

residência de algumas trabalhadoras domésticas, especialmente aquelas cujo contato se 

deu por meio da rede construída a partir da indicação de trabalhadoras domésticas 

entrevistadas anteriormente. Os locais de residência das trabalhadoras a que tive acesso 

estão localizados em bairros da periferia da cidade de Nova Iguaçu, como Austin, 

Jardim Santa Eugênia, Cabuçu e Chacrinha que, como outros espaços periféricos, 

carecem de infraestrutura básica como saneamento e planejamento urbano, além de 

serem espaços estigmatizados, como locus de violência e perigo. Mas são também 

espaços com uma sociabilidade muito particular, que, para além da questão da 

localidade, contam com a força e mobilização de seus moradores na tentativa de 

superação da falta de recursos locais. 
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Sobre a concentração de grupos populares na periferia, Sarti (2005) acentua que 

estes criam um espaço próprio, identificando seu lugar nas cidades, diferenciando-se de 

moradores das partes mais centralizadas da urbe. Em minha pesquisa, foi possível 

perceber a especificidade desses lugares e uma referência coletiva que pode ser 

identificada, entre tantos fatores, na relação com a vizinhança e no desejo compartilhado 

de “melhorar de vida”, que pode também depender do deslocamento para a cidade do 

Rio e da relação com a patroa e com a casa da patroa, na maior parte dos casos. Ao 

longo do capítulo tentarei evidenciar isso. 

A maioria das casas das trabalhadoras domésticas é caracterizada por 

construções simples, com pequenos cômodos e, em alguns casos, edificadas de forma 

improvisada e irregular. Algumas dessas casas são dispostas em um único terreno, que é 

compartilhado com familiares das trabalhadoras, havendo também aquelas localizadas 

em vilas. Estive ainda em casas que me causaram certa surpresa, pela boa estrutura, 

tamanho, acabamento e conservação. É importante ressaltar que, também para minha 

surpresa, essas mulheres me receberam com a hospitalidade com que se recebe uma 

pessoa próxima, alguém que já se conhece e não uma pessoa desconhecida, que se 

apresenta como pesquisadora e que tem interesse pela sua história no universo do 

trabalho doméstico remunerado. De acordo com Da Matta (1997, p. 52), as visitas 

sempre foram uma questão muito particular da vida social brasileira, na qual “o ritual de 

receber tinha (e ainda tem) requintes quase barrocos, pois significava abrir o espaço da 

casa para um estranho”. Ali eu me sentia realmente como uma “visita”, uma estranha, 

mas que fora recebida com todo cuidado e atenção possível.   

Em algumas dessas casas em que pude estar, a “visita” se deu em finais de 

semana, em dias de sábado ou domingo, inclusive em um domingo de eleições (no dia 

30 de outubro de 2016). Ainda assim, as mulheres que seriam minhas interlocutoras 

interrompiam o que estavam fazendo para me atender, convidavam-me a entrar e sentar, 

ofereciam-me café, água. Talvez o motivo por trás de uma boa acolhida a uma estranha 

pesquisadora fosse o desejo dessas mulheres de serem ouvidas e de poderem contar suas 

histórias. Talvez tenha sido inédito para elas ter a possibilidade de falar sobre si e sobre 

o seu trabalho da forma como falaram nas entrevistas que me concederam.  

Nas entrevistas não era incomum meu constrangimento e a sensação de estar 

atrapalhando, incomodando aquelas mulheres. Desde as primeiras incursões em campo, 

eu era tomada por diferentes sentimentos, como curiosidade, timidez, embaraço, até me 
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dar conta da importância de estar ali e o que eu poderia depreender a partir daquele 

contato valioso, do ponto de vista da pesquisa. Meu desconforto também tinha relação 

com a disponibilidade daquelas mulheres e da pouca e nenhuma desconfiança em 

conversar comigo. Eu, certamente, desconfiaria de um (a) estranho (a) e a maioria delas 

não o fez.  

Obviamente que também encontrei mulheres mais ressabiadas e/ou ocupadas, 

que, embora concordassem em conversar comigo, faziam-no no portão de sua casa ou 

mesmo na calçada. Também tive a oportunidade de entrevistar uma trabalhadora 

doméstica na casa de sua patroa e outras em dois bares, próximos a seus locais de 

residência. Como já mencionei, algumas entrevistas foram realizadas aos finais de 

semana e as trabalhadoras utilizavam o tempo livre, num momento de folga, para me 

receber.   

Houve uma situação em particular que me fez declinar de realizar a entrevista no 

espaço interno da casa de uma trabalhadora doméstica. Era manhã de sábado e 

Rosângela estava preparando o almoço, quando me convidou a entrar. A porta de 

entrada levava até um corredor e, só depois de entrar, observei que era um espaço muito 

pequeno. Tratava-se de um espaço físico ainda menor que uma quitinete42. O local para 

o qual eu havia sido convidada era um conjugado de quarto e cozinha, com uma 

disposição bastante precária de móveis e utensílios, porém, um espaço muito limpo e 

organizado. Bem próximo à porta, havia uma cama de casal e, no mesmo cômodo, havia 

pia, fogão e um pequeno armário. Rosângela, para além do convite para entrar em sua 

casa, fez um gesto para que eu me sentasse na cama para conversarmos. Eu considerei 

aquela situação muito invasiva: estar ali, em um ambiente tão íntimo, deixou-me 

bastante constrangida, mais do que em qualquer outra situação anterior. Eu disse à 

Rosângela que poderíamos conversar do lado de fora mesmo, que não haveria problema. 

Assim, ela trouxe um banquinho e conversamos ao lado da porta de entrada de sua casa. 

No episódio descrito, eu, enquanto pesquisadora, vi-me em uma situação de bastante 

constrangimento, que poderia render uma análise mais ampla sobre intimidade, que é 

uma questão central do trabalho doméstico remunerado, mas que também apresenta uma 

                                                           
42 Quitinete (ou kitchenete) é um espaço de moradia pequeno, com cerca de 20 a 35 m², cuja principal 
característica é possuir apenas um cômodo e banheiro. O único cômodo unifica quarto e cozinha. Revista 
Exame. Entenda as diferenças entre tipos de imóveis. Disponível em: https://exame.abril.com.br/seu-
dinheiro/entenda-as-diferencas-entre-tipos-de-imoveis/ .Acesso em: 08 mai. 2018. 
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noção diferente para quem está atuando em uma pesquisa, além de apontar para o 

desafio etnográfico de quando há uma situação ‘nebulosa’: investir na reflexividade.   

Era bastante comum, no decorrer das entrevistas com as mulheres da rede, a 

presença de crianças à nossa volta. Em algumas casas, eram muitas crianças, sobretudo 

naquelas famílias que partilhavam suas moradias em um mesmo terreno, como no caso 

das famílias de Regina, Lucia e Claudiane, que são irmãs e dividem o mesmo “lote”, 

cada uma com sua família. Claudiane, 43 anos, passadeira diarista, mora com mais 

cinco pessoas, quatro filhos e uma neta. As crianças, muito curiosas, permaneciam junto 

a mim e a entrevistada (que geralmente era alguém de sua família, como a mãe ou a tia), 

observando atentamente o que falávamos. Algumas me olhavam com insistência, outras, 

timidamente, tocavam e elogiavam meus cabelos e algumas até se arriscavam a 

participar do diálogo, respondendo no lugar da entrevistada alguma questão feita por 

mim (no caso das crianças maiores que, normalmente, auxiliavam no cuidado das 

crianças menores durante as entrevistas).  

Retornando à questão específica das casas, na entrevista com Rosa, diarista de 

52 anos, chamou-me atenção a surpresa da patroa ao conhecer os filhos e a sua casa: 

“Ela ficou pasma! Você acredita?!... Porque rico acha que empregada doméstica é 

gorda, sem dente, com casa sem reboco e com filhos feios!”. De fato, a casa de Rosa é 

grande, parece ser muito bem conservada, limpa, além de a família de Rosa possuir dois 

carros, que estavam estacionados na garagem. Saliento que isso também foi uma 

surpresa para mim. A indignação da trabalhadora doméstica com o espanto, com a 

surpresa da patroa reforça as diferenças de classe e o imaginário social de que os pobres 

possuem um perfil de extrema carência material, de pouco cuidado consigo e com os 

filhos, por exemplo. A narrativa de Rosa, que, inclusive, foi uma das entrevistadas que 

mais me chamou atenção, demonstra o preconceito de sua patroa e uma forma 

estigmatizada de se pensar alguém que não seja de um mesmo estrato social.  

Outra moradia que ‘destoava’ das demais casas em que estive e também parece 

não fazer parte do senso comum foi a casa de Dona Gorete, já mencionada 

anteriormente, que reside em um apartamento alugado no bairro da Posse, bem 

decorado, com móveis de boa qualidade e com muitos aparelhos eletroeletrônicos. A 

trabalhadora doméstica atua como cozinheira mensalista junto a uma família que, de 
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acordo com os detalhes43 enumerados durante a entrevista, possui um alto poder 

aquisitivo. No dia de sua entrevista, Dona Gorete me mostrou, orgulhosa, alguns 

adornos e objetos de decoração de sua sala, como quadros e vasos que foram doados 

pela patroa. Segundo ela, a TV e a geladeira também tinham sido doadas pelos patrões. 

Por fim, Dona Gorete me mostrou um último cômodo da casa que ela chamou de 

“quarto de vestir”, que, a meu ver, seria uma ‘imitação’ do closet da casa da patroa. 

Nesse quarto de vestir, havia um tapete (tipo persa), um pufe e um guarda-roupa. 

Vale destacar que à medida em que Dona Gorete me apresentava seu 

apartamento, também enumerava os presentes que ganhara  dos patrões: alguns objetos 

novos, além de presentes como ingressos para shows e espetáculos que, eventualmente, 

estão em turnê na cidade do Rio, como o de Roberto Carlos e o Cirque du Soleil, 

conforme já mencionei no capítulo anterior. No discurso de Dona Gorete, a oferta de 

presentes é um dos motivos pelos quais ela é muito grata aos patrões, que, em sua 

opinião, ajudam-na muito, mais, inclusive, do que ela merecia.  

A gratidão da trabalhadora doméstica é em razão da doação de bens, novos ou 

usados, a que tem acesso por meio dos patrões. Importante citar as compensações 

imbricadas nas relações entre trabalhadoras e empregadores, como no caso de Dona 

Gorete, que, em relação à carga horária de trabalho, não discute pagamento de hora 

extra porque os patrões, em sua interpretação, “são flexíveis”: quando viajam, a 

trabalhadora fica em sua casa em Nova Iguaçu e o salário do mês não é descontado. 

Assim, não reclama quando precisa trabalhar além do horário, como no caso de jantares 

que, frequentemente, são oferecidos na casa dos patrões, por exemplo, demandando dela 

uma extensão da carga horária de trabalho. Segundo Dona Gorete, “ficam elas por elas”. 

Nessa situação, ficou evidenciada mais uma expressão do uso do dispositivo de 

resistência, que demonstra a agência da trabalhadora em um cenário de desigualdade e 

hierarquia descrito por Coelho (2006). Em seu estudo, a autora analisa a forma 

assumida pela dádiva na relação entre patroas e trabalhadoras domésticas e aponta para 

                                                           
43A trabalhadora elencou algumas características de seu universo de trabalho e, dentre elas, enunciava 
características relacionadas aos patrões e à dinâmica da casa em que atua. Segundo Dona Gorete, seus 
patrões residem na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, viajam com frequência para a cidade de Araras e, 
pelo menos duas vezes ao ano, visitam a filha que mora em Portugal, e pagam de taxa de condomínio um 
valor em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Também comentou que trabalha apenas como cozinheira 
e que o serviço da casa é dividido com outros trabalhadores domésticos, como passadeira, faxineira e 
jardineiro. Há, ainda, uma faxineira folguista para os finais de semana.  
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um modelo de troca entre pessoas enquanto ocupantes de um papel social, em que a 

patroa presenteia a trabalhadora com um objeto material, esperando em troca a gratidão.  

No discurso das patroas apresentado por Coelho (2006), a maior motivação para 

presentear suas empregadas tem relação com a coerção.  Há outras razões, como a 

expectativa da trabalhadora em ganhar algo, o interesse da patroa em obter a confiança 

de sua funcionária e, com maior ênfase, a demonstração de gratidão por parte da 

trabalhadora doméstica. Desse modo, é constituído um modelo de relação em que a 

oferta de presentes possui, por um lado, uma “obrigação e interesse”, mas que não 

admite reciprocidade, sendo essa dádiva unilateral. Dar presentes possui um “caráter 

assimétrico”, uma vez que é raro uma patroa receber um presente de sua empregada.  

Quando há a retribuição de um presente pela trabalhadora doméstica44, surgem os 

sentimentos de surpresa, pena e constrangimento. Assim, há “uma forma de dádiva em 

que o doador possui status superior ao receptor, e dá um presente esperando em troca 

não outro objeto, mas um sentimento: a gratidão” (COELHO, 2006, p. 70).  

Segundo Coelho (2006), nessa troca, há o estabelecimento de uma equivalência 

entre o objeto e o sentimento, em que se manifesta um importante aspecto da dádiva, 

que é a demonstração, através de coisas, da relação entre pessoas. Demonstrando-se 

grata, a trabalhadora doméstica ratifica a existência de uma hierarquia e se acomoda em 

seu status inferior, consentindo com um tipo de servidão interminável. “Em uma relação 

tão fortemente hierarquizada, a retribuição esperada não é material, mas emocional: a 

expressão de um sentimento que demarcaria a “posição permanente” da empregada em 

relação à patroa, ou seja, sua servidão” (COELHO, 2006, p. 71). Para além disso, a 

gratidão da trabalhadora doméstica exerce outro papel: indica uma possível fidelidade, 

que é uma das características apreciadas de uma boa profissional.  

Outro aspecto discutido por Coelho (2006) é que, geralmente, a patroa oferece 

como presente aquilo que nega como salário. Desse modo, para a trabalhadora 

doméstica, acessar outro universo de consumo por meios próprios poderia supor, em 

certa medida, uma igualdade de status social. E, por outro lado, o acesso a um objeto na 

forma de presente contribui na manutenção da relação hierárquica. Nos episódios 

específicos das doações (e também a oferta de presentes) se evidencia a “transferência 

de bens materiais” das patroas e patrões para as trabalhadoras domésticas (MACEDO, 

                                                           
44 Em minha pesquisa não foi observada essa questão. As trabalhadoras domésticas não relataram 
presentear suas patroas. 
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2013; BRITES, 2001; BARROS, 2007), além da incorporação, por parte destas, de 

padrões de gosto de seus empregadores, como percebemos na entrevista com Dona 

Gorete. Durante a entrevista, a trabalhadora doméstica afirmou a preferência por ficar 

ao longo na semana na Zona Sul, por considerar que o bairro de Ipanema possuiu mais 

opções culturais e de lazer, não se esquivando de situações em que há a necessidade de 

dormir na casa dos patrões, para ter esse tipo de acesso a shoppings centers e teatros, 

por exemplo. A autonomia de Dona Gorete parece ser tão consolidada junto aos patrões 

que a trabalhadora doméstica chegou a me convidar para um dia ir a Ipanema, passear e 

conhecer o apartamento onde trabalha. Segundo ela, “os patrões não ligam que ela leve 

amigas até lá”, como mencionei em capítulo anterior. 

Segundo Brites (2001), esse sistema de trânsito de bens é, na verdade, uma 

"transmissão de patrimônio". Extrapolando o salário destinado ao serviço doméstico 

prestado, as famílias empregadoras doam coisas aos empregados, porém, com um 

detalhe: o que é doado já perdeu a utilidade no padrão de consumo dos patrões, ou seja, 

são “coisas de segunda mão”. E aqueles que usufruem de coisas de segunda mão são 

pessoas socialmente indicadas: pessoas de “segunda classe” (BRITES, 2001, p. 103). 

Passa-se adiante aquilo que, para si, não tem mais utilidade. Como os objetos não estão 

dissociados dos contextos sociais onde eles existem, acompanha a dádiva a significação 

que ela assume socialmente. Com as coisas dadas, funciona a lógica das relações sociais 

entre doador e donatários, sendo que um dos códigos difundidos pela oferta de presentes 

é o da hierarquia social. O lugar das coisas exprime o lugar social e da mesma maneira 

que a trabalhadora doméstica remunerada ocupa, na casa dos patrões, lugares residuais, 

os objetos que ela ganha também são sobras (BRITES, 2001).  

Nas casas onde pude estar era muito comum, para além dos objetos doados e de 

“segunda mão”, a disposição de eletrodomésticos, principalmente, televisores de LCD, 

que me pareciam serem símbolos de uma tentativa em “melhorar de vida”, apesar de as 

mulheres sempre revelarem que os equipamentos tinham sido parcelados em muitas 

prestações e que foram adquiridos “através do suor do seu trabalho e esforço”. Vejo 

uma aproximação dessa questão percebida no campo com a discussão de Jessé de Souza 

(2018) sobre o drama social das trabalhadoras domésticas, em que se consegue planejar 

consumir por meio de seu ofício. De acordo com Souza (2018), a busca por conquistas 

materiais por parte da trabalhadora doméstica remunerada compromete, por meio do 

crediário e suas infinitas prestações, o presente e parte do futuro de sua vida, o que a 
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leva a aumentar sua rotina de trabalho para manter esse novo “padrão de consumo que 

lhe empresta a sensação de dignidade” (SOUZA, 2018, p. 155).  

Citando a ideologia do self-made (wo)man, segundo a qual  “a mulher se faz a si 

mesma pelo trabalho árduo”, Souza (2018) pontua a existência de um esforço de 

autoafirmação, utilizado pela trabalhadora doméstica remunerada,  para a obtenção do 

reconhecimento social enquanto consumidora, além da afirmação de sua dignidade, 

sobretudo para as classes médias para as quais trabalha. Assim, a necessidade de 

trabalhar arduamente se transforma em uma virtude. Era bastante comum, nas falas das 

trabalhadoras domésticas entrevistadas, a afirmação de que, com o pouco que ganham, 

fazem ‘malabarismos’ para arcar com o padrão de consumo conquistado, dizendo que 

com o “suor do seu trabalho” conseguem, minimamente, ter algum padrão de consumo. 

Muitas, inclusive, têm uma previsão de permanência na ocupação do serviço doméstico 

atrelada ao pagamento de uma dívida, à finalização da construção da casa própria ou até 

terminarem de pagar os estudos de um filho, neto ou sobrinho. 

Macedo (2013), ao analisar o consumo cultural entre trabalhadoras domésticas 

remuneradas que atuam em São Paulo, percebeu o ato de consumir como um aspecto 

central na vida das mulheres pesquisadas. Ainda que recentemente alçadas ao status de 

consumidoras da classe C, pelas pesquisas de mercado e pela imprensa, suas práticas 

cotidianas de consumo envolvem uma série de táticas, uma vez que essas trabalhadoras 

realizam um esforço constante de planejamento e negociação para consumir uma série 

de itens que lhes parece essencial – do ponto de vista utilitário ou simbólico, ainda que 

tenham que enfrentar, a todo o momento,  o estigma de ser pobre.  

Segundo Barros (2007, p. 183), “a intensa compra de eletroeletrônicos, 

particularmente, se encaixa no que poderíamos denominar aqui de ‘consumo de 

pertencimento’”. Acessar determinados bens possibilitaria uma entrada na sociedade de 

consumo abrangente e artigos como televisão e celulares parecem exercer, de imediato, 

esse papel. Nos termos da autora, tornar-se um consumidor permite a superação da 

identidade de “pobre” de modo semelhante a ser um trabalhador. O consumo – em 

especial o de produtos eletroeletrônicos – alcança, portanto, um papel importante na 

construção de uma identidade positiva diante dos pares e dos mais favorecidos em 

termos econômicos.  

É fato que o consumo das trabalhadoras domésticas foi modificado ao longo dos 

anos e com minhas entrevistadas não foi diferente. Mas há todo um conjunto de forças 
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para que, ao final do mês, as contas sejam compatíveis com o salário ou com a soma de 

diárias recebidas. Como já mencionei, aparelhos eletroeletrônicos, aparelhos celulares e 

outros artefatos do universo do consumo, como roupas, sapatos, eram facilmente 

identificados nas entrevistas ou nas casas em que estive. No entanto, ficou claro, 

também, que parte do que as trabalhadoras recebem tem como destino a educação dos 

filhos, o pagamento da faculdade ou escola particular, além do provimento de suas 

casas. 

As trabalhadoras domésticas também dedicam uma grande atenção ao que 

acontece na casa da patroa, o que tem importantes implicações no campo do consumo. 

Ao conviverem diariamente com o estilo de vida das classes médias e altas, estão em 

constante contato com novas possibilidades – o olhar diário para o cotidiano da “casa de 

família” onde trabalham recai especialmente para o estilo de vida dos patrões, o que 

pode gerar críticas ou aspirações. “O importante de reter é que estar dentro de uma casa 

de família de um extrato social superior cria um ambiente propício a um aprendizado 

para o consumo, o que não significa uma assimilação direta e passiva do que é visto no 

trabalho” (BARROS, 2007, p. 230-231). Um exemplo disso acontece quando as 

trabalhadoras domésticas remuneradas comparam determinadas aquisições das famílias 

empregadoras, como viagens ao exterior, acessórios femininos caríssimos ou até 

coleiras para o cachorro da família à negação de um aumento de salário, ou ao simples 

pagamento de um direito como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No relato 

de Noêmia, de 48 anos e que atua como diarista, é possível identificar essa percepção e 

o julgamento de valor acerca de uma aquisição da patroa: “A madame tem coragem de 

comprar uma coleira de pedras pro cachorro, mas não tem coragem de pagar meu 

INSS!”.  

Outra questão que surgiu nas entrevistas, como uma percepção nativa do espaço 

simbólico da casa, foi o fato de as trabalhadoras deixarem seus lares (e suas famílias) 

para cuidarem das casas (e outras famílias) dos patrões. Algumas trabalhadoras se 

queixam por terem que deixar sua família e sua casa e que, às vezes, o zelo, o capricho 

são destinados mais à casa dos patrões do que à sua própria moradia, como me contou 

Amélia, diarista de 49 anos: “Por ser uma atividade paga, eu cuido melhor da casa das 

patroas do que da minha casa. Faxina é um trabalho muito cansativo! Cuido da casa 

das pessoas até melhor! [risos]”. Já Morgana reforçou o caráter obrigatório de seu 

ofício: “Na casa da patroa você é obrigada a fazer tudo bem feito, na sua casa faz por 
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vontade própria e quando pode”. Para Alice, deixar sua família e sua casa para 

trabalhar era muito “doloroso”, mas era preciso e que, por muitas vezes, deixava de 

cuidar de sua própria casa devido ao cansaço físico, mas “no trabalho tem que fazer, 

mesmo cansada”. Para Sarti (2005), por meio do trabalho doméstico e do esmero com 

que é realizado, concretizam-se valores morais importantes para as classes populares, 

em relação ao espaço da casa, principalmente à limpeza. Sobre essa questão também se 

estabelece um sentido de dignidade.  

Vale referir ainda que, para as famílias empregadoras, especialmente para as 

patroas, dentre as qualidades de uma boa trabalhadora doméstica, estão o zelo e o 

capricho (MONTICELLI, 2017; KOFES, 2001). Segundo Monticelli (2017, p. 154), a 

limpeza45 é o ponto decisivo para se avaliar uma trabalhadora doméstica remunerada 

como boa, eficiente, além de as patroas considerarem uma “empregada caprichosa” 

quando se pode “enxergar a limpeza, sentir o cheiro de limpo, estar tudo no lugar, 

guardado, passado, feito no capricho, deixando os detalhes impecáveis, fazendo tudo da 

forma mais higiênica possível”. Nesses termos, zelo, capricho e cuidado são atributos de 

uma casa ideal, onde a trabalhadora doméstica realiza as tarefas, mas quem leva o 

mérito é a patroa.  

Liliane, uma babá de 30 anos e desempregada, com quem conversei no Sindicato 

das Domésticas do Rio Comprido, demonstrou muita revolta ao se referir ao seu 

trabalho no espaço da casa dos patrões. Disse que em sua casa – casa de “gente 

humilde” – se cuida de tudo com muito zelo, com muito cuidado. Já na casa da patroa é 

“tudo bagunçado”. Nas representações dos trabalhadores, os ricos, os patrões “não 

fazem bem” o que eles fazem e nem se dispõem a trabalhar como eles, o que assenta o 

trabalhador em uma posição de vantagem, porque apresenta uma maior disposição para 

o trabalho. “Aos ricos cabe dar trabalho, em troca de ser cuidado pelo trabalho dos 

outros, os pobres, fazendo do empregado alguém que ‘cuida’ de seu patrão” (SARTI, 

2005, p. 107).  

Para além das noções estabelecidas na interação entre as famílias empregadoras 

e trabalhadoras domésticas, Kofes (2001) realça outros elementos existentes na interface 

das identidades, que seriam as diferenças e as desigualdades no âmbito do doméstico. 
                                                           
45 Nos termos de Mary Douglas (1966), a sujeira remete à desordem. Quando se evita a sujeira, não é 
porque se tem medo, terror divino. Isso acontece porque a sujeira ofende a ordem e neutralizá-la é um 
esforço para manter o ambiente organizado.  
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Em particular, a autora menciona a limpeza e os limites impostos como constituintes da 

ritualização que estabelece a interação.  

A organização do trabalho doméstico é construída em torno da limpeza que 

também apresenta, como referência, a sujeira. Tanto a limpeza como a sujeira possuem 

uma conotação moral e um valor social. Dentre outros sentidos pontuados por Kofes 

(2001), está a importância da limpeza em relação com as tarefas domésticas, que são 

intercedidas pela relação patroa e empregada. A trabalhadora doméstica, pertencente a 

outra classe social, a outro grupo familiar, muitas vezes de outra cor, e mulher, pode 

ameaçar a patroa. “Limpar expressaria o enfrentamento das diferenças, conotadas 

também pela desigualdade social” (KOFES, 2001, p.  377).  

Algumas trabalhadoras domésticas afirmam “sentir muito” ao deixarem suas 

casas, seus filhos. Conquanto encontrem diferentes estratégias de ‘conciliação’ entre 

trabalho e casa, ainda assim, reforçam a necessidade do seu trabalho para a 

sobrevivência do grupo familiar. Na mesma direção, a fala de Lúcia demonstra essa 

dificuldade: “É muito triste! Você sai de casa com o coração apertado. Ou você fica 

com seu filho ou você sobrevive. Vai para o trabalho com o coração amarrado, mas 

tem que ir!”.  

Para a trabalhadora doméstica Mara, 39 anos, desempregada e aluna do 

Patronato, quando os filhos eram pequenos, era difícil deixá-los em casa para trabalhar, 

mas, em sua opinião, era pior quando eles demandavam por algo e ela não podia dar: 

“Mesmo sentindo saudades, com tantas horas fora de casa por conta do trabalho, 

posso dar o que eles me pedem”. 

Nas falas de outras mulheres, apareceram sentimentos divergentes em relação à 

angústia ou à dificuldade em deixar suas casas para “cuidar” de outras casas e outras 

famílias. Georgete, 57 anos, cuidadora de idosos, disse-me que gosta muito de estar na 

casa dos patrões: “Não sei dizer não, e gosto de cuidar dos outros. E os idosos também 

cuidam de mim. É melhor do que ficar sozinha em casa”. Julieta, 48 anos, diarista há 30 

anos, acredita que “cuidar da casa dos patrões é como se estivesse cuidando da própria 

casa, com muito zelo”, mas que também sente vontade de ficar cuidando de sua própria 

casa: “Se eu pudesse ficaria em casa, mas preciso trabalhar e pagar as contas”. Para 

Julieta, é simples ocupar-se da casa dos patrões como se estivesse cuidando de um 

espaço seu, não percebe diferença nisso: “Minha casa é limpa, a do patrão tem que 

ser!”.  
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Esse espaço físico e íntimo da casa, como espaço de trabalho para tantas 

mulheres, pode revelar inúmeros elementos para análise, como um espaço de relações 

(na maioria das vezes desiguais), estranhamentos aos hábitos e maneiras entre 

indivíduos pertencentes a classes sociais diferentes. Por outro lado,   também se 

constitui como um “espaço social dos discursos ocultos” (SCOTT, 2013), onde as 

trabalhadoras domésticas podem acionar os dispositivos de resistência, seja por meio de 

ações inseridas em um espaço social reservado, com maior vigilância e controle ou em 

um espaço social que pode ser compartilhado com pessoas que participam da mesma 

relação de dominação em uma experiência comum de subordinação, como no caso das 

famílias que dispõem de mais de um trabalhador doméstico em casa, como no caso de 

trabalhadoras domésticas contratadas exclusivamente como cozinheiras ou babás e que 

dividem seu espaço de trabalho com outros trabalhadores domésticos, como veremos a 

seguir. 

 

3.2 - A centralidade da família no universo das trabalhadoras domésticas  
 
 

De acordo com Duarte (1995), nas classes populares, “a unidade de identidade 

mínima nesse espaço social é antes a família ou “grupo doméstico” do que o sujeito 

social isolado que valorizamos sob a categoria do indivíduo” (DUARTE apud 

DUARTE, 1995). Pensada nesses termos, a família de classe popular apresenta-se como 

uma instituição distinta de outras unidades sociais, na qual se unem os aspectos de 

parentesco e os aspectos funcionais do grupo doméstico, diferenciando-se da ideologia 

individualista.  

Nas entrevistas ficou clara a centralidade da família nas ações das trabalhadoras 

domésticas remuneradas, no sentido de que todo o sacrifício envolvendo situações 

inadequadas de trabalho, baixos salários ou humilhações vale a pena em função dos 

filhos, netos e do grupo familiar, de modo geral. São muitos os relatos de que, através 

do trabalho doméstico remunerado, essas mulheres formaram e qualificaram seus filhos. 

A expressão “foi por eles” apareceu de forma recorrente nas entrevistas. As 

trabalhadoras domésticas se orgulham muito em falar dos filhos – a maioria com curso 

superior e já atuando no mercado de trabalho – e muitas também dizem que não 

desejam para eles uma realidade de trabalho inserida no universo do serviço doméstico.  
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Lúcia disse que se “sacrificou” muito pelo filho, mas que desejava para ele uma 

vida diferente da sua. À época da entrevista, o jovem tinha 21 anos e cursava a 

graduação em Administração de Empresas. Emocionada, a mãe projetava um futuro 

promissor para seu filho: ‘Quero que ele seja além de mim! Quero que ele estude. Acho 

que é muito importante! Paguei escola particular pra ele com muito orgulho e muito 

prazer”! (LÚCIA, 48 anos, diarista, entrevistada em 30 de outubro de 2016). 

A família tem centralidade na vida das trabalhadoras domésticas, seja no início 

de sua atuação, seja em sua permanência no trabalho que, na maioria das vezes, não foi 

(e não é) um ideal de vida para elas. É em função da família também que se decide pela 

interrupção de sua trajetória laboral. Em muitas entrevistas, volto a afirmar, as histórias 

de vida entrelaçadas ao trabalho doméstico remunerado possuem forte relação com o 

grupo familiar. Algumas das mulheres que entrevistei se tornaram trabalhadoras 

domésticas porque foram levadas por suas mães, dando continuidade ao ofício; outras 

ingressaram no serviço doméstico em decorrência de uma necessidade familiar, que 

podia variar entre a morte do pai ou da mãe, ou em função de um número extenso de 

irmãos, que precisavam ser criados. Outras ainda permanecem trabalhando, até mesmo 

após se aposentar, porque “ainda falta ajudar” um filho, uma filha, um neto ou sobrinho 

a realizar o sonho de estudar. E algumas delas também deixam de trabalhar, quando 

veem seus filhos formados e criados. Nos fragmentos de algumas entrevistas é possível 

exemplificar essa questão:  

 
Julieta contou-me um pouco sobre outros parentes que trabalharam ou ainda 
trabalham com atividades domésticas e mencionou a mãe, que hoje está 
aposentada. Me disse que não sabe ao certo se esse fato a influenciou na 
escolha da profissão também. Disse que achava “pesado” demais só a mãe 
trabalhar e quis dividir essa tarefa com ela. Sempre contou com a ajuda da 
mãe com os cuidados com os filhos enquanto trabalhava. Julieta atribuiu 
muita importância ao seu trabalho e disse que tudo o que possui hoje “veio 
do serviço doméstico”.  Como a filha já está crescida e trabalhando, hoje 
Julieta se “dá ao luxo” de não trabalhar aos finais de semana e, assim, pode 
passar mais tempo com o neto (JULIETA, 48 anos, diarista; citação do 
caderno de campo de 16 de maio de 2016).  

 
 

Solange começou a trabalhar como doméstica aos 14 anos, após o 
falecimento da mãe: “Escolhi esse trabalho porque éramos muitos irmãos. 
Veio uma pessoa aqui, pediu meu pai e eu fui” (SOLANGE, 51 anos, babá; 
citação do caderno de campo de 10 de abril de 2016). 

 
 
Maria se orgulha de os irmãos não terem seguido pelo mesmo “caminho” que 
o dela. Para ela, trabalhar em casa de família “não é um serviço de futuro” e 
“não vale a pena”. Maria não teve filhos, então ajudou e ainda ajuda os 
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irmãos e sobrinhos. Me disse que pretende trabalhar até realizar o sonho da 
sobrinha que é ser “mecânica de avião” (MARIA, 58 anos, cozinheira 
mensalista; citação do caderno de campo, de 10 de abril de 2016). 

 

Para Bilac (1995), a partir dos estudos empíricos acerca das famílias das classes 

trabalhadoras, embora haja ambiguidades, seria possível elaborar um “retrato da família 

nas camadas populares” em que o grupo familiar, que antes era nuclear, pode se ampliar 

ao longo das variadas etapas de seu ciclo de vida, abrigando parentes e/ou agregados. 

Resumidamente, seria uma família com foco no equilíbrio, na estabilidade entre os 

provedores e consumidores na unidade doméstica e que tem como reforço a 

solidariedade entre seus membros. Citando Salem da Silva, Bilac (1995) menciona a 

“lógica da solidariedade” que classifica as relações do grupo familiar nas camadas 

populares, ao contrário de uma “lógica do individualismo”, que organiza as relações das 

famílias de classes médias. Como mencionei anteriormente, algumas trabalhadoras 

possuem, em sua rede familiar, irmãs, tias, primas e cunhadas que também atuam no 

campo do trabalho doméstico remunerado. Algumas entrevistas foram indicadas dentro 

de uma mesma família de trabalhadoras domésticas.  

Apesar de algumas mulheres relatarem que gostam do que fazem, não desejam, 

em hipótese alguma, que seus filhos sigam suas vidas como trabalhadores domésticos. 

Poucas foram as entrevistadas que incentivariam seus filhos a terem a mesma profissão 

que a sua. Em uma outra conotação para o termo ‘geração’, no sentido de ‘o que 

gerar?’, essas mulheres pretendem “gerar”, constituir indivíduos que tenham outra 

trajetória que não a do trabalho doméstico:  

 
Isaura demonstrou muito orgulho em dizer que a filha é universitária, 
estudante de Administração na Universidade Rural e que terá uma trajetória 
diferente da sua. Como não pôde concluir o curso de Contabilidade, disse 
estar realizando um sonho seu ao ver a filha ir tão longe (ISAURA, 52 anos, 
diarista; citação do caderno de campo de 10 de abril de 2016). 

 
Claudiane mora com mais seis pessoas, quatro filhos e uma neta. Suas irmãs 
também trabalham como domésticas. Não deseja para suas filhas o trabalho 
doméstico. “Aturo minhas patroas pela minha família, mas não quero que 
elas trabalhem em casa de família. Me sacrifico por elas!” (CLAUDIANE, 
43 anos, passadeira diarista; citação do caderno de campo de 30 de outubro 
de 2016). 

 

Maria Aparecida tem um filho advogado, funcionário do Ministério Público, e 

uma filha, estudante de Direito. A trabalhadora doméstica atribuiu o sucesso dos filhos 

ao seu trabalho. Disse que sua patroa pagara os estudos do filho mais velho, que sempre 
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a incentivara e ajudara na criação das crianças. Contou-me também que era difícil 

deixá-los em casa para trabalhar, mas que sempre soube que isso faria deles pessoas 

mais independentes.  

Contrariando as aparências, as pessoas que constituem as sociedades 

contemporâneas (ocidentais) não se assemelham às pessoas das gerações anteriores. 

Segundo Singly (2000), as sociedades contemporâneas impuseram o aparecimento de 

um indivíduo original, aquele que respeitaria sua exata natureza.  Junto a essa evidência 

normativa para cada um de nós, o “verdadeiro eu”, surgiu outra necessidade, a de 

sermos autônomos. Para melhor explicar esse processo de individualização, Singly 

(2000) faz o contraste de duas instâncias em que houve mudanças na família que intitula 

como “individualista e racional”: do período que abarca o início do século XX, até os 

anos de 1960, a família era marcada por uma lógica de grupo que tinha como cerne o 

amor e a afeição. Esta é uma família conduzida pelo amor, em que os adultos estão às 

ordens do grupo e das crianças, a instituição do casamento é valorizada e a família feliz 

consente que cada membro do grupo seja feliz. Esse seria o padrão explicitado pelo 

autor como a família “moderna 1”.  

Já nas famílias atuais, que Singly (2000) nomeia como “modernas 2”, há um 

rompimento com a família moderna 1, mas não um rompimento por completo, porque a 

lógica do amor continua se aplicando: um casal apenas permanece junto sob a condição 

de se amar e os pais precisam dar mais atenção aos filhos. A família moderna 2 se 

diferencia da família anterior “pelo peso maior dado ao processo de individualização” 

(SINGLY, 2000, p. 15). Aqui o componente principal não é mais o grupo reunido e sim 

os membros que o compõem. A família se modifica em um espaço particular a serviço 

dos indivíduos e é composta com a individualização, que vai implicar a sua 

permanência, mas também a sua instabilidade. “A família deve ser designada, para nós, 

pelo termo de relacional e individualista. E é nessa tensão entre os dois polos que se 

constroem e se desfazem as famílias contemporâneas” (SINGLY, 2000, p. 15).  

Em se tratando da conciliação entre trabalho e casa, é também na família (nas 

pessoas das irmãs, cunhadas e mães, e em alguns casos, no companheiro) que as 

trabalhadoras encontram suporte para deixar seus filhos enquanto trabalham. A partir de 

estudo com família de grupos populares de Porto Alegre, Fonseca (1995) nos informa 

que a análise familiar desses grupos indica para um modelo em que a dinâmica 

consanguínea sugere uma atuação mais intensa da parentela no cotidiano da família 
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nuclear, na qual  a intimidade do casal é substituída pelo contentamento junto a irmãos e 

outros parentes (FONSECA, 1995) e a unidade doméstica, a casa, tem uma maior 

integração com a comunidade, onde a própria concepção física daquele espaço 

proporciona uma maior “abertura para a sociabilidade da rua”, além das crianças que 

circulam entre diversos responsáveis pela sua socialização e não estão, exclusivamente, 

sob a responsabilidade dos pais, do casal  (FONSECA, 1995, p. 74).   

Também há casos em que as trabalhadoras domésticas levavam seus filhos (na 

maioria dos casos, ainda bebês) para a casa dos patrões, havendo  poucos casos em que 

as trabalhadoras terceirizaram os cuidados com os filhos na contratação de uma “babá” 

da própria vizinhança (mas sem a formalização do trabalho, como carteira assinada e 

outros ‘direitos’). Élida, para poder trabalhar, contava com a ajuda da irmã que cuidava 

dos filhos, mas era uma “ajuda remunerada”. Para ela, o trabalho doméstico não é 

valorizado. “Não digo pelos patrões, mas pela sociedade. Hoje em dia é mais fácil 

estudar, se formar... Me sacrifico pelas minhas filhas e tenho que pagar alguém para 

ficar com elas, senão não consigo trabalhar”. 

Em alguns casos, a tensão entre deixar os filhos em casa ou serem cuidados por 

terceiros é potencializada por outros sentimentos. Para além disso, sonha-se com um 

futuro mais promissor para seus filhos e filhas: 

 
Meus filhos ficavam [em casa] pela misericórdia de Deus! Na verdade, não 
era sacrifício, era muito doloroso! Mas precisava... Como eu ia pagar a luz, 
pagar a comida?! Sempre gostei de ser independente (...) não desejo para 
meus filhos o mesmo trabalho que o meu, mas apoiaria porque é um trabalho 
como outro qualquer. Não é um trabalho valorizado pela sociedade. Deveria 
ser. A gente cuida mais do que o patrão. Tem coisas que a gente guarda e ele 
nem sabe. Sempre tem uma queixa.... Pede aumento, patrão não quer dar. 
Pede empréstimo, não tem, mas dar mesada de R$ 2.000,00 [para o filho] e 
[a patroa] comprar uma bolsa de R$2.000,00 pode!... É um trabalho que tem 
que ser muito valorizado. Você cuida do filho da madame. A criança, às 
vezes, gosta mais da babá do que da mãe! Não temos valor…é complicado! 
(CLAUDIANE, 43 anos, passadeira diarista, entrevistada em 30 de outubro 
de 2016). 

 
Por mais que você faça, os patrões não reconhecem. Patrões não têm 
consideração pelas empregadas. As empregadas têm consideração, eles não! 
Quem não valoriza, tá pouco se lixando! Não quero isso pra minha filha! As 
meninas de hoje em dia não suportam o que nós suportamos em casa de 
família. Essa geração de hoje em dia está muito fraca. Eu quero outra coisa 
pra ela! (JUCELITA, 45 anos, diarista, entrevistada em 30 de outubro de 
2016). 

 
Não apoiaria minha filha a ser doméstica. Não criei meus filhos para serem 
domésticos. Paguei curso pra eles terem a sua profissão. Não quero! Deus 
me livre! É muito humilhante! Tudo o que eu fiz foi por eles. Trabalhei mais 
para ajudar meus filhos. Se hoje eu estou sem trabalho, eu fico 
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despreocupada porque cada um tem sua profissão (ELEONORA, 52 anos, 
desempregada, entrevistada em 25 de outubro de 2016 – sindicato do Rio 
Comprido). 

 
 

No caso de Silvana, 53 anos, trabalhadora doméstica mensalista, foram os 

familiares dos patrões de sua mãe que a levaram para ser babá no bairro do Méier e lá 

era “tratada como se fosse da família”. Permaneceu nessa casa por seis anos, realizava 

as refeições junto aos patrões, acompanhava-os nas viagens da família, era 

“presenteada” com festas de aniversário. Os patrões “cuidaram, ensinaram boas 

maneiras” e a incentivaram a estudar. Era como uma acompanhante das crianças, mas 

também tinha que trabalhar e cumprir com suas obrigações. Mais tarde aprendeu a 

cozinhar e passou a fazer todo o trabalho na casa. Ao ser indagada se apoiaria uma filha 

a se tornar trabalhadora doméstica, Silvana me respondeu que sempre “lutou” por ela, 

pagou cursos particulares e que desejava que ela tivesse  uma trajetória de vida diferente 

da sua: “Como eu me sacrifiquei muito sendo empregada doméstica, eu não desejaria 

isso para um filho meu”. Quando lhe perguntei como conciliava os cuidados com os 

filhos e o seu trabalho, respondeu: “Graças ao núcleo familiar, tudo deu certo. Família 

é tudo!”.  

Aline, diarista de 37 anos, disse trabalhar em função dos filhos e porque “não 

sabe ficar parada”. Quando eram pequenos, os dois primeiros filhos eram cuidados por 

uma babá e hoje a filha menor ficava com os irmãos mais velhos. Ao me indicar o que 

esperava do futuro da filha, disse que queria que ela estudasse para não passar pelo o 

que ela passara, mesmo gostando do que fazia. “Trabalho doméstico não dá futuro para 

ninguém”. Nesse momento Aline se emocionou e disse que se lembrara de não ter dado 

ouvidos a mãe (que tem 55 anos e também é trabalhadora doméstica) que a incentivava 

a estudar. “Arrumei filho cedo, não estudei e por isso fui trabalhar em casa de família”.  

Disse ainda o quanto era doloroso deixar a filha pequena para ir trabalhar: “Dói, mas 

tem a questão material, né?”. Segundo Barros (2010), se hoje há maior possibilidade de 

ascensão social por meio da educação, ela é apreendida e vivida de diferentes maneiras 

por jovens e por suas famílias. A trajetória do grupo familiar e as diferenças entre as 

gerações são essenciais na compreensão de um projeto elaborado pelos jovens, que se 

especifica por um duplo movimento: “a transição para a vida adulta e a mobilidade de 

classe” (BARROS, 2010, p. 73). 
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Outra questão evidenciada nas entrevistas foi a possibilidade de maiores 

oportunidades para as novas gerações. Para as trabalhadoras, o serviço doméstico, no 

passado, era uma das poucas opções para elas, sobretudo, para aquelas com pouca ou 

nenhuma escolaridade. Hoje, na opinião de muitas entrevistadas, as jovens têm outras 

opções que extrapolam o trabalho doméstico remunerado. Exemplifico essa questão 

com a fala de Élida, que tem três filhas e não recomendaria que elas trabalhassem como 

domésticas, porque “se entrar nesse ramo, não sai mais! Na minha época, era muito 

mais difícil ter outra profissão, hoje elas têm mais oportunidades”. 

Bilac (1995, p. 54) ressalta a valorização da educação formal e as aspirações por 

uma “vida melhor” como ideais de mobilidade social, em famílias que chama de 

“solidárias”. Assim, poder acessar um universo que oportunize educação, habitação, 

saúde e trabalho pode significar um “ideal de ascensão social”.  

Entender que hoje as meninas mais jovens dos grupos populares possuem mais 

oportunidades de inserção no mercado de trabalho por meio da educação é algo que, 

sem dúvidas, reflete uma mudança em nossa sociedade. Mas será que todo o 

investimento das trabalhadoras domésticas remuneradas participantes deste estudo, em 

prover educação aos seus filhos, não seria também uma forma de utilização dos 

dispositivos de resistência? Não estariam essas mães, tias e avós livrando seus filhos, 

sobrinhos e netos de uma trajetória futura parecida com suas histórias de vida? Não 

estariam, de certo modo, contribuindo para uma mudança na trajetória de vida de seus 

familiares? A interpretação que eu faço desses dados me leva a sugerir que sim. Essas 

mulheres, de um modo ou de outro, enquanto podem, têm interferência direta no campo 

de possibilidades que pode se abrir para os seus familiares, quando dedicam seu tempo e 

seu trabalho, quase que exclusivamente, em função deles.  

 

3.3 - As “veteranas”: trabalhadoras domésticas e geração  

 

Acredito ser importante salientar, nesta tese, o marcador geracional que 

particulariza as experiências e as expectativas de trabalhadoras domésticas remuneradas 

(DANTAS, 2017). Neste trabalho, a categoria geração merece destaque, tendo em vista 

que, do universo de pesquisa46, 25 mulheres se encontravam na faixa etária acima dos 

                                                           
46 Das 60 trabalhadoras domésticas entrevistadas, à época da pesquisa, 25 estavam na faixa etária acima 
dos 50 anos, 30 mulheres tinham entre 30 e 50 anos e 5 estavam com mais de 70 anos.  
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50 anos, sem contar aquelas que já haviam passado dos 70 anos e que ainda atuavam no 

setor. Os dados demonstram que a categoria de trabalhadoras domésticas remuneradas 

está passando pelo processo de envelhecimento sem grandes garantias de reposição 

dessa mão de obra, como evidenciarei a seguir. Dessa forma, entendo que, para além 

dos marcadores de gênero, classe e raça, o fator envelhecimento está fortemente 

imbricado nas vivências cotidianas das trabalhadoras domésticas remuneradas.  

De maneira geral, as trabalhadoras domésticas, com idade mais avançada, 

iniciaram sua trajetória na profissão durante a infância, sobretudo para ajudar na renda 

familiar. Em alguns casos, em especial para aquelas com mais de 70 anos, o trabalho 

doméstico remunerado começou a ser realizado ainda na infância, inclusive, em alguns 

casos, em troca de moradia e alimentação.  É importante destacar que, a despeito de 

muitas já terem se aposentado, continuam trabalhando.  

O fato é que muitas dessas mulheres demonstram ser o ponto de apoio financeiro 

e material para suas famílias, sobretudo em razão da dependência dos)as) filhos(as) e 

netos(as), o que as faz permanecer na profissão por mais tempo, mesmo quando há o 

cansaço e o desejo de parar de trabalhar. Conforme já mencionei, nos discursos das 

trabalhadoras, fica explícita a ideia de que precisam ver os(as) filhos(as) ou os(as) 

netos(as) formados(as) e realizados(as) profissionalmente para que elas, finalmente, 

possam deixar o universo do trabalho doméstico remunerado.  

Foi possível perceber, nas entrevistas, que as mulheres mais idosas ainda 

permanecem no trabalho doméstico, enquanto parece haver uma tendência de as 

mulheres na faixa etária de 30 a 50 anos migrarem para o trabalho de cuidado. Esse 

dado foi revelado, sobretudo nas entrevistas realizadas no curso de capacitação para 

babás e cuidador de idosos, como discutirei a seguir.  

No caso dos sindicatos de trabalhadores domésticos, cujo tema abordarei no 

capítulo 4, tanto do município de Rio de Janeiro, como na cidade de Nova Iguaçu, são 

as trabalhadoras domésticas acima dos 50 ou 60 anos as protagonistas na militância e na 

luta pela efetivação dos direitos da categoria. E há, de certo modo, uma preocupação 

maior das associadas mais jovens com a ocupação dos cargos de diretoria dos sindicatos 

no futuro, tendo em vista que, hoje, as mais jovens possuem maiores opções de inserção 

do mercado, entre outros fatores, e não estão optando na atualidade pelo trabalho 

doméstico. “E depois delas, quem virá?!”: Essa foi uma questão colocada por Cleide, 

presidente do Sindicato de Trabalhadores Domésticos de Nova Iguaçu, em um 
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seminário regional, ao se referir à idade já avançada de algumas companheiras da 

diretoria do sindicato, sinalizando a dificuldade de reposição nos cargos ao longo do 

tempo.  

Por outro lado, é importante mencionar a fala de Creuza Maria, atual presidente 

da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas em um congresso47 do qual eu 

participei, no qual, em um tom bastante entusiasmado, comemorava o fato de as jovens 

mulheres pobres e negras estarem ingressando nas universidades do Brasil e por terem 

opções de trabalho antes inimagináveis para muitas mulheres dos grupos populares. De 

acordo com minha interpretação, há, nessas duas falas, uma questão bastante ambígua: 

de um lado, a preocupação com a reposição de trabalhadoras domésticas na militância, 

nas lutas por melhores condições de trabalho e, por outro lado, é nítida a satisfação em 

saber que o trabalho doméstico remunerado não é a única opção de trabalho na 

atualidade e que as jovens mulheres pobres estão ocupando novos espaços.  

Considero importante mencionar ainda que, para além de uma preocupação das 

sindicalistas mais jovens em relação às mais velhas e ao próprio futuro do sindicato, há, 

de uma maneira geral, muito respeito, por parte das mais jovens, por figuras como Nair 

Jane e Dona Lurdes e pelas “companheiras mais antigas” de um modo geral. Quando 

estas solicitam espaço de fala, as demais se mantêm atentas em ouvi-las. Durante alguns 

eventos da categoria de que pude participar, era bastante comum as sindicalistas mais 

jovens prestarem deferências às “veteranas”, ressaltando seu lugar de referência e 

inspiração para a geração atual.  

A memória evocada por essas mulheres com mais tempo no movimento sindical, 

acerca das lutas e das conquistas da categoria de trabalhadoras domésticas remuneradas, 

parece imbuída de um poder restaurador e animador para as demais mulheres recém-

chegadas à militância nos sindicatos. Barros (2016), a esse respeito, afirma que o 

momento da vida e o lugar social ocupado por cada pessoa no presente fundamentam a 

representação da própria trajetória de vida, estando presente na construção das 

memórias. A experiência de vida, valorizada pelos mais velhos (e no caso, das minhas 

entrevistadas, pelos mais jovens), como um dos poucos ganhos da velhice, é o 

fundamento da narrativa da memória e, do ponto de vista de quem lembra, a experiência 

é uma interpretação de seu passado.   

                                                           
47 Creuza participou de várias mesas de debates durante o Congresso Fazendo Gênero 11, realizado na 
UFSC, em agosto de 2017, abordando questões acerca do trabalho doméstico, seus desafios e avanços.  
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Faria et al (2016) buscam mostrar o envelhecimento da categoria das 

trabalhadoras domésticas remuneradas, utilizando dados da  Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD) Contínua de 2013 e a análise do envelhecimento em 

interface com as relações de gênero, raça, etnia, classe social e ocupação sob diferentes 

contextos sociais, de modo relacional. Segundo os autores, não há uma reposição 

geracional de trabalhadores da categoria serviço doméstico, o que quer dizer que a 

ocupação tem sido sustentada por um estoque de trabalhadoras que tende a se restringir 

cada vez mais, seja pelo aspecto demográfico, seja porque as trabalhadoras mais antigas 

se aposentam e deixam esse universo de trabalho. Devido ao processo de 

envelhecimento populacional48 e ao surgimento de outras possibilidades ocupacionais 

para as jovens trabalhadoras, há uma tendência à redução do trabalho doméstico nos 

moldes que o conhecemos hoje (FARIA et al, 2016). No caso das trabalhadoras 

domésticas remuneradas entrevistadas, isso é um sinal de avanço, quando se trata das 

jovens mulheres de sua rede familiar.  

Dantas (2017) destaca que muitas trabalhadoras domésticas remuneradas fazem 

parte de uma geração mais avançada, com longa trajetória nesse setor de serviços. Essa 

configuração indica que a permanência das trabalhadoras domésticas mais antigas deve 

respeitar as particularidades vivenciadas por diferentes grupos de mulheres inseridas 

nesse tipo de trabalho. Dentre essas particularidades, está a dificuldade em se adaptarem 

à aposentadoria, por exemplo, e a uma nova realidade. A autora afirma que todas as 

transformações atuais, incluindo a legislação específica que regulamenta a profissão – 

como a atual Lei complementar nº 150, de 01 de junho de 2015 –, terão impactos 

maiores nas novas gerações, já que, para trabalhadoras domésticas “veteranas”, com 

faixa etária acima de 50 anos que estão no emprego por muito tempo, o plano é se 

aposentar, parar de trabalhar e, enfim, dispor de um tempo livre para usufruir de 

atividades de lazer e descanso. No caso específico de algumas mulheres entrevistadas, 

                                                           
48 De acordo com o Centro Internacional de Longevidade Brasil (2015), o “mundo está envelhecendo 
rapidamente” e o legado do século XX é a longevidade. A acelerada redução da mortalidade em todos os 
países, inclusive naqueles com renda baixa e média, somada à alta taxa de natalidade nas duas décadas 
após a Segunda Guerra Mundial, tem como decorrência a existência de 810 milhões de pessoas acima dos 
60 anos. A cada segundo, duas pessoas no mundo celebram 60 anos de vida e esse ‘tempo’ extra de vida é 
um privilégio sem precedentes. Os especialistas dizem se tratar de uma revolução, a “Revolução da 
Longevidade”, uma vez que os grupos populacionais mais idosos, sobretudo, aqueles acima dos 80 anos, 
estão crescendo mais rápido do que qualquer outra faixa etária, em especial nos países de baixa e média 
renda onde a transição demográfica ainda não está tão estabelecida, como nos países desenvolvidos 
(CENTRO INTERNACIONAL DE LONGEVIDADE BRASIL, 2015). 
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mesmo aposentadas, continuam trabalhando, mesmo que seja com uma carga horária 

reduzida, porque acreditam que se encontram, ainda, em condições produtivas de 

trabalho ou porque, de fato, a família ainda possui a já mencionada relação de 

dependência, fazendo com que a trabalhadora tome para a si a responsabilidade de 

“ajudar” e permaneça atuando para que possa contribuir financeiramente com o grupo 

familiar. 

O caso de Helena que, na época da entrevista, em 2016, estava com 72 anos de 

idade, é bom para ilustrar o que estou sinalizando. Helena, que sempre atuou como 

diarista, pagou a previdência social como autônoma até quando foi possível, tendo se 

aposentado por idade. De forma muito otimista, a trabalhadora doméstica contou-me 

que utiliza parte do seu tempo livre praticando aulas de dança cigana em um município 

vizinho, que frequenta bailes e participa de atividades específicas de lazer para a terceira 

idade, porque se “sente viva”, mas que ainda atua trabalhando como diarista para um 

jovem casal na cidade de Nova Iguaçu porque sua filha, junto com a neta, após um 

divórcio, passara a residir com ela e, assim, Helena ajuda no provimento das duas. A 

história de Helena pode estar circunscrita naquilo que Barros (2006) afirma sobre a 

disseminação de uma valorização da velhice ativa, em que os idosos se mantêm com 

uma boa qualidade de vida física e emocional, realizando atividades cotidianas de forma 

autônoma e independente.  

A volta ao trabalho ou a continuidade no mercado de trabalho, mesmo após a 

aposentadoria, é analisada por Peixoto apud Barros (2006). Nessa condição, estão 

presentes dois fatores: a importância dos mais velhos como provedores na família, que 

se dá em um momento em que o mercado de trabalho está mais fechado para os mais 

jovens e quando  o divórcio é mais comum, trazendo os filhos adultos para a casa dos 

pais e estabelecendo uma determinada forma de “solidariedade familiar”. A imagem de 

si como provedores e não como velhos aposentados, ao lado da necessidade econômica, 

é uma forma de manter o lugar de centralidade de autoridade na família e de autonomia 

e independência como indivíduo (BARROS, 2006; FONSECA, 2004).  

No âmbito dos estudos sobre envelhecimento populacional, um tema que tem se 

destacado é a “feminização da velhice”, a partir da menor mortalidade feminina e a 

percepção de que as mulheres são a maioria entre a população idosa. Assim, é possível 

dizer que a velhice se feminilizou, ou seja, converteu-se em um assunto de mulheres 

(SALGADO, 2002; CAMARANO, 2003). Segundo Camarano (2003), quanto mais 
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idosa é a população, maior é o seu ritmo de crescimento que promove um 

envelhecimento do segmento idoso e uma maior “feminização”, pois, também, quanto 

mais idoso é o contingente, maior é a proporção de mulheres. Para a autora, o cuidado 

com membros dependentes da família é determinado pelas trocas intergeracionais e se 

caracteriza por uma questão com amplas características de gênero. De modo geral, são 

as mulheres as mais dependentes de cuidado e também as tradicionais “cuidadoras”.  

Assim, considero importante destacar o uso das categorias velho (a) e idoso (a) a 

partir de meu estudo. Segundo Peixoto (1998), a expressão “Terceira Idade” surgiu na 

França, em meados de 1962, como uma implicação da introdução de uma política de 

integração social da velhice que tinha por objetivo a transformação da imagem das 

pessoas envelhecidas que, até aquele momento, era pautada na exclusão social, tendo o 

asilo como seu principal símbolo. O termo “velho” era utilizado para robustecer uma 

situação de exclusão daqueles que não detinham status social e daqueles que eram 

incapazes para o trabalho produtivo. Por outro lado, eram designados “idosos” os 

indivíduos que tinham status social advindo de sua experiência em cargos políticos, ou 

situação financeira privilegiada, ou simplesmente porque exerciam uma atividade 

valorizada socialmente. A partir de uma nova política social francesa para a velhice, nos 

anos 1960, o termo idoso passa a ser utilizado para os textos oficiais em substituição aos 

termos velho e velhote e as pessoas envelhecidas passam a ser olhadas com maior 

deferência. Desse modo, reconheço o aspecto pejorativo e estigmatizante do termo 

velho/velha e faço a opção pelo uso da categoria idoso/idosa, quando me refiro às 

trabalhadoras domésticas com maior faixa etária por entender que se trata de uma fase 

de envelhecimento ativo, no qual essas mulheres são integradas aos meios sociais e 

possuem agência sobre suas vidas.  

Ao que parece, “as mulheres, quando envelhecem, passam do seu papel 

tradicional de dependentes para o de provedoras” (CAMARANO, 2003, p. 57). Esta é 

uma das mudanças que tem levado os idosos, de uma maneira geral, a liderarem uma 

mudança social de grande porte. Reforço que foi possível perceber, através das 

entrevistas, sentimentos próprios de dedicação e resistência por parte das trabalhadoras 

domésticas, em especial as mulheres mais idosas, acerca de suas vivências no trabalho 

doméstico, por vezes até “sacrificantes”, em detrimento da família e, de modo 

particular, dos(as) filhos(as) e netos(as).  

O papel de auxílio exercido pela mulher idosa – seja com mãe e/ou avó – é 
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resultado das mudanças sociais ocorridas na sociedade e vem adquirindo maior 

notoriedade e importância, além de uma contínua ascensão. Nos termos de Daniel et al 

(2012), as mães/avós exercem uma função importante dentro do sistema familiar amplo, 

provendo uma gama de apoio tanto aos filhos(as), quanto aos netos(as).  

Vale destacar o caso das trabalhadoras domésticas que não constituíram família, 

mas que possuem uma “rede” composta por sobrinhos, como me contou Nair Jane, que 

não se casou e, hoje, prestes a completar 87 anos, reside em um terreno compartilhado 

com os filhos das irmãs adotivas, a quem ela chama carinhosamente de “filhos do 

coração”. Em todas as conversas que tive com Nair Jane, ficou evidente que, nessa rede, 

há uma relação de dádivas e de contrapartidas. São os sobrinhos, os “filhos do coração” 

que se dividem em levá-la ao sindicato, em dar-lhe o suporte necessário, quando podem, 

mas também são esses mesmos ‘familiares’ que são ajudados por ela, em situações 

cotidianas. Então, ainda que não sejam familiares consanguíneos, há um grupo de 

referência para as trabalhadoras domésticas remuneradas mais idosas que lhe dá um 

suporte familiar, mas que também demanda sua “ajuda”.  

A centralidade na família e o poder de superar as adversidades advindas desse 

tipo de ofício em prol dos(as) filhos(as), netos(as) e sobrinhos(as) são características 

comuns entre as trabalhadoras domésticas mais novas e aquelas que estão no ofício há 

mais tempo. Ancorando-me da análise de Fonseca (2004) sobre a matrifocalidade nas 

famílias de grupos populares, percebo, nessas estratégias e nos sistemas familiares das 

trabalhadoras domésticas pesquisadas, as relações de poder e as redes de ajuda mútua 

cujo núcleo é a mulher. Para além das questões de gênero, percebe-se todo um conjunto 

de esforços para que se mantenha um padrão de consumo e renda que oportunize o 

desenvolvimento das outras gerações. Embora, em alguns poucos casos, exista o 

compartilhamento das demandas cotidianas da família com a figura masculina do 

companheiro, são as mulheres a ‘base forte’, o suporte para todo o grupo familiar.   

 

3.4- O trabalho doméstico como eixo na vida das mulheres pobres 

 

Como mencionei no início deste capítulo, na percepção das trabalhadoras, 

parece haver uma interface entre seus grupos familiares e a vivência do trabalho quando 

se referem à sua própria trajetória laboral. Dessa forma, as categorias ‘família’ e 

‘trabalho’ se apresentam nesta tese fortemente relacionadas.  



104 

 

As mulheres da pesquisa, sobretudo as com idade acima dos 50 anos, iniciaram 

sua trajetória no serviço doméstico ainda na infância – dos 7 aos 11 anos de idade – para 

ajudar a família, na maioria das vezes, pelo falecimento do pai e/ou pela divisão da 

responsabilidade entre os filhos na provisão da família: “Ou trabalhava, ou passava 

necessidade!”. Em todas as entrevistas ficou claro que, para elas, iniciar a vida laboral 

no serviço doméstico não fora uma escolha, fora a única alternativa ou o que surgiu em 

um momento de dificuldade da família. Regina, 54 anos, começou a trabalhar como 

doméstica entre os 7 e 8 anos de idade e, segundo ela, “aprendeu fazendo em casa”, 

junto com a mãe. Aos 11 anos, fora trabalhar na cidade do Rio para ajudar a criar os 

irmãos. “A gente passava mais fome do que comia, aí eu precisei trabalhar. E acabei 

gostando! A única coisa que eu sei fazer é isso! Só não gosto de cozinhar”. Regina 

trabalha em Nova Iguaçu há 22 anos, com carteira de trabalho assinada e o serviço 

doméstico para ela não foi uma escolha. Desde muito cedo precisou trabalhar.  

Em outras entrevistas estão presentes elementos que também denotam a falta de 

alternativas, que levou as mulheres ao universo do trabalho doméstico remunerado:  

 
Se eu tivesse condições financeiras melhores, não seria empregada 
doméstica. Não é uma opção! É um serviço digno, mas não tem como 
evoluir. Não muda.... Você entra como empregada doméstica e sai como 
empregada doméstica. Se eu fosse mais jovem hoje, eu diria não! Ia estudar, 
ia priorizar [a educação]!  (ALICE, 35 anos, trabalhadora doméstica 
mensalista, entrevistada em 16 de julho de 2016). 
 
Ninguém sonha em ser empregada doméstica, né? A gente sonha em ter 
outras profissões, não essa”. Não pelas pessoas [os patrões], mas por ter 
que deixar os seus sonhos, não compensa.... Ser doméstica não tem valor. Já 
foi menos [valorizado], agora está um pouco melhor (NOÊMIA, 48 anos, 
diarista, entrevistada em 08 de julho). 
 

Um caso que destoa um pouco da maioria das histórias de vida das trabalhadoras 

que pude entrevistar é o de Tânia, diarista de 61 anos. O que me chamou atenção na 

conversa foi quando a trabalhadora doméstica me relatou que tivera as mesmas 

oportunidades que os outros cinco irmãos, em uma família pobre, mas que tinha como 

meta a educação dos filhos. Tânia não se especializou em nada porque não quis estudar, 

contou-me em tom de arrependimento. Ela tem irmãos que são funcionários públicos e 

uma irmã médica. O caso de Tânia demonstra uma realidade na qual a opção pessoal 

teve um maior rebatimento na vida laboral e produtiva da trabalhadora, mas, como 

mencionei, é uma exceção. Na maioria dos casos por mim investigados, as mulheres são 
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levadas ao universo do trabalho doméstico remunerado por falta de oportunidades e 

devido a uma extrema desigualdade social que é histórica em nossa sociedade.  

Muitas mulheres entrevistadas iniciaram suas atividades no serviço doméstico, 

em serviços de limpeza em geral ou como babá. Aqui vale a pena mencionar novamente 

Nair Jane, que veio do Maranhão aos 9 anos de idade para ser babá de duas crianças no 

bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nair trabalhou em troca de moradia, alimentação e 

roupas e, em suas palavras, não teve salário, mas “teve formação, educação”. 

Apreender novos hábitos, “boas maneiras”, como já citado anteriormente, enfim, ter 

acesso a um cotidiano cultural diferente ao de sua origem era uma prática bastante 

comum em décadas passadas, quando as trabalhadoras mais idosas ainda eram meninas. 

De acordo com Oliveira (2007), seja como for, o conhecimento propiciado no ambiente 

de trabalho é, em geral, valorizado pelas empregadoras que o afirmam como uma 

oportunidade de aprendizagem e crescimento, não só profissional como também 

pessoal, para a trabalhadora doméstica. Outro exemplo é o de Vera, 58 anos, diarista, 

que relatou que, ao pedir demissão de um trabalho e exigir seus “direitos”, ouvira o 

seguinte argumento de sua patroa: “Eu não vou acertar suas contas porque aqui você 

aprendeu tudo, aqui foi sua escola”. 

Aqui vale a pena citar a posição de agregada, quando uma menina pobre oferece 

o único trabalho que conhece em troca de moradia e alimentação em uma ‘casa de 

família’, onde o anseio mais premente é o alívio das necessidades imediatas. Souza 

(2018) ressalta, no entanto, que a categoria de agregado, tal como se conhece, é 

formalmente livre, mas dependente de forma existencial e objetiva da família, tendo em 

vista que tudo o que a pessoa agregada almeja não lhe pertence e sim a essa família que 

a agregou. Desse modo, as expectativas e desejos de quem é um agregado não possuem 

a mesma relevância, legitimidade ou urgência que as demandas de quem é, de fato, da 

família. Sendo assim, a pessoa agregada, “apesar de comer à mesa com a família, 

percebe que sua posição não é tanto a de quem está sentada à mesa com a família, mas 

de quem está sentada junto à mesa, pronta para atender às ordens de serviço” (SOUZA, 

2018, p. 151). Enfim, segundo Souza (2018), com o passar do tempo, a condição de 

agregada permite sonhar com novas possibilidades de realização individual, mas 

também traz a compreensão de que sua situação não lhe permitiria realizar sonhos, 

porque há uma sobreposição dos papéis de serviçal e componente postiço da família.  
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Nas narrativas das entrevistadas, existem casos que não foram de sucesso, como 

o de Élida, que foi chamada para ser babá aos 12 anos de uma criança de 9, no bairro de 

Laranjeiras, mas que permaneceu na casa dos patrões por apenas 15 dias. “Chorei muito 

e não fiquei. A criança chorava de um lado e eu chorava do outro!”. Também há 

aquelas trabalhadoras que iniciaram sua experiência no serviço doméstico, cozinhando, 

arrumando e/ou faxinando. Poucas passaram por outros setores de serviço, como o 

comércio e o setor de serviços gerais.  

Para a pergunta “você gosta do seu trabalho”, a resposta, na maioria das vezes, 

era positiva, mas acompanhada de muitas variáveis como: “Gosto, porque faço isso há 

vida inteira”; “Gosto, porque estou acostumada”; “Gosto, porque, nós, mulheres, já 

nascemos sabendo fazer isso”. A fala de Lúcia demonstra uma conformação em gostar 

de um ofício exercido há muito tempo e sem perspectivas de mudança. Como se o 

apreço por aquilo que se faz fosse engendrado e imposto pela anulação de outra 

alternativa e pelo costume:  

Só vou parar, quando eu morrer! A gente não pode parar nunca, né?! Eu 
queria ser cuidadora, queria ser enfermeira, mas não dá mais tempo... amo 
meu trabalho! Adoro! Não tem outro, tem que gostar mesmo, né?! (LÚCIA, 
48 anos, diarista, entrevistada em 30 de outubro de 2016).  

 

A crença em não poder mudar sua situação atual também ficou evidente na 

entrevista com Regina: “Eu tenho que gostar. Se não gostar, como é que vou 

sobreviver?!”. Gostar do que se faz também parece estar atrelado a um contentamento 

em função de uma maior independência material, como no caso de Mônica que diz 

gostar muito do que faz: “Amo meu trabalho! Tenho meu dinheiro e, assim, posso 

contar comigo!”.  

Algumas trabalhadoras foram bastante enfáticas nas entrevistas, ao afirmarem 

que não gostam do que fazem. Solange, durante a entrevista, não demonstrou nenhum 

apreço pelo seu trabalho. Disse que ainda não saiu de seu atual emprego por conta da 

bebê que cuida, porque é muito apegada à criança. “Não recomendo esse tipo de 

trabalho a ninguém, batalho pra pagar a faculdade da minha filha, só por isso!”. 

Jucelita disse que gosta do que faz, mas “é mais por necessidade mesmo. Você faz com 

dedicação, porque se você não gostasse, não ia conseguir fazer”. Talvez, para essas 

mulheres, negar afeição pelo trabalho doméstico remunerado denote certa dificuldade 

em executar as tarefas com eficiência. Daí em diante afirmar que gosta, mas porque 

precisa, poderia atenuar esse tipo de compreensão.  
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Eliza, de 56 anos, trabalhadora doméstica desempregada, não gosta do trabalho 

que executa. Respeita quem gosta, precisa desse tipo de trabalho, mas não gosta: “Eu 

me acomodei. Quero, pro futuro, trabalhar de cuidadora de idosos ou de cozinheira”. 

Disse-me ainda que o trabalho doméstico não é valorizado. “É um trabalho que não dá 

oportunidade de crescer. A doméstica vai crescer como? Só se ela tiver um sonho e for 

atrás dele”. Já Dolores afirmou que de faxina já não gosta mais. “A pessoa te contrata 

para dar faxina, depois vai aumentando [o serviço] para passar roupa, cozinhar... Não 

recusava porque precisava sustentar meus filhos”. Dolores, certa vez, trabalhara como 

babá em uma mesma família, além de cuidar da casa e cozinhar. “O acordo sempre foi 

esse, cuidar das três coisas. Era a necessidade, né?! Não recusei, mas fiquei apenas 3 

meses”.  

Estudando a trajetória de trabalhadoras domésticas remuneradas, é bastante 

comum o relato sobre o acúmulo de função em uma mesma casa. Muitas são 

contratadas, a princípio, para cuidar de uma criança e, aos poucos, as tarefas vão se 

estendendo para a limpeza da casa, cuidado com as roupas e para o preparo de 

alimentos. À medida em que a criança vai crescendo, as atribuições da trabalhadora 

voltam-se apenas para o espaço da casa. Esse fluxo é bastante comum, sobretudo, no 

caso das trabalhadoras domésticas remuneradas mensalistas, mas podem ocorrer 

também no caso daquelas que são contratadas sem vínculo. Com a legislação vigente, 

esse tipo de “manobra” por parte dos patrões poderia não mais acontecer, mas, como já 

foi apontado na literatura e também de acordo com os dados de minha pesquisa, a 

maioria das trabalhadoras domésticas remuneradas ainda atua na informalidade e, por 

uma questão de necessidade de permanência no “emprego”, acaba aceitando uma 

jornada além do que foi acordado inicialmente. 

Quanto ao tipo de inserção no trabalho doméstico remunerado, do grupo 

pesquisado, 32 mulheres são diaristas (53 %); 19 mulheres mensalistas (31%); 7 estão 

desempregadas (12%) e, atuando em outro setor, hoje, 2 mulheres (4%). A respeito do 

aumento do número de diaristas no Brasil e, em especial no Rio de Janeiro, é importante 

destacar o trabalho de Fraga (2013) que faz uma ampla discussão acerca do crescimento 

nessa forma de atuação no serviço doméstico. Na referida abordagem, diarista é a 

pessoa que trabalha somente algumas vezes na semana, em um mesmo domicílio e que 

é remunerada no dia em que executou o trabalho.  
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As proposições de Fraga (2013) para o aumento do quantitativo de diaristas 

foram a diminuição do tamanho das famílias que estão, atualmente, com menos filhos; 

mais pessoas morando sozinhas e a ampliação da participação feminina no mercado de 

trabalho, incluindo mulheres com baixo poder aquisitivo, que não poderiam contratar 

uma trabalhadora doméstica mensalista. Além desses fatores, a relação estabelecida 

entre as famílias e o serviço doméstico foi alterada pelo Estado brasileiro, resultando na 

aprovação da “PEC das Domésticas”, o que levou os grupos familiares a repensarem a 

solução via trabalhadora doméstica remunerada, ampliando a contratação de diaristas, 

como mencionei no primeiro capítulo da tese.  

Ao projetarem permanecer por mais tempo (alguns anos) no trabalho doméstico, 

mesmo no caso daquelas que já se aposentaram, a razão geralmente está centrada na 

família, como já referido aqui. Apesar de relatarem cansaço ou o desejo em mudar de 

área de trabalho através de uma qualificação, as trabalhadoras domésticas remuneradas 

pretendem postergar sua saída do atual emprego devido à dependência de filhos (as) ou 

netos (as) pelo seu trabalho. Muitas pretendem garantir a formação e um futuro melhor 

à sua prole para, num momento posterior, pensarem em si mesmas.  

Na fala de poucas entrevistadas, é perceptível a vivência de um trabalho com 

direitos efetivados como carteira profissional assinada, recebimento de benefícios e uma 

maior “ajuda” por parte dos empregadores. Trata-se de famílias empregadoras com 

maior poder aquisitivo e que possuem em seu quadro de funcionários mais de um 

trabalhador doméstico, como cozinheira, faxineira, passadeira e jardineiro, como dito 

anteriormente a partir do caso de Dona Gorete. 

No grupo de mulheres entrevistadas, apenas três trabalham em residências que 

dispõem de outros empregados domésticos. Das entrevistadas, duas são cozinheiras e 

uma atua como babá. As trabalhadoras domésticas também enfatizaram o poder 

aquisitivo das famílias que podem contratar um trabalhador ‘folguista49’. Conforme me 

relatou Maria, uma das trabalhadoras que atua como cozinheira mensalista, “hoje em 

dia, para se pagar uma folguista, é preciso ter condições [financeiras]. Não é pra quem 

quer, é pra quem pode!”. 

Há trabalhadoras domésticas remuneradas que possuem certa autonomia nas 

casas em que trabalham, onde possuem total liberdade acerca do serviço prestado aos 

                                                           
49 Folguista (ou revezante) é o empregado contratado para trabalhar no lugar de outro empregado, no dia 
em que este se encontra de folga.  
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seus patrões, seja na organização da casa, na elaboração dos cardápios, ou até mesmo no 

arranjo dos horários de chegada e saída do serviço, por exemplo. Umas, inclusive, 

reforçam a preferência em trabalhar na cidade do Rio, em função de haver uma menor 

tutela das patroas, enquanto que, na Baixada, além de certa “exploração”, como o 

excesso de atribuições no serviço doméstico, as patroas ficam “vigiando” e “inventando 

mais e mais trabalho”. Segundo as trabalhadoras, nos bairros do Rio de Janeiro, as 

atividades já são previamente programadas junto aos patrões, que nem sempre estão em 

casa, o que as deixa mais livres para executarem suas tarefas de forma mais autônoma. 

Às trabalhadoras que consideram ter sua autonomia tolhida pelos patrões restam, como 

táticas, os dispositivos de resistência. Assim, elas vão adequando as demandas das 

famílias empregadoras às suas formas particulares de operar nesse universo de mando e 

obediência. 

Também há por parte das trabalhadoras domésticas a elaboração de estratégias 

de organização em relação à carga horária e número de casas trabalhadas, como no caso 

de Rosa, já mencionado anteriormente. Um dos critérios utilizados por Rosa é trabalhar 

em casas com uma ou duas pessoas, no máximo. A trabalhadora doméstica acredita que 

assim trabalhará menos e em apenas um dia, ficando livre para trabalhar em mais uma 

casa e ainda ter tempo para cuidar de sua família: “Três dias trabalhando para mim está 

bom! Assim consigo cuidar das minhas coisas e da minha netinha”. Desse modo, Rosa 

tem a oportunidade de uma melhor articulação do trabalho produtivo e o trabalho 

reprodutivo, uma vez que dispõe de mais tempo em função do modo de trabalho 

(FRAGA, 2013, p. 31), não precisando recorrer a serviços de equipamentos públicos 

como creches e pré-escolas, já tão precarizados na Baixada Fluminense.  

Rosa ressalta ainda que não permanece na casa dos patrões o dia todo, organiza 

o seu horário, executa suas tarefas e, assim que termina o serviço, sai antes do horário 

previamente estipulado com os patrões: “Posso sair mais cedo, porque trabalho com fé! 

Assim o tempo rende!”. Aqui interpreto a expressão “trabalhar com fé” como algo que 

se faz de verdade, com confiança e perseverança. Rosa, ao enfatizar que “trabalha de 

verdade”, que não brinca em serviço, possui a crença de que o trabalho árduo tem sua 

recompensa que, em seu caso, é sair mais cedo da casa dos patrões. Rosa se aproxima 

de Leninha, personagem do texto Do Fundo do Buraco, de Jessé de Souza (2018, p. 

142), que afirma ser “um pé de boi para trabalhar” e que, quanto mais trabalha, mais 

tem vontade de trabalhar, porque, embora saiba da desvalorização de um “trabalho 
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pesado”, é grata pela chance de poder garantir, para si e para suas filhas, uma qualidade 

de vida melhor, longe da pobreza extrema. Rosa e Leninha conhecem todas as questões 

de desigualdades imbricadas em suas funções, reconhecem o esforço que precisam fazer 

para estarem bem-dispostas para suas tarefas diárias, mas não esmorecem e não se 

negam a executar bem aquilo que sabem fazer desde sempre. 

No grupo de mulheres pesquisado há casos em que a trabalhadora doméstica foi 

babá e a criança de quem ela cuidou, no passado, agora é sua patroa. Na percepção das 

trabalhadoras domésticas, esse fato lhes confere certa autoridade para com a patroa 

devido ao tempo de permanência junto à sua família e por considerar que há uma 

relação de intimidade em decorrência do cuidado prestado àquela pessoa na infância. 

Nesse caso, há uma fala importante de Solange, que me confidenciou que, quando é 

preciso, adverte a patroa em relação aos cuidados com a própria filha. Sua patroa hoje é 

médica e faz uso de remédios controlados para dormir. Solange, às vezes, sente a 

necessidade de alertá-la sobre a necessidade da criança de maior atenção, sobretudo, nos 

dias e horários em que a babá não está trabalhando. Aqui, percebe-se que a relação 

forjada entre Solange enquanto babá e a patroa lhe permite ultrapassar os limites da 

relação funcionária – empregadora, devido ao tempo que Solange se dedicou à patroa na 

infância como sua babá e esse tempo juntas, nos termos da trabalhadora doméstica, 

permite que ela tenha certa autonomia e “autoridade” para alertá-la sobre os cuidados 

com a filha: “Eu posso, porque eu já fui babá da mãe e agora sou babá da filha”. 

No universo de trabalho das mulheres da pesquisa, percebi a presença de 

compensações, como no caso de Isaura que não recebeu o fundo de garantia, ao longo 

de um tempo de trabalho com uma família, mas que, por outro lado, “recebeu muito 

mais do que o benefício” a que tinha direito. Isaura trabalhou por 16 anos com carteira 

de trabalho assinada (hoje atua como diarista), mas os patrões não pagavam o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Por outro lado, ajudaram nos estudos de sua 

filha e no pagamento de cursos de língua estrangeira para a menina. “Dei sorte! Digo 

que fui privilegiada! Não recebi o fundo de garantia, mas ganhei muito mais que 

isso!”, contou-me Isaura, emocionada. 

O caso de Silvana é exemplar quando pensamos em possíveis motivos que 

levam as trabalhadoras domésticas a permanecerem no trabalho, para além daqueles 

diretamente relacionados ao sustento dos filhos e/ou do grupo familiar. Além dos 

presentes e das doações de objetos usados que já não possuem valor material e afetivo 
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para os patrões, existe a questão do empréstimo em dinheiro e do endividamento da 

trabalhadora para com os patrões. Aqui pode estar presente mais um elemento que 

diferencia a relação apenas operacional entre um funcionário e seu empregador, há uma 

dívida e uma forma de consolidar uma dependência da trabalhadora doméstica, que a 

faz permanecer no trabalho, ainda que não deseje mais. Selma, outra trabalhadora 

doméstica entrevistada, afirmou adorar os patrões, mas que está cansada do serviço 

doméstico. Ainda não saiu do emprego porque sabe que não vai conseguir ganhar mais 

do que ganha em outra casa, além da dívida que adquiriu com os patrões para a 

construção de sua casa. Parte do que ela deve a eles é descontada de seu salário 

mensalmente.  

Sobre a possibilidade de as trabalhadoras domésticas serem tratadas pelos 

patrões como se fossem parte da família empregadora, apareceram, nas entrevistas, 

opiniões divergentes, conforme já pontuei. Muitas mulheres mencionaram ter uma boa 

relação com os patrões, em especial com as patroas, e algumas reforçam a ideia de 

“patroa amiga”, ou alguém a quem elas “devem muito”, devido a ajudas pontuais com 

os filhos, pelo aprendizado que muitas afirmam ter tido na casa dos patrões, por 

concessão de empréstimos em dinheiro, presentes ou com as oportunidades dadas. 

Algumas trabalhadoras referem um grau de intimidade com as patroas, sendo elas, as 

empregadas, até suas confidentes. No entanto, a maioria das mulheres reforça a ideia de 

que estão ali nas casas de seus patrões para trabalhar, oferecer um tipo de serviço e não 

para serem amigas ou alguém da família.  

O limite entre ser funcionária e alguém pertencente à família pode ser 

evidenciado nos fragmentos anotados em meu caderno de campo: 

 
Sei que sou só empregada. O que está valendo ali é o meu trabalho! 
(JOANA, 28 anos, mensalista, entrevistada em 07 de abril de 2016 - 
Patronato).  
 
Em muitas famílias há certa ligação entre patroa e empregada. Até parar o 
que está fazendo para conversar com a patroa, ouvir a patroa, faz parte do 
meu trabalho. (JULIETA, 48 anos, diarista, entrevistada em 10 de maio de 
2016). 

 
 
 O caso de Mônica é bom para pensar essa relação da trabalhadora como “quase” 

da família empregadora. Mônica, de 53 anos, é trabalhadora doméstica mensalista e 

trabalha com a mesma família há 23 anos, com carteira de trabalho assinada, no bairro 
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Humaitá, no Rio de Janeiro. Começou como babá dos filhos dos patrões e “foi ficando”, 

como ela me disse. Em decorrência de um câncer na hipófise, a trabalhadora doméstica 

está em vias de se aposentar. Contou-me que, quando descobriu a doença, os patrões lhe 

deram toda a assistência e até hoje arcam com os custos de plano de saúde, assim como 

arcaram com as despesas da cirurgia a que precisou se submeter. Embora já possua o 

laudo médico para se aposentar, Mônica me confidenciou que “está enrolando”, porque 

gosta muito dos patrões e não quer sair do emprego. Disse que vai sentir muitas 

saudades. Mônica dorme no trabalho de segunda a sábado e, quando os patrões viajam, 

volta para casa em Nova Iguaçu, mas ressaltou sentir muita falta deles. A patroa diz que 

Mônica é a “mãe pretinha50” dela e o filho mais novo de Mônica foi praticamente criado 

na casa dos patrões até os 5 anos, quando uma tia passou a tomar conta do menino. Os 

patrões ajudaram com estudos, roupas, “tudo”, até os 18 anos. Pelos patrões ajudariam 

mais, mas o rapaz não quis. 

Mônica acredita nessa proximidade com família dos patrões e tem enorme 

gratidão a eles por conta de tantos auxílios recebidos. Fico me perguntando se seus 

patrões também pensam desse modo. Talvez essas dádivas, em forma de pagamento dos 

custos com a saúde e com despesas do filho, sejam formas maquiadas de inclusão dessa 

trabalhadora à família. Afinal, dispor de uma funcionária em bom estado de saúde daria 

à família um cotidiano com a mesma rotina, sem esforços adicionais de uma nova 

contratação. É possível que haja uma absoluta benevolência por parte da família 

empregadora, porque, assim, também se mantém a servidão nos moldes em que os 

patrões estão habituados. 

As trabalhadoras se ressentem por não conseguirem ser indiferentes à família 

empregadora, sobretudo quando há crianças envolvidas na execução de seu trabalho. 

Liliane, de 30 anos, que atuava como babá, mas também “cuidava” da casa dos patrões, 

se demitiu porque a patroa atrasara seu pagamento. Disse ainda que o combinado a 

receber seria o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reis), mas que recebera, nos 

últimos meses de trabalho, apenas R$800,00 (oitocentos reais), além de não receber o 

                                                           
50 Guerra (2017), sobre trabalhadoras domésticas que residem nas casas dos patrões, cita a questão da 
dependência afetiva e pessoal das funcionárias pela família empregadora. Segundo a autora, isso ocorre 
devido a “uma percepção, herdada dos tempos em que as [trabalhadoras domésticas] residentes eram 
chamadas de “crias da casa”, fortalecendo a ideia de pertencimento à família. Expressões utilizadas para 
se referir a elas, como “igual a uma filha”, “mãe preta”, “nossa amiga”, entre outras, são reproduções 
desse senso comum. No entanto, não simbolizam a horizontalidade típica das relações de amizade e 
parentesco e sim omitem uma relação de trabalho pautada na exploração.  
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valor do INSS, desde a assinatura de sua carteira de trabalho em 2014. Muito ressentida 

durante a entrevista, Liliane disse sentir saudade da criança de quem cuidava, pois as 

duas eram muito próximas: “Ela até dormia comigo, quando a mãe estava de plantão 

no hospital (a patroa é enfermeira)”. Para Liliane, trabalhar como doméstica “é uma 

coisa boa, mas que não faz bem porque envolve sentimento, como se [ela] fosse da 

família”. Na opinião da trabalhadora doméstica Selma, as trabalhadoras domésticas 

devem ser muito bem remuneradas porque fazem parte da rotina da casa e são como se 

fossem da família. Segundo Selma, ela sabe até mesmo quando a patroa briga com o 

marido e sabe de muitas de muitas de suas intimidades. “Nos damos muito bem! Tenho 

muito carinho por ela! No começo não era assim, mas agora tem muito afeto”.  

A partir desses dois exemplos, é possível perceber que nem sempre as 

trabalhadoras se mantêm neutras diante de uma situação laborativa. Embora muitas 

saibam que não são parte efetiva das famílias empregadoras, consideram que o afeto é 

também uma ferramenta que se enquadra na execução de seu trabalho, principalmente 

quando há o envolvimento com crianças. Conforme demonstrou Silveira (2014), em se 

tratando das babás, ter zelo pela criança de quem se cuida se diferencia de ter zelo pela 

casa. A forma amável como é construído esse sentimento consolida um vínculo afetivo 

que não se pode comparar à ligação da trabalhadora doméstica remunerada com seus 

patrões. 

 

 
3.5 - A qualificação: estudo, reconhecimento e busca de alternativas 

 
 

Do grupo de mulheres entrevistadas para a pesquisa, algumas estavam 

realizando o curso de formação para babás e cuidadores (as) de idosos no Centro Social 

São Vicente. Muitas delas já atuavam como domésticas – diaristas voltadas para a 

limpeza ou como mensalistas polivalentes, ou especializadas51, como cozinheiras, 

lavadeiras e passadeiras – e algumas pretendem migrar para a função de babá e/ou 

cuidadora.  

                                                           
51 Segundo Fraga (2013), a trabalhadora doméstica polivalente é aquela que se responsabiliza pelos 
afazeres domésticos em geral. O autor diferencia, ainda, a trabalhadora doméstica polivalente da 
trabalhadora doméstica especializada, cuja atribuição na casa dos patrões é desempenhar uma tarefa 
específica, como as citadas acima.  
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Muitas mulheres definem o trabalho doméstico como algo relacionado a pouca 

(ou nenhuma) escolaridade e esse seria um dos motivos de sua desvalorização: “O 

trabalho doméstico não é valorizado pela sociedade, porque é uma profissão que não 

exige estudo. Todas as empregadas são consideradas ignorantes!”. E é nesse quesito 

que elas mais investem ao se tratar de seus filhos(as), netos(as) e sobrinhos(as), por 

exemplo, e se orgulham muito em poder arcar com as despesas de uma escola particular 

e/ou de uma faculdade. Muitas de queixam e se arrependem de não terem estudado.  

Percebi, em relatos de algumas trabalhadoras domésticas entrevistadas, assim 

como também assinalou Alves (2013), que essas as mulheres são expostas a uma dupla 

privação de direitos:  

Inicialmente são destituídas na infância e na adolescência do direito à 
escolarização, seja pelas determinações de gênero/raça ou devido à sua 
condição de classe e às necessidades que dela decorrem, para ingressarem no 
mercado de trabalho sem garantia de direitos e precarizado. Quando chegam 
à vida adulta, sofrem a exigência de um nível de escolarização que elas não 
possuem, isso se torna uma barreira, para aquelas que desejam sair do serviço 
doméstico, para a participação nos processos de recrutamento e seleção para 
empregos nos setores da indústria, do comércio e serviços burocráticos. Neste 
contexto, restam-lhes as formas de trabalho em condições precárias, os 
pequenos serviços de lavar roupa para outras famílias, cuidar das crianças de 
outras mulheres e o emprego doméstico. Em muitos casos ainda persistem a 
ausência de garantias da estabilidade e sem as proteções decorrentes da 
condição de assalariadas com registro em carteira, as mulheres trabalhadoras 
se submetem às condições precárias de trabalho, perante a necessidade 
imperativa da sobrevivência (ALVES, 2013, p. 215).  

 

Para as mulheres entrevistadas, o trabalho doméstico remunerado não foi uma 

opção e estar trabalhando em uma idade própria para o estudo (durante a infância ou 

adolescência) era a maior urgência: “O trabalho doméstico nunca é uma escolha. Se 

não tem estudo, a única alternativa é casa de família”. Algumas trabalhadoras 

estudaram já na idade adulta, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), e poucas 

possuem cursos técnicos, nas áreas de Contabilidade, Magistério e Técnico em 

Enfermagem.  

Reitero que algumas trabalhadoras valorizam o aprendizado para o trabalho 

doméstico no cotidiano na casa dos patrões (SOUZA, 2018), porque, além de 

acreditarem que muito do que sabem apreenderam com as primeiras oportunidades de 

trabalho, consideram também que o fato de se deslocarem para o Rio de Janeiro 

oportuniza um contato com outras referências, outros hábitos e fontes de comunicação, 

novas vivências e, logo, novos aprendizados, como no caso de Silvana: “O que eu acho 
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melhor em ser trabalhadora doméstica é sair de casa, ver gente. A comunicação.... 

Aprender mais! Estando parada, a gente fica doente. Trabalhando, eu não sinto nada!”  

Em cursos de capacitação, como o que é oferecido pelo Centro Social São 

Vicente, em Nova Iguaçu, algumas dessas mulheres vislumbram uma possibilidade de 

mudança em sua trajetória de trabalho.  Nesse espaço específico de formação, é 

evidente a demanda por parte das trabalhadoras pela certificação, o diploma. Muitas 

delas acreditam já possuir a experiência necessária para o trabalho de cuidado, mas, em 

função de uma exigência dos patrões, matriculam-se e realizam o curso. Há também a 

questão, já mencionada, que é a maior valorização do trabalho de cuidado, que tem por 

exigência uma maior qualificação para a atuação, ao contrário do trabalho doméstico, 

por ser avaliado como um atributo “natural do feminino”, além de o trabalho de cuidado 

ser considerado, na visão nativa, como um ofício “mais valorizado”, com “menor 

estigma”, “com maior flexibilidade na carga horária” e “maior status social”. Pautando-

se nessa comparação, algumas trabalhadoras intencionam abandonar as atividades de 

faxineira diarista, passadeira e lavadeira para se tornarem babás ou cuidadoras de 

idosos.  

Barros (2013), ao defender a qualificação profissional para trabalhadoras 

domésticas, afirma que não é mais possível reproduzir a ideia social de que, para a 

realização do serviço doméstico, não é preciso aprender, justificando-a como uma 

atividade inerente ao feminino, própria da mulher, mãe, cuidadora e dona de casa. 

Somando-se a isso, a autora posiciona-se a favor da qualificação para o serviço 

doméstico em consonância com as normas internacionais específicas da Organização 

Internacional do Trabalho – a OIT – que orienta as modificações nas legislações e nas 

práticas relacionadas às trabalhadoras domésticas em âmbito mundial. É preciso 

compreender o trabalho doméstico do ponto de vista jurídico, com base na concepção 

daquilo que se entende por trabalho decente52 e com ênfase na capacitação profissional 

como uma ferramenta de valorização do trabalho doméstico remunerado. 

Em termos conceituais, a partir das normas internacionais do trabalho, a 

formação profissional ajusta não somente a formação para o trabalho, mas também se 

destina ao desenvolvimento pessoal, de modo que possa abranger questões econômicas, 

mas também o desenvolvimento humano e o desenvolvimento social, que são fatores 
                                                           
52 Nos termos de Barros (2013), o trabalho decente, um conceito ainda em construção, supõe a efetivação 
de direitos que só será alcançada a partir da democracia, justiça social e cidadania que possuem como 
base a educação, incluindo a formação profissional.  
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indispensáveis para o exercício da cidadania e para a garantia de direitos. Desse modo, 

“a formação profissional é considerada como um direito fundamental do trabalhador” 

(BARROS, 2013, p. 11).  

Em oposição à percepção nativa de algumas de minhas interlocutoras de que o 

trabalho doméstico é algo inato e naturalizado como uma atribuição feminina, 

percebemos, nas últimas décadas, que houve um aumento no interesse pela 

profissionalização da trabalhadora doméstica, com o surgimento de agências 

especializadas em seleção e encaminhamento, cursos de formação e outras formas de 

legitimação da atividade de trabalhadoras domésticas mensalistas, diaristas, babás e, 

mais recentemente, cuidadores de idosos, como mencionam Debert e Oliveira (2015). É 

importante salientar que esse aumento em cursos para formação de cuidadores de 

idosos53 é reflexo também da aceleração do envelhecimento em alguns países e da visão 

urgente em se pensar políticas públicas para pessoas idosas.  

Sobre a qualificação para o trabalho doméstico, Kofes (2001) faz referência a 

instituições religiosas e cursos em décadas passadas, a partir da perspectiva da 

assistência social, que apresentavam em suas orientações os termos-chave “limpeza e 

obediência”. Segundo a autora, mesmo sob ideologias diferentes, tais instituições 

tinham em comum entre seus objetivos: “interpor-se entre classes sociais diferentes e 

desiguais para preparar, com e por meio de mulheres, umas nos hábitos das outras” 

(KOFES, 2001, p. 384). Em tais cursos de formação, o doméstico assumia o caráter de 

“domesticar”, em que a domesticidade, para além de ser definida pelo doméstico, estava 

sobreposta para a trabalhadora doméstica na perspectiva do treinamento de hábitos 

culturais sob o modo de mando e obediência.  

Na descrição de tais instituições, Kofes (2001) ressalta a evitação da palavra 

“trabalhadora” que era substituída, na ocasião da certificação, pela categoria “auxiliar 

de serviços domésticos”. Nessa situação, havia a negação do status de trabalhadora para 

quem executava o serviço doméstico remunerado, o que, na atualidade, já não pode 

                                                           
53 De acordo com um breve mapeamento a partir da pesquisa, encontrei informações sobre cursos para 
formação de idosos na rede Senac tanto na cidade do Rio de Janeiro, como na Baixada Fluminense; na 
Escola Politécnica Joaquim Venâncio, na Fundação Osvaldo Cruz; no Instituto Federal do Rio, campus São 
Gonçalo; no Instituto Vital Brasil, em Niterói e no  Centro de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento –Cepe -, na 
Gávea. Cada curso de formação possui carga horária e pré-requisitos específicos, como faixa etária superior a 18 
anos e, exigida como escolaridade, o Ensino Fundamental completo, por exemplo,  e alguns dos cursos são 
pagos, como os da rede Senac, Instituto Vital Brasil e Cepe.  
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mais ocorrer devido à legislação, embora, na prática, o exercício pleno desse direito 

ainda não esteja ao alcance da maioria das mulheres inseridas nesse campo de trabalho.  

Confrontando o estudo realizado por Kofes (2001), sobretudo pelo tempo 

transcorrido, Oliveira (2007) aponta determinadas mudanças que vão desde os 

contornos apresentados pelos cursos até as relações trabalhistas entre trabalhadoras 

domésticas e empregadores. Os cursos para trabalhadoras domésticas, ao longo dos 

anos, alcançaram novos significados que estão vinculados a certas mudanças e períodos 

sociais. Kofes (2001) ressaltou um momento de transição da ética religiosa à ética 

racional e contratual no campo das influências sobre os cursos destinados às 

trabalhadoras. Já o cenário atual demonstra é que a racionalidade e o contratualismo, 

justapostos ao serviço doméstico remunerado, passam por importantes variações a partir 

do contexto social em que são aplicados (OLIVEIRA, 2007).   

Emanuela Oliveira (2007) realizou uma etnografia dos cursos oferecidos para 

trabalhadoras domésticas remuneradas e, como linha de análise, destacou que tais 

cursos, embora apresentem diferenças em suas propostas e de seus formatos,  

encontram-se polarizados em dois universos: um, que comporta os cursos 

disponibilizados por empresas que extrapolam a função de treinamento e também 

prestam serviços de agenciamento ao mercado de trabalho, e outro,  em que  se reúnem 

os cursos oferecidos no âmbito de um projeto social – Trabalho Doméstico Cidadão –, 

relacionado diretamente à organização sindical das trabalhadoras domésticas, cuja 

proposta abarca a qualificação profissional e social das trabalhadoras. O estudo 

evidenciou que, entre essas duas perspectivas de oferta de qualificação para 

trabalhadoras domésticas, existe uma tensão estrutural, verificada nas estratégias, 

observadas nos cursos, voltadas à “modelagem” da trabalhadora doméstica, que incidem 

em apontamentos e discussões relativas à sua condição de pessoa e ao seu corpo, 

considerando também aspectos de gênero. 

Os cursos para trabalhadoras domésticas investigados por Oliveira (2007), entre 

outros fatos, têm suas aulas organizadas de modo a oferecer às trabalhadoras domésticas 

a noção relativa ao funcionamento do espaço doméstico dos empregadores, cuja 

“estrutura e rotina são em geral tomadas como antagônicas às predominantes no 

ambiente doméstico do qual elas advêm” (OLIVEIRA, 2007, p. 20), evidenciando 

aspectos indicativos da dimensão de classe que estrutura a relação de trabalho.  A autora 



118 

 

ressalta que, nos cursos, há uma ênfase na racionalização do trabalho doméstico54, uma 

vez que parte do conteúdo ministrado apresenta saberes técnicos relativos à execução 

das tarefas domésticas, que abordam conteúdos que variam entre a programação e 

controle do tempo de trabalho até a transferência de noções referentes à obtenção de  

bons resultados nas atividades demandadas pela função (OLIVEIRA, 2007).  

De acordo com o Guia para programas de qualificação para as trabalhadoras 

domésticas da OIT (2011, p. 09), o Programa Trabalho Doméstico Cidadão – TDC -  foi 

um programa federal desenvolvido entre os anos de 2005 a 2007, no âmbito do Plano 

Setorial de Qualificação – Planseq -  do Ministério do Trabalho e Emprego e em diálogo 

com as trabalhadoras domésticas remuneradas e suas organizações sindicais. Contou, 

ainda, com o apoio da própria Organização Internacional de Trabalho – OIT -, das 

extintas Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – Seppir - e Secretaria 

de Políticas para as Mulheres –SPM- , Ministério da Educação – MEC- , Ministério das 

Cidades – Mcidades -, Ministério da Previdência Social – MPS -, Caixa Econômica 

Federal – CEF -  e Secretaria Geral da Presidência da República.  

Havia uma previsão de que as ações do Programa Trabalho Doméstico 

Cidadão55 levassem a uma “qualificação social e profissional” das trabalhadoras 

domésticas, proporcionando a elas um aumento de escolaridade, além de uma 

confluência em políticas públicas, que pudessem gerar a ampliação da proteção social, a 

consolidação da representação das trabalhadoras domésticas e um consequente avanço 

de condições dessa categoria. Desse modo, o programa foi a primeira política pública a 
                                                           
54 Ainda que as formações possuam um ponto comum, como a defesa da impessoalidade na relação entre 
trabalhadoras e empregadores, por exemplo, Oliveira (2007) observou que, no caso dos cursos ofertados 
pela empresa, essa diretriz reforça a subalternidade da trabalhadora, ao passo que, no projeto social, esse 
distanciamento é direcionado a uma posição que sugere a igualdade de direitos e deveres em relação aos 
demais trabalhadores. A pessoa na qual o curso empresarial está centrado é idealizada a partir do trabalho. 
Assim se evidencia, no caso específico do trabalho doméstico, determinadas características pessoais como 
fundamentais à trabalhadora, “entre as quais estão a honestidade, a descrição, o recato, a higiene, o bom 
humor, a disposição”. Já no curso oferecido pelo projeto Trabalho Doméstico Cidadão, a pessoa é 
pensada por meio da cidadania e são desenvolvidas, junto às frequentadoras das aulas, “a noção de 
direitos e deveres, da consciência crítica, o desenvolvimento da ética, da autoestima, do se cuidar" 
(OLIVEIRA, 2007, p. 115).   
55 O TDC foi um “projeto piloto”, desdobrado em duas fases, sendo a primeira executada, nos anos de 
2005 – 2007, a partir de três subprojetos, a saber: I- Qualificação Social e Profissional e Elevação de 
Escolaridade, cujos temas abordados foram identidade e cultura, trabalho decente, participação, 
empoderamento e qualidade de vida; II - Fortalecimento da Organização e Representação Sindical das 
Trabalhadoras, que tinha como objetivo fomentar mais intervenções políticas e sindicais e, também, 
capacitar organizações sindicais para o pleno exercício dessa atividade; e III - Intervenção nas Políticas 
Públicas, cujo foco central foi a capacitação de trabalhadoras domésticas para uma cooperação para o 
alargamento e aprimoramento das Políticas no País, em especial, aquelas direcionadas ao universo 
trabalho doméstico remunerado. No ano de 2008, o Governo paralisou o programa Trabalho Doméstico 
Cidadão e nenhum recurso a partir de outubro deste ano foi aplicado (SILVA et al, 2017).  
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contar com a participação de trabalhadoras domésticas remuneradas, que eram 

planejadoras e também o público-alvo das ações. Estima-se que mais de 300 

trabalhadoras domésticas de seis estados - Bahia, Sergipe, Pernambuco, Maranhão, Rio 

de Janeiro e São Paulo - foram beneficiadas no Brasil. 

Para as trabalhadoras domésticas, esses espaços educativos do Programa 

Trabalho Doméstico Cidadão se configuraram como ambientes de reconhecimento e de 

valorização do trabalho realizado por elas e de descobrimento do poder e da coragem 

dentro de cada uma. Alves (2013)56 reconhece tal espaço como lugar de expressão 

pessoal e possibilidade de consolidação do processo emancipatório, de autonomia e 

organização como categoria profissional das trabalhadoras, mas também como uma 

direção para assimilação de conhecimentos, socialização de informações, aprendizagens 

e saberes. 

Nos termos de Alves (2013, p. 203), a educação, para esse grupo de mulheres, 

adquiriu novos significados: “Nas palavras delas, a educação, ganha força, tom e 

diferentes sentidos” e a participação de trabalhadoras domésticas nesse projeto de 

qualificação profissional é o efeito mais imediato de um largo processo de luta por 

direitos. A conquista da formação intelectual é o referencial para o desenvolvimento de 

uma direção emancipatória, sobretudo ao que se refere à “autodeterminação individual” 

e à consolidação da identidade coletiva, além da obtenção de sua cidadania e de seus 

direitos. Desse modo, para as trabalhadoras domésticas, a busca pela escolarização é 

estratégica para o enfrentamento do sexismo, do racismo e para a promoção da equidade 

de gênero (ALVES, 2013). 

Conforme discorri na introdução da tese, no Centro Social São Vicente, dentre 

os cursos de qualificação oferecidos, identificamos, em março de 2015, a oficina de 

Artes Domésticas que consiste em oferecer formação nas áreas de cuidador (a) de 

idosos/babá, cozinheiro (a) e jardineiro e que tem como público alvo homens e mulheres 

que já atuam nessas áreas ou que buscam pela inserção em atividades de serviço 

doméstico. Também me foi informado, em entrevista com a direção da instituição, que 

houvera uma adaptação na nomenclatura e no conteúdo programático do curso, uma vez 

que a denominação “Capacitação para o Trabalho Doméstico” não atraía as pessoas da 

                                                           
56 O estudo de Alves (2013) teve como objeto de pesquisa o Programa Trabalho Doméstico Cidadão, cuja 
experiência educativa tinha como proposta a gestão participativa e transversal e a promoção da igualdade 
e a cidadania plena para as trabalhadoras e trabalhadores domésticos/as. 
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comunidade. Diante dessa informação, é possível perceber que, para a comunidade que 

circunda a instituição, uma capacitação para o universo do serviço doméstico não é 

atraente. Como mencionei anteriormente, talvez haja uma percepção equivocada e uma 

naturalização de que, para se executar uma tarefa doméstica, não é preciso aprendizado, 

uma vez que as mulheres já nascem ‘aptas’ para atuar nesse universo, além de poder 

haver o estigma do que esse trabalho representou e ainda representa, em nossa 

sociedade, um ofício que não gera lucro e que é invisível do ponto de vista social.  

Sobre a relação da monitora com as alunas do curso de babá e cuidador(a) de 

idosos, não é possível fazer muitas inferências, pois as entrevistas, como foi 

mencionado, eram realizadas nos períodos de intervalos das aulas. Houve apenas um 

único contato com as mulheres/alunas durante as aulas, em um dia em que a monitora se 

atrasou e eu pude, então, acompanhar uma atividade prática. No entanto, conforme 

mencionei na introdução da tese, a monitora não permitia que as alunas expusessem, 

durante as aulas, experiências e vivências decorrentes de suas atividades de trabalho. 

Segundo ela, o tempo utilizado para esses relatos e trocas de experiências poderia 

comprometer o cronograma de atividades proposto no plano de ensino do curso. Desse 

modo, evitavam-se comentários acerca das vivências laborais das alunas e, ainda, a 

orientação para que elas também evitassem emitir qualquer tipo de opinião em seus 

futuros empregos como cuidadoras e/ou babás.  

Segundo Oliveira (2007), há um destaque para a necessidade de discrição da 

trabalhadora doméstica sobre a circulação de informações acerca do ambiente e da vida 

das famílias empregadoras. O que é considerado “adequado” ao exercício da função de 

trabalhadora doméstica sobre seu modo de trabalhar, ser e agir dentro do ambiente 

doméstico dos empregadores se dá a partir de uma demanda técnica e operacional, mas 

também comportamental. Assim, os cursos desvendam uma tática de “modelagem” da 

trabalhadora enquanto pessoa, que incide por referências de classe, de limpeza e de 

moralidade.  

Evidencia-se com essa questão o caráter “domesticador”, nos termos de Kofes 

(2001), do curso de babás e cuidadores(as) de idosos, através da orientação por parte da 

instrutora de uma postura social diante do outro, de treinamento dos hábitos culturais, a 

partir da afirmativa de que não há espaço para relatos sobre as experiências e vivências 

das alunas como trabalhadoras domésticas remuneradas em seus atuais espaços de 

trabalho. As alunas ainda são orientadas a se silenciarem em seus futuros empregos, de 
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modo que não venham a interferir nos assuntos privados das famílias para as quais 

prestarão seus serviços, deixando evidente a pretensão de uma futura relação de mando 

e obediência e a ideia da empregada como “não pessoa”, aquela que não tem sua 

presença percebida/reconhecida pelos patrões, exceto quando desejam solicitar alguma 

tarefa, como demarca Goffman (2009). 

Para Claudia Ribeiro (2014), o conceito de estigma está relacionado a uma 

conjunção de predicados depreciativos, que diminuem ou marcam o sujeito 

estigmatizado. Além disso, simboliza “pré-noções” que promovem a confirmação de 

relações de diferenciação social. A estigmatização é uma construção moral, em torno da 

qual se constroem critérios de distinção social, aos quais cumprem formas distintas de 

tratamento e reconhecimento social. Seus contornos são bem frouxos, julgando que a 

mesma característica pode ser considerada de maneiras distintas em sociedades 

diferentes. A trabalhadora doméstica ocupa uma determinada posição social, que advém 

da imagem que os outros lhe imputam e das relações que estabelecem com ela. Além 

disso, vivencia sua posição social tendo como referência os padrões de conduta e a 

aparência pré-estabelecida pelo outro (RIBEIRO, 2014). A representação do termo 

“empregada doméstica” está eivada de um sentido histórico associado à subordinação, à 

dominação e ao desrespeito típico do tratamento fixado a criadagem.  

A partir das questões aqui colocadas, é possível considerar que as atividades de 

formação para o serviço doméstico no Centro Social São Vicente podem ser norteadas 

por relações sociais pautadas na “dominação-subordinação” (FARIAS, 1983), em que  

mulheres com condições sociais desiguais estabelecem vínculos – que podem ser 

temporários ou não – mas possuem objetivos diferentes, como no caso das patroas e 

trabalhadoras domésticas remuneradas. 

Farias (1983) acredita que a permanência no serviço doméstico como 

possibilidade para mulheres de grupos populares não permite que os limites de uma 

socialização para a domesticidade sejam ultrapassados. Para a autora, há, na relação 

entre patroas e trabalhadoras, elementos ideológicos que justificam as relações de 

dominação presentes nesse universo laboral e reveladas nas diferentes formas de 

exploração e discriminação social, por parte das patroas, e, por outro lado, despertando, 

nas trabalhadoras, em suas experiências da condição subordinada, sentimentos de 

conformação, ambiguidade e, também, de revolta.  
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É importante destacar que as trabalhadoras domésticas são levadas a lidar com 

um espaço doméstico diferente do seu próprio espaço de residência, tendo que se 

adaptar a novos hábitos, costumes, horários e demandas e, para além disso, apreendem 

novos códigos de comportamento e afazeres domésticos, como limpar, elaborar pratos, 

entre outras atribuições específicas à sua função. No entanto, essas mulheres, em 

especial as que estão em uma faixa etária mais alta, não transpõem o limite do trabalho 

no espaço doméstico. Elas acumulam experiência, mas não deixam esse universo e 

migram para outras áreas, por exemplo. Essa migração se dá no caso das trabalhadoras 

mais novas e que ainda vislumbram alguma possibilidade de mudança em suas 

trajetórias de vida e laborativa. Um dos pontos que faz as trabalhadoras domésticas mais 

jovens acreditarem em um novo futuro de trabalho está em um maior reconhecimento 

do trabalho de cuidado (GUIMARÃES, 2016). Mesmo com a regulamentação57 do 

trabalho doméstico remunerado, as entrevistadas consideram que, como babás e/ou 

cuidadoras, vão “trabalhar menos e ganhar mais”.  

Liane Silveira (2014) aponta que muitas babás (e aqui incluo as cuidadoras), ao 

serem contratadas para cuidar da criança [ou idoso(a)] de uma família, são levadas a 

uma posição “diferenciada e hierarquicamente superior” das outras pessoas que 

trabalham na gestão doméstica. Em outras palavras, atuar como trabalhadora doméstica, 

para muitas das alunas que pretendem se tornar cuidadoras e/ou babás, é “decair na 

hierarquia” entre as profissões. 

A partir dessas considerações, aponto para a qualificação como uma 

possibilidade de valorização do campo do serviço doméstico, mas também saliento a 

condução de atividades de capacitação engendradas em relações de mando e obediência, 

que indicam um retrocesso diante de toda a luta da categoria até os dias atuais. Outro 

ponto observado, a partir das entrevistas com as trabalhadoras domésticas, foi o desejo 

                                                           
57 Em outubro de 2017, participei da composição de uma mesa-redonda sobre as lutas do movimento de 
trabalhadoras domésticas para o alcance de direitos. Na mesa, estávamos eu e Nair Jane, uma de minhas 
interlocutoras nesta pesquisa, e um advogado trabalhista. A atividade era parte da programação do “ VI 
Encontro de Cuidadores do Estado do Rio de Janeiro: Todos pelo reconhecimento da profissão!”, 
realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e organizado pela Associação dos 
Cuidadores da Pessoa Idosa, da Saúde Mental, e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro (ACIERJ), 
em parceria com a Divisão de Extensão da Universidade da Terceira Idade da UERJ. Como o próprio 
título da mesa sugeria, há, por parte da categoria de cuidadores um movimento que demanda a 
regulamentação da profissão e era interesse dos participantes do evento, compreender como se deu a luta 
das trabalhadoras domésticas até conseguirem uma legislação própria. Ao contrário do que imaginam as 
mulheres que entrevistei, a profissão de cuidador também é marcada por uma série de desafios, dentre os 
quais está a regulamentação e a formalização da profissão.  
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de migração para a área de cuidado, como expectativa de melhoria da qualidade de vida 

e maior reconhecimento profissional, o que não é exatamente assim em termos práticos.  

Pensar os diversos temas trazidos neste capítulo permite compreender a dupla 

importância do trabalho doméstico para essas mulheres, tanto no que diz respeito ao 

provimento de seus grupos familiares, mas também como alternativa de manutenção de 

seu próprio ofício, importante para sua sobrevivência,  que poderá ser mais valorizado 

ou que ainda poderá sofrer uma transição a partir de novas possibilidades de inserção 

em um outro setor.  

 No próximo capítulo, a discussão será sobre os sindicatos da categoria de 

trabalhadoras domésticas, entendidos aqui como importantes locais de luta para que as 

condições de trabalho sejam adequadas e resguardadas por direitos e legislação própria.   
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CAPÍTULO 4 

SOBRE O DOMÉSTICO NO PÚBLICO: SINDICATOS, LUTAS E 

DIREITOS 

 

Ampliar as análises do campo para os Sindicatos de Trabalhadoras Domésticas e 

o movimento sindical da categoria de trabalhadoras domésticas remuneradas foi algo 

construído ao longo da própria pesquisa, sem planejamento prévio.  Devido à 

possibilidade de um maior contato com mulheres que tinham o perfil para a pesquisa,  

aproximei-me desses espaços, o que foi uma grata surpresa, tanto pela oportunidade do 

convívio com mulheres com trajetórias admiráveis, como pelas experiências e 

informações que me foram concedidas a partir do contato com as trabalhadoras que 

demandavam alguma ação dessas entidades e, ainda, por ter podido participar de alguns 

eventos da categoria, o que  me propiciou um contato mais próximo com algumas 

líderes sindicais.  

No capítulo 1, ao discutir o conceito do trabalho doméstico remunerado e sua 

legislação, pude demarcar o longo processo de conquistas de direitos, que foi 

caracterizado, sobretudo, por muitas descontinuidades, em decorrência dos avanços e 

retrocessos no âmbito jurídico ao longo dos anos e a cada conquista. Porém, não é 

possível dissociar o coletivo de mulheres, trabalhadoras domésticas remuneradas, antes 

inseridas em associações e, mais tarde, nos sindicatos que se expandiram pelo território 

brasileiro. 

Neste último capítulo, minha intenção é demarcar a existência desses espaços de 

luta que foram fundamentais para o alcance de direitos das trabalhadoras domésticas 

remuneradas e mencionar como esses direitos, que tardaram tanto a chegar, se dão de 

forma concreta na vida das mulheres que estão por trás desses equipamentos de 

representação política da categoria.  Pretendo, ainda, demonstrar a relação entre o uso 

dos dispositivos de resistência e a luta na arena pública, através dos sindicatos, mas 

também como esses recursos são acionados nos espaços domésticos de trabalho e em 

situações cotidianas e vivências dessas mulheres. 
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4.1 –Das Associações aos Sindicatos de Trabalhadoras Domésticas: 
 lutas e conquista de direitos 

 
 
A primeira Associação de Empregadas Domésticas foi criada no dia 08 de julho 

de 1936, na cidade de Santos – SP, por Laudelina de Campos Melo58, pioneira no 

movimento da categoria de trabalhadoras domésticas no país (PINTO, 1993; 

BERNARDINO-COSTA, 2007; GUIMARÃES, 2016).  

Segundo Elisabete Pinto (1993), Laudelina foi uma militante, sindicalista, 

consciente da situação da mulher negra já nos anos de 1925, sem se declarar feminista. 

A partir de sua pesquisa, foi possível conhecer de que maneira Laudelina desenvolveu 

sua personalidade por meio das situações por ela vividas, mas também demonstrando a 

construção da sociedade em períodos específicos e, particularmente, como se davam as 

relações das trabalhadoras domésticas com outros grupos sociais e com a sociedade 

mais ampla. O que se obteve na narrativa de vida de Laudelina foi “a interseção entre o 

individual e o social” (PINTO, 1993, p. 36).  

Na infância, em idade escolar, Laudelina já se encontrava em um processo de 

constituição de sua identidade “enquanto membro da classe pobre e como pessoa negra, 

através de tentativas de superação das discriminações étnicas e sociais” (PINTO, 1993, 

p. 157). Anos depois, participou da fundação de uma associação recreativa chamada 

Saudades de Campinas, na cidade de Santos, em finais de 1924 e início de 1925: 

“Naquela época não havia esta posição forte da mulher, então a gente movimentava 

mais a parte beneficente” (LAUDELINA em entrevista para PINTO, 1993). Em 1936, 

torna-se, enfim, um sujeito político, assumindo a atuação no movimento de 

trabalhadoras domésticas. 

Ainda nos dias de hoje é possível perceber como a figura de Laudelina é 

inspiradora para outras mulheres, trabalhadoras domésticas remuneradas que 

permanecem na militância, buscando melhorias para a categoria. Em alguns eventos de  

que pude participar, durante dinâmicas e/ou relatos, eram frequentes as alusões à 

Laudelina como inspiração e encorajamento para as ações na atualidade. Recentemente, 

                                                           
58 Nascida em 12 de outubro de 1904, na cidade de Poços de Caldas – MG, Laudelina trabalhou aos 7 
anos como babá, porém, sem remuneração. Entre a idade de 16 a 17 anos, passou a atuar no serviço 
doméstico de forma sistemática (PINTO, 1993).  
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em agosto de 2017, a Fenatrad59, juntamente com a Organização Não-Governamental 

Themis - Gênero, Justiça e Direitos Humanos60, com o apoio da OIT, fizeram uma 

homenagem à ativista sindical, lançando o Aplicativo Laudelina61 para aparelhos 

celulares, com o objetivo de promover os direitos das trabalhadoras domésticas e 

possibilitar a aproximação e o engajamento da categoria. O aplicativo dispõe de 

ferramentas como uma calculadora de benefícios e uma rede de contatos. É possível, 

por meio do programa, a criação de uma rede de contatos entre trabalhadoras 

domésticas e suas entidades representativas. Dispõe, ainda, de lista de telefones e 

endereços úteis e de um campo para denúncias de abusos nos espaços de trabalho.  

Retomando a discussão sobre a Associação de Empregadas Domésticas de 

Santos, ainda que funcionasse numa perspectiva beneficente, em 1942, a entidade 

encerrou suas atividades em decorrência da proibição do governo Vargas de atividades 

políticas de associações profissionais e de sindicatos. Em 1946, a Associação foi 

reaberta, e as militantes envolvidas continuaram organizadas como antes, encaminhando 

as trabalhadoras para os serviços disponíveis, algumas ações beneficentes, serviços de 

saúde e cursos de alfabetização.  

Em 1949, Laudelina se mudou para Campinas a convite da família para a qual 

trabalhava em Santos e, em 1961, com o importante apoio do Sindicato dos 

Trabalhadores da Indústria da Construção Imobiliária de Campinas, funda a Associação 

Profissional Beneficente das Empregadas Domésticas de Campinas (GUIMARÃES, 

2016). 

Nos anos que se seguiram, foram surgindo outras associações no país. Contudo, 

em 1964, com a instauração da Ditadura Militar, logo que se deu o golpe, os sindicatos 

trabalhistas tiveram suas atividades encerradas. A partir desse momento, o caráter 

reivindicatório da Associação das Empregadas Domésticas foi moldado aos termos da 

época, reassumindo um perfil beneficente. Laudelina, porém, pautava a necessidade de 
                                                           
59 De acordo com Fraga (2006), a instituição dos sindicatos de trabalhadores domésticos no Brasil 
resultou na criação da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas – Fenatrad - no ano de 1997, 
inicialmente presidida por Anna Semião de Lima e, desde 2001, por Creuza Maria Oliveira. No ano 
seguinte, a FENATRAD passou a ter aderência à Central Única dos Trabalhadores – CUT-, através de sua 
filiação à Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços - Contracs.  
60 A organização, com sede em Porto Alegre – RS, foi fundada no ano de 1993 por um grupo 
de advogadas e cientistas sociais feministas, com foco no enfrentamento da discriminação contra 
mulheres no sistema de justiça (Themis – Gênero, Justiça e Direitos Humanos. Disponível em: 
http://themis.org.br/somos/historia/ . Acesso em: 23  jun. 2018).  
61 O projeto do Aplicativo Laudelina foi um dos ganhadores do Prêmio Desafio de Impacto Social Google 
de 2016 (Themis – Gênero, Justiça e Direitos Humanos. Disponível em: 
http://themis.org.br/fazemos/trabalhadoras-domesticas/. Acesso em: 23 jun.  2018). 
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formação profissional das trabalhadoras domésticas por acreditar que, além da 

alfabetização, a qualificação seria o ponto principal para a conquista do respeito 

(PINTO, 1993). 

Conforme apontou Bernardino-Costa (2007) e Nair Jane, em sua entrevista de 

história oral, as raízes de alguns atuais sindicatos de trabalhadoras domésticas remetem 

às atividades da Juventude Operária Católica –JOC-, um movimento da igreja católica 

fundado pelo padre belga José Cardijn e que passou a existir em muitas dioceses pelo 

Brasil, entre as décadas de 1930 e 1940, além de ser integrado ao movimento chamado 

Ação Católica Brasileira.  

A JOC desenvolveu um método de trabalho próprio que consistia em “ver, julgar 

e agir: abrir os olhos para a vida – a família, o trabalho, a cidade, a classe operária, a 

exploração – e, ali mesmo, o jovem trabalhador realizar o Plano de Deus, na sua vida 

concreta, lado a lado com os companheiros ” (SOARES apud BERNARDINO-COSTA, 

2007). Tendo como base essa metodologia seguida pela JOC, as trabalhadoras 

domésticas tinham um primeiro espaço para ver por si mesmas, julgar suas formas de 

existência, enfim, agir para algo futuro. Os espaços das igrejas eram locais onde as 

trabalhadoras domésticas podiam se reunir e partilhar seus problemas laborais. 

Embora se configurasse como uma organização com base religiosa, havia um 

importante apoio da JOC para a formação política de diversas categorias de 

trabalhadores, assim como para as trabalhadoras domésticas, gerando condições para 

que estas se organizassem futuramente, agora não mais numa perspectiva religiosa e sim 

trabalhista, o que oportunizou a criação das associações e, mais tarde, dos sindicatos, 

uma vez conquistado o direito à sindicalização62.  

A criação da Associação Profissional dos Empregados Domésticos do Rio de 

Janeiro muito contribuiu para a formação política da categoria e, assim como em outras 

cidades brasileiras, contou com o apoio da JOC e de outras instituições de cunho 
                                                           
62 Vale mencionar que outras iniciativas cívicas com base religiosa atuaram no Brasil, como a Teologia da 
Libertação, por exemplo, que surgiu no início dos anos 1970, em uma ação contrária à alta cúpula da 
Igreja que apoiava o governo militar (NORONHA, 2012). Segundo Corrêa (2016), a ditadura foi um 
período de intensa perseguição política de trabalhadores e sindicalistas no país que, em 1964, empreendeu 
uma “operação limpeza” no movimento sindical, expulsando lideranças das diretorias dos sindicatos. Não 
somente trabalhadores e sindicalistas foram alvo de perseguições, os chamados “operadores do direito”, 
advogados e juízes trabalhistas, também se encontravam na mira da polícia política. No entanto, Nair 
Jane, uma das personagens chave deste capítulo da tese, afirmou em entrevista, que, no período da 
ditadura, as trabalhadoras domésticas se organizavam livremente em passeatas, caminhadas e reuniões. 
“Os militares não mexiam com as domésticas. Será que eles achavam que nós éramos tão analfabetas 
assim? A doméstica foi a única que não foi incomodada na época da ditadura...e fazíamos as reuniões 
sem problemas” (NAIR JANE, entrevista de história oral, em 24 de agosto de 2017).  
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religioso que auxiliavam trabalhadoras domésticas em uma perspectiva de ação social, 

como a Casa Santa Zita e a Casa da Empregada.  

Na década de 1960, houve o 1º Encontro Nacional das Jovens Trabalhadoras 

Domésticas63, com a participação de 28 mulheres trabalhadoras domésticas de várias 

partes da cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de discutir a realidade de trabalho da 

categoria. Nessa mesma reunião, decidiu-se pela instituição da Associação, que foi 

fundada em 28 de dezembro de 1961, embora o registro formal só tenha acontecido em 

25 de janeiro de 1963 (BERNARDINO-COSTA, 2007). Segundo Bernardino-Costa 

(2007), nos primeiros anos de organização da Associação, muitos locais foram 

utilizados como sede, como a PUC Rio, e os bairros de Botafogo, Laranjeiras e Praça da 

Bandeira, na Tijuca, até que, em 1985, as diretoras conseguiram comprar a casa que 

abriga a sede atual no bairro do Rio Comprido. 

A cooperação da igreja católica à Associação acontecia através da Pastoral das 

Domésticas, criada em 1971, cujo objetivo era a valorização da pessoa humana e não 

apenas a “catequização” das trabalhadoras domésticas. Era uma ação de formação 

política, com destaque na discussão de problemas e necessidades e, ainda, para as 

demandas de reconhecimento profissional da categoria. 

Até os anos de 1980, prevalecia o relacionamento da Associação com 

movimentos classistas, especialmente a CUT. A partir desse período, há uma 

aproximação com o movimento feminista, embora com certa desconfiança por parte das 

trabalhadoras domésticas. Em 1985, algumas associadas participaram de dois eventos 

feministas: o 3º Encontro Feminista Latino-Americano e Caribenho, em São Paulo, e o 

1º Encontro da Rede Mulher, realizado no Caribe. Apesar de estarem participando 

dessas reuniões, havia, por parte das trabalhadoras domésticas, a ideia de que patroas e 

                                                           
63 Um fato curioso ocorreu na cidade de Botucatu, São Paulo, que foi o lançamento de um documento 
elaborado por trabalhadoras domésticas da cidade, intitulado “Manifesto às Patroas e ao povo de 
Botucatu”, no qual se reivindicavam direitos e apontavam deveres relacionados ao serviço doméstico. Tal 
manifesto, noticiado pelo jornal o Estado de São Paulo, em 04 de fevereiro de 1961, foi um 
desdobramento do Encontro Nacional realizado na cidade do Rio de Janeiro e tinha como foco a 
instituição de um sindicato na cidade paulista. O fato é que a primeira reivindicação do referido manifesto 
era de que as trabalhadoras fossem consideradas como “membros da família empregadora”, embora 
também estivessem exigindo seus direitos trabalhistas (Manifesto de Empregadas Domésticas. O Estado 
de São Paulo, São Paulo, 03 de fevereiro de 196, pág. 15). Essa reivindicação não condizia com o 
movimento de trabalhadoras domésticas remuneradas da cidade do Rio, que, na verdade, já no início de 
sua organização, pleiteavam o contrário: queriam ser consideradas trabalhadoras com direitos 
resguardados, porque sabiam que não pertenciam às famílias paras as quais trabalhavam.  
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trabalhadoras pertenciam a diferentes classes. Finalmente, em 1988, com a Constituição, 

em um cenário mais amplo de conquistas de direitos no país, as trabalhadoras 

domésticas foram beneficiadas com alguns direitos, incluindo o de poderem se 

sindicalizar. Em 18 de dezembro de 1988, a Associação se transformou em Sindicato, 

tendo como presidente Nair Jane.  

 

4.2 – Os Sindicatos de Trabalhadoras Domésticas do Rio de Janeiro e de 
Nova Iguaçu 

 
 

Após a promulgação da Constituição, em 18 de dezembro de 1988, as 

trabalhadoras domésticas associadas se reuniram e a Associação do Rio de Janeiro foi 

transformada em Sindicato, permanecendo o espírito de luta pela ampliação dos direitos 

para a categoria, por reconhecimento social, contra toda e qualquer violência física e/ou 

psicológica às trabalhadoras e, ainda, pela desconstrução da noção dos laços de 

dependência da trabalhadora doméstica remunerada e seus empregadores 

(BERNARDINO-COSTA, 2007). Com o passar dos anos, o Sindicato foi estabelecendo 

relações com outras centrais trabalhistas, como a CUT e organizações como o Fundo 

Elas, Criola e outras que mencionarei adiante.  

A função dos sindicatos de trabalhadores domésticos é dar assistência em casos 

de homologação das rescisões64 de contrato de trabalho e, sobretudo, garantir os prazos 

para que as trabalhadoras domésticas recebam seus direitos. Rotineiramente, nas sedes 

dos sindicatos, são realizados os cálculos de tempo de trabalho, são sanadas dúvidas, 

além de as trabalhadoras domésticas receberem uma orientação mais cautelosa para que 

não aceitem condições precarizadas de trabalho, para que exijam a assinatura de suas 

carteiras profissionais com o salário mínimo estadual, no caso das trabalhadoras com 

vínculo.  

Como já mencionado na introdução da tese, em maio de 2016, tive meu primeiro 

contato com o Sindicato de Trabalhadores (as) Domésticos (as) do Rio Comprido. A 

                                                           
64 De acordo com o site “Doméstica Legal”, a homologação da demissão da trabalhadora doméstica é 
obrigatória em municípios em que haja sindicatos da categoria, reconhecidos pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego - MTE. Se for o caso, a homologação deverá se enquadrar nas regras dispostas na Instrução 
Normativa do Secretário das Relações de Trabalho, nº 15 de 14/07/2010, que institui procedimentos para 
a assistência e homologação na rescisão de contrato de trabalho (Doméstica Legal: O departamento 
pessoal do empregador doméstico. Disponível em: http://www.domesticalegal.com.br/veja-quando-o-
empregador-domestico-precisa-fazer-homologacao-da-demissao-da-empregada/. Acesso em: 22  jun.  
2018). 
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partir desse primeiro encontro, fui autorizada pela presidente a realizar algumas 

entrevistas com as trabalhadoras domésticas, moradoras da Baixada, que procuram 

atendimento na sede da cidade do Rio de Janeiro. Frequentei a sede do Rio Comprido 

entre os meses de junho a outubro de 2016, em visitas esporádicas, sempre às terças-

feiras, que eram dias de atendimento com a advogada, cuja demanda era grande. No 

entanto, embora houvesse muitas trabalhadoras domésticas remuneradas nesse dia 

específico no sindicato, poucas eram as que residiam na Baixada Fluminense, além de 

serem, em sua maioria, dos municípios de Guapimirim, Seropédica e Queimados. 

Encontrei pouquíssimas trabalhadoras nativas ou moradoras de Nova Iguaçu. Depois 

disso, eu descobriria a existência do sindicato em Nova Iguaçu, o que justificou, então, 

a pouca presença de trabalhadoras moradoras da Baixada, no sindicato do Rio de 

Janeiro.  

Vale destacar que, para essas poucas mulheres com as quais tive contato na 

referida sede, o acesso à entidade era facilitado porque elas trabalhavam em bairros 

próximos, diminuindo, assim, o tempo de deslocamento até a Baixada. Havia casos 

também em que algumas trabalhadoras domésticas desconheciam a existência do 

Sindicato em Nova Iguaçu.  

Nos dias em que estive no sindicato do Rio Comprido, eu aguardava na sala de 

espera junto às trabalhadoras domésticas que buscavam atendimento. Nesse espaço, 

onde me sentia mais à vontade para iniciar uma conversa com as mulheres, eu me 

apresentava, discorria sobre a pesquisa e procurava saber de qual região do Rio elas 

eram oriundas. Assim, quando localizava alguém da Baixada, iniciava uma conversa 

formal, solicitando a entrevista. Naquela mesma sala de espera, também era comum a 

presença de antigos patrões e patroas, advogados particulares das famílias empregadoras 

e/ou representantes destas. Certa manhã, conheci Renata, uma contadora que costumava 

representar os patrões em situações de conciliação e pagamento de direitos e/ou 

benefícios reivindicados pelas trabalhadoras domésticas remuneradas. O que pude 

perceber nessas visitas ao sindicato é que o tom das conversas destoava das situações 

que eu vivenciava no Patronato e na rede de mulheres por indicação.  

Nos sindicatos, na maioria das vezes, as mulheres estavam reclamando algum 

direito, negociando valores com os patrões e havia sempre uma atmosfera de revolta, 

nervosismo e irritação. Vianna (2013, p. 28), ao discorrer sobre o aspecto polissêmico 

dos direitos, fala de um amplo processo de “transformação, remodelação e conversão de 
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histórias, vivências e relações em categorias, universos morais distintos, causas 

políticas”. E é essa multiplicidade de sentido no universo do direito, destaca a autora, 

que lhe atribui uma certa “confusão produtiva”, defrontada em variadas situações 

etnográficas. Segundo Vianna (2013), aparatos institucionais em sua diversidade, 

mobilizações políticas, táticas de coletivização, tragédias morais e sofrimentos 

individuais também se cruzam ao significado dos “direitos”, desvendando a dimensão 

socialmente fecunda da elasticidade presente nesses significados. Em contrapartida, ao 

acionarem o sindicato com a intenção de terem seus direitos resguardados, algumas 

trabalhadoras domésticas depreciavam a casa e os hábitos dos patrões, trazendo à tona 

questões muito particulares que, possivelmente, antes de seu descontentamento, não 

eram expostas.  

O sindicato é um espaço de luta por direitos e, em algumas situações, os motivos 

que levam uma trabalhadora doméstica a procurar amparo legal são perpassados por 

sentimentos de injustiça, abuso, desrespeito, dentre outros. O que elas desejam, ao 

procurarem os sindicatos, envolve também uma demanda material, em termos 

financeiros, mas não apenas isso. Há uma demanda pelo respeito como pessoa, como 

indivíduo. Para Vidal (2003), as questões envolvendo trabalhadoras domésticas e seus 

patrões são um exemplo para essa questão. Algumas trabalhadoras domésticas 

remuneradas abandonam o emprego e acionam a Justiça do Trabalho, não somente pela 

remuneração insuficiente, mas porque foram humilhadas pela patroa ou pelo patrão. Os 

comportamentos “injustos” ou “humilhantes”, na percepção das trabalhadoras, possuem 

o aspecto de ofensas morais e denotam o desgaste da relação de trabalho, uma vez que 

já não se sentiam respeitadas em seu ofício, em suas tarefas e em sua dignidade. 

De acordo com Oliveira (2011, p. 60), quem se sente desrespeitado em termos 

de direitos não consegue distinguir em suas falas “o desrespeito ao direito legal, da 

revolta gerada pela percepção de agressão contra a pessoa deles enquanto cidadãos 

merecedores de respeito e consideração (...)”. O autor, citando Strawson (1974), fala 

sobre a experiência do ressentimento e a interpretação de um intuito de agressão no 

comportamento de alguém com quem se fala. Desse modo, nos termos de Strawson 

apud Oliveira (2011, p. 65), “uma simples intenção de agressão ou uma atitude de 

desprezo ostensivo em relação a outrem podem se constituir, em si mesmas, em uma 

agressão”, sobretudo porque é justamente a experiência de ressentimento que assinala a 

motivação dos sujeitos em situações de reivindicações de direitos.  
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As visitas ao sindicato do Rio Comprido não me propiciaram muitos encontros 

com trabalhadoras domésticas remuneradas da Baixada, mas me renderam a percepção 

de importantes questões imbricadas no processo de reivindicação de direitos. Embora eu 

tenha permanecido pouco tempo em contato com o Sindoméstico65 Rio de Janeiro, 

obtive esse ganho analítico, por meio de um exame mais próximo daquelas mulheres e 

de suas demandas em termos de cumprimentos de direitos. A partir desse momento, 

decidi encerrar as atividades na sede do Rio e investir um pouco mais no Sindicato de 

Nova Iguaçu. Em novembro de 2016, participei de uma reunião junto à diretoria do 

Sindicato da Baixada, onde Cleide, a atual presidente, recebeu-me e me apresentou às 

demais diretoras, que foram chegando aos poucos. Além das mulheres, membros da 

diretoria, estavam presentes duas das três advogadas que atendem no sindicato. 

Segundo Nair Jane, uma figura importante pertencente ao grupo das “veteranas” 

e que hoje atua no Sindoméstico Nova Iguaçu, no período das Associações, poucas 

associadas residiam em favelas cariocas, muitas moravam na Zona Oeste e na região da 

Baixada Fluminense, de onde eram oriundas muitas trabalhadoras domésticas que atuam 

no Rio de Janeiro. Assim, as diretoras da Associação do Rio ajudaram as companheiras 

de Nova Iguaçu a fundarem a sua própria associação, entre os anos de 1980 e 1982. 

Enfim, no ano de 1988, no dia 20 de novembro, foi fundado o Sindicato de 

Trabalhadores Domésticos de Nova Iguaçu, antes mesmo do Sindicato do Rio.  

De acordo com o estatuto66 de fundação, o sindicato é constituído para os 

seguintes fins: Estudo e valorização da profissão do trabalhador empregado doméstico; 

Formação, defesa, assistência e coordenação dos trabalhadores empregados domésticos; 

Colaboração com os poderes públicos e os demais sindicatos, no sentido de dar maior 

solidariedade aos trabalhadores empregados domésticos e contribuir para o bem 

comum. 

O sindicato, embora tenha sede em Nova Iguaçu, possui base territorial nos 

municípios de Duque de Caxias, Nilópolis e São João de Meriti. Assim como apontou o 

estudo de Guimarães (2016), também pude verificar, durante a observação participante 

                                                           
65 Geralmente a sigla Sindoméstico é utilizada pelas lideranças do movimento de trabalhadoras 
domésticas para se referir aos sindicatos em que atuam. Essa sigla vem acompanhada da cidade em que o 
sindicato está localizado como, por exemplo, Sindoméstico RJ, Sindoméstico Nova Iguaçu e assim por 
diante. Ao longo deste capítulo, farei uso dessa expressão. 
66 Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores Empregados Domésticos de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, 
São João de Meriti e Nilópolis. Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 8º Ofício, Nova Iguaçu – RJ, 20 de 
novembro de 1988.  
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e a partir das entrevistas, que há um grande desafio no que diz respeito ao financiamento 

das ações sindicais. De acordo com Guimarães (2016), até a regulamentação da Lei 

Complementar nº 150/2015, como não havia a possibilidade de arrecadação de imposto 

sindical, as entidades sobreviveram a partir das porcentagens das homologações, editais, 

realização de eventos, rifas, além das doações. Outro fator que é tão delicado quanto a 

arrecadação de recursos para a manutenção das sedes dos sindicatos é a presença e a 

assiduidade das diretoras no Sindicato. Como não há liberação ou garantia de 

estabilidade no emprego para dirigentes sindicais, há uma defasagem na frequência no 

próprio sindicato ou nas agendas a serem cumpridas pela diretoria. Dessa forma, não 

raro,  o atendimento é realizado com apoio voluntário de trabalhadoras domésticas 

aposentadas, ou, em último caso, há a desistência de uma diária para que se garanta o 

dia de acolhimento ao público no Sindicato, como é o caso de Cleide, que vai 

negociando e ajustando sua ocupação como diarista, de acordo com as demandas de 

presidente. As demais componentes da diretoria atual do Sindoméstico Nova Iguaçu são 

aposentadas e trabalham de forma voluntária, auxiliando Cleide. 

A partir das conversas espontâneas e de minha observação participante, além das 

entrevistas, fica nítida a impressão de que, no passado, as Associações eram mais 

potentes, com maior demanda de trabalhadoras domésticas e uma participação mais 

efetiva das associadas. O que se observa hoje é que a procura pelos Sindicatos diminuiu 

bastante, mas ainda assim é um trabalho extenuante e que não se esgota porque, ainda 

que haja pouca procura, são poucas as diretoras disponíveis para resolver todas as 

questões envolvidas na representação da categoria. Além do mais, as presidentes e 

demais trabalhadoras, membros da diretoria dos Sindicatos, apesar de todo esforço e 

enfrentamento das dificuldades, entendem que “a luta não pode parar”.  

De acordo com o estudo de Bernardino-Costa (2007), existem, no Brasil, 

aproximadamente, 40 sindicatos de trabalhadoras domésticas em diferentes cidades 

brasileiras. Como sabemos, a organização política dessas mulheres se deu a partir de 

1936, mas se consolidou e se ampliou pelo país apenas em meados da década de 1960. 

A partir desse momento, as trabalhadoras domésticas passaram a se articular por meio 

de congressos e reuniões nacionais. Para o autor, as antigas associações e atuais 

sindicatos devem ser considerados como movimentos de resistência e re-existência e 

como espaços produtores de conhecimento:  
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A marca distintiva deste conhecimento, antes de ser a inserção em uma 
tradição acadêmica, é o entrelaçamento da vida pessoal e história coletiva, 
que tem por horizonte a transformação pessoal e social. Portanto, o 
conhecimento produzido pelo movimento das trabalhadoras domésticas tem 
sido não somente um saber voltado à resistência com a opressão e 
exploração, mas também um saber voltado, no plano individual, à re-
existência de cada trabalhadora doméstica, através do combate ao racismo e 
do reconhecimento da humanidade das mesmas e, no plano coletivo-utópico, 
tem sido um saber que se propõe a lutar contra as hierarquias de classe, 
gênero e raça (BERNARDINO COSTA, 2007, p. 95-96).  

 

Nos anos de 1960, o movimento das trabalhadoras domésticas se amplia em 

âmbito nacional, como resultado da coesão da JOC, do movimento negro e do 

movimento sindicalista. Conforme ressalta Bernardino-Costa (2007), em cada 

associação e grupo, o apoio de tais organizações se deu de forma distinta. Na medida 

em que o movimento de trabalhadoras domésticas se torna um movimento nacional, vai 

ganhando força e uma interpretação de cunho classista acerca das condições de trabalho 

no universo doméstico remunerado. Não está se negando que havia demandas e 

interpretações nas dimensões étnico-raciais e/ou de gênero, mas a articulação política, 

nessa fase de ampliação do movimento sindical, apontava para o reconhecimento das 

trabalhadoras domésticas como pertencentes à classe trabalhadora, além da busca pela 

equiparação aos demais trabalhadores no que tange aos direitos. Anos mais tarde, na 

década de 1980, houve também uma aproximação dos sindicatos de trabalhadoras 

domésticas ao movimento feminista, embora com certa cautela.  

O que se percebe hoje é que há uma grande expectativa para a reposição de 

mulheres que atuam nos Sindicatos, como já mencionado antes. Ao mesmo tempo em 

que se comemora que jovens negras e pobres dispõem de outras oportunidades de 

trabalho que não apenas o serviço doméstico, também há a preocupação em manter a 

atuação nas organizações, porque muitas que hoje atuam, são mulheres aposentadas e já 

em idade avançada.  

Outro empecilho é a pouca ou deficitária divulgação das ações dos Sindicatos a 

fim de atrair novas associadas e até mesmo parcerias com outras entidades que 

pudessem fortalecer as ações realizadas na atualidade. A falta de recursos também é 

uma grande questão: não há dinheiro sequer para a passagem em uma ação de 

divulgação, por exemplo. No último evento de  que participei no sindicato, em março de 

2018, as trabalhadoras domésticas conseguiram uma reunião com o setor de marketing 

da CUT, iriam receber em torno de 1000 exemplares de um boletim pensado e 
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organizado por elas, mas surgiu essa questão da falta de recursos para o deslocamento e 

a alimentação para as trabalhadoras domésticas que se responsabilizassem pela 

panfletagem em lugares estratégicos do Rio e Baixada Fluminense. Não há nenhuma 

reserva, sobra de dinheiro. As trabalhadoras contam com “apoio” de outras entidades, 

como igreja e outras organizações como a Themis, Criola e outras, restando ainda, como 

uma alternativa, os concursos divulgados em editais (como o do Fundo Elas, que será 

mencionado a seguir), que patrocinam a realização de uma determinada ação nos 

sindicatos. Nessas ocasiões, há a intenção, por parte das diretorias, de que alguma sobra 

do recurso se converta para o sindicato, o que nem sempre acontece.  

 

4.3 – Os encontros de trabalhadoras domésticas: trocas de saberes, unidade 
e força 

 

Entre os anos de 1960 e 1980, o movimento nacional de trabalhadoras 

domésticas foi conduzido pelas entidades das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, 

Belo Horizonte e Porto Alegre, que estiveram também atreladas à organização de alguns 

congressos nacionais. Foi ainda na década de 1980 que o movimento de trabalhadoras 

domésticas do Brasil ganhou visibilidade internacional, quando passou a compor a 

Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar 

(CONLACTRAHO), além de organizações ligadas ao feminismo e movimento negro, 

como a OIT e voltadas para o combate ao trabalho infantil, como o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância - Unicef. Hoje é possível dizer que muitas lideranças sindicais de 

trabalhadoras domésticas já participaram de inúmeros outros eventos internacionais, 

uma vez que a luta do movimento de domésticas se ampliou e se tornou bastante visível.  

Nos termos de Guimarães (2016), é através da luta por conquistas de direitos e 

na relação existente entre o processo de construção da consciência de classe e da 

descoberta de possibilidades de atuação política, que é proporcionado à trabalhadora 

doméstica “sentir-se sujeita política” e, mais que isso, constituir um ponto de vista a 

partir da articulação das categorias de raça, classe e gênero através da valorização de si 

mesma e de seu trabalho. Sua militância acaba por transcender os limites do Sindicato, 

largueando suas percepções para outras esferas do cotidiano, da vida privada e de 

possibilidades de atuação, seja em outros movimentos sociais ou campos de interesse. 

No caso do presente estudo, estou tratando de uma transformação que se dá em 

uma dimensão individual e coletiva (GUIMARÃES, 2016; BERNARDINO-COSTA, 
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2007), pois, além da participação no sindicato modificar suas relações de trabalho, 

ampliar possibilidades de negociação com as famílias empregadoras, as mulheres 

organizadas se percebem como sujeitos que compreendem os processos políticos, 

podendo se engajar em outras lutas para melhoria do seu cotidiano laboral e o de suas 

companheiras de militância. Além disso, ao valorizarem a si próprias e a sua profissão, 

as trabalhadoras passam a se notar como cidadãs, como “pessoas com direito a ter 

direitos” (GUIMARÃES, 2016, p. 105). 

Tal como afirmou Bernardino-Costa (2007), também pude observar que os 

espaços das associações e posteriores sindicatos promovem a troca de informações, 

experiências e a geração de conhecimento a partir do contato das trabalhadoras 

domésticas com outras pessoas e instituições, sejam elas locais, regionais, nacionais ou 

internacionais. É relevante mencionar, ainda, que essas trabalhadoras com cargos de 

diretorias nas entidades vão se tornando interlocutoras importantes em discussões em 

espaços acadêmicos ou em eventos promovidos por movimentos sociais. Participei, 

juntamente com Nair Jane, de alguns eventos acadêmicos, dos quais ela foi palestrante, 

em duas universidades públicas (UFRRJ e UERJ) e em outro evento organizado pela 

Universidade de Veneza na cidade do Rio de Janeiro. É impressionante o acúmulo de 

informações que Nair e outras importantes militantes do movimento de domésticas 

possuem sobre suas próprias vivências pessoais, mas também acerca da trajetória 

política ao longo de anos de dedicação aos sindicatos. O público presente nos eventos 

em que estive não esgotava o número de perguntas e curiosidades a partir da fala das 

palestrantes, que, ao final, foram aplaudidas e cumprimentadas.  

O movimento nacional de trabalhadoras domésticas foi capaz de produzir um 

conhecimento que perpassa pelas questões de classe, raça e gênero através da 

colonialidade do poder67, em que essas mulheres denunciaram os assombros da 

modernidade/colonialidade, que nem sempre foram postos nas ciências acadêmicas. 

“Aqui reside o potencial epistemológico do conhecimento produzido pelo movimento 

das trabalhadoras domésticas: a introdução de uma perspectiva silenciada, apagada e 

                                                           
67 O conceito utilizado pelo autor foi desenvolvido por Anibal Quijano, para tratar do conjunto de 
desigualdades em países da América Latina. Colonialidade do poder, portanto, diz respeito ao poder que 
se estabelece junto com o capitalismo moderno/colonial, a partir da conquista da América em 1492. O 
sistema instaurado nesse período originou “um novo padrão de poder mundial fundamentado na ideia de 
raça”, que, então, inicia uma classificação da população mundial, determinando novas identidades raciais 
que estariam associadas a hierarquias, lugares e papéis sociais apropriados aos padrões de dominação.  
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oprimida pela colonialidade do poder, do ser e do saber” (BERNARDINO-COSTA, 

2007, p. 98). 

No que consta nos registros dos sindicatos, até o momento da pesquisa, foram 

organizadas e realizadas 11 edições de Congressos Nacionais das Trabalhadoras 

Domésticas. O último aconteceu em setembro de 2016, do qual eu não pude participar, 

porque não obtive autorização para assistir como convidada. Segundo as diretoras do 

Sindoméstico RJ, essa autorização deveria ter sido realizada via assembleia. Nesse 

período, eu não havia iniciado o trabalho de campo no Sindoméstico Nova Iguaçu e 

também não estava formalmente ligada ao Sindoméstico RJ. Além desses eventos68, 

com abrangência nacional, muitos outros, em âmbito regional ou local, são organizados 

frequentemente, de acordo com temas específicos propostos por editais ou pelos 

próprios Sindicatos.  

Participei, no período de campo, de dois eventos menores, nos quais  pude 

observar que, para além da calorosa confraternização gerada por um grande encontro de 

companheiras de ativismo, são eventos em que se compartilham vitórias e avanços, em 

que se apreendem novas ideias e informações, busca-se apoio no coletivo para mobilizar 

outros atores/instituições e, assim, conseguir maior apoio para as ações realizadas por 

cada Sindicato e/ou grupo participante. É um momento em que se recupera o ânimo 

para permanecer na luta por algum benefício que ainda não se efetivou, além de ser um 

momento muito rico de deferência das militantes mais jovens às “veteranas”. 

De acordo com o que descrevi na introdução da tese, em julho de 2017, estive no 

Seminário Regional de Trabalhadores Domésticos, na cidade de Nova Iguaçu, que 

contou com a presença de trabalhadoras associadas e diretoras de sindicatos do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Campinas, Franca, Recife, Mato Grosso do Sul, Bagé, Curitiba, 

Cuiabá, Espírito Santo, Salvador, incluindo a – Federação Nacional de Trabalhadores 

Domésticos – Fenatrad, Volta Redonda e Piraí. O evento contou ainda com a 

participação de organizações como Care, IBGE, Dieese, OIT, entre outras. 

O evento ocorreu em forma de palestras e mesas redondas. As trabalhadoras 

domésticas tiveram uma participação como ouvintes, o que me pareceu ser um 

                                                           
68 Neste capítulo, em especial, serão relatados alguns seminários e encontros, porque a atuação do 
movimento nacional de trabalhadoras domésticas está fortemente atrelada a esses eventos. De acordo com 
a bibliografia consultada sobre a trajetória dos sindicatos, é possível notar a importância e a frequência 
dos encontros, sejam locais, estaduais, nacionais ou internacionais para a troca e a potencialização das 
ações dessas entidades. Para toda e qualquer ação são organizados eventos como os citados nesta tese. 
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incômodo por parte de algumas diretoras, porque, obviamente, as sindicalistas querem 

também ter seu papel de agência nesses momentos de encontro entre as entidades. O dia 

pensado para os encaminhamentos e planejamento das ações de cada sindicato foi o 

último, já na finalização do evento, em função do retorno dos grupos a seus estados, que 

seria logo após o almoço. Vale ressaltar que o seminário não foi realizado na sede do 

Sindoméstico Nova Iguaçu e sim em um hotel da cidade. Todas as participantes tiveram 

suas diárias custeadas pelas entidades patrocinadoras, bem como as passagens aéreas ou 

rodoviárias. O seminário aconteceu em um final de semana, com direito a momento 

cultural no sábado à noite, regado a petiscos e pagode. Presenciar esse momento de 

descontração foi uma experiência à parte nesse dia de campo. 

Os temas discutidos nos três dias de encontro variaram entre Reforma da 

Previdência e Reforma Trabalhista no Brasil; Divisão Sexual do Trabalho; Trabalho 

Decente, alicerçado na Convenção 189 da OIT (que até a realização do seminário não 

havia sido ratificada); Impactos da PEC das Domésticas sobre a formalização do 

Trabalho Doméstico; Conjuntura Político-Nacional da Solidarity Center com a CUT – 

RJ; Capacidade Organizativa dos Sindicatos; Estado do Bem-Estar Social; Luta por 

Direitos e Equidade para e pelas Mulheres Negras, além da apresentação de dados do 

IBGE e Dieese, sobre o trabalho doméstico remunerado nos últimos anos. Dentre as 

demandas e discussões das trabalhadoras domésticas nos momentos de debates, foram 

levantadas as seguintes questões: Processos de educação e formação para as 

trabalhadoras domésticas; Aporte financeiro para fortalecer os sindicatos, sobretudo em 

sua estrutura administrativa e jurídica; Taxas cobradas nos Sindicatos nas ações de 

homologação; Estratégicas de comunicação tanto com a base sindical e com outras 

organizações; Fiscalização do cumprimento das políticas e legislação; e Ratificação da 

Convenção 189. 

Considerei o seminário uma experiência bastante rica, porque foi possível 

observar as trabalhadoras domésticas juntas, integradas. Pude colaborar um pouco no 

credenciamento das participantes e, para além disso, conheci outras pesquisadoras do 

tema do trabalho doméstico remunerado, além das associadas e diretoria dos demais 

sindicatos. Os aspectos mencionados na literatura sobre sindicatos de trabalhadoras 

domésticas foram claramente identificados nos eventos da categoria de que participei. É 

impressionante a transformação dessas mulheres em atores políticos, que questionam e 

desvelam a realidade laborativa tal qual já vivenciaram e que hoje são levadas aos 
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sindicatos, nos quais são membros da diretoria, por outras trabalhadoras domésticas.  

Trata-se de um “processo de valorização de si mesma e de seu trabalho”, em que a 

consciência de cada uma, como parte da classe trabalhadora, vai se dar na luta por 

conquistas de direitos (GUIMARÃES, 2016). 

Outro momento importante nesse sentido foi o Seminário “Trabalho Digno e 

Equidade de Direitos: fortalecendo o coletivo de mulheres trabalhadoras domésticas 

para fortalecer a democracia”, realizado no final do mês de março de 2018, na sede do 

Sindoméstico Nova Iguaçu. Nesse evento em especial, participei como colaboradora, 

ajudando Cleide na elaboração do projeto, ainda na fase da seleção do edital, juntamente 

com Louisa. Nós éramos, nas palavras de Cleide e em tom de brincadeira, suas 

funcionárias, assistentes do sindicato: Eu, a assistente nacional, e Louisa, sua assistente 

internacional. 

O evento realizado foi uma proposta de atividade que concorreu ao 1º Edital do 

programa Building Movements – Feminismos Contemporâneos, em uma parceria do 

Fundo ELAS e British Council 69. Foram enviados 645 projetos de todos os estados do 

país, dos quais foram escolhidas 14 propostas70. Cada projeto selecionado recebeu um 

determinado valor em doações. O projeto proposto pelo Sindoméstico Nova Iguaçu 

realizou uma atividade de formação política feminista, capacitando líderes do 

movimento das trabalhadoras domésticas do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Volta 

Redonda, para que pudessem fortalecer e habilitar sua base, articular campanhas pela 

defesa de seus direitos trabalhistas e sociais de maneira autônoma, com seminário em 

parceria com a London School of Economics, do Reino Unido. É importante salientar 

que essa articulação foi gestada por Louisa, que, na época do evento, era estudante de 

doutorado da London School of Economics (LSE) em Londres, como também mencionei 

na introdução da tese. 

Com o valor recebido em doação, o Sindoméstico Nova Iguaçu planejou e 

executou o seminário, de modo que as 30 participantes vindas dos outros sindicatos do 

Brasil ficassem hospedadas na própria sede do sindicato, na Baixada Fluminense. O 

mote principal do evento foi o intercâmbio com duas funcionárias do setor de limpeza 

                                                           
69 O British Council é uma organização internacional do Reino Unido que promove relações culturais e 
oportunidades educacionais, em uma cooperação com o Brasil, desenvolvendo ações nas áreas de língua 
inglesa, artes, educação e esportes (BRITISH COUNCIL NO BRASIL. Disponível em: 
https://www.britishcouncil.org.br/. Acesso em: 28 jun.  2018). 
70 Tendo em vista o número de projetos submetidos e o número dos que foram contemplados com o 
edital, vale destacar a relevância da temática proposta pelo sindicato de trabalhadoras domésticas.  
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da LSE: Mildred Simpson e Beverley Williams, do grupo Vozes Unidas do Mundo 

(Reino Unido), imigrantes jamaicanas, que compartilharam suas histórias de trabalho 

junto a um grupo de funcionários da limpeza terceirizados, que, após uma longa greve, 

tiveram como resultado sua admissão ao quadro fixo de funcionários da instituição. A 

discussão do seminário foi pautada pela luta de coletivos de mulheres negras pela 

efetivação de direitos. O evento contou ainda com o apoio e presença de representantes 

do projeto UFF – Limpeza Total71, da Rede Criola, CUT Mulheres, e da deputada 

federal Benedita da Silva. 

As atividades ocorreram de acordo com o que foi planejado, embora o evento 

tenha se estendido um pouco em função da presença da deputada federal Benedita da 

Silva, que frequentemente se faz presente em eventos de trabalhadoras domésticas 

remuneradas. Convidada a participar da mesa de abertura do evento, “Bené”, como é 

carinhosamente chamada pelas diretoras dos sindicatos, foi acompanhada pelas demais 

participantes com certa contemplação, sucedida por um longo momento de tietagem, 

com muitas fotografias, elogios e conversas ao pé do ouvido, das quais sempre surgem 

demandas específicas de algum grupo. O tema da mesa, sobre a atual conjuntura política 

no Brasil e seus impactos pela Reforma Trabalhista, gerou um caloroso debate entre as 

diretoras e associadas presentes. Entre os três dias de seminário, houve ainda dinâmicas 

promovidas pela Rede Criola e atividades junto a CUT Mulheres – RJ, oficinas de 

oratória, apresentação do Aplicativo Laudelina, por uma representante da ONG Themis, 

finalizando com uma atividade de planejamento das ações dos sindicatos, com o apoio 

da CUT.  

Algumas diretoras de Sindicatos faziam referência ao movimento de 

trabalhadoras domésticas de 30 anos atrás e seus atos, que reuniam um grupo grande de 

mulheres e tinham acesso aos espaços e aos políticos.  Em uma comparação disseram 

que “hoje tudo está ruindo” e, então, “como continuar lutando?”. É bastante comum 

que as “veteranas” se ressintam com a “nova geração de trabalhadoras domésticas” 

que, segundo elas, não possui a força política que as “mais velhas” possuíam tempos 

atrás. Segundo Nair Jane, “é preciso conversar com os nossos netos e bisnetos para 

recordar a luta das domésticas desde a Constituição!”.  

                                                           
71 Projeto de educação popular para trabalhadores da limpeza terceirizados da Universidade Federal 
Fluminense – UFF.  
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Um fato bastante corriqueiro nos eventos é o momento de resgate da memória 

por parte das militantes mais antigas. Essa é uma característica comum das “veteranas”: 

possuem muitas experiências na militância e querem compartilhar isso. No grupo das 

trabalhadoras domésticas mais antigas e líderes sindicais, existem aquelas que 

permaneceram mais de 30, 40 anos junto a uma mesma família empregadora e falar 

sobre suas trajetórias laboral e de luta, certamente desperta nelas a memória das 

experiências vivenciadas nesses espaços. Entre os discursos ao longo dos debates e 

dinâmicas propostas, é possível identificar aqueles com um tom de aceitação da situação 

precária a que muitas trabalhadoras estão sujeitas, mas, em sua maioria, os discursos 

possuem um tom mais enfático em termos de direitos trabalhistas para a categoria: “A 

casa é sua, a rua é minha! Sou profissional e procuro outro trabalho! Em uma empresa, 

te mandariam embora. Na casa de família, tem que levar a sério também!”. Nessa fala, 

a associada se referia aos direitos e deveres de ambas as partes: os direitos do 

empregador, mas também os direitos da trabalhadora doméstica.  

Creuza, presidente da Fenatrad, em sua fala de conclusão do encontro, 

rememorou o início de sua atuação na militância em 1985. “A luta das trabalhadoras 

não vem de agora. Como dizem as companheiras do movimento negro, a nossa história 

vem de longe... e a visibilidade se deu a partir da Constituição. A partir daí as 

associações se transformaram em sindicatos”. Segundo Creuza, o movimento tem 

crescido muito lentamente. “Nunca foi fácil e jamais será!... Porque a trabalhadora 

doméstica está atuando no espaço privado; são mulheres, negras, mães. Muitas são 

arrimo de família e isso não é fácil fiscalizar!”.  

Ao falar do desafio em aumentar o número de associadas e de as trabalhadoras 

exigirem seus direitos, Creuza é enfática: “Às vezes, a trabalhadora ouve mais os 

patrões do que o sindicato. É aquela coisa, né? Eu acredito mais no diferente no que no 

igual. Pra gente se organizar, não é fácil, porque somos empregadas pelos 3 poderes 

[executivo, legislativo e judiciário] e também nos confrontamos com outros 

sindicalistas que oprimem suas companheiras”. Em sua fala, Creuza menciona também 

as feministas “que precisam das trabalhadoras para lutar, estudar, trabalhar”, 

pautando a necessidade das trabalhadoras domésticas para que outras mulheres se 

emancipem e trabalhem com aquilo que desejam. Por fim, fez um balanço dos anos de 

luta do movimento nacional de trabalhadoras domésticas, ressaltando as 
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descontinuidades, mas também os avanços. Segundo a presidente da Fenatrad, o futuro 

ainda é incerto para a categoria: 

 
Estamos trabalhando para muitos setores. Há muitos preconceitos. Estamos 
juntas com a classe trabalhadora. Os patrões viajam pra Disney, compram 
coleira de pedra para os cachorros, mas não querem pagar o FGTS... O 
trabalho doméstico não é valorizado nem para as donas de casa. Porque a 
gente não gera lucro, mas a gente gera limpeza, saúde, bem-estar, é isso que 
a gente gera!... Tivemos avanços sim no Governo Lula, tem muitas críticas, 
mas levamos anos para conseguir alguma coisa. No Governo Lula 
conseguimos uma política pública, o TDC (Trabalho Doméstico Cidadão). E 
com a ratificação da Convenção 189 da OIT, podem esperar que vem 
chumbo grosso aí depois das eleições! (CREUZA OLIVEIRA, Seminário 
Trabalho Digno e Equidade de Direitos, março de 2018).  

 

Ao final do encontro, as representantes de lideranças dos sindicatos presentes 

iniciaram os encaminhamentos das ações para o fortalecimento das entidades, que 

foram: criação de página do Facebook dos sindicatos de Nova Iguaçu e Volta Redonda; 

elaboração de boletim de divulgação dos sindicatos, com apoio da CUT; e captação de 

recursos para a ação de panfletagem nas cidades do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Volta 

Redonda. 

Esse último evento, na vivência do campo, onde pude estar mais próxima das 

lideranças sindicais compondo ‘oficialmente’ a equipe organizadora, contribuiu para 

que eu pudesse compreender com mais clareza a maneira como os sindicatos se 

organizam, de como a luta acontece realmente, no limite da precariedade de recursos 

materiais e financeiros. É obvio que essas mulheres, ao longo de sua militância, 

acumularam um enorme capital cultural e político, mas seguir com seus planos e metas 

diante de tal carência de recursos não é fácil.  

A atuação das trabalhadoras domésticas, em um movimento político nacional, 

ganha força e ânimo também a partir da promoção desses encontros entre a categoria. 

Cada passo na conquista de direitos tem uma marca dessa mobilização coletiva, que 

incomoda quem está do outro lado da relação, pressiona e promove alguns resultados, 

mesmo que sejam marcados por uma descontinuidade, como já pontuei anteriormente. 

A luta é longa, são mais de 80 anos em que essas mulheres, através da organização 

sindical, buscam pela visibilidade à categoria e essa visibilidade vem acontecendo 

através das regulamentações no campo jurídico que começaram a surgir na segunda 

metade do século XIX.  
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4.4 – Regulamentações no campo jurídico: o fim da luta? 

 

Com a instituição da República e do trabalho livre no Brasil, iniciam-se as 

primeiras ações sobre a regulamentação do trabalho doméstico, como aponta 

Bernardino-Costa (2007). Uma delas aconteceu no estado do Piauí, em 1890, através de 

um decreto que criava uma espécie de registro, uma carteira de trabalho e fixava direitos 

e obrigações dos trabalhadores. Nesse mesmo ano, na Intendência Municipal da Capital 

Federal, foi mencionada a postura de 24 de janeiro, que fixava a fiscalização obrigatória 

dos serviços domésticos, que foi considerada inconstitucional, por ir de encontro ao 

princípio de liberdade do exercício da profissão e não foi aplicada (KOFES, 2001, p. 

277-278).  

As primeiras regulamentações, na verdade, eram códigos de postura com a 

finalidade de um controle sanitário e policial dos trabalhadores domésticos, 

resguardando principalmente a família brasileira dos perigos e possíveis contágios a 

partir desses trabalhadores. Foram elas: em 30 de julho de 1923 foi aprovada, no antigo 

Distrito Federal, hoje Rio de Janeiro, uma lei sobre locação do serviço doméstico, que, 

efetivamente, não abarcava direitos sociais e, sim, identificava os locadores do serviço. 

Com o decreto era exigido do trabalhador doméstico a apresentação da identificação 

profissional expedida pelo Gabinete de Identificação e Estatística à delegacia do então 

distrito policial, ao sair do emprego em até 48 horas, podendo ser multado (KOFFES, 

2001). Houve também o decreto-lei nº 3.708, de 27 de fevereiro de 1941, considerado o 

primeiro instrumento legal em âmbito nacional, que conceituou os trabalhadores 

domésticos como “todos aqueles que, de qualquer profissão ou mister, mediante 

remuneração, prestem serviços em residências particulares ou a benefício destas”. Para 

além dessa definição, o decreto antevia a carteira profissional e elencava os deveres do 

empregador e do trabalhador. No entanto, como o decreto não foi regulamentado na 

data prevista, expirou e os trabalhadores domésticos permaneceram desprotegidos. 

Conforme já mencionado no capítulo 1, como a CLT excluía o trabalho 

doméstico de sua atuação, assim, o ofício era gerido no âmbito do Direito Civil, restrito 

ao controle policial e civil. Em 23 de abril de 1956, a Lei nº 2.757 distingue os 

trabalhadores de condomínios (como zeladores, porteiros e serventes de prédios de 

apartamentos residenciais) dos trabalhadores domésticos, desde que estejam a serviço 

da administração do edifício e não, especificamente, de um morador.   
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Segundo Bernardino Costa (2007), até a década de 1960, foram muitas as 

tentativas de inclusão das trabalhadoras domésticas no rol de categorias profissionais 

abrigadas pela CLT. Dessa forma, os poucos avanços jurídicos e legais da categoria 

estão relacionados particularmente à “resistência e re-existência das associações e 

sindicatos das trabalhadoras domésticas” (BERNARDINO COSTA, 2007, p. 233). 

Houve, ainda, um projeto de lei, em 1950, já mencionado aqui, criado pelo deputado 

Café Filho, com a intenção de regulamentar a profissão, mas que também não teve 

êxito. Em 1960, a lei 3.807 – Lei Orgânica da Previdência Social – aplicou às 

trabalhadoras domésticas a possibilidade de se filiarem à previdência social, porém, 

como seguradas facultativas, ou seja, as próprias trabalhadoras pagariam, de forma 

autônoma, à previdência para gozar de alguns direitos futuramente. Em 1967, com a lei 

nº 5.316, há uma ampliação nos direitos com a cobertura de acidentes de trabalho para 

os trabalhadores domésticos. 

Reitero que a lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, foi o primeiro marco 

legal que estabeleceu direitos de fato para quem atua no serviço doméstico. Desse 

modo, “essa lei significou o nascimento jurídico das trabalhadoras domésticas, passando 

assim, a serem reguladas pelo Estado” (BERNARDINO COSTA, 2007, p. 235). 

Posteriormente à emblemática conquista na década de 1970, as trabalhadoras 

domésticas remuneradas só tiveram acesso a novas conquistas em 1988, com a 

Constituição Federal. Nesse espaço de tempo, foram realizadas outras ações com foco 

na ampliação de direitos, que muito contribuíram para a consolidação das associações 

existentes no Brasil. É importante ressaltar que a Constituição de 1988 estabeleceu o 

direito à sindicalização das trabalhadoras domésticas, o que era uma demanda da 

categoria desde a fundação da primeira associação de empregados domésticos de 

Santos.  

No ano de 1989, a lei nº 7.787, de 30 de junho, altera o percentual atribuído ao 

salário mínimo na contribuição à Previdência Social, ficando o percentual de 

contribuição do empregador em 12% e a contribuição do trabalhador doméstico 

variando entre 8 e 10%. Alguns anos depois, a medida provisória nº 1.986, de 10 de 

fevereiro de 2000, transformada em decreto na mesma data (nº 3.361), estabeleceu que 

o FGTS seria optativo para trabalhadores domésticos.  

Em 2006, a discussão acerca dos direitos no universo do trabalho doméstico 

remunerado foi restabelecida, por meio da Medida Provisória nº 284, de 06 de março, 



145 

 

mais conhecida como “MP das Domésticas”, que buscava estimular a formalização do 

trabalho doméstico e tinha como proposta que o empregador pudesse subtrair as 

despesas com o INSS de um empregado com salário igual a um salário mínimo. Após 

grande repercussão na mídia e uma tramitação ao longo de quatro meses no Congresso 

Nacional, a proposta foi apresentada com algumas modificações. Em 19 de julho de 

2016, o Executivo sancionou a lei nº 11.324, que, na verdade, pouco alterou a realidade 

das trabalhadoras domésticas, em termos de formalização do trabalho. Nessa lei as 

trabalhadoras domésticas diaristas não foram contempladas com os direitos das 

trabalhadoras domésticas mensalistas. Cleide, falando sobre essa questão 

especificamente, disse que o segundo governo Lula “precisou” constituir muitas 

alianças e que, em virtude dessas alianças, a lei foi sancionada dessa forma. 

No período que compreendeu os anos de 2003 a 2010, as mudanças no campo 

jurídico foram mais expressivas, mas também a maneira de se abordar o assunto mudou, 

sobretudo, porque o processo de tomada de decisão se deu em diálogo e com a 

participação direta das organizações de trabalhadoras domésticas, como informa Fraga 

(2016). Uma importante iniciativa de política pública do governo federal voltada às 

trabalhadoras domésticas foi o já referido Programa Trabalho Doméstico Cidadão 

(TDC), promovendo uma maior visibilidade ao serviço doméstico no debate público, 

além de permitir que muitas trabalhadoras domésticas pudessem investir nos estudos. O 

programa também fortaleceu o movimento sindical da categoria e mais esforços foram 

realizados no sentido de efetivar as ações em relação à previdência social e à 

formalização do trabalho. Para isso, entre as deliberações no âmbito legal, o governo 

adotou a Medida Provisória nº. 284, de 2006. Foi também em 2006, a realização o 9º 

Congresso Nacional das Trabalhadoras Domésticas em Salvador, quando o movimento 

nacional de trabalhadoras domésticas completava 70 anos.  

Em junho de 2010, na sede da OIT, em Genebra, ocorreu a 99ª Conferência 

Internacional do Trabalho.  Um grupo dos empregadores defendeu a proposta de não 

haver um excesso de regulação, pois o trabalho doméstico é oferecido a famílias, e não 

a empresas, o que poderia gerar um aumento no desemprego dos trabalhadores 

dedicados a esse serviço. Os empregadores também consideravam que tal ocupação 

agrupava um vasto campo de atividades e seria impossível os governos vistoriarem as 

residências das famílias. Em 2011, no período de 1º a 17 de junho, ocorreu a 100ª 

Conferência Internacional do Trabalho, na qual governos, empregadores e trabalhadores 
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presentes em Genebra decidiriam sobre a Convenção 189 (OIT, 2018). Como resultado, 

obteve-se a adoção tanto da Convenção sobre o Trabalho Decente para Trabalhadoras e 

Trabalhadores Domésticos (nº. 189), com 396 votos a favor, 16 votos contra e 63 

abstenções e também da sua Recomendação de acompanhamento (nº. 201), com 434 

votos a favor, 8 votos contra e 42 abstenções.  

Em março de 2013, aprovou-se a PEC nº. 66 – “PEC das Domésticas”, que foi 

transformada em Emenda Constitucional nº 72, de 2013, cuja promulgação ficou 

marcada para o dia 02 de abril do mesmo ano (FRAGA, 2016).    

Na Câmara, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 224, de 2013, tornou-se o 

Projeto de Lei Complementar nº. 302, de 2013. Em 23 de abril de 2014, foram 

apresentadas 50 emendas, entre as quais havia a proposta de caracterização da diarista 

como microempreendedora individual; outra que estabelecia procedimentos para a 

fiscalização do trabalho doméstico e a emenda que tornou obrigatório o pagamento da 

contribuição sindical. Houve a rejeição de todas essas emendas sugeridas, no âmbito da 

Comissão Mista, tendo sido o projeto de lei enviado de volta à Câmara em novembro de 

2014. Em 17 de março de 2015, foi aprovado em Plenário o Substitutivo nº 5, 

modificando o texto do projeto. No dia 06 de maio, os Senadores aprovaram a redação 

final, transformando-o na Lei Complementar nº 150, de 2015, composta por 47 artigos, 

sancionada pela presidente Dilma Rousseff no dia 1º de junho de 2015. Assim, os 

trabalhadores domésticos foram equiparados aos demais trabalhadores urbanos e rurais, 

a contar de abril de 2013 com a Emenda Constitucional nº 72, e de junho de 2015, com 

a Lei Complementar nº 150.  

Entender o impacto da aprovação da ‘lei das domésticas’ pode nos levar a uma 

reflexão mais aprofundada acerca dos direitos trabalhistas, da cidadania tardia e da 

humanidade da trabalhadora doméstica, como nos lembra Figueiredo (2014). Apesar da 

existência da lei, existem muitas “negociações” entre trabalhadoras e empregadores 

dentro de uma estrutura social que ainda permanece desigual e hierárquica. No 

Sindoméstico Nova Iguaçu, era recorrente, após alguns atendimentos, ouvir das 

diretoras da entidade que os patrões hoje encontram diferentes maneiras de burlar a lei, 

como inscrever as trabalhadoras como microempreendedoras individuais, demitir a 

trabalhadora doméstica mensalista e em seguida recontratá-la como diarista, ou até 

mesmo descumprir, sem nenhum constrangimento, as normas respaldadas pela 

legislação, o que às vezes, só é descoberto no ato da demissão da trabalhadora. 
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Muitas conquistas das trabalhadoras domésticas são decorrentes das lutas 

travadas pelos sindicatos e, em razão disso, as ações direcionadas à melhoria das 

condições laborais e de suas vidas estão diretamente relacionadas à consolidação desse 

espaço, que atua, sobretudo, com a intenção de despertar a consciência pelos direitos e 

pela dignidade humana.  

Figueiredo (2014) ressalta a necessidade de uma integração maior entre o 

sindicato e a categoria, tendo em vista que poucas são as profissionais sindicalizadas em 

relação ao contingente de trabalhadoras. Na verdade, a procura pelo sindicato se dá no 

momento de homologação de seus contratos de trabalho, que pode ser efetivada em 

comum acordo entre as partes ou envolvendo conflitos. A pouca adesão de 

trabalhadoras domésticas associadas é um dos entraves enfrentados pelos sindicatos na 

atualidade. No início das mobilizações há anos, ainda no formato das associações, a 

circulação de pessoas era muito mais intensa que nos dias atuais. Segundo Nair Jane, 

embora hoje os sindicatos sejam mais organizados, possuem menos condições de fazer 

valer as leis em seu total:  

 
Agora mesmo, quando veio a Lei [nº 150/2015], quando completou a colcha 
de retalhos, porque a Lei da Doméstica é uma colcha de retalhos, não é? 
Que todo mundo passou a ter todos os direitos, nós não tivemos ninguém no 
sindicato que dissesse assim: Eu vou me associar. Não, não tivemos! Porque 
o pessoal viu que muitas das coisas que deram para as domésticas não está 
empregando, está desempregando as domésticas. A gente tem feito assim... 
de 4 a 5 homologações às segundas-feiras. Eu acho assim, muita coisa, 
muita gente sendo despedida. E em muitos casos não há brigas na 
homologação, as colegas aceitam, dizem que fizeram um acordo e eu acho 
que isso não favoreceu. Eu vejo que elas estão menos felizes do que a gente 
naquela época! (NAIR JANE DE CASTRO LIMA, entrevista de história oral 
de 24 de agosto 2017). 

 

Há um ponto bastante controverso, nos eventos e nas pautas do movimento 

nacional de trabalhadoras domésticas, que é a fiscalização do serviço doméstico 

executado em âmbito privado, ou seja, na casa dos patrões. Conforme ressaltou 

Figueiredo (2014), para que se cumpram as leis já existentes no âmbito do serviço 

doméstico, são necessários mecanismos de fiscalização. É preciso que se desenvolvam 

artifícios que impossibilitem negociações face a face, porque um acordo efetivo prevê 

que as partes envolvidas estejam em um patamar de igualdade e não é isso o que 

acontece na prática. Uma negociação entre pessoas localizadas em posições desiguais 

em uma relação de poder nos leva a crer que, na maioria das vezes, o lado subalterno 

será prejudicado (FIGUEIREDO, 2014).  
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O momento posterior à aprovação da Lei nº 150/2015 trouxe à tona o caso das 

trabalhadoras domésticas diaristas, que não estão contempladas na legislação vigente 

(GUIMARÃES, 2016; ÁVILA, 2016; BIAVASCHI, 2014). Para Biavaschi (2014), a 

Lei nº 150/2015 é uma negação da PEC que, em seu texto, garantia direitos 

equiparados. No entanto, propõe uma regulamentação da profissão por meio de uma 

imposição de um banco de horas anual, dando margens a fraudes, em função de um 

critério temporal, e, ainda, por dividir a categoria entre mensalistas e diaristas, com 

direitos desiguais. Essa lei, nos termos de Guimarães (2016), poderá trazer ainda mais 

dificuldades para as ações sindicais, devido à unidade da luta dessas mulheres que 

atuam no serviço doméstico. Embora seja uma única luta pela efetivação dos direitos, 

por respeito e cidadania, a categoria se configura por uma “dupla situação, de 

trabalhadoras com direitos trabalhistas e trabalhadoras desprovidas desses direitos” 

(ÁVILA, 2016, p. 140).  

Diante desse quadro, os sindicatos estão ressignificando seus objetos de luta, 

uma luta que sempre foi árdua e que ainda não tem previsão de acabar. Para Francisca, 

uma das fundadoras e ex-presidente do Sindoméstico Nova Iguaçu, nos dias de hoje, 

ainda que a adesão de novas associadas seja, consideravelmente, menor do que há anos, 

além das estratégias utilizadas pelos empregadores para burlar a legislação, “continuar 

a luta vale a pena”. Para ela, se o sindicato conseguir associar ao menos uma 

trabalhadora por dia, já valeu todo o esforço e trabalho. “É um trabalho de formiguinha, 

não é? As meninas de hoje estão vivendo o resultado da nossa luta!”.  Segundo 

Francisca, o que se vê hoje é uma “nova militância, uma nova luta, mas que levarão a 

novas conquistas”. 

 

4.5 – A interseccionalidade como possibilidade de emancipação 

 

Durante o período de trabalho de campo, minha principal motivação era 

encontrar pistas sobre a categoria gênero que justificassem a atuação e as escolhas pelo 

trabalho doméstico remunerado por aquele grupo de mulheres com o qual eu tive 

contato. Ao contrário do que eu procurava, a categoria classe era a que mais estava 

posta nos relatos e nas trajetórias narradas pelas minhas entrevistadas. A questão de 

classe era muito mais perceptível que as questões de gênero, ao menos, em minhas 

interpretações.  
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Com o passar do tempo, percebendo que a maioria das mulheres entrevistadas 

eram negras72, entendi que, em algum momento, precisaria contemplar a discussão de 

interseccionalidade, embora, nas entrevistas realizadas no Patronato e junto às mulheres 

da rede, a questão racial também não estivesse tão presente nas narrativas. No entanto, 

ao me aproximar das trabalhadoras domésticas que atuavam nos sindicatos, era notável 

a diferença em suas histórias de vida e em suas percepções atuais, ao abordar a questão 

racial. Como já foi pontuado no início deste capítulo, por meio da literatura consultada, 

é nítida a transformação individual de cada trabalhadora doméstica ao se associar aos 

sindicatos, sendo isso percebido, de forma ainda mais intensa, quando se tratam 

daquelas que atuam mais diretamente em cargos de direção nas entidades.  

Narrativas e denúncias de trabalhadoras que se consideravam “escravizadas” 

pelas famílias empregadoras ou histórias de uma herança escravocrata no universo do 

serviço doméstico eram frequentes nos sindicatos em que estive, além da existência de 

parcerias com organizações do movimento negro, em que  a questão racial é trabalhada 

em algumas atividades pontuais, como o último seminário patrocinado pelo Fundo Elas, 

que foi direcionado a mulheres, trabalhadoras domésticas e negras.  

Reiterando o que já foi problematizado pelos autores citados, a inserção das 

trabalhadoras domésticas em espaços de lutas, como os sindicatos,  faz com que elas  

despertem  para questões que podem estar naturalizadas para muitas outras mulheres 

que ainda não descobriram esses espaços coletivos e de demanda por melhores 

condições de trabalho e que ainda não se veem como sujeitos políticos e detentores de 

direitos. Em outras palavras, a participação nos sindicatos permite que mulheres negras 

se percebam como pessoas e como sujeitos políticos. De acordo com Creuza Oliveira 

(2012), através da militância e do contato com movimentos sociais organizados, foi 

possível compreender, de outra maneira, os insultos que recebera em sua vida, durante a 

infância, em relação à cor de sua pele e à textura de seus cabelos. Hoje a presidente da 

Fenatrad se percebe como uma mulher aguerrida, capaz de mudar sua própria história, 

após “descobrir o lado político de ser negra”.  

Bernardino-Costa (2015) argumenta que essa articulação de trabalhadoras 

domésticas remuneradas, ao longo de anos, com os movimentos negros, sindicais e 

feministas, além de outros atores sociais, tem permitido a elas apresentarem um “projeto 

                                                           
72 Das 60 mulheres entrevistadas, 44 mulheres se autodeclararam pardas ou negras (73%) e 16 como não 
negras (27%).  
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decolonial”. Para o autor, tal articulação pode ser apontada como “interseccionalidade 

emancipadora”, porque nem sempre raça, classe e gênero estarão relacionados à 

opressão e à desigualdade. Ao contrário, em algumas circunstâncias, podem ser 

categorias utilizadas para a instituição de uma maior solidariedade política em torno de 

ações decoloniais. As categorias sociais de diferenciação que são a base da ideia de 

interseccionalidade também podem originar formas democráticas de agência política. 

Iniciar a participação no sindicato é um divisor de águas no ambiente de trabalho 

dessas mulheres que, antes de se tornarem sindicalizadas, encontravam-se vulneráveis 

aos meios de opressão de classe, raça e gênero. Desse modo, os sindicatos podem ser 

considerados como “espaço de ruptura com o isolamento intramuros vivenciado pelas 

trabalhadoras, portanto, ruptura com as relações hierarquizadas vividas no interior da 

casa dos empregadores” (BERNARDINO COSTA, 2015, p. 155). O que percebi em 

meu campo e que também é apontado por Bernardino-Costa foram os casos de 

discriminação de raça, classe, gênero que não eram publicizados e sim vivenciados 

individualmente, porque, de certa forma, havia uma sabedoria construída na prática 

cotidiana no interior das “casas de família” que confirmava que a palavra delas não 

valeria mais do que a palavra do patrão ou da patroa.  

A colonialidade do poder, entendida como padrão de poder que se constitui 

juntamente com o sistema-mundo moderno/colonial, engendrou nessas mulheres, 

simultaneamente, lutas e resistências. Em outras palavras, as populações subalternizadas 

e colonizadas não se sujeitaram passivamente ao padrão de poder que as inferiorizava, 

ao contrário, elaboraram projetos de resistência e de ressignificação da vida. No âmbito 

desses espaços político-culturais que são os sindicatos, existe tanto um movimento de 

resistência como um movimento de recriação de valores, de re-existência, como designa 

Bernardino-Costa (2015). Em sua concepção, esses movimentos seriam efetivamente 

“movimentos decoloniais”, uma vez que têm como objetivo suplantar o padrão de poder 

característico da modernidade/colonialidade, que instituiu novas raças e foi além, 

integrou-as a determinadas funções e posições.  

O uso da interseccionalidade, indicado nesta discussão, aproxima-se do que 

Hirata (2014) sugere, quando afirma que a interseccionalidade seria uma maneira de 

combater as opressões múltiplas e imbricadas e, portanto, utilizada também como um 

instrumento de luta política. É nesse sentido que Collins (2016) considera a 

interseccionalidade, ao mesmo tempo, um “projeto de conhecimento” e uma arma 
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política. Segundo Collins (1990, p. 32), “a literatura contém inúmeros exemplos de 

como mulheres negras individuais se tornam pessoalmente empoderadas por uma 

consciência transformada”. Ao persistirem na jornada rumo à autodefinição, as 

mulheres negras são modificadas como sujeitos. Quando integradas a uma ação de 

grupo, seus esforços individuais ganham novo significado, permitindo enxergar a vida 

cotidiana como um processo e, portanto, sujeita à mudança.  

Cabe mencionar que muitas dessas trabalhadoras, ao adquirirem essa 

consciência transformada, também levaram para seus lares a resistência a situações de 

opressão e violência doméstica, além de levarem os dispositivos de resistência para seus 

espaços de trabalho, a casa das famílias empregadoras. Creuza reconhece e procura 

levar para os debates nos sindicatos a questão da solidão da mulher negra, trabalhadora 

doméstica e militante. Em seu caso particular, seu ex-companheiro impôs que ela 

fizesse uma escolha: a luta [na militância do trabalho doméstico] ou ele. “Eu escolhi a 

luta!”. Hoje Creuza mora com uma sobrinha em Brasília e reforça a importância do 

autocuidado para mulheres em situações semelhantes à dela. Francisca acredita que a 

militância teve muita relevância em sua trajetória pessoal, porque “contribuiu para o 

entendimento do mundo em geral” e que “abriu uma janela para a vida”, quando a fez 

sair de um casamento envolto à violência doméstica. Houve muitos relatos de 

discordância dos maridos em relação às ausências de suas esposas, em função de 

viagens e compromissos do sindicato. Há outros exemplos como o de Dona Lurdes e 

Cleide, que, enfrentando a resistência e a oposição dos companheiros à atuação no 

sindicato, fizeram-nos participar como voluntários pelas causas que defendiam. O 

esposo de Dona Lurdes era veementemente contra sua participação no sindicato, 

sobretudo, porque era um trabalho gratuito. Foram anos de reclamações e oposição, até 

que um dia o companheiro resolveu conhecer a entidade e não se afastou mais.  

O campo da interseccionalidade foi desenvolvido nos países anglo-saxônicos a 

partir da herança do Feminismo Negro, no início dos anos de 1990, em uma perspectiva 

interdisciplinar, por Kimberlé Crenshaw e outras pesquisadoras inglesas, norte-

americanas, canadenses e alemãs (HIRATA, 2014; PISCITELLI, 2008; RIBEIRO, 

2018). De acordo com Crenshaw (2002, p. 177), “a interseccionalidade é uma forma de 

conceituar o problema que procura fixar as implicações estruturais e as dinâmicas da 

interação entre dois ou mais eixos de subordinação”. A interseccionalidade vai abordar, 

particularmente, a forma como o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros 
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movimentos discriminatórios instituem desigualdades básicas que ordenam as posições 

concernentes a mulheres, raças, etnias, classes e outras. A interseccionalidade ainda vai 

tratar do modo como ações e políticas específicas promovem as opressões que 

circundam esses eixos, instituindo aspectos dinâmicos ou ativos daquilo que a autora 

chama de “desempoderamento”.  

Utilizando uma metáfora de “intersecção”, Crenshaw (2002) faz uso de uma 

analogia em que os vários eixos de poder como raça, etnia, gênero e classe formam 

avenidas que organizam os terrenos sociais, econômicos e políticos. É por meio dessas 

“avenidas” que as dinâmicas do desempoderamento se movem. Essas vias são 

determinadas como “eixos de poder distintos e mutuamente excludentes”: o racismo, 

por exemplo, é diferente do patriarcalismo que, por sua vez, distingue-se da opressão de 

classe. O que a autora procura esclarecer é que esses sistemas, comumente, sobrepõem-

se e se cruzam, indicando intersecções complexas em que dois, três ou quatro eixos se 

entrecruzam.  

As mulheres racializadas, frequentemente, estão posicionadas em um espaço 
onde o racismo ou a xenofobia, a classe e o gênero se encontram. Por 
consequência, estão sujeitas a serem atingidas pelo intenso fluxo de tráfego 
em todas essas vias. As mulheres racializadas e outros grupos marcados por 
múltiplas opressões, posicionados nessas intersecções em virtude de suas 
identidades específicas, devem negociar o tráfego que flui através dos 
cruzamentos. Esta se torna uma tarefa bastante perigosa quando o fluxo vem 
simultaneamente de várias direções. Por vezes, os danos são causados quando 
o impacto vindo de uma direção lança vítimas no caminho de outro fluxo 
contrário; em outras situações os danos resultam de colisões simultâneas 
(CRENSHAW, 2002, p. 177).  
 
 

Esses são os contextos em que os danos interseccionais ocorrem e em que as 

desvantagens interagem com vulnerabilidades preexistentes, produzindo uma dimensão 

diferente do “desempoderamento”.  

A história do feminismo está marcada pela procura de ferramentas analíticas que 

sejam capazes de elucidar as distribuições diferenciadas de poder que situam as 

mulheres em posições desiguais e, com base no conhecimento, de modificar essas 

posições. Segundo Piscitelli (2008), os conceitos de interseccionalidade e categorias 

articuladas fazem parte dessa história. Para além de situar a emergência desses 

conceitos, certas abordagens que trabalham com interseccionalidades oferecem recursos 

para compreender a produção de sujeitos na nova ordem global.  

O pensamento feminista negro incide em ideias produzidas por mulheres negras 

que elucidam um ponto de vista de/e para mulheres negras. São muitas as premissas que 
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alicerçam essa definição em construção. Primeiro, a definição sugere que não se pode 

separar estrutura e conteúdo temático de pensamento das condições materiais, concretas 

e históricas das vidas de quem a produz. Ou seja, o pensamento feminista negro pode 

ser registrado por outras pessoas, mas ele é produzido por mulheres negras. Outra 

premissa que a definição assume é que mulheres negras defendem um ponto de vista 

particular sobre suas experiências e que existirão certos elementos nesses pontos de 

vista compartilhados pelas mulheres negras enquanto grupo. O terceiro ponto é que, 

embora o fato de se viver como mulher negra possa produzir certas visões 

compartilhadas, as variações de classe, faixa etária e orientação sexual, que moldam as 

vidas individuais de mulheres negras, podem apresentar efeitos em diferentes 

expressões desses temas comuns (COLLINS, 2016). 

O feminismo negro se potencializa a partir da segunda onda do feminismo73, no 

período entre as décadas de 1960 e 1980, em função da instituição da National Black 

Feminist, nos Estados Unidos, em 1973. Nesse período, feministas negras começaram a 

debater e a escrever sobre o tema, inaugurando, então, uma literatura feminista negra, 

que tinha como principais objetivos expressar que a condição da mulher negra em muito 

divergia da mulher branca. “Enquanto àquela época mulheres brancas lutavam pelo 

direito ao voto e ao trabalho, mulheres negras lutavam para ser consideradas pessoas” 

(RIBEIRO, 2018, p. 52). 

Para Bilge (2009), em decorrência dos debates sobre a genealogia da 

interseccionalidade, constrói-se um terreno desafiador e marcado por narrativas 

concorrentes que envolvem diferentes atores e pontos de vista. Citando Egeland e 

Gressgard (2007), a autora afirma que a interseccionalidade é, no discurso feminista, um 

ponto fundamental justamente porque seu significado está em constante negociação. Há 

teóricos que reconhecem a importância da interseccionalidade para o avanço do 

conhecimento sobre a complexidade da desigualdade e outros que não deixarão de 

identificar os limites teóricos e que irão propor outras possibilidades analíticas como 

solução. O poder explicativo da interseccionalidade, como assinala Bilge (2009), ainda 

                                                           
73 De acordo com Ribeiro (2018), o movimento feminista teve início no século XIX, por meio do que se 
chama de “primeira onda do feminismo”, período em que as mulheres reivindicavam o direito ao voto e à 
participação na vida pública em âmbito mundial.  A “segunda onda do feminismo”, no caso específico do 
Brasil, foi inaugurada na década de 1970, num cenário de crise da democracia, quando, além da luta pela 
valorização do trabalho da mulher, pelo direito ao prazer e contra a violência sexual, combatia-se a 
ditadura militar.  
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não é suficiente para elucidar tudo o que ela produziu em termos de opressões, sendo, 

por isso, necessário expandir a sua escala teórica.  

 

4.6 - As trabalhadoras domésticas em seu cotidiano e o uso dos dispositivos de 
resistência  

 

Nesta última parte do capítulo, considero importante abordar questões 

relacionadas à realidade cotidiana dessas mulheres que atuam diretamente nos 

sindicatos, uma vez que nem todas usufruem, de fato, dos direitos adquiridos pela 

categoria e vivem em uma situação imediatista e improvisada, em função de sua 

militância. É fato que todas elas têm a percepção de que a militância no universo do 

trabalho doméstico remunerado modificou e ampliou a maneira de pensar seus direitos 

e, assim,  tornaram-se sujeitos políticos, com mais força, coragem e atitude frente às 

dificuldades do caminho e ávidas pela busca de melhorias em termos trabalhistas, mas 

também enquanto pessoas, sujeitos, sendo- lhes  ensinada “a dimensão do coletivo 

como emancipação real” (RIBEIRO, 2018, p. 25). 

O que eu gostaria de chamar atenção é para a relação entre uma emancipação 

política e um empoderamento individual acerca das questões voltadas para o trabalho e 

aquilo que, efetivamente, ocorre no âmbito pessoal, acerca do que essas mulheres 

vivenciam, para além de sua militância. Conforme assinalei, houve, durante anos e de 

forma descontínua, a conquista por direitos legais, que obviamente foram considerados 

importantes ganhos para toda a categoria de trabalhadoras domésticas remuneradas, 

embora sua efetivação seja outra questão, conforme também já explicitei.  Hoje, quais 

seriam os direitos reais, concretos usufruídos por essas mulheres, que ainda atuam ou 

atuaram durante toda a vida como trabalhadoras domésticas remuneradas? Como essas 

mulheres que realizam um trabalho de base nos sindicatos têm seus próprios direitos 

resguardados? 

Para tentar responder a essas indagações, pretendo apontar algumas questões que 

me chamaram atenção a partir de um contato maior com as diretoras nos sindicatos, 

sobretudo com as da entidade de Nova Iguaçu que, de certa forma,  intrigavam-me e me 

faziam pensar e questionar essa interface entre a militância no sindicato e a vida pessoal 

dessas mulheres. Para isso, apresentarei dados obtidos durante o trabalho de campo, 

sobre duas trabalhadoras domésticas, que hoje são membros da diretoria do 

Sindoméstico Nova Iguaçu, com as quais tive maior contato, que foram Cleide e Nair 
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Jane. A partir de minhas observações, procuro pensar como os dispositivos de 

resistência também podem estar presentes nessa interface.  

Ainda que hoje, a partir da militância, Cleide, Nair Jane e tantas outras 

companheiras do movimento nacional de trabalhadoras domésticas sejam mulheres 

empoderadas, cientes de seus direitos e de seu potencial para a luta, do ponto de vista 

pessoal, em se tratando de suas vidas particulares, para além da atuação do sindicato, 

suas vidas continuam permeadas por inúmeras dificuldades. O curioso é que tais 

dificuldades não parecem esmorecer suas perspectivas de futuro e elas parecem lidar 

com a falta de estabilidade material como mais uma pauta de luta.  

Cleide, 50 anos, a atual presidente do Sindoméstico Nova Iguaçu, é filha de 

Dona Lurdes, de 77 anos, trabalhadora doméstica aposentada e ex-presidente da 

entidade. A trabalhadora doméstica reside em Mesquita, município vizinho à Nova 

Iguaçu, e atua, no serviço doméstico, como diarista. Por ser filha de quem é, a herança, 

tanto do ofício escolhido como da militância no Sindoméstico, não causa surpresa, 

embora ela sempre diga que “está presidente” e não é presidente do sindicato, não 

escondendo que evitou ao máximo assumir o cargo.  

Eu praticamente sou nascida e criada neste sindicato. Eu tinha muita 
resistência... eu dizia: “não sou doméstica, estou doméstica”. Achava um 
absurdo trabalhar no sindicato sem ganhar nada. Eu não queria isso pra 
mim, mas hoje eu estou aqui! A luta da sua companheira é a sua luta!. 
(CLEIDE, Seminário Trabalho Digno e Equidade de Direitos, março de 
2018).    

 
Cleide teve oportunidade de estudar, mas, paralelamente, iniciou sua trajetória 

no serviço doméstico como babá, aos 14 anos. Aos 28 anos, ingressou no sindicato, 

como tesoureira e aos 46 anos se tornou presidente. No entendimento de Cleide, os dias 

de militância hoje fazem parte de “uma época boa” porque os sindicatos tiveram livre 

acesso nos governos do Partido dos Trabalhadores (PT) para realizar suas 

reivindicações. No passado, as companheiras viajavam para Brasília em condições 

muito precárias, utilizando, por exemplo, como meio de transporte, kombis, além de 

ficarem acampadas em estruturas improvisadas de estadia. Hoje, Cleide, que também 

compõe a diretoria da Fenatrad, desloca-se até Brasília, por meio de viagens aéreas e 

tem disponibilidade de se hospedar em hotéis, o que era diferente na época das 

“veteranas”. 

Mesmo afirmando sua resistência ao se assumir como trabalhadora doméstica e, 

anos mais tarde, como presidente de uma organização que luta pelos direitos da 
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categoria, Cleide atua de forma incansável nas ações do sindicato na Baixada, é membro 

da Fenatrad e opera de forma coletiva e mais direta junto aos sindicatos da cidade do 

Rio de Janeiro e de Volta Redonda, no sul fluminense. Seu trabalho de diarista, por 

vezes, é dificultado em função dos inúmeros eventos e agendas a cumprir do sindicato, 

além das viagens para Brasília e outros estados que envolvam a realização de alguma 

atividade de militância. Para suprir a falta do recurso das diárias que não são realizadas, 

Cleide viaja para cumprir seus compromissos sindicais com uma mala extra, na qual 

leva roupas e sapatos que comercializa entre suas companheiras de ativismo, quando as 

encontra. Nos eventos de trabalhadoras domésticas de que participa, consegue um 

“dinheiro extra” com a venda de seus produtos.  

Outra alternativa encontrada por Cleide é a ajuda que vem dos dois filhos, já 

adultos e “encaminhados na vida”, como me relatou. Seu filho mais velho ajuda com as 

despesas da casa, como energia elétrica, compras de supermercado, e paga sua 

contribuição ao INSS. A filha, que já é casada, mas continua por perto, também ajuda 

como pode. Cleide me disse que já se desesperou muito, mas que agora vai “se virando 

nos 30” para sobreviver, ressaltando que não há acanhamento de sua parte em pedir 

ajuda, seja para as atividades do Sindoméstico, seja para si: “Eu não tenho vergonha de 

pedir não, Tatiane. Eu peço mesmo!”. 

Apesar de toda a dificuldade no plano individual, Cleide segue com seu trabalho, 

presidindo o sindicato e se orgulha de ter sua vida transformada em termos de 

consciência política e trabalhista. “Eu mudei na questão política, feminista e partidária. 

Eu cresci muito por dar importância a coisas que eu antes nem ligava. Eu me sinto 

empoderada!”. É possível perceber, na fala ‘empoderada’ de Cleide, que o capital 

cultural engendrado pela sua trajetória sindical possui hoje extrema relevância e um 

significado de uma mudança de fato em sua percepção enquanto mulher, trabalhadora e 

cidadã. Ainda que ela se preocupe com as despesas do mês, que não poderão ser 

sanadas com os valores das diárias porque não foi trabalhar em função de uma viagem a 

trabalho pelo sindicato, a trabalhadora militante tem a posse de algo que não é material, 

palpável e, sim,  de algo que foi conquistado através de uma consciência de classe, raça 

e gênero e que nenhum valor em dinheiro poderá suplantar.  

Ainda que falte dinheiro, não falta o aspecto simbólico do que as viagens, a 

circulação por espaços antes desconhecidos e a convivência com outros sujeitos podem 

proporcionar. O que é capitalizado por Cleide se resume no estilo de vida que seus 
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cargos de presidente do Sindoméstico Nova Iguaçu e de membro da Fenatrad lhe 

conferem, simbolicamente, ‘maior valor’ em relação a um salário disponibilizado 

formalmente, ou a regularidade do recebimento de diárias por dias trabalhados. Aquilo 

que não se pode monetizar de forma real tem um imenso valor.  Em minha 

interpretação, a forma encontrada por Cleide e por tantas outras trabalhadoras 

domésticas com militância nos sindicatos é também uma demonstração do uso de 

dispositivos de resistência, quando vai se “virando nos 30”, e encontrando táticas de 

sobrevivência, seja contando com um suporte da família, seja dando sorte com as 

vendas de seu bazar itinerante, quando lhe faltam os recursos materiais por não haver 

um trabalho formal, mas que tem todo um poder em torno de sua atuação política no 

sindicato.  

Nair Jane nasceu em Imperatriz, no estado do Maranhão, em 15 de abril de 1932, 

sendo uma das mais velhas de 18 filhos. No Maranhão, nasceram três crianças e as 

demais foram nascendo nos estados por onde a família passava em busca de 

sobrevivência: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Minas Gerais foi o lugar em 

que a família permaneceu por mais tempo. Devido à extrema pobreza, seus pais foram 

deixando as crianças em orfanatos e “entregando” a outras famílias para que se 

livrassem daquele estado de miséria e pudessem ter um futuro um pouco melhor. Assim, 

a vida de Nair Jane começaria a mudar: 

 
Na época em que eu nasci havia uma história de que as famílias 
paupérrimas, como era a minha, quando não tinham condições de criar e 
educar aquela criançada, então começava a distribuir... eu fui numa leva 
dessas. Fui parar lá em Minas Gerais, lá em São José de Além Paraíba 
[atual município de Além Paraíba]. E lá eu fui para um orfanato e nessa 
altura eu estava com quase nove anos ... ainda não tinha nove. Lá eu 
conheci... foi uma família visitar o orfanato, que ia sempre, que as pessoas 
vão doar as coisas, né?! E eu sempre gostei muito de crianças, como eu. 
Porque na época eu era criança. Aí eu comecei a brincar com as crianças 
que ela levou... os dois filhos dela. E as crianças na hora de ir embora 
queriam me levar e aí a superiora disse que não podia... que eu tinha que 
ficar lá. Aí ela perguntou o que podia fazer. E a superiora disse: Pra levar 
tem que pôr em escola, porque aqui se estuda! E a minha primeira patroa, 
como empregada doméstica, me registrou na Escola Luiza de Castro na 
Tijuca e eu vim trabalhar na Tijuca, tomar conta daquelas duas crianças. Eu 
tinha nove anos, a menina tinha seis e o menino tinha cinco (NAIR JANE 
DE CASTRO LIMA, entrevista de história oral de 24 de agosto 2017). 
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O início da história de Nair Jane como trabalhadora doméstica, ainda na 

infância, assemelha-se a histórias de muitas outras mulheres74, sobretudo daquelas com 

a mesma faixa etária. Nas histórias das “veteranas” (DANTAS, 2017), o trabalho 

doméstico infantil era uma realidade comum (BERNARDINO-COSTA, 2007; 

FIGUEIREDO, 2014; OLIVEIRA, 2012; PINTO, 1993). Muitas trajetórias narradas 

apontam para uma negação do afeto familiar, para a infância negligenciada e explorada 

pelo trabalho e para o acesso à educação impedido, que não foi o caso de Nair Jane, mas 

que incide sobre inúmeras mulheres que foram inseridas precocemente nos afazeres 

domésticos de “casas de família”. No geral, as crianças em situação de trabalho 

doméstico eram negras e as famílias para as quais trabalhavam eram brancas. Outra 

questão bastante recorrente nas entrevistas com as trabalhadoras com idade mais 

avançada é que o trabalho doméstico infantil tinha, como contrapartida, o oferecimento 

por parte da família empregadora de casa, comida e roupas, como aconteceu com  Nair 

Jane:  

 

Eu usava um banquinho pra fazer o mingau das crianças porque eu não 
conseguia alcançar o fogão, que era alto. Isso era na Tijuca. E aí, ali eu 
trabalhei onze anos por casa e comida... e roupa, né?! E aí a roupa... como 
não tinha ninguém... roupa de ninguém que a roupa me servisse, eu ganhava 
roupa nova, roupa comprada mesmo, não era roupa usada não! (NAIR 
JANE DE CASTRO LIMA, entrevista de história oral de 24 de agosto 2017). 
  
 

O período de mais de uma década em que Nair Jane viveu com esta família, após 

sair do orfanato, foi marcado por um tempo de muito aprendizado, conforme ela nos 

relatou:  

Eu digo pra todo mundo... tudo o que eu aprendi, aprendi naquela casa. Eu 
estudei, eu aprendi arte culinária numa organização chamada Saps75,  eu 
aprendi a fazer doces, eu aprendi a fazer tudo que era quitute de trabalho 
doméstico. Mas eu não fazia nada disso, e eu só cuidava das crianças, eu 
não lavava nem a minha roupa. Eu cuidava só daqueles dois e eles foram 
crescendo (NAIR JANE DE CASTRO LIMA, entrevista de história oral de 
24 de agosto 2017). 
 
 

                                                           
74 Segundo Nair Jane, esse tipo de arranjo em que meninas e jovens pobres trabalhavam em troca de um 
lugar para dormir e de alimentação era bastante comum na época de sua infância. Geralmente eram 
meninas oriundas do campo, de zonas rurais e os patrões as buscavam para supostamente cuidar, 
oferecendo “casa, comida, trabalho” e, em alguns casos, estudo.    
75 Rede de serviço de alimentação da previdência social, que funcionou entre os anos de 1940 a 1967, na 
Praça da Bandeira, RJ.  Tratava-se de restaurantes populares que ofereciam refeições aos trabalhadores 
por um preço bem modesto. 
 



159 

 

Nessa casa, Nair Jane dividia o quarto com as crianças de quem cuidava e tinha 

também um quarto na ala de dormitórios das trabalhadoras domésticas, que viviam ali 

junto aos patrões, que eram a cozinheira, a copeira/faxineira, a lavadeira/passadeira. 

Nair Jane ainda acompanhava as crianças em viagens, tanto para o litoral, na Costa 

Verde do estado do Rio, ou até em viagens internacionais para visitar parentes dos 

patrões. Segundo ela, essas viagens duravam meses. 

Em troca do trabalho realizado, a família empregadora dispunha de um sistema 

em que a babá/agregada pudesse estudar (em uma escola diferente da escola dos filhos 

dos patrões) e utilizar parte de seu tempo em outros cursos de qualificação: 

Eu levava as crianças pro colégio, que era ali no Braga Carneiro e ia pro 
meu que era o Luiza de Castro. Quando a minha aula terminava, eu voltava 
e pegava eles e trazia pra casa. Eu estudava quase que no mesmo horário. E 
no sábado, quando meu patrão... ele fazia de professor, corrigindo os 
deveres, ele corrigia o meu também. E a mãe da minha patroa, que era a 
Dona Laura, ela me matriculava em cursinhos de aprender, de bordado, de 
tricô e, como eles eram católicos como eu, eu fui fazer catequese, entrei pra 
JOC (NAIR JANE DE CASTRO LIMA, entrevista de história oral de 24 de 
agosto 2017). 

 

Não havia uma contrapartida por parte dos patrões de Nair Jane em forma de 

salário. À medida que a menina foi crescendo, os patrões lhe davam algum dinheiro, 

como para os passeios e atividades de lazer, ou uma peça de roupa nova, como explica: 

“Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha tempo pra fazer essas coisas. Dinheiro não 

tinha... quando eu ia pro cinema, eu recebia o dinheiro do cinema. E quando eu queria 

uma roupa, eles me levavam na loja e escolhia a roupa, só isso”. 

Dessa relação com os primeiros patrões, Nair Jane se refere ao afeto e amizade 

que, segundo ela, eram recíprocos. A relação “não era uma relação de empregada não. 

Tinha uma amizade... [com] a família toda”. Nair Jane se orgulha em dizer que, na 

primeira casa em que trabalhou, além de ter acesso a todo o seu aprendizado, por meio 

do estudo formal e dos cursos de qualificação, também gozava de liberdade para realizar 

outras atividades, se assim desejasse. A babá tinha a anuência dos patrões para 

frequentar a Igreja Católica, onde se formou catequista, e participava do coro nas 

missas. “Olha só! Eu era uma empregada que tinha uma certa liberdade, porque eu era 

corista, eu dava aula no Salgueiro de religião, dava aula na igreja, tudo isso! Então eu 

tinha minha liberdade”. Nair Jane tinha a ideia de que era “quase” uma pessoa daquela 

família empregadora, embora compreendesse que ali havia diferenças e desigualdades:  
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Esses patrões aí, apesar de serem bem burgueses, eram burgueses amigos, 
né? Bons burgueses.... Porque eles deixavam eu fazer as coisas como eu 
queria, né? Eu era quase uma filha... vamos dizer, uma negrinha filha, né? 
Uma agregada como se diz, não é? Eu tinha uma certa liberdade. Se tem 
teatro, se vai pro Municipal, pro Maison de France, pro Carlos Gomes... vai 
todo mundo? Eu também vou, eu dizia! E eu não me sentava lá em cima, eu 
me sentava junto com eles. Então não tem diferença, a diferença é só a cor e 
o dinheiro que eu não tinha (NAIR JANE DE CASTRO LIMA, entrevista de 
história oral de 24 de agosto 2017). 

 

Diante do relato de Nair Jane, é possível inferir que a primeira família para a 

qual trabalhou tinha um alto poder aquisitivo. Seus patrões possuíam também uma vida 

social e laborativa bastante dinâmica, que, com a presença de uma babá por 24 horas 

ininterruptas, ficavam isentos de uma presença maior juntos aos filhos. A babá afirmou 

que era a principal responsável pelas duas crianças e até nos livros de assinaturas das 

reuniões de pais nos colégios em que elas estudavam, constava a sua assinatura e não a 

dos patrões. Para além de cuidar dessas crianças, acompanhá-las em viagens, também 

era Nair Jane quem tutelava toda a trajetória escolar delas.  

O tempo passou, as crianças cresceram e Nair Jane também, até que decidiu 

deixar a casa por acreditar que já não havia necessidade de sua presença ali. A família 

ofereceu o cargo de governanta da casa, que, na verdade, já era ocupado pela cozinheira, 

que se tornou “empregada” naquela família no mesmo arranjo que Nair Jane: não 

recebia salário e começara  a trabalhar nessa casa na noite do casamento dos patrões, em 

troca de moradia e alimentação. O longo tempo junto da família empregadora 

proporcionou à cozinheira certa autonomia e tutela em relação às demais trabalhadoras 

domésticas da casa, mantendo, com Nair Jane, uma relação hostil. Segundo a 

entrevistada, “não queria arrumar briga com Totonha”, a cozinheira. Nair Jane 

percebeu que o tempo junto aquela família havia terminado. Os filhos dos patrões 

estavam com 16 e 17 anos e não precisavam mais de uma babá.  

Uma questão interessante foi que a patroa, após muita insistência para que Nair 

Jane permanecesse em sua casa e da recusa da babá, responsabilizou-se por encontrar 

uma nova família empregadora, tendo sido ela que negociou o valor de seu salário.  

Tratava-se de uma família de judeus, representantes de pedras semipreciosas no Brasil, 

com residência no bairro do Leblon. Nair Jane estava com 21 anos e essa transição em 

sua vida aconteceu na década de 1950. Assim, foi contratada para ser babá de um 
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menino de 2 anos de idade76, mas, para além desse trabalho, organizava as agendas dos 

patrões e organizava tudo na casa. A única assinatura em sua carteira de trabalho é 

referente aos anos atuando para essa família. Em 1972, quando foi instituída a “Lei das 

Domésticas”, Nair Jane já trabalhava nessa casa há 14 anos e foi registrada na carteira 

de trabalho como governanta. Em suas palavras, embora houvesse outras trabalhadoras 

mais antigas, já iniciou o trabalho com o status de “babá governanta”. Foi também com 

essa nova família empregadora que Nair Jane compreendeu a falácia de que 

trabalhadoras domésticas são parte das famílias empregadoras: 

 
Na época da primeira casa eu ainda não tinha essa divisão não, viu? Isso aí 
eu aprendi depois. Depois, quando eu estava lá naquela família que eu 
ganhava dinheiro, aí que eu vi que eu não era da família. Eu fui para uma 
casa onde eu era empregada mesmo. E nessa casa que comecei a ver a 
diferença... de patrão e empregada (NAIR JANE DE CASTRO LIMA, 
entrevista de história oral de 24 de agosto 2017). 

 

Pelo excesso de trabalho que a criança demandava de Nair Jane, a realização de 

atividades extras, como a participação na igreja, não eram mais possíveis. Mas Nair 

Jane fazia parte de um grupo de babás que se reunia em praças e parquinhos com as 

crianças com as quais trabalhavam. Ela se destacava no grupo porque era considerada 

pelas colegas como a “babá rica”, por conta das viagens internacionais que fazia 

acompanhando os patrões, além dos presentes que ganhava.  

Ao ter seu trabalho formalizado, uma nova questão surgiu na vida de Nair Jane, 

que não tinha residência fixa no Rio de Janeiro. Em dias de folga, que ocorriam 

quinzenalmente, a babá ia para casa de amigas que também eram trabalhadoras 

domésticas. Além do problema de moradia que se colocava frequentemente, outras 

questões foram surgindo, através de uma visão de mundo mais crítica, inclusive a noção 

de que Nair não fazia parte daquela nova família empregadora e que ali existia apenas 

uma relação de trabalho. Nessa época, Nair Jane já havia conhecido a Associação das 

Trabalhadoras Domésticas e sua interpretação acerca das relações de trabalho havia 

mudado.  

                                                           
76 Em seu primeiro dia de trabalho com a “nova família”, Nair Jane foi surpreendia com uma passagem 
em seu nome para que buscasse o menino de quem cuidaria em Bariloche. Dois dias depois, finalmente 
encontrou Daniel com parentes, permaneceu no país por 45 dias e retornou com eles ao Brasil. Além 
dessa primeira viagem em seu novo emprego, ao longo dos anos em que trabalhou para a família, Nair 
Jane viajou com eles para Israel, Bélgica, Alemanha, até o filho do casal completar 15 anos.  
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Seu primeiro contato com a Associação de Empregadas Domésticas do RJ 

aconteceu no ano de 1969, tendo Nair Jane passado a frequentar a entidade, 

continuamente, em seus dias de folga. Em um determinado período, o endereço da sede 

da associação passou a ser na Rua Ipiranga, no bairro de Laranjeiras, e as trabalhadoras 

domésticas que não tinham família no Rio podiam ficar ali, aos finais de semana, 

estratégia que babá passou também a utilizar. Em 1973, foi convidada a compor uma 

chapa que concorreria à presidência. Sua chapa venceu a eleição e Nair Jane ingressou 

na diretoria sem saber muito bem o que iria fazer, tendo sua primeira gestão na 

presidência da associação sido baseada na inexperiência. Nair Jane presidiu a entidade 

entre Associação e Sindicato de 1973 a 1979 e de 1984 a 1993.  

Na época da Constituinte, começou a viajar pelo Brasil, com muitas idas a 

Brasília, além dos itinerários internacionais. Para isso, negociava com sua patroa os 

períodos em que precisava se ausentar do Rio. À medida em que foi se envolvendo 

politicamente na luta de sua categoria, também foi fortalecendo laços com outras 

trabalhadoras domésticas com quem tinha contato em seu cotidiano e, a partir daí, foi 

tecendo uma relação familiar com aqueles que considerava seus semelhantes. Certa vez, 

ao dar uma entrevista para um jornal, quando já atuava na Associação, Nair Jane 

explicou essa mudança em sua percepção: 

Minha patroa, quando leu a entrevista ficou muito zangada, porque eu disse 
ao jornal que empregada não era da família. Família era o Daniel [a criança 
de quem Nair Jane cuidava]. Eu tenho salário, eu tenho férias e eu tenho 
horário pra entrar e sair daqui de casa e eu tenho folgas de 15 em 15 dias. 
Além de tudo, eu sou negra, a senhora é alemã e branca. Eu não sou branca! 
Então eu estou nesta casa... Estou há muito tempo, gosto de estar aqui, 
apesar de algumas coisas, mas eu não faço parte desta família. A minha 
família são aquelas minhas colegas do subúrbio, aquela família que não é a 
biológica e que eu adotei lá em Nova Iguaçu. Esta é minha família, são 
negros como eu. E quando, no final do ano, a senhora viaja, que eu não viajo 
e eu posso trazê-los aqui, eu tenho que pedir autorização à senhora... E o 
Daniel não precisa fazer isso... eu preciso. Então eu não faço parte [da 
família] nem biologicamente, afetivamente... nem assim, olha.... Amizade, 
amizade, negócios á parte! (NAIR JANE DE CASTRO LIMA, entrevista de 
história oral de 24 de agosto 2017). 
 
 

A aproximação da trabalhadora doméstica com a família “adotiva” de Nova 

Iguaçu aconteceu quando ela tinha pouco mais de 20 anos. No grupo de babás que se 

formou no Leblon, havia duas meninas que eram dessa família e Nair Jane passou a 

considerá-las como irmãs, pois eram também essas meninas que a acolhiam aos finais 
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de semana.  O contato foi se estreitando e Nair Jane permaneceu ali, junto a essa nova 

família, na Baixada Fluminense.  

 
Então aquela família, que eu digo a minha família, no quintal que eu moro, 
era da bisavó deles... ela tem um quintal de 100 metros e esse quintal tem 8 
casas. A casa que eu moro era a casa que morava a Maria Ondina, minha 
mãe adotiva, com o marido e as duas filhas. Cheguei eu, ficamos três. 
Quando a mãe morreu, minhas irmãs já eram casadas e moravam cada uma 
em uma casa, nesse mesmo terreno.... Daí eu fui ficando na casa da minha 
mãe. Alguns adultos já morreram o meu pai adotivo também, mas tem os 
netos e os bisnetos, né?! Essa é minha rede e tem no quintal 23 crianças 
(NAIR JANE DE CASTRO LIMA, entrevista de história oral de 24 de 
agosto 2017). 
  

 
Nair Jane, após se aposentar no ano de 1993, realizou cursos de formação e 

atuou como cuidadora de idosos por mais alguns anos. À época da pesquisa, atuava 

como secretária do Sindoméstico Nova Iguaçu e realizava atendimentos em Duque de 

Caxias, como uma extensão das ações do Sindicato junto às trabalhadoras domésticas 

do município e ainda era membro dos Conselhos do Idoso e da Mulher em Nova 

Iguaçu. Quem conhece Nair Jane, surpreende-se com sua enorme lucidez e autonomia. 

A trabalhadora doméstica veterana é muito respeitada entre as demais mulheres que 

atuam nos sindicatos e possui uma memória bastante viva sobre os fatos ocorridos em 

torno da luta da categoria de trabalhadoras domésticas no Rio de Janeiro e no Brasil.  

Assim como não é fácil para os sindicatos se manterem em termos de 

financiamento (FIGUEIREDO, 2016), também há o acúmulo de dívidas nas vidas 

pessoais dessas mulheres que atuam nesses espaços. No caso de Nair Jane, que teve sua 

vida transformada pelo trabalho doméstico ainda na infância, surpreende-me sua 

trajetória em termos de vivência e oportunidades que dispôs nesses anos a partir de seu 

trabalho. O capital cultural e o aprendizado, como ela mesma enfatiza, podem ser 

considerados fatos relevantes, tendo em vista o grande contingente de mulheres que 

atuam no mesmo universo e que não tiveram o mesmo tipo de vivência. Não quero 

isentar as famílias empregadoras das ausências a que Nair Jane também fora exposta e 

já narradas aqui em sua história de vida. O que me parece muito curioso é que, mesmo 

com essa trajetória que envolve “a força da falta como mola propulsora para a 

construção de pontes” (RIBEIRO, 2018, p. 23), Nair Jane hoje, já idosa e sem uma rede 

de apoio direta, encontra-se em uma situação vulnerável do ponto de vista material.  

A respeito das trajetórias trazidas aqui, entendo que as dificuldades de Cleide e 

Nair Jane são consideradas como mais uma batalha diante das tantas que elas já 
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enfrentaram ao longo de suas vidas, cada uma a seu modo. E, no dia-a-dia, sem muitas 

certezas e estabilidade, estão imbricados dispositivos que as fazem se esquivar dos 

problemas concretos, de suas vidas particulares ou até mesmo aguardar uma solução ou 

“alguém de bom coração”, que as ajude nessas questões específicas. Viver no limite da 

escassez material não é algo novo para essas mulheres, cuja trajetória de vida articula 

enfrentamentos pessoais aos da categoria que representam nos sindicatos.  
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CONCLUSÃO 

 

Investigar a trajetória de mulheres, trabalhadoras domésticas remuneradas e 

residentes em Nova Iguaçu, permitiu-me perceber como são utilizadas as estratégias 

cotidianas, individuais e coletivas, no que se refere à construção de identidades e 

marcadores sociais, além de compreender o significado do trabalho para essas mulheres.  

Um dos objetivos desta tese foi o de registrar, a partir de relatos de trabalhadoras 

domésticas, questões de suas vivências habituais, que perpassam suas relações com seu 

grupo familiar e com o próprio trabalho, além das dimensões presentes na casa dos 

patrões, onde é executado o trabalho doméstico, mas também nos sindicatos da 

categoria como espaço público de trocas e de lutas por direitos. 

Nas entrevistas com as trabalhadoras domésticas de Nova Iguaçu, pude 

compreender que existem diferentes modos de vida e variadas formas de interagir com o 

espaço e com o outro, contrapondo, assim, minha percepção de que o estigma e a 

invisibilidade trariam um ‘peso’ a mais nas vivências e trajetórias dessas mulheres, que 

possuem controle e agência sobre seu cotidiano. Embora eu fosse movida pelo 

pressuposto de que o trabalho exercido por essas mulheres e o espaço de onde elas são 

oriundas são estigmatizados e invisibilizados, minha pesquisa deixou muito claro de que 

há um movimento de negação dessas questões nas ações, coletivas e individuais, das 

mulheres entrevistadas.  

Pude compreender, a partir do contato com 60 mulheres, como uma luta de mais 

de 80 anos, travada pelo movimento nacional de trabalhadoras domésticas, reflete-se em 

mudanças bastante significativas. Além disso, foi possível forjar com essas mulheres 

uma intensa conexão que me possibilitou conhecer a realidade de cada uma delas e que 

culminou em uma importante experiência analítica, tendo como percurso três frentes 

distintas: o curso de capacitação de “Cuidador de Idosos e Babá”, oferecido pelo Centro 

Social São Vicente, dois Sindicatos de Trabalhadoras Domésticas e uma rede de 

mulheres, por mim constituída. Esta tese, portanto, é resultado de uma etnografia que 

teve como tema a discussão do trabalho doméstico remunerado numa perspectiva de 

gênero, classe, raça e geração. 

No capítulo inicial da tese, procurei abordar o conceito de trabalho doméstico 

remunerado, ressaltando os avanços em termos legislativos, mas também as 

descontinuidades no processo de efetivação de direitos das trabalhadoras domésticas no 
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Brasil. Em meu campo empírico, pude confirmar o que a literatura especializada sobre 

as novas conformações do trabalho doméstico remunerado vem apontando acerca das 

mudanças e transformações ao longo do tempo. Algumas dessas mudanças são: o 

envelhecimento das trabalhadoras domésticas, a elevação da escolaridade, o aumento da 

formalização e o alargamento do número de diaristas em exercício nos lares brasileiros.  

Apesar das mudanças, o universo do trabalho doméstico persiste como um 

espaço de desigualdades que se entrecruzam e se sobrepõem, com disparidades de 

gênero e classe, além das desigualdades raciais e de geração. Nesse sentido, procurei 

pontuar que as atividades consideradas servis estão desaparecendo e as famílias, que 

antes contratavam trabalhadoras domésticas remuneradas mensalistas, responsáveis por 

todas as tarefas da casa e residindo com seus patrões, também estão se transformando. A 

despeito disso, busquei argumentar que, embora todas essas mudanças sejam 

perceptíveis, é possível que ainda haja, na atualidade, um ‘padrão ideal’ de trabalhadora 

doméstica para as famílias empregadoras, com um perfil de servidão e total dedicação 

que está sendo contestado, em termos práticos, por muitas dessas mulheres. Em meu 

estudo poucas eram as trabalhadoras domésticas mensalistas atuantes e um número 

bastante reduzido ainda permanecia na casa da família empregadora durante a semana.   

A partir da pesquisa, identifiquei um circuito de apoio feminino, ao perceber que 

muitas trabalhadoras domésticas deixavam seus filhos aos cuidados de outras mulheres 

de seu grupo familiar ou da vizinhança. Muitas das mulheres entrevistadas contavam 

com o suporte da família (no caso, mães, irmãs, sogras) ou terceirizavam o cuidado de 

forma paga, através de pessoas da vizinhança, dentro de suas condições econômicas. 

Poucas eram as mulheres que utilizavam equipamentos públicos como creches, 

demonstrando a ineficácia, a inexistência e/ou a insuficiência de políticas públicas em 

Educação Infantil na Baixada Fluminense. A partir desses dados, comprova-se a intensa 

mobilização entre mulheres em relação aos cuidados com o grupo familiar, quando há a 

necessidade de “trabalhar fora” robustecendo a naturalização do “feminino” em tarefas 

de cuidado, especialmente com as crianças pequenas. 

As melhorias no universo do trabalho doméstico remunerado e as mudanças 

mais eficazes, iniciadas na década de 1970, estão diretamente relacionadas à 

mobilização coletiva em torno da regulamentação da profissão. Em 1972, o trabalho 

doméstico remunerado adquiriu estatuto de profissão, através da Lei nº 5.859, que 

tornou obrigatória a assinatura da carteira de trabalho, além de conceder direito a férias 
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remuneradas de 20 dias úteis e direito à previdência social. Já a “PEC das Domésticas” 

estabeleceu um período de novas e incisivas mudanças para as trabalhadoras 

domésticas, conformando-se como o momento de maior repercussão pública do tema, 

quando foi aprovada, em 2013, e regulamentada dois anos mais tarde, equiparando, em 

termos de direitos, os (as) trabalhadores (as) domésticos (as) aos demais trabalhadores. 

A “PEC das Domésticas” ou o Projeto de Lei Complementar nº 302, de 2013, no dia 06 

de maio de 2015, foi aprovado pelo Plenário do Senado, transformando-o na Lei 

Complementar nº 150, composta por 47 artigos, sancionada no dia 1º de junho de 2015.  

 Para além da mobilização dos movimentos sociais organizados e da participação 

de diferentes atores políticos da sociedade civil, do meio acadêmico e outros, também 

possui relevância a produção cultural no Brasil, onde filmes, documentários e novelas 

traziam como conteúdos o serviço doméstico, o que também contribuiu para uma maior 

projeção internacional, suscitando a mobilização de entidades como a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de 

Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres), além das extintas 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e a Secretaria de 

Políticas para as Mulheres (SPM). Reitero, no entanto, que o caminho para a 

regulamentação da profissão, em termos legislativos, foi marcado por inúmeras 

descontinuidades e rupturas, como no caso das trabalhadoras diaristas, que, mesmo com 

a lei, permanecem desprotegidas.  

Foi interessante perceber, ao longo da pesquisa, um movimento de migração de 

algumas trabalhadoras domésticas para a área de cuidados, os serviços de care. Por ser 

uma área recente, ainda não há um consenso sobre uma única definição ou uma 

terminologia acerca dos estudos do care. Assim, as ambiguidades em relação aos 

termos potencializam as divergências quanto aos conteúdos considerados mais 

relevantes, sobre sua definição e origem. O care work é uma atividade profissional em 

expansão na economia de serviços em escala internacional. Mesmo com as mudanças na 

legislação e a existência de direitos para quem atua com o trabalho doméstico 

remunerado, é visível como a ocupação ainda traz as marcas do estigma e da 

invisibilidade social. Para muitas trabalhadoras domésticas, sobretudo as mais jovens 

que pretendem seguir nessa dinâmica da migração, optar pelo serviço de care se 

apresenta como uma possibilidade de uma melhor remuneração, um trabalho menos 
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extenuante e, talvez, pela razão mais significativa para elas: exercer um trabalho mais 

valorizado (pela sociedade e pelos patrões), com maior status social.   

Desse modo, nesta tese, através da discussão acerca da cronologia do alcance 

dos direitos e dos desafios impostos a esse campo de trabalho, além das vivências 

particulares de cada trabalhadora, é possível pensar o trabalho doméstico remunerado 

como uma ferramenta para se refletir sobre as relações de poder geradas na sociedade 

brasileira. 

No segundo capítulo, procurei apontar as contradições existentes nas relações 

entre as trabalhadoras domésticas e as famílias empregadoras, patrões e patroas, no 

cotidiano laboral. Contradições essas que possuem como base sinais de afeto, mas 

também uma persistente desigualdade em função de uma relação conflituosa e ambígua, 

que acaba por robustecer um relacionamento, que, embora pareça próximo, é marcado 

pelo distanciamento. 

Ficou claro, a partir de meu estudo, que as relações envolvendo afetos não 

invalidam a relação hierárquica entre as famílias empregadoras e as trabalhadoras 

domésticas. Ao contrário, delimitam e definem claramente as posições de quem solicita 

e de quem cumpre demandas em um espaço que é privado, mas é também um espaço de 

trabalho. 

Para o entendimento de “boa patroa” e “patroa amiga”, não há uma recíproca, 

uma vez que a trabalhadora doméstica remunerada não é igualmente considerada por 

quem contrata seus serviços. Os pressupostos de cuidado, afeto e intimidade das 

famílias empregadoras estão relacionados com os acordos acerca de direitos e com o 

cumprimento da legislação trabalhista em vigor. Tornou-se evidente, com a pesquisa, 

que a ideia que confere à trabalhadora doméstica a função de alguém “como da família” 

parece ter sido modificada. Hoje os aspectos legais e econômicos que regulam o 

trabalho doméstico dão um novo significado ao papel social das trabalhadoras 

domésticas. 

Embora as trabalhadoras domésticas, em situações muito específicas, evocassem 

as relações de afeto com as famílias para as quais trabalhavam, havia uma compreensão 

de que, efetivamente, não faziam parte daquelas famílias. Ainda que reconhecessem os 

traços de uma relativa intimidade, aproximação, ou “amizade”, em alguns casos, as 

trabalhadoras se percebiam em uma relação desigual, além de entenderem que tal 
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aproximação era uma forma ‘disfarçada’ de as patroas e suas famílias demonstrarem 

reconhecimento pelo trabalho por elas realizado.  

Diante disso, notou-se que as trabalhadoras domésticas possuem um saber 

engendrado a partir das experiências no/do trabalho doméstico remunerado e do longo 

contato com as famílias empregadoras, em que é possível desvendar os códigos, hábitos 

e costumes dos patrões e interpretar o que está por trás desses marcadores cotidianos. É 

um saber desenvolvido a partir de situações e relações em que há uma linha tênue entre 

o que se espera de uma pessoa contratada por um serviço e o que se oferece em 

contrapartida. Relações que podem conter traços de afetividade, mas que também são 

marcadas por uma desigualdade difícil de se transpor. Essa relação entre as 

trabalhadoras e as famílias empregadoras se alterou, também, em função das mudanças 

atuais em termos jurídicos e sociais. Os avanços relativos à regulamentação do trabalho 

doméstico remunerado reforçam a importância da profissionalização, opondo-se, então, 

a essa dualidade de afeto e trabalho. 

Ainda foi identificado na pesquisa que o reconhecimento das famílias 

empregadoras acontece em forma de recompensas, por meio de doações de objetos já 

sem uso para os patrões, ou pelo empréstimo de dinheiro, além de presentes, como 

destacou Coelho (2006). E, como em ciclo ininterrupto, é esperado da trabalhadora 

doméstica gratidão e fidelidade, que são atributos desejados de alguém que se considera 

uma ‘boa profissional’. A trabalhadora doméstica é considerada uma profissional 

adequada ou não, mas não é vista como uma amiga pelos patrões.  

Uma descoberta importante foi perceber que as trabalhadoras domésticas 

utilizam mecanismos muito particulares para evitar ou se esquivar de situações 

consideradas desfavoráveis, prejudiciais ou mesmo irregulares em seu cotidiano de 

trabalho, como cobranças abusivas por parte dos empregadores, situações 

constrangedoras pautadas no estigma e no preconceito, o não cumprimento de acordos 

relativos a pagamentos, prazos, carga horária, entre outros, diante dos muitas 

dificuldades ainda encontradas, mesmo com a regulamentação da profissão. Na tese, 

designei esses mecanismos como dispositivos de resistência, que, de modo geral, são 

acionados pelas trabalhadoras domésticas em situações consideradas irregulares dentro 

de sua rotina de trabalho. Os dispositivos de resistência são utilizados não somente em 

torno da atuação das trabalhadoras domésticas em seu universo de trabalho, mas 

também em outras esferas de suas trajetórias pessoais. 



170 

 

O uso desses dispositivos demonstra a agência das trabalhadoras domésticas 

sobre o trabalho que executam, especialmente diante de atitudes autoritárias e 

discriminatórias por parte de algumas famílias empregadoras. Negar um comportamento 

de ajustamento e de aquiescência diante os desejos dos patrões são demonstrações claras 

de resistência, mesmo que esses dispositivos estejam em uma dimensão oculta, nem 

sempre percebidos pelos patrões. A ideia de domesticidade, regulada a partir de 

comportamentos de “mando-obediência”, está sendo reconfigurada. O que eu procurei 

comprovar com a tese é que há uma resistência a esse padrão de exploração e distinção 

social, visto que muitas trabalhadoras domésticas recusam o papel de indivíduos 

subservientes, ainda que as famílias empregadoras esperem por esse tipo de 

comportamento. Nesses termos, os dispositivos de resistência se apresentaram em meu 

campo como uma importante escolha das trabalhadoras domésticas em não 

corresponderem às regras estipuladas pelas patroas dentro de uma cultura doméstica já 

estabelecida. Assim, a simulação e o disfarce amparam o comportamento de aceitação, 

deferência e lealdade em situações marcadas pelo poder, demostrando a competência 

das “armas dos fracos”, quando os subalternos aceitam sua sujeição, mas, na verdade, 

estão utilizando estratégias de sobrevivência e formas de simulação que camuflam sua 

revolta e resistência diante daquilo que consideram injustiças e humilhações 

(MONSMA, 2000; SCOTT, 2002; BRITES, 2001).  

O uso dos dispositivos de resistência confirma a alegação de que a trabalhadora 

doméstica remunerada, como nos padrões do passado, não está mais disponível. A 

‘empregada de antigamente’, como denominei na tese, pode ser a trabalhadora 

doméstica enquadrada em um ‘modelo ideal’ de servidão almejado pelos patrões hoje. 

E, por sua vez, os dispositivos de resistência não são, exclusivamente, uma 

consequência da obtenção de direitos, porque já havia resistência com as trabalhadoras 

domésticas de gerações passadas. É possível que já existisse, em outras épocas, uma 

narrativa de resistência, porém, de forma ainda mais dissimulada. 

Há um duplo movimento de resistência: uma resistência que já se apresentava 

como alternativa para as “antigas empregadas domésticas”, compelidas a se manterem 

em um servilismo, sem a existência de direitos, e, hoje, com uma profissão 

regulamentada e com a existência de direitos, mas que não as libera de situações de 

servidão. Nesta pesquisa, os dispositivos de resistência se apresentam como uma forma 

de sobrevivência a um mundo desigual, onde se evidenciam a “força dos fracos” e as 
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trabalhadoras domésticas com um saber muito peculiar e um poder de agência sobre seu 

cotidiano. 

No capítulo 3 dei destaque às casas das trabalhadoras domésticas, por considerar 

esse espaço como uma primeira referência para elas acerca do privado e de um ambiente 

com uma função muito naturalizada, que é a atribuição ao feminino pelos afazeres 

domésticos. Nesse mesmo espaço da casa, através da conformação da área física, da 

construção (em alguns casos, irregular), da decoração, entre outros fatores, foi possível 

identificar o esforço que cada uma dessas trabalhadoras dispõe para reconhecer em si 

uma capacidade mínima de consumo e, por isso, a necessidade de trabalhar arduamente, 

sem cessar ou esmorecer. Com o pouco que ganham, as trabalhadoras domésticas se 

consideram verdadeiras malabaristas para arcar com o padrão de consumo conquistado, 

dizendo que, com o “suor do seu trabalho” e “trabalhando com fé”, conseguem, 

minimamente, consumir algo de que necessitam ou almejam. Muitas trabalhadoras, a 

partir disso, calculam o tempo de permanência na ocupação do serviço doméstico para 

quando, finalmente, conseguirem quitar dívidas, finalizarem a construção da casa 

própria ou o investimento na formação e/ou qualificação de algum familiar, em especial 

filhos(as), netos(as) e sobrinhos(as).  

No universo de mulheres pesquisado, há uma moral da dignidade por meio do 

trabalho, segundo a qual essas trabalhadoras domésticas buscam pela integridade, 

autonomia, mobilidade do grupo familiar e, mais que isso, sentem-se orgulhosas. Para 

elas, o trabalho é muito mais do que encontrar meios para a sobrevivência material, 

constituindo-se também como sua identidade, uma declaração positiva de si. O 

“trabalho duro” e incansável dessas mulheres em casas de pessoas que não possuem 

um vínculo real, familiar com elas se configura como uma referência simbólica tanto 

para elas, como para a nossa sociedade. 

No grupo de trabalhadoras domésticas participantes da pesquisa, existe uma 

adaptação a variadas situações para que, ao final do mês, o salário ou as diárias 

recebidas estejam ajustados às despesas geradas pelos gastos com alimentação, 

pagamentos de contas de luz, água, aluguel, mas também com a compra e manutenção 

de aparelhos eletroeletrônicos, aparelhos celulares e outros itens de consumo. Uma 

parcela desse ‘aprendizado para o consumo’ é originada por meio do convívio diário 

com o estilo de vida dos patrões. O espaço de trabalho, para tantas mulheres, o ambiente 

físico e íntimo da casa de outras pessoas é, também, um espaço de relações, geralmente, 
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desiguais, de estranhamentos aos hábitos e maneiras entre indivíduos pertencentes a 

classes sociais diferentes, mas também como um “espaço social dos discursos ocultos”, 

como salientou Scott (2013). Nesses ambientes, as trabalhadoras domésticas também 

demandam pelos dispositivos de resistência, mesmo sob vigilância dos patrões ou em 

espaços compartilhados pela mesma experiência de sujeição, com outros funcionários, 

por exemplo. 

Um ponto importante, evidenciado a partir da tese, foi a centralidade da família 

nas ações das trabalhadoras domésticas, em que toda a realidade laboral envolvendo o 

serviço doméstico está atrelada ao desenvolvimento de seu grupo familiar. Para elas, a 

família é o eixo central para suas escolhas e trajetórias, o componente que norteia as 

decisões de entrada e permanência no trabalho doméstico que não é, na maioria dos 

casos, um plano ideal na vida dessas mulheres. 

Outra questão importante, demonstrada na pesquisa, foi a ampliação de 

oportunidades de trabalho para as mulheres, pobres, periféricas e negras das novas 

gerações. Para as trabalhadoras domésticas entrevistadas, o serviço doméstico no 

passado era uma das poucas opções, sobretudo, para aquelas com pouca ou nenhuma 

escolaridade. Hoje, mulheres jovens, negras e pobres possuem outras alternativas que 

estão para além do trabalho doméstico remunerado. Perceber que, na atualidade, as 

mulheres mais jovens pertencentes a grupos populares possuem mais oportunidades de 

inserção no mercado de trabalho por meio da educação é algo que, sem dúvidas, reflete 

uma mudança em nossa sociedade. Diante disto, entendo, a partir das narrativas das 

trabalhadoras domésticas, que todo o esforço em prover educação aos seus filhos, 

também seja uma maneira de aplicar os dispositivos de resistência. Assim, essas mães, 

tias e avós estariam ‘libertando’ sua parentela de uma trajetória futura similar às suas 

histórias de vida. 

Tendo em vista que 42,6% do universo pesquisado de trabalhadoras domésticas 

está na faixa etária superior a 50 anos, é possível afirmar que essa categoria está em 

processo de envelhecimento e sem grandes garantias de reposição dessa mão de obra. 

Assim, a questão do envelhecimento está fortemente relacionada às suas vivências 

cotidianas e laborais. Muitas dessas trabalhadoras, que são o ponto de apoio financeiro e 

material para suas famílias, acabam permanecendo na profissão por mais tempo, mesmo 

quando há o desejo de se afastar do ofício.  Como se sabe, não há uma reposição 

geracional de trabalhadores da categoria serviço doméstico (FARIA et al, 2016) e a 
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ocupação vem se mantendo por meio de uma reserva de trabalhadoras cada vez mais 

restrita, devido ao envelhecimento populacional, além do aparecimento de outras 

possibilidades ocupacionais para as jovens trabalhadoras. 

A opinião de que o trabalho doméstico remunerado não tem valor em nossa 

sociedade foi unânime durante o estudo, sendo este um dos motivos que explicam o 

desejo de migração para outras áreas de trabalho, como a área de cuidado, o care. 

Muitas mulheres definem o trabalho doméstico como uma atividade que demanda pouca 

(ou nenhuma) escolaridade e esse seria um dos motivos de sua desvalorização. Não por 

acaso, a educação de seus filhos(as), netos(as) e sobrinhos(as) é o ponto de maior 

preocupação e destinação de seus esforços pessoais e de trabalho. 

O trabalho doméstico quase nunca é uma escolha. Quando não se tem acesso à 

educação formal, a única alternativa disponível é a inserção nessa ocupação. Embora 

não seja uma escolha, à medida que se vinham inseridas em “casas de família”, as 

trabalhadoras domésticas demostraram valorizar o aprendizado, por meio do trabalho, 

no cotidiano na casa dos patrões. A mudança da realidade de atuação no serviço 

doméstico só é vislumbrada com a possibilidade de inserção em cursos de capacitação e 

formação, que extrapolem essa vivência de sujeição e servidão nas “casas de família”. 

Na tese, procurei demarcar a existência dos sindicatos de trabalhadoras 

domésticas como importantes espaços de luta, cujas ações foram essenciais para a 

regulamentação da profissão. Considero importante destacar, nessa arena pública de 

demanda por direitos, a relação entre o uso dos dispositivos de resistência e a luta nos 

sindicatos, além dos espaços domésticos de trabalho e experiências cotidianas dessas 

trabalhadoras militantes. Nesses ambientes também é notório o envelhecimento das 

trabalhadoras domésticas ocupantes de cargos de diretoria e, ao mesmo tempo em que 

se celebra o ingresso de jovens negras e pobres nas escolas, universidades e no mercado 

de trabalho, há uma grande preocupação em manter a atuação nas organizações, uma 

vez que muitas mulheres que atuam nos sindicatos já se aposentaram ou se encontram 

em uma faixa etária avançada. 

O saber acumulado por essas mulheres, por meio da vivência e trajetória no 

universo do serviço doméstico, é aprimorado nos sindicatos através das trocas de 

informações, experiências e a geração de conhecimento a partir do contato com outras 

pessoas e instituições, sejam elas locais, regionais, nacionais ou internacionais. A 

entrada das trabalhadoras domésticas nesses espaços de reivindicações as faz despertar 
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para um reconhecimento de si como sujeitos políticos e detentores de direitos. Em 

outras palavras, a participação nos sindicatos permite que mulheres negras e pobres se 

percebam como pessoas e indivíduos políticos. É uma etapa de vida marcada pela 

resistência, mas também por uma re-existência, como pontuou Bernardino-Costa 

(2015), ao explicar a intersecção da vida individual e a história coletiva das 

trabalhadoras domésticas, cujo horizonte é a transformação pessoal e social, através de 

um saber centrado na resistência contra  as opressões de classe, gênero e raça, mas 

também por meio de um saber localizado na dimensão individual e do reconhecimento 

humanidade em cada uma delas. O que houve com as trabalhadoras com atuação nos 

sindicatos foi uma verdadeira emancipação como pessoas, como sujeitos. A inserção no 

sindicato é um marco importante para essas mulheres, seja no âmbito do trabalho, seja 

na dimensão particular de suas vidas, que antes poderiam estar mais suscetíveis a 

abusos e explorações. 

A realidade cotidiana das trabalhadoras domésticas que atuam diretamente nos 

sindicatos, de certa forma, destoa de um ambiente de defesa da categoria, porque nem 

todas gozam, de fato, dos direitos adquiridos após anos de luta, vivendo em situações 

marcadas pelo imediatismo e pelo improviso, em detrimento da militância. Procurei 

demonstrar a relação entre essa emancipação enquanto sujeitos políticos, o 

empoderamento feminino e o que é experienciado na vida pessoal das mulheres 

vinculadas aos sindicatos. No entanto, aquilo que extrapola suas ações sindicais e que 

permeia suas vidas particulares permanece, ainda, atravessado por inúmeras 

dificuldades, como o acúmulo de dívidas e uma grande vulnerabilidade material.  Diante 

de toda instabilidade e incertezas, essas trabalhadoras domésticas militantes acionam os 

dispositivos de resistência, ao se desviarem dos problemas concretos, até que haja um 

desfecho para essas questões. 

É possível concluir que há uma ampliação da luta, para além das conquistas já 

alcançadas em termos legislativos e a importante atuação de instituições como os 

sindicatos de trabalhadoras domésticas. As ações das trabalhadoras nos sindicatos não 

se esgotam, apesar dos direitos atuais, porque a trajetória cotidiana dessas mulheres é 

marcada por um ciclo ininterrupto de disputas, apostas e êxitos. Há, no grupo de 

mulheres investigado, portanto, duas dimensões de resistência: no espaço doméstico e 

privado das casas das famílias empregadoras e nos sindicatos. Embora sejam espaços 
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distintos, articula-se por meio dos dispositivos de resistência, que também são 

acionados de formas e por meios diferentes. 

Com as inúmeras narrativas registradas aqui é possível dizer que a trabalhadora 

doméstica ‘de antigamente’ nunca existiu e ainda está presente, quando percebemos 

que, em diferentes gerações e épocas, já existiam as relações de poder e as diferentes 

formas de resistir. O ideal pautado numa moralidade da servidão ainda persiste na 

sociedade, que hoje, em alguns casos, choca-se com uma profissionalização já 

regulamentada, mas que ainda está impregnada por descontinuidade e brechas que 

anulam a efetivação dos direitos e que causam uma desproteção a muitas mulheres 

inseridas no universo do trabalho doméstico remunerado, como no caso das diaristas. 

Conhecer a especificidade dessas mulheres da cidade de Nova Iguaçu permite 

refletir, em uma dimensão mais ampla, sobre as desigualdades em termos de gênero, 

classe, raça e geração nas relações de trabalho, no âmbito do serviço doméstico no 

Brasil e pensar com uma ocupação tão necessária à sociedade é ainda tão fortemente 

marcada por essas ambiguidades e opressões. De certo modo, perceber a utilização de 

dispositivos de resistência por essas mulheres nos alerta para a força, habilidade e 

disponibilidade de mobilização que elas possuem,  permitindo-nos  compreender a 

ampliação e a manutenção de uma luta que sempre existiu e que deve durar muito 

tempo ou, pelo menos, enquanto as relações sociais e de trabalho forem pautadas na 

diferença e no servilismo. 

O estatuto e o arranjo da esfera doméstica em que essas mulheres estão inseridas 

em seu cotidiano de trabalho são marcados por relações desiguais e de poder, mas 

deixam brechas para que sejam acionados pelas trabalhadoras domésticas os 

dispositivos de resistência, para refutar, da maneira como for possível, algo que 

extrapole o aceitável nas relações com as famílias empregadoras, patrões e patroas, mas 

também em situações rotineiras que lhes ofereçam riscos e em espaços institucionais 

como os sindicatos. 

Os significados atrelados à ideia de ‘ser mulher’ e ‘trabalhadora’ possuem uma 

relação estreita com suas próprias famílias e grupo social e são permeados por uma 

experiência feminina, em que as mulheres, na maioria dos casos, são as únicas 

provedoras dessas famílias (em diferentes gerações) e estão no centro das decisões. O 

aprendizado doméstico demonstra a construção de um saber muito sofisticado, segundo 

o qual conseguem perceber os códigos das famílias para as quais trabalham e 
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compreender os limites das relações, que, embora pareçam amistosas, são pautadas na 

desigualdade. 

Com a regulamentação da profissão, ao longo de anos de reivindicações do 

movimento nacional de trabalhadoras domésticas, e com a ajuda de diversas instituições 

e atores da sociedade civil, há nessas mulheres uma clara percepção da relevância de 

seu trabalho para as famílias empregadoras e sobre seus direitos. O desafio, porém, 

ainda permanece na efetivação desses direitos, no cumprimento da lei e em uma 

desconstrução da atual dinâmica social no Brasil, que confere às relações de trabalho 

uma enorme ambiguidade e profundas desigualdades.  
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