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Maria minha nega venha cá! 

Você não tem nada a reclamar? 

Maria você tem algum sonho? Se tem venha me dizer 

Patrão um sonho eu tenho, mas o Sr. nem queira saber! 

É que eu sou analfabeta e queria aprender a ler! 

Era só o que me faltava era isso que eu ia saber! 

Era só o que me faltava até na lousa ela quer escrever! 

Maria minha nega você quer aprender a ler para que? 

Se você já lava, passa e cozinha muito bem e ainda cuida do neném 

Era só o que me faltava era isso que eu ia saber 

Maria minha nega traga meu pão com manteiga e vai procurar o que 

fazer! 

 

 Autoria: Maria de Lourdes de Jesus Poetiza, Sindicalista e 

Doméstica aposentada. 



 

RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de fazer uma análise do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos 

do Município do Rio de Janeiro, a partir da relação trabalhista entre empregadas domésticas e 

empregadores e dos conflitos que ocorrem em detrimento desta ruptura do vínculo patronal. 

Portanto, esta pesquisa tem a finalidade de demonstrar como este Sindicato tem sua 

funcionalidade, quais suas demandas políticas e jurídicas; e sobretudo entender quais disputas 

e narrativas esta organização sindical se propõe a seguir. Tem também o propósito de indicar 

a importância de sua atuação como instituição e no campo político, levando em consideração 

que o processo de consolidação enquanto sindicato começou por volta de 1960, quando era 

ainda chamada de Associação e pela militância destas trabalhadoras domésticas em parceria 

com a Igreja Católica. Esta última teve papel crucial através das lutas travadas por uma 

condição de vida melhor, para certos grupos marginalizados e subalternizados. A partir da 

criação da Associação dos Trabalhadores, das Pastorais Católicas, e da JOC- Juventude 

Operária Cristã tem início um luta comum unindo-se aos movimentos sociais em defesa dos 

direitos das empregadas domésticas que ao longo de décadas vem sendo subalternizadas, 

invisibilizadas por diversos setores desta esfera social. Dentre os direitos demandados, 

destaca-se o registro dos mesmos na carteira de trabalho, ou como é comum ouvi-las dizer, o 

direito à “carteira assinada”. 

 

Palavras-chaves: Sindicato. Empregadas domésticas. Direitos. Conflitos. 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

This academic work proposes to analyze the domestic workers union in the municipality of 

Rio de Janeiro, from de labor relation between domestic workers and employers and the 

conflicts that take place in the detriment of this rupture of employer relationship.There fore, 

this research has the propose of demonstrate how this union has its features, what their 

politics and legal demands are, specially to understand what disputs and narratives this union 

organization whether to propose to follow.It also has the propose of indicate the impotance of 

its represantation as a institution and in the politic area, considering that the process of 

consolidation while union started around 1960, when it was called association and for the 

militancy of this domestic workers jointly the catholic church. The last one has the critical 

role through the struggles fight for the contiction of better life, for certs marginalizad and 

subordinated groups. From the workers association creation had started through apostolates 

and JOC – cristian youth worker – it has had begun with a comon fight , joining social 

movements in defence of domestic workers right that has been subordinated and invisibilized 

from diferent parts of socity for decades. Among the demanded rights, it stands out the work 

permited registration or as they say: the right of “signed card” 

 

Key words: Workers union. Domestic workers. Rights. Conflicts.
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho é um desdobramento da etnografia produzida a respeito de uma rede de 

empregadas domésticas, iniciada no ano de 2017, como aluna de curso de licenciatura em 

Ciências Sociais (UFF- Campos) e bolsista FAPERJ, sob a orientação da professora Glaucia 

Mouzinho. A pesquisa realizada culminou no meu trabalho de Monografia cujo título foi: 

“Confiança” e “Honestidade”: uma etnografia das competências para o trabalho sob o ponto 

de vista das empregadas domésticas no município de Miracema-RJ; defendida em julho de 

2018.   

Minha decisão em pesquisar o tema está diretamente relacionada à minha convivência 

familiar e de vizinhança com empregadas domésticas. Minhas irmãs e nossas vizinhas foram 

durante um bom tempo, algumas ainda são, parte de uma rede de mulheres que vivendo no 

interior do Estado e oriundas de classes populares tinham como uma das poucas opções o 

trabalho doméstico.  

Como já indicaram outros pesquisadores, o trabalho doméstico é em grande parte 

composto por mulheres que reproduzem em seu ambiente de trabalho algumas das tarefas já 

desenvolvidas em casa, já que boa parte delas é responsável desde muito cedo pelo cuidado 

dos irmãos e irmãs, e do cuidado da casa, limpando, cozinhando etc. (Brites 2000, Ávila 

2009, Fraga 2010, Silva 2018). Muito embora minha intenção inicial fosse entender as formas 

de exploração das empregadas levando em conta especialmente a ausência dos registros 

formais de emprego, ou os baixos salários, minhas interlocutoras acabaram por ressaltar 

outras questões que se somaram à exploração. Era a confiança e a honestidade que marcavam 

as relações entre patroas e elas, e mesmo entre as próprias domésticas, como, por exemplo, no 

momento da indicação para ocupar um trabalho, incluí-la na rede existente para conseguirem 

emprego de babás, cozinheiras e outras funções domésticas.  

A partir destas duas categorias – confiança e honestidade – elas firmavam um acordo, 

fundamental para a relação entre elas e suas patroas: o “conforme o combinado”. Era através 

desse acordo que marcavam as regras de convívio e os limites aceitos entre elas. Ele é pautado 

na palavra, na confiança entre elas, domésticas e patroas. É ele que sustenta esta proximidade 

entre ambas as partes. 

Levo em consideração que este processo de consolidação enquanto Organização 

Sindical teve início por volta de 1960, juntamente com a Igreja Católica que teve papel crucial 

através das lutas travadas por uma condição de vida melhor, para certos grupos 

marginalizados e subalternizados. Então através das Pastorais, e da JOC- Juventude Operária 
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Cristã, ambos seguimentos desta Igreja, começaram um movimento em prol desta categoria 

profissional que há muito tempo tem sido subalternizada, invisibilizada por diversos setores 

desta esfera social.  

Busco mediante este trabalho demonstrar, a  funcionalidade deste sindicato, as ações 

desenvolvidas por ele, e também identificar  quais narrativas e disputas estão presentes nos 

atores sociais que ali atuam e ali comparecem para orientações e possíveis posteriores ações 

judiciais. Identificar e compreender quais maneiras esta instituição sindical lida com os 

conflitos apresentados no cotidiano de suas ações. 

Para fazer esta pesquisa optei pela escolha do método qualitativo, pautadas em 

observações, conversas informais e entrevistas semiestruturadas, abordagem voltada para 

antropologia num caráter etnográfico a partir da descrição densa de Clifford Geertz (1989):  

“Tal visão de como a teoria funciona numa ciência interpretativa sugere que a diferença, 

relativa em qualquer caso, que surge nas ciências experimentais ou observacionais entre 

“descrição” e “explicação” aqui aparece como sendo, de forma ainda mais relativa, entre 

“inscrição” (“descrição densa”) e “ especificação” (“diagnose”) – entre anotar o significado 

que as ações sociais particulares têm para os atores cujas ações elas são e afirmar, tão 

explicitamente quanto nos for possível, o que o conhecimento assim atingindo demonstra 

sobre a sociedade na qual é encontrado e, além disso, sobre a vida social como tal. Nossa 

dupla tarefa é descobrir as estruturas conceptuais que informam os atos dos nossos sujeitos, o 

“dito” no discurso social, e construir um sistema de análise em cujos termos o que é genérico 

a essas estruturas, o que pertence a elas porque são o que são, se destacam contra os outros 

determinantes do comportamento humano. (p.19). 

Precisei me dedicar à observação no campo para encontrar informações iniciais que 

permitissem entender questões que mesmo próximo ao tema já desenvolvido na monografia 

anterior, tinha o obstáculo de serem atravessadas por questões jurídicas, discussões a respeito 

dos direitos dos trabalhadores e em um lugar bem diverso daquele que pesquisei.  

Para encontrar respostas às minhas perguntas, fiz doze entrevistas no campo sendo 

duas com advogadas, sete com dirigentes do sindicato e três com empregadas domésticas que 

foram a sede do sindicato. 

Nesta tentativa de interpretação etnográfica, busquei realizar esta pesquisa de campo 

conforme as orientações deixadas por Malinowski (1978), marcadas pela observação e 

interação com o “nativo”, conforme classificação adotada à época. Assim, além das 

entrevistas, observei, registrei, participei junto com elas de algumas atividades (aquelas 
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permitidas por elas e adequadas ao meu papel de pesquisadora em formação), fazendo um 

esforço para estabelecer e marcar uma relação de confiança necessária à pesquisa. Também 

procurei recordar da afirmação de Geertz: “estar lá”. Portanto estar lá significava estar se 

fazendo presente no local de pesquisa mas para além disto estar “num lugar” onde pudesse 

estabelecer diálogo acerca de vivências, experiências sobre como as ações sociais interagem 

com o próprio meio a ser analisado.  

Portanto, uma das dificuldades foi atentar me para este novo “objeto” que era diferente 

porque afinal, já não era minha cidade e nem minha rede inicial. Estava localizado, a 

princípio, em um lugar fixo: o sindicato.  

Depois disso comecei a frequentar a sede do sindicato. Começo a inserção no campo 

no final do mês de julho, numa segunda-feira dia vinte e nove e ali permaneci de forma 

ininterrupta até o dia oito de agosto, no horário de 11 às 17 horas quando fechava o sindicato. 

Fiz um intervalo de um mês de distanciamento do campo para fazer análise dos dados 

coletados e revisão bibliográfica, para voltar ao campo durante um novo período, do dia sete 

de outubro até dia dezesseis do mesmo mês. Fiquei durante estes períodos, observando, 

conversando com quem chegava e entrevistando quando fosse possível estas pessoas mas 

principalmente as sindicalistas que fazem parte daquele Sindicato, especialmente porque foi 

através de uma delas que pude iniciar minhas perguntas e ter acesso ao lugar de pesquisa. É 

disto que trata o primeiro capítulo desta monografia. 

O segundo capítulo propõe a falar sobre uma parte da pesquisa que desenvolvi 

anteriormente, onde busco apresentar como se deu esta categorização que o próprio campo 

por suas especificidades sinaliza para determinados códigos pertencentes a este. E como tais 

caracteres específicos aparecem nesta pesquisa atual a respeito do sindicato. Ou seja, pelo 

meu campo anterior cheguei neste outro porque as empregadas domésticas do Rio de Janeiro 

e as do interior tem em comum o mesmo perfil social, mulheres de baixa renda, negras na sua 

maioria. Além disso, as trabalhadoras domésticas observadas no sindicato e as do trabalho de 

campo anterior comungam da mesma condição precária de trabalho que elas enfrentam   

cotidianamente, seja a falta da carteira assinada, ou seja pela ausência de direitos trabalhistas 

que os patrões não cumprem e por isso elas recorrem ao Sindicato da categoria já no caso das 

trabalhadoras domésticas do Município do Rio de janeiro. 

Neste terceiro capítulo vou apresentar a história deste Sindicato resgatando um pouco 

sua trajetória e memórias deste período constituído pelos movimentos sociais, com o 
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propósito de indicar a importância desta organização sindicalista na resistência e lutas pelos 

direitos conquistados mas que não são devidamente respeitados.                                                                                       

No quarto capítulo apresento as questões conflitantes, dados concretos deste campo, 

demonstrando como ocorrem os conflitos durante a ida destas trabalhadoras ao Sindicato, 

quais são as disputas, embates e porquê e como o embate entre as partes envolvidas, 

empregador e empregado, apresentada por elas no rompimento do “Conforme o combinado”, 

bate às portas do Sindicato das Empregadas Domésticas do Município Rio de Janeiro? 

      A conclusão tem como propósito delimitar de forma mais objetiva, determinadas questões 

do campo, e responder as possíveis perguntas ou questionamentos que vou desenvolvendo ao 

longo do texto.  

1.1 Contextualizando o tema 

O trabalho doméstico é aquele que é realizado dentro de casa, mais especificamente 

aquele que é feito na “casa dos outros” de forma remunerada.  A parcela de pessoas que 

trabalham neste ramo é bastante significativa levando em consideração que mais de 92,6% 

desta atividade é feita por mulheres, ainda que pesquisadores indiquem uma mudança 

pontual1: 

No Brasil, nas últimas décadas, o índice de mulheres presentes na categoria 

“trabalhador doméstico” não baixou de 93%. As taxas de empregabilidade no 

serviço doméstico caíram de 17,2%, em 1999, para 15,6%, em 2011, um refluxo de 

1,6% na população economicamente ativa. Ineditamente, o trabalho doméstico 

perdeu o seu lugar de maior categoria profissional feminina do pais. O índice de 

empregabilidade ainda não foi qualitativamente estudado para comprovar se existe 

uma tendência de queda ou se são fatores conjunturais que geram o fenômeno. 

BRITES.(2013, p. 428). 

 

A partir da trajetória pessoal de cada trabalhadora do sindicato no qual fiz minha 

pesquisa, pude observar que todas elas como Dona Carli, Dona Ana Mara e Alícia tem 

vivências similares, mulheres negras , infância castigada, falta de oportunidades em relação ao 

ensino escolar e com as dificuldades da vida de suas famílias pobres; elas foram arrastadas a 

esta estatística dura do trabalho doméstico. Destes membros do sindicato enquanto 

empregadas sindicalizadas, algo que chama a atenção é que apenas uma é branca, as demais 

são todas  negras e quase todas  moram em lugares periféricos da cidade do Rio de Janeiro.  

Outra questão que pude perceber em relação as membras deste sindicato é que 

algumas delas vieram de outros estados, e isso é parte desta característica do trabalho 

                                                           
1 O emprego doméstico é essencialmente feminino no Brasil e abriga uma das maiores categorias de 

trabalhadores. Em 2011, estimava-se que 6,6 milhões de pessoas estavam ocupadas nos serviços domésticos no 

país. Deste total, o contingente de mulheres correspondia a 6,1 milhões (92,6%). Diese, 2013. 
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doméstico como aponta C. Courtis y M. Pacecca (2010) em relação ao processo de migração 

latino-americana em que mulheres de países como Bolívia, Paraguai e do Peru desempenham 

suas funções ou buscam trabalho nas áreas Metropolitanas de Buenos Aires na Argentina.  

Ao retratar este tema pude observar que uma das questões cruciais no âmbito do 

trabalho doméstico, sem sombra de dúvidas é a interseccionalidade que para a autora é um 

sistema de opressão que algumas classes sociais seguidos pela raça e o gênero determina o 

tipo desta desigualdade social. O conceito difundido na Sociologia desde os anos 2000 por 

Kimberlé Crenshaw (2002) apresenta esta teoria e chega a esta conceitualização. Mas outros 

teóricos como Hirata (2014), toma este conceito da interseccionalidade  e o usa em uma 

perspectiva dos estudos sobre gênero e classe social. A autora defende que as mulheres 

brancas estão num nível mais elevado em relação as mulheres negras, isso significa dizer que 

existe uma diferença por classe, raça, e gênero e é justamente por isto que ela usa este 

conceito de interseccionalidade de Crenshaw para explicar o que acontece aqui no Brasil, ou 

seja, esta diferenciação entre as classes e raça entre patroas e empregadas. Mas, não é somente 

a cor que vai apresenta esta diferenciação, a escolaridade é outro fator relevante, assim como 

o gênero, ideia central, pois por serem mulheres, ambas, empregadas ou patroas já ganham 

menos que os homens sejam brancos ou negros; então esta comparação é justamente para 

explicar este conceito e emprega-ló na realidade social brasileira: 

“Hoje, o trabalho doméstico é a atividade profissional mais realizada pelas mulheres 

economicamente ativas no Brasil. Milhões de brasileiras dedicam grande parte do 

seu dia a limpar e cuidar da casa e da família de outras mulheres e homens. Além 

disso, tanto essas mulheres quanto aquelas que não são trabalhadoras domésticas 

formais também cuidam das suas próprias casas, fazendo faxina, preparando 

alimentos, zelando por infantes e idosos, garantindo, assim, a reprodução da vida 

cotidiana. Ou seja, o trabalho doméstico está presente na primeira, segunda e/ou 

terceira jornada da maior parte das mulheres brasileiras. 

O trabalho doméstico tem uma longa relação com o trabalho das mulheres. Em 

nossas culturas patriarcais e capitalistas, esse trabalho foi destinado às mulheres 

como exercício de atividades “naturais” do sexo feminino. Sendo assim, é um 

trabalho visto sem necessidade de ser remunerado (ou quando é pago, é muito mal 

pago) para aquelas pessoas que o exercem. Ou ainda, é concebido pela sociedade, 

governos e famílias como um trabalho que não contribui com as riquezas do país, 

mesmo havendo estimativas de que cerca de 12,7% do PIB brasileiro (Melo et al, 

2005) advém das atividades domésticas de reprodução social”.   (BERNARDINO-

COSTA, FLEISCHER, MORI, 2011 p.15.p.16).   

 

Inevitavelmente este tipo de trabalho é visto como sendo inferior aos demais. Isto 

porque é um dos ramos de serviços que ganham bem menos em relação aos outros tipos de 

ocupação, é o que apontam as pesquisas. 
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“Sobretudo o trabalho doméstico remunerado apresenta um contingente elevado de 

mulheres negras no trabalho doméstico, consequência da histórica associação entre este tipo 

de atividade e a escravidão, em que tal função era majoritariamente delegada às mulheres 

negras. Atualmente, ainda existem resquícios dessas relações escravagistas no emprego 

doméstico, havendo, com frequência, preconceito e desrespeito aos direitos humanos e aos 

direitos fundamentais no trabalho. As relações de trabalho são marcadas, muitas vezes, por 

relações interpessoais e familiares, descaracterizando o caráter profissional da ocupação. 

Além disso, o emprego doméstico ainda permanece como uma das principais possibilidades 

de inserção das mulheres pobres, negras, de baixa escolaridade e sem qualificação 

profissional, no mercado de trabalho”. (DIEESE, 2013, p.6-7).  

1.2 Revisão de literatura 

Segundo inúmeros pesquisadores (Brites,2000),(Fraga,2010),(Ávila,2009) (Figueiredo 

2010), (Silva, 2018), a relação das mulheres com trabalho doméstico começa desde a infância. 

Seja para ajudar a cuidar dos irmãos ou seja para ajudar a família, muitas mulheres quando 

crianças são coagidas a enfrentar esta dura realidade que ainda é retrato social destas classes 

econômica e socialmente menos favorecidas. 

Pela leitura de Gilberto Freyre (1957) de sua obra Casa Grande Senzala, podemos ter 

uma dimensão de como era naquela época a relação trabalhista entre senhor dono de escravos 

e dos próprios escravos. Neste livro o autor apresenta como esta relação é fortemente 

delimitada mas ao mesmo tempo marcada pela proximidade entre ambos, identificada por ele 

na relação dos escravos de-criação que tem esta aproximação com o Senhor e a família dele: a 

escrava do tipo ama de leite cuida do filho do Senhor, as Mucamas jovens criadas escravas 

que cuidava da arrumação da casa e acompanhava a Sinhá no passeio. Ou seja, pensando 

nesta relação escravagista apresentada por Freyre (1957) pode-se observar explicitamente a 

semelhança com as trabalhadoras domésticas de hoje, afinal é alguém que convive com a 

família da patroa mas que não faz parte desta, e cuida dos filhos e da casa desta família. 

Pela socióloga feminista Heleieth Saffioti (1979), um dos primeiros trabalhos a se 

debruçar sobre a temática do trabalho doméstico na sociologia, o trabalho doméstico 

remunerado é um trabalho reprodutivo pois não gera lucros mas permite que outras classes 

enriqueçam.  

Lélia Gonzaléz (1985), apresenta conceitos a respeito do tema de negritude, 

feminismo negro, averigua as formas de preconceitos raciais no país, como por exemplo: se a 

mulher for negra e usar um elevador social, as pessoas já olham com um olhar de censura, de 
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desagrado, então a mulher negra é sempre vista como doméstica para a sociedade brasileira e 

sem direitos de utilizar os mesmos espaços que seus patrões brancos. A autora cria o conceito 

de Amefricanidade fazendo uma interposição com a América Latina e Brasil. 

Chaney e Castro (1989) , fazem uma abordagem histórica sobre os Sindicatos das 

Trabalhadoras Domésticas da América Latina, além de apresentarem reflexões a respeito do 

Sindicato do Rio de Janeiro. Neste livro os autores apresentam um panorama entre contrastes 

e aproximações destes sindicatos, suas trajetórias enquanto organização sindical. 

            Mary Goldsmith (1989), faz um estudo sobre as oorganizações políticas das 

empregadas domésticas no México, contextualizando sua história, lutas e reinvindicações 

enquanto instituição sindical mexicana.  

A socióloga e feminista americana Kimberlé Crenshaw (1991), elabora o conceito de 

interseccionalidade, já mencionado, que vai contribuir com estudos sobre grupos sociais 

marginalizados, pois este conceito justamente demonstra a influência da raça, classe social e 

gênero, dependendo de qual posição ocupem estes grupos sociais. Por exemplo, se conseguem 

ter acesso à escolaridade, melhoram sua posição social indicada em estudos demográficos. 

Afinal é nesta tríade interseccional que a autora fundamenta sua análise sociológica e que 

também contribuiu para que outros pesquisadores pudessem utilizar este mesmo conceito para 

suas próprias pesquisas como fez Hirata (2014) adaptando para a realidade brasileira 

envolvendo grupos subalternos. 

Jurema Brites (2001) apresenta em sua tese de doutorado como esta relação entre 

empregadas e patroas consiste numa relação de afetos e também ambígua, pois ora a 

doméstica é pertencente aquele ambiente ora ela é alguém que não faz parte daquela família. 

Escolho com uma das referências pertinentes ao meu trabalho o sociólogo Joaze 

Bernardino-Costa (2007) através de sua análise sociológica numa perspectiva decolonial.  

Então em sua pesquisa retrato da realidade dos Sindicatos da categoria Domésticos, ele vai 

mostrar os processos históricos que estes sindicatos percorreram até os dias atuais. Portanto, o 

autor parte da conceitualização da decolonialidade para analisar as trajetórias históricas pela 

própria voz do movimento sindicalista que são vistos como subalternizados pelo passado 

histórico de lutas por direitos e emancipação dos Sindicatos das trabalhadoras domésticas no 

Brasil.                 

Maria Betânia Ávila (2009), em sua tese de doutorado discuti as formas do trabalho 

doméstico remunerado e não remunerado em relação às jornadas de trabalho destas 
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trabalhadoras e como o uso de tempo para efetuação das atividades domésticas caracteriza 

segundo ela uma forma de exploração destas trabalhadoras domésticas. 

Alexandre Fraga (2010), Faz uma análise sobre as diaristas do Rio de Janeiro, 

apresentando em números questões importantes relativas a esta categoria. O autor analisa e 

faz comparação quantitativamente sobre algumas características socioeconômicas entre 

domésticas polivalentes, tanto no Brasil quanto no estado do Rio de Janeiro, demonstrado que 

as diaristas são mais velhas, mais brancas, ligeiramente menos escolarizadas, menos 

formalizadas, moram menos na casa dos patrões, contribuem menos para previdência, 

trabalham bem menos horas semanais e têm uma renda média maior, seja mensal ou por hora. 

Mas também como estas próprias trabalhadoras estabelecem divergências entre ser diaristas e 

mensalistas , como com que frequência o trabalho é efetuado, a forma de pagamento,  e o tipo 

de tarefa realiza.  

Ângela Figueiredo (2010), pelo viés do feminismo negro apresenta um estudo sobre o 

trabalho doméstico remunerado na cidade de Salvador na Bahia, demonstrando a lógica deste 

tipo de trabalho e a resistência desta categoria. 

Dominique Vidal (2011), faz um estudo no Sindicato do Município do Rio de Janeiro, 

apresentando os conflitos recorrentes, de que forma esta organização sindical está organizada 

e como estas trabalhadoras domésticas ao recorrerem ao Sindicato numa busca pelo 

reconhecimento de seus direitos trabalhistas que por vezes não são respeitados pelos patrões. 

Thays Montecelli (2013), em sua dissertação de mestrado Diaristas, Afeto e Escolhas: 

Ressignificações no Trabalho Doméstico Remunerado, na cidade de Curitiba, em 2013, 

defendida no Programa de Pós Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná, 

propôs em sua pesquisa estudar o Trabalho Doméstico na cidade de Curitiba, propondo 

compreender e os afetos e ambivalência desta relação entre as diaristas e seu empregadores. 

Portanto a autora busca ressaltar as lógicas e percepções das próprias diaristas em relação aos 

afetos, às noções de cidadania, e à estrutura social na qual estão inseridas e apresentar como estas 

mulheres concretizaram um quadro de autonomia, escolhas e seleções trabalhistas.         

Ainda sobre mensalistas e diaristas, segundo Dieese (2013), (Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) em 2013 cresceu o número de 

mensalistas com carteira de trabalho assinada, reduziu o de mensalistas sem carteira assinada 

e também de diaristas. Elevou-se o rendimento médio real por hora de todas as formas de 

inserção do trabalho doméstico. Mesmo assim, mais de 90% das mensalistas sem carteira 

assinada e das diaristas não contribuem para a Previdência Social.  
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Luísa Dantas (2016), em sua tese de doutorado, As Domésticas vão acabar? Narrativas 

biográficas e o trabalho como duração e intersecção por meio de uma etnografia multi-situada 

– Belém/PA, Porto Alegre/RS e Salvador/BA Porto, analisa as diaristas a partir da  PEC das 

Domésticas,apresentada ao Congresso Nacional em....... Ela queria saber se as Domésticas 

deixariam de existir já que houve uma mudança por causa da lei, e por isto ficou mais caro 

manter a empregada doméstica com carteira assinada e seus direitos trabalhistas e em que isso 

impactaria na situação das diaristas. 

Marusa Silva (2018) apresenta em seu livro: A relação intensa entre patroas e 

empregadas; análise do Trabalho Doméstico na cidade de Campos dos Goytacazes  localizada 

ao norte do estado do Rio de Janeiro, como acontecem estas relações entre patroa e 

empregada doméstica e como ocorrem os conflitos entre ambas as partes patroa e domésticas. 

1.3 Inserção ao campo 

O início deste novo campo foi resultado de uma inquietação provocada desde a 

pesquisa desenvolvida por mim ao longo da iniciação científica, quando quis inicialmente 

entender o porquê da não existência destes sindicatos, em cidades pequenas como aquela em 

que desenvolvi minha pesquisa anterior e porque estão restritos a cidades maiores.    

Portanto este trabalho se propõe  analisar através do caráter etnográfico o sindicato dos 

trabalhadores domésticos localizado no bairro de Rio Comprido no município do Rio de 

Janeiro. Minha busca nesta investigação se deu pelo fato de ter conhecido durante a minha 

primeira graduação uma pessoa residente na cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), e  por 

ela me dizer que fez parte da Associação  Profissional dos Trabalhadores Domésticos do 

Município do Rio de Janeiro, associação essa que precedeu a organização do sindicato. Tal 

atividade foi desenvolvida durante boa parte do tempo em que ela residiu na cidade do Rio de 

Janeiro.  

Começo este trabalho com a minha inserção no campo durante a minha participação 

no evento da XIII RAM-2019 Reunião de Antropologia do Mercosul e da RHITAL- Red de 

Investigadores de Trabajo del Hogar em América Latina. 

 Estes dois eventos internacionais ocorreram entre os dias 22 a 26 de julho de 2019, e 

me marcaram muitíssimo primeiro por ter tido a oportunidade de conhecer outros lugares do 

Brasil, ponto importante porque assim como as Domésticas que pesquiso, minhas condições 

econômicas até então dificultavam uma maior mobilidade, só possível naquele momento pelas 
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minhas atividades de Iniciação Cientifica2. Segundo porque foi um evento bastante proveitoso 

pois  conheci os teóricos do meu campo de investigação, autores com quem venho dialogando 

na pesquisa, tais como Dantas, Fraga, Monticelli, Goldesmith , dentre outros.  

Também pude conhecer, portanto, pesquisadores naquele evento, o primeiro evento 

internacional de qual participei, além de ter tido contatos com dirigentes dos Sindicatos da 

região do sul e do sudeste, como Dona Leda Medeiros, representante de Pelotas /Rio Grande 

do Sul, Dona Lúcia de Volta Redonda estado do Rio de Janeiro, Dona Maria Izabel e Dona 

Maria Noeli do Sindicato localizado no bairro de Rio Comprido na capital do estado do Rio 

de Janeiro. Estes encontros foram necessários para me motivar  e sobretudo levar  adiante 

meu interesse por esta temática. 

A partir  deste Encontro pude conhecer e iniciar uma conversa com as representantes 

do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Município do Rio de Janeiro, Dona Maria 

Izabel e dona Maria  Noeli, já mencionadas. Contei a elas que eu havia conhecido uma antiga 

companheira delas do sindicato, a senhora que mencionei acima, e com isto perguntei a elas 

se eu poderia realizar uma pesquisa lá de imediato, e como neste encontro da RITHAL eu 

apresentei minha pesquisa desenvolvida na cidade de Miracema sobre as empregadas 

domésticas daquela localidade. Então expliquei a elas que gostaria muito de fazer minha 

monografia sobre  este Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Município do Rio de 

Janeiro porque também tinha conhecido este sindicato a partir do texto de Dominique Vidal, e 

o livro do Joaze Bernardino-Costa. Elas comentaram que ambos haviam de fato pesquisado lá 

no Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Município do Rio e que haviam deixado o 

exemplar do livro deles para elas. A partir daí autorizaram minha pesquisa de campo que 

iniciei assim que foi possível. 

Apresentei na ocasião a questão central da pesquisa na qual chegamos depois do 

trabalho de campo junto a uma rede de empregadas domésticas no município de Miracema 

(RJ). Tal questão era um acordo firmado entre patroas e empregadas, não estabelecido em 

documento formal, a carteira de trabalho, e que denominavam de “conforme o combinado”. 

                                                           
2Na ocasião deste evento recebi recursos do Instituto Nacional de Ciência E Tecnologia de Estudos Comparados 

em Administração Institucional de Conflitos (INEAC), através do subprojeto:" Moralidades, conflitos e arenas 

públicas". O subprojeto é coordenado pela minha orientadora, antropóloga Glaucia Maria Pontes Mouzinho, 

Professora Associada do Departamento de Ciências Sociais e professora do quadro permanente do Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas da UFF- Campos dos Goytacazes 

(RJ). 
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Analisando este acordo pudemos identificar os limites das relações estabelecidas entre elas, 

que deveriam ser baseadas na confiança, honestidade e no respeito categorias centrais, 

firmadas pelo acordo  e que era rompido (em geral pelas empregadas) quando a patroa não 

levava em conta uma das categorias. 

Na ocasião do trabalho de campo, minha orientadora tinha ressaltado que os dados 

obtidos poderiam ser em parte explorados depois, como, por exemplo, seguir o caminho 

percorrido quando não se cumpria o “conforme o combinado”. Alguns documentos sobre a 

criação do sindicato no Rio de Janeiro a que tive acesso, meu interesse permanente em 

entender as relações de exploração sobre as empregadas e como administravam os conflitos 

em acordo com propostas desenvolvidas pelo recorte na minha orientação, foram alguns dos 

motivos que me fizeram achar possível tratar dos sindicatos em trabalho futuro.  

1.4 O campo  

Cheguei a primeira vez no sindicato por voltas das 13 horas da tarde, mas havia saído 

antes da casa da minha família que mora num bairro próximo. Fui a pé do bairro onde minhas 

primas moram até chegar no Rio Comprido. Naquela segunda-feira fazia um calor de 33 

graus. À medida que eu andava começava a suar, e perceber o cheiro deixado pelos carros e 

ônibus que passavam na pista, e à medida que vinha me aproximando do outro bairro pude ver 

pessoas morando nas ruas, lixos pelo chão e nas calçadas, num completo descaso com estes 

bairros marginalizados da zona norte, situação que eu, morando no interior do estado, não 

estava habituada. As pichações debaixo dos viadutos sentido Rio Comprido foi algo que me 

chamou a atenção, localizadas naquelas pilastras altas e acinzentadas. Nos limites do viaduto 

o cheiro do lixo se acumulava com o odor fétido que vinha de um córrego que passa ali 

debaixo. Tudo isso, estranho para mim, se somava ao fato de que dependendo do horário, ali é 

desertíssimo, segundo os moradores, bastante “perigoso”, perigo que é relacionado à presença 

de uma comunidade que seria administrada pelo tráfico de drogas. 

Era o dia 29 de julho quando comecei meu percurso, o primeiro dia que comecei meu 

campo de pesquisa. Não posso descrever o quanto me sentia ansiosa, empolgada e impactada 

por estar lá. Meu primeiro dia foi maravilhoso, fui bem recepcionada por elas, dona Josefa e 

Ana Mara; me ofereceram café da tarde, partilhado com elas, ambas tesoureiras do sindicato. 

Abaixo apresentarei as narrativas das personagens da minha pesquisa, mulheres que 

fazem parte do Sindicato, as membras que dão os plantões cotidianamente, resistindo e 

conscientizando as domésticas que procuram a sede desta instituição sindical, razão porque 

acho importante apresentá-las, elas que são as minhas interlocutores deste campo. 
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1.5 Trajetória destas personagens do campo 

1.5.1 Dona Lourdes 

Dona Lourdes me conta que veio para o Rio de Janeiro no dia três de março de 1970, 

solteira e sem filhos. Já estava na ocasião aposentada. “Eu cheguei aqui em 70 né... e ali em 

72, comecei a ouvir sobre o direito da carteira assinada. Que estava chegando e tal. Aí eu 

tratei de tirar a minha carteira. Quando eu me apresentei para a patroa ela me perguntou quem 

mandou eu tirar a carteira. Eu tirei porque preciso garantir meu futuro, isso aqui, que vamos 

ter o direito de contribuir para a previdência pelo INPS na época né. 

Então gostaria que a Senhora assinasse porque eu gostaria de garantir meu futuro 

porque não é justo eu trabalhar o tempo todo e tal. De repente fico parada por um tempo e tal 

por algum motivo... Eu continuei... E sem nenhum amparo vou ter que pedir ajuda a Senhora 

não é justo nem para mim nem pra Senhora. Foi assim nossa conversa... E a Senhora me dá 

um direito que eu não tenho, que direito? A Senhora  não me dá todo Natal um envelope com 

meu salário inteiro? E Diz: ‘Estou lhe dando como uma lembrança, como presente porque 

vocês domésticas não tem direito. Então podemos negociar me dar mais esse direito que eu 

não tenho, e a Senhora desconta tua parte a minha e a tua.’Aí ela disse: ‘Vou pensar vou falar 

com meu marido.’ Aí uns três dias depois veio porque ela ouviu no rádio e na TV, falando 

que aquele empregador não tivesse assinado a carteira iria pagar multa. Na época era assim, 

cogitaram mas não saiu muito não. 

Aí ela disse assim, a patroa: ‘Mas eu não quero ninguém na minha porta cobrando 

nada vamos fazer, vou registrar você e a cozinheira.’ Porque eu era copeira, arrumadeira lá e 

mais a cozinheira, mas a arrumadeira não queria. Eu falei: Agora, mas quando você tiver 

outro emprego você já tem isso aí já contribuído né... Aí ela foi resolveu, foi. Vou assinar tua 

carteira com data da lei e assinou com a data da lei: oito de abril de 1973. “É histórica”, ela 

ainda brincou ou não sei. Quando você estiver com 30 anos se você estiver aqui ou em outro 

lugar trabalhando você vai se aposentar. Quando a lei fizer 30 anos... vamos aguardar”. Aí 

pronto, ela assina. 

Quando eu conheci a associação eu ouvir fala no rádio, na tv...Um dia eu vi aquele 

Figueiredo, o presidente, quem são os direitos da doméstica? 

Ele respondeu! Que direito vocês querem mais? Tem casa, comida, roupa lavada. E 

tão querendo mais o que? Vocês não têm direito mais nenhum não. 

Eu achei aquilo um absurdo eu fiquei calada, ai eu pensei o que era associação e tal. 

Depois eu fui numa missa lá em São Paulo Apóstolo, lá em Copacabana, perto do meu 
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trabalho, que eram donas de casas e grupo de doméstica, e pensei: vai ficar fazendo cabeça de 

doméstica que tinha que ser humilde como Maria foi, mandava ir na favela evangeliza e tal. 

Na saída da igreja tinha duas moças lá fora distribuindo uns papeis peguei e botei na bolsa e 

fiquei quieta. Aí um dia eu mexendo na bolsa eu li o papel dizendo Associação Profissional 

das Empregadas do Rio de Janeiro, venham nos visitar. Endereço: Avenida: Paulo de Frontin 

665. Acho que eu podia ir lá ver isso, ameacei arredia porque quando a gente não entende 

direito, né, não estava entendo direito... Mas quando a gente entende... 

Depois a moça que estava dando os papeis era dona Odete a fundadora da associação, 

eu não sabia. Ela me convidou: “Tal dia teremos um estudo gostaria que você viesse dia da 

palavra, dia de estudo de sócia.” O negócio bem sério, né, me interessei e vim. Teve os 

debates o assunto, depois do assunto teve separação de grupos e eu fiquei num dos grupos, 

que ela, a Odete estava no grupo. 

Eu vi as coisas, vi Josefa e a irmã dela numa praça falando sobre os direitos da 

domésticas na época da Constituinte, porque os Sindicato queria ser incluídos na Carta 

Magna. Achava interessante ver as meninas empenhada, sabe, segurando cartazes. Eu ficava 

olhando, era telespectadora né ... 

Achava interessante né as duas jovens né... porque a doméstica sempre se arredia né 

...ainda mais quando ela jovem. Ela tem essa coisa de doméstica de sindicato, elas não vão 

muito, não estão interessada em outras coisa... eu fiquei surpresa duas meninas jovens 

empenhadas naquela luta e tudo.  Ai fiquei com vontade de ajuda na caminhada. 

1.5.2   Dona Josefa Faustino   

Dona Josefa foi membra da pastoral da Igreja Católica local por quinze anos. Em 

nossa conversa, me contou que foi segunda diretora do Sindicato, mas seu cargo atual é de 

tesoureira.  Ela relata: Eu estou com 62 anos, nasci no estado da Paraíba, sou aposentada 

desde 2010 como empregada doméstica mensalista. Atualmente moro em Nova Iguaçu, 

município da Baixada Fluminense. Embora ela tivesse dito que trabalha no Sindicato somente 

às quintas, todas as vezes que fui até lá, ela estava presente, dando plantões. 

Ela continua a dizer: “Conheci” o Sindicato através das Irmãs da Igreja Católica, no 

ano de 1984 em uma escola noturna, quando foi convidada a ir na Reunião da Igreja Nossa 

Senhora de Copacabana, para em seguida participar do V Congresso Nacional da categoria, 

quando folgava, nos finais de semana. 

O  Sindicato tem um papel importante pois é nele que as pessoas buscam se informar 

dos seus “direitos”. Nas palavras dela: “Você tem que ter fé, e vigiar, porque se você só ter fé 
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e não buscar ir atrás, você não consegue atender a tuas preces.” Relacionava assim suas 

atividades no sindicato às que desenvolvia na Pastoral Católica, onde se dedicava também ao 

trabalho manual, oração, caridade, e se inteirava nas atividades da Igreja. Sindicato, politica, 

estudo sobre direitos, leis, “carteira assinada”.  A partir da Igreja convivia com senhoras 

beatas e patroas. 

1.5.3 Carli Maria dos Santos  

Dona Carli atualmente faz, nas palavras dela, diárias. Pedi que me falasse sobre a 

experiência de vida com a profissão de trabalhadora doméstica e sobre sua inserção ao 

Sindicato. Ela diz assim: Eu já trabalhei de carteira assinada, de (1979 até a 1995), depois 

continuei trabalhando como diarista. Fui mora com a minha irmã em Anchieta e comecei a 

trabalhar de diarista... para mim foi melhor porque aí eu tinha onde morar porque antes eu 

morava no emprego. 

Na verdade eu soube da associação das domesticas tá? Antes de ser sindicato era 

associação em 1981. Comecei a frequentar a associação que não era aqui era na Rua dos 

Araújo, e de lá pra cá eu nunca mais saí... Passei pelo meu primeiro congresso, onde foi o 5º 

congresso da categoria que foi em Recife/Pernambuco, e foi aí que nós tiramos os sete itens 

da Constituição, muitas idas e vindas de Brasília para levar abaixo assinado e conseguimos 

entra na Constituição, de lá para cá entrei e não sai mais. 

Então eu trabalho com uma Senhora diarista que tem uns 24 anos que conheço... Uma 

vez ela estava na praia com as amigas e eu tinha dado uma entrevista num dos jornais aqui do 

Rio de Janeiro, e a amiga dela tinha comprado um jornal por acaso, e achou uma página 

inteira com uma entrevista minha, e a amiga dela perguntou:  não é aquela moça que trabalha 

na sua casa? Te ajuda lá? Ela falou assim: “É. “Mas ela é presidente do Sindicato das 

domésticas? E você não tem medo dela te colocar na justiça? A minha patroa falou assim: não 

ela trabalha, eu pago ela tudo certo e não devo nada pra ela,  então ela vai me colocar na 

justiça porquê?  

Aí.. até hoje eu tenho chave da casa dessa Senhora em Copacabana.  

1.5.4   Ana Mara 

Dona Ana Mara tem 57 anos, casada e tem dois filhos. Tornou-se doméstica porque 

teve desde cedo esta familiaridade com serviço doméstico. Ela conta um pouco sua história: 

“Aprendi a cozinhar com minha avó que era cozinheira e tive que aprender desde moça o 

oficio. Atualmente eu trabalho como cozinheira freelancer duas vezes na semana e duas aqui 

no Sindicato”.  
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“Minha mãe e avó dela sempre trabalharam como doméstica, e assim a medida que 

nós íamos crescendo elas iam empregando a gente na casa das colegas da patroa delas ou 

levava a gente pra ajuda numa festa, no jantar e a gente foi entrando nesse ramo assim 

praticamente sem querer porque por necessidade também, né, porque teve muitos filhos pra 

sustentar então fui entrando neste ramo e estou até hoje. Eu comecei a trabalha com uns 12 

anos quando comecei a ajuda minha avó nos primeiros jantares... Que no jantar que ela dava 

na casa da patroa dela e eu ficava lavando a louça lá, limpando a cozinha, cortando 

batata…Foi aí que eu comecei a pega amor pela cozinha”.  

1.5.5   Maria Noeli dos Santos  

Dona Noeli tem 62 anos, atualmente tem o cargo de tesoureira, ela conta sua história: 

“Venho de outro estado lá do interior do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. Sai do 

primeiro emprego no Rio de Janeiro porque queria estudar aí eu sai, e fui pro outro que ela 

disse que eu podia estudar queria pertinho ali no Leblon, e depois eu sai de lá eu fui pra outra 

casa que fiquei 6 anos, e ela deixava eu estudar, deixava eu fazer curso, deixava eu vim por 

sindicato, e também eu negociava com ela assim se eu tinha que viajar pelo sindicato ai ela 

deixava e descontava nas férias”.  

“Quando eu entrei no sindicato como sócia, me sindicalizei, que minha amiga Fatima 

me trouxe aqui.. Ela hoje é minha comadre e aí na época ela era sócia também, sempre 

participava. Eu cheguei a participar do sétimo congresso e fiquei no Sindicato, aí quando você 

entra no sindicato as pessoas mais velhas ficam te observando, né, vendo pra qual cargo você 

serve. E aí fui tesoureira, depois eu fui continuei como tesoureira e fui dirigente regional do 

Rio de Janeiro até Uberlândia até o triângulo mineiro, pela Federação, porque aí eu entrei pelo 

congresso da federação, aí eu entrei como liderada”. 

“Aí eles davam ajuda de custo pra você trabalha as regiões e na época a federação 

tinha sido criada, né, então eles botaram quatro. Aí eu trabalhava na região sudeste pra buscar 

mais sindicato, grupo, assim pra fortalecer a Fenatrad, né... E aí então eu não trabalhava todos 

os dias, aí saindo do meu trabalho de mensalista, eu virei diarista, eu fiquei trabalhando só 3 

dias na semana e os outros dias eu fazia o trabalho extra, entendeu? Aí eu continuei na 

federação todo esse tempo fui votada de novo e depois teve o congresso internacional que a 

federação participou que na época criou a COLATRAL, que é a Confederação Latina 

Americana dos Trabalhadores Domésticas do Caribe. A primeira secretária foi a Nair Jane 

Castro Lima que era nossa presidenta aqui no Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do 

Município do Rio de Janeiro , a segunda foi a Teresinha de Campinas, a terceira foi a Creuza 
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de Oliveira e a quarta  sou eu,  até agora, porque quando a gente ia no começo a gente não 

tinha quase dinheiro, né, pra mandar as companheiras para fora do Brasil. Às vezes a gente 

conseguiu, né... eu sempre ganhei as passagens pelas entidades lá de fora mas as outras não 

tinham, né, e eu fui votada . Pelas pessoas de lá do congresso da Colateral que é internacional 

entendeu? Foi 2006 e estou até hoje. Já fui secretaria de relações internacionais, ai depois fui 

direitos humanos, ai hoje estou secretaria de direitos humanos; Essa última vez agora em 

março de 2017, foi a Luiza, o Francisco e a Creide que foram comigo mas e ai tinha eles, 

botaram uns critérios lá, e como eles não estavam dentro do critérios eles não deixaram e eu 

fiquei mais uma vez e estou até hoje. Nós somos 7 secretarias um em cada país ai eu 

represento a Federação Nacional das Trabalhadoras no comitê internacional e nacional. E os 

outros 6 países que fazem parte são:  México, Argentina, Costa Rica, Chile, Bolívia, Equador, 

Brasil. 

Atualmente sou conselho fiscal, antigamente fui tesoureira, agora tenho que fiscalizar 

as companheiras. A eleição aqui é a cada 3 anos em 3 anos por votação a Fenatrad também é 

assim quase tudo é assim só a Colatral que é em 4 em 4 anos entendeu”. 

 

1.5.6 Alicia P. Muniz 

Alicia tem 50 anos e dois filhos, casada, mãe de uma criança de 12 anos possui o 

cargo de segunda  secretária é sindicalizada. 

Atualmente está trabalhando, mas de vez enquanto ela faz faxina. Ela conta sua 

história de vida: “ Eu conheci o Sindicato através de uma senhora que está ali nome de Penha, 

através das pastoral das domésticas. Naquele tempo ela era coordenadora presidente da 

pastoral, daquele movimento da pastoral que conheci ela, e me incentivou bastante, porque eu 

não tinha assim... eu trabalhava para trabalhar pra ganhar meu dinheiro pra esnobar um 

pouquinho eu usava roupa de shopping de griff, naquele tempo ganhava bem era de 1999 a 

2007. Tinha carteira assinada, tanto é que eu mandava dinheiro para meu povo lá de Carolina 

no estado do  Maranhão.  

Porque eu não tinha a minha casa, aí ela me deu uma levantada, Dona Penha nos dizia: 

mas gente vocês trabalham nas casas mas não é casa de vocês, lá é trabalho de vocês, tem que 

ter endereço... Isso me fez pensar direitinho, comprei minha casa em Santa Cruz. Dona Penha 

ficou de 2000 a 2005 e fazia parte da pastoral. 

“Isso aqui pelo me contaram foi erguido por uma trabalhadora doméstica, ela tem que 

depender da vontades dela mesmo. Me desenvolvi no estudo, na fala, pela pastoral e do 
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sindicato, teve uma evolução muito boa pra mim quando a gente faz parte de instituição 

fazemos parte sabe, faço parte do (GT), Grupo de trabalho das pretas. De preferência das 

pretas”.  

1.5.7 Maria Izabel  

Dona Maria Izabel é a presidente do Sindicato tem 50 anos solteira, começou a entrar no 

sindicato em 1984 quando teve contato com a sede sindical. Já trabalhou durante um ano sem 

carteira assinada, atualmente é sindicalizada. Ela diz assim: “Trabalho como doméstica na 

categoria de diarista mais de vinte anos, no presente momento faço parte do Teatro do 

Oprimido, como Curinga, e faço parte do grupo Marias do Brasil, sou militante e sindicalista. 

Já tive cargos como diretora, vice presidente do sindicato. Atualmente eu exerço a profissão 

de cuidadora de idosos, eu acredita que a profissão ainda permanece desinformada a respeito 

de direitos trabalhista”.  

 

2 PARA ALÉM DO “CONFORME O COMBINADO” 

Apresento - lhes primeiramente como ocorre o “Conforme o Combinado” que além de 

ser uma categoria nativa da minha pesquisa anterior, foi a questão central  do meu trabalho de 

monografia ao qual me refiro logo no início deste trabalho.  

Mediante algumas observações pude constatar algo que acontece e é bastante 

corriqueiro nas pequenas  cidades um hábito do interior:  as pessoas se conhecem e por isso 

umas pedem às outras para “arrumarem trabalho” e que principalmente para este tipo de 

trabalho, o “doméstico” precisa se ter algumas qualificações para ser considerado bom  neste 

trabalho. 

Então pela familiaridade desta localidade as pessoas sabem quais pessoas podem 

enquadrar nestas especificidade do trabalho doméstico. Pude perceber que tinham uma rede 

de mulheres empregadas domésticas que se auto empregavam, a partir de indicação uma das 

outras e como uma das características que as patroas exigiam é que a doméstica fosse 

competente, responsável, pessoa de confiança e principalmente honesta. 

Estas qualificações são preponderantes para ser considerada uma boa trabalhadora 

doméstica seja nas cidades de interiores ou de cidades grandes e são questões relevantes que 

aparecem nas pesquisas  (SILVA 2018), (FRAGA 2013), (ÁVILA 2009).  

Em detrimento a esta investigação pude observar e analisar uma das queixas que as 

minhas colaboradoras sempre reclamavam era de não terem a sua carteira de trabalho 
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assinada. Em virtude disto elas não estariam sendo remuneradas de acordo com sua função e 

que seu trabalho não era reconhecido e valorizado pelos patrões. 

Desde que comecei aquele campo, portanto, tive o intuito, e objetivo de tentar analisar 

a profissão de doméstica, pois é de fato uma categoria desvalorizada dentro do mundo do 

trabalho, da sociedade como num todo, como confirmam outros pesquisadores. (KOFES 

(1990), BRITES (2000), GOLDSTEIN (2000), FRAGA (2010), VIDAL, (2011), HIRATA 

(2014), BERNARDINO-COSTA (2015), ÁVILA (2016), SIVA, (2018). Ao contrário de 

outras categorias de trabalho, sua invisibilidade frente a outras profissões parece ser algo 

“normal”, assim como sua posição social. Talvez parte desta invisibilidade também possa ser 

atribuída a ambiguidade da relação, mas também à indefinição formal de suas atribuições, 

direitos e deveres, portanto, também dos limites que devam ser impostos aos “desejos” dos 

patrões.É o que chama a atenção Jimenez:  

A vida social deste convívio entre patroa e empregada terá como foco o limite do 

espaço doméstico, a fim de se entender como essa relação se estrutura em torno de 

um vínculo hierárquico trabalhista que as une. Contudo, esse convívio, em inúmeros 

momentos, não pode ser limitado a uma relação estritamente profissional, porque 

faltam princípios, atribuições devem ser definidas, as fronteiras são difusas, e ainda 

existem confusões de direitos e deveres para a classe trabalhadora. (JIMENEZ, 

2017, p. 20).  

 

Segundo Brites (2000) nos aponta, a relação entre empregadas e patroas, o tempo todo 

é pautada num relação desigual, afetiva e hierárquica. Em outros textos (BRITES, 2000) que 

discorre sobre a interação entre empregadas e patroas nos lares de classe média revelaram o 

conteúdo dos códigos prescritos para o contato inter calasse no Brasil, em que relações 

afetuosas andam de par com a desigualdade. Já nesta parte da pesquisa, as tensões inerentes 

da relação apontavam para a possibilidade de táticas sutis de insubordinação. (BRITES 

2017.p.153). 

Ocasionalmente mediante a esta situação desigual da relação entre empregadores e 

domésticas começam os conflitos decorrentes desta exploração e que, conforme pude 

observar também no campo anterior (ROSA, 2018) podem ser administrados até que se rompa 

o “conforme o combinado”, quando elas parecem se dar conta do rompimento de laços 

afetivos e não se sujeitam, a não ser em contextos extremos, a continuar no trabalho.  

 
O trabalho doméstico remunerado brasileiro é como uma balança que equilibra, 

dificilmente no mesmo nível, de um lado a lógica das relações pessoais, afetivas e 

familiares; e de outro, a lógica das relações profissionais, contratuais e legais. Se 

essa comparação puder ser feita, parece plausível, em nível geral, que da empregada 

doméstica mensalista residente à diarista especializada, principalmente a faxineira, 
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passando pela empregada doméstica mensalista externa, a balança veio, em teoria, 

tendendo, cada vez mais, para o lado da segunda lógica. (Fraga 2010, p.156). 

 

Assim sendo, esta é uma realidade no qual mulheres do interior enfrentam ainda com 

resquícios do conservadorismo, da escravidão, e das demarcações de classe onde esta pequena 

burguesia ainda reproduz os valores de seus ancestrais. Mas não se limita ao interior do 

Brasil, como a revisão bibliográfica me permitiu conhecer, mas se estende para outros 

espaços, permanecendo neste país uma herança escravocrata forte na sociedade brasileira. 

Para Hirata (2004) as trabalhadoras domésticas são levada a exercerem atividades no 

âmbito do serviço doméstico, a partir de uma herança social, onde a estigmatização e 

desvalorização do trabalho doméstico permanecem, ainda hoje completamente desfavorecido 

em vista de outros tipos de trabalho, pois como este é feito majoritariamente por mulheres, e 

por ser considerado um trabalho naturalizado por estas mulheres estão relacionados a questão 

de gênero. Em que perpassa pela análise interseccional, e por que determinada classe social 

fomenta este trabalho, tende a cada vez mais precarizar, esta mão-de obra. Portanto, ainda 

tratando a respeito do contrato de trabalho apresentado na forma  do  Conforme o Combinado, 

um contrato de“boca”, o que me chama atenção são os motivos pelos quais ele pode ser 

rompido, já que não há regra legal estipulada para seu cumprimento. Isso pode acontecer, por 

exemplo, quando a empregada decide sair do serviço porque no ato de sua contratação ficou 

estabelecido que ela trabalharia de tal a tal hora, faria determinados tipos de tarefas do jeito 

que a patroa gosta. Mas, quando começa a trabalhar e passa a agregar mais tarefas ou a patroa 

exige que ela fique num horário estendido, começa o rompimento do conforme o combinado e 

os conflitos que começam a se fazer presente podem levar ao rompimento definitivo.  

O “conforme o combinado” tem também um sentindo mais pessoal e informal pois a 

patroa se aproxima de sua empregada a partir de uma conversa, naturalizando a execução das 

novas tarefas, levando em conta a relação de convívio no espaço da casa. (ROSA, 2018, p.40). 

Por meio desta relação entre patroa e empregada existe um contrato que sustenta esta 

proximidade entre ambas as partes. Este vínculo ultrapassa a barreira do contrato formalizado, 

e é onde acontece a interação entre elas. Devemos levar em conta o fato de que tudo pode ser 

“conversado” por mais que o contrato tenha sido estabelecido. Pode haver uma mudança em 

alguns aspectos de serviço até porque está relação só existe pois as duas conseguem manter 

estruturado este contrato. Contudo, tendo em vista que as tarefas desempenhadas pelas 

empregadas, embora essenciais para manutenção da rotina nas famílias brasileiras mais 

abastadas, são desvalorizadas, reduzidas de valor, seja ele econômico ou simbólico.  
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Através das falas das minhas pesquisadas sobre o contrato de trabalho a maior parte 

dos empregadores não assinavam a carteira de trabalho. Então este contrato em que era para 

ser formalizado pela carteira assinada ou outro, o de “boca a boca” no qual é informalizado 

tem grandes diferenças que são assinaladas, pois significa que na ausência do primeiro, os 

patrões nem sempre vão pagar o salário legalmente, nem farão a contribuição ao INSS, FGTS 

e 13º salário.Logo este tipo de contrato é flexibilizado e geralmente mais para uma parte do 

que para a outra, favorecendo a patroa, quando, por exemplo, ela não paga hora extra, se 

colocando em vantagem em relação à empregada. 

Este contrato de trabalho o “conforme o combinado”, vai além do tal “combinado” 

pela forma que os empregadores vão lidar com esta relação de trabalho, pois o que fica 

estabelecido pode ser manipulável, reestruturado principalmente pela patroa que vai 

administrar segundo as suas demandas.  

O contrato de trabalho para uma empregada doméstica significa muito, no sentido de 

que ela está sendo empregada, foi aceita para o trabalho e isto traz consigo um forte 

significado presente nas práticas e valores sociais. Mas quando esse vínculo é rompido porque 

certas circunstâncias do contrato o desfez, a empregada deixa o trabalho por não aceitar a 

condição que está sendo imposta, pois como é pautado na palavra, a expectativa é que ambas 

as partes possam voltar atrás e em alguns ajustes podem ser feitos, ou refeitos.  

Entretanto, não é o que dizem as minhas interlocutoras, suas falas não indicam uma 

mudança radical nessas relações. Angélica foi empregada doméstica em algum 

momento. Já foi babá no início de carreira quando ainda tinha uns 20 anos tomava 

conta dos filhos de Dona Gracinha na época que morava na roça, muito antes de ir 

para Niterói. No caso de Priscila é faxineira apesar disso ela mantém uma relação 

próxima com sua patroa, ela fica com a chave da casa quando sua patroa viaja, 

Certamente existe uma “confiança” entre ambas as partes adquirida com o tempo e a 

intimidade. O vínculo formal relativizado não resultou no mesmo nas relações entre 

elas que se pautam pelos mesmos parâmetros anteriores. (ROSA, 2018, p.46). 

 

Conforme diz FREYRE (1957): A Casa-grande fazia subir da senzala para o serviço 

mais humano e delicado dos senhores uma série de indivíduos-amas de criar, mucamas, 

irmãos de criação dos meninos brancos. Indivíduos cujo lugar na família ficava sendo não o 

de escravos mas o de pessoas de casa. Espécie de parentes pobres na família europeias. À 

mesa patriarcal das casas-grandes sentavam-se como se fosse da família numerosos 

mulatinhos, Crias. Mulangos. Moleques de estimação. Alguns saíam de carro com senhores, 

acompanhando-os aos passeios como se fossem filhos. (FREYRE, 1957, p. 435). 

Segundo Fraga 2010 : 
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“As relações de trabalho no emprego doméstico brasileiro, como parecem ser 

uníssonas as literaturas sociológica e antropológica sobre o assunto, são permeadas 

por relações pessoais e afetivas. Porém, a existência de uma maior pessoalização não 

é especificidade apenas do trabalho doméstico remunerado, está presente nas 

relações de trabalho de outras ocupações. Embora, dificilmente, haja um caráter 

ambíguo como o que torna a empregada doméstica, ao mesmo tempo, em muitos 

casos, uma trabalhadora e um quase membro da família”.  

 

Apresento aqui parte do relato de dona Maria Noeli membra do sindicato com cargo 

de conselho fiscal, algo que me chamou atenção foi a forma que ela referia aos empregadores 

seja no trabalho dela ou num contexto geral nas palavras dela: 

 

“Antes de conhecer o sindicato, eu até achava que era da família, mas depois que 

passei a ser sindicalizada pude ter acesso ao sindicato, percebi que eu não era da 

família coisa nenhuma, porque se fosse como diziam meu nome estaria lá no 

testamento deles”. 

 

 

Ainda que o contrato de trabalho seja autêntico,  do ponto de vista jurídico acontecem 

falhas nestas legislação. Se o contrato é estabelecido na palavra e confiança principalmente da 

doméstica em relação a sua patroa, faz com que justamente esta relação seja fragilizada. E o 

por isto a importância de aparatos legais, e dos Sindicatos dos trabalhadores domésticos que 

vão amparar estas trabalhadores domésticas que aos montes passam por situações de péssimas 

condições de trabalho e o não reconhecimento de seus direitos como devem ser na lei 

estabelecida em 2015.  

O trabalho doméstico remunerado, no Brasil, foi conformado na imbricação das 

relações sociais de sexo, de raça e de classe. Uma análise crítica da trajetória do 

emprego doméstico evidencia que essa relação de trabalho foi tecida pelos fios da 

dominação e da exploração patriarcal e racista que estão incontrolavelmente atados à 

formação do sistema capitalista no país.  (ÁVILA, 2016, p. 138). 

 

A partir dos Sindicatos dos trabalhadores domésticos foi possível as empregadas 

conquistarem apoio por demandas, afinal este oficio ao longo do tempo foi marcado pelo 

processo histórico caracterizado pela desvalorização, subalternização em que estás lutas por 

reconhecimento desta categoria profissional são legítimas.  

Para Bernardino-Costa (2015) se a trabalhadora doméstica não sindicalizada encontra-

se, em seu ambiente de trabalho, vulnerável aos eixos de opressão de classe, raça e gênero, 

conforme argumentamos acima, a participação no sindicato constitui-se um divisor de águas.                                                     

Os sindicatos podem ser vistos como espaço de ruptura com o isolamento intramuros 

vivenciado pelas trabalhadoras, portanto, ruptura com as relações hierarquizadas vividas no 

interior da casa dos empregadores.  
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Então pelo próprio campo pude perceber e observar tanto pelos relatos das membras 

do sindicato quanto pela observação da triagem com as plantonistas do Sindicato, que a partir 

do diagnóstico delas,  vão dizer qual procedimento as demandantes devem seguir. Quando a 

situação piora, ai elas agendam no caderno uma consulta com as advogadas do sindicato, que 

tem o atendimento jurídico de terças às quintas feiras. Pode se dizer que estes conflitos 

ocorrem mais pelo viés de rescisão de contrato como pude perceber, mas sem excluir também 

outros tipos de situações pelas quais estas trabalhadoras e trabalhadores procuram esta 

instituição sindical. 

3 APRESENTAÇÃO HISTÓRICA DOS SINDICATOS: DE MOVIMENTOS SOCIAIS 

À SINDICATO. 

Este capítulo tem o objetivo expor brevemente a história deste Sindicato, que ao longo 

de décadas faz se presente na lutas por direitos e reconhecimento desta categoria que são 

vistas como subalternas em detrimento as outras.  

Por volta de 1943 quando as leis trabalhistas (CLT) foram consolidada no governo de 

Getúlio Vargas, deixam de lado a categoria das trabalhadoras domésticas, ou seja, elas 

continuam nesta ilegalidade. Mas por iniciativa de Laudelina de Campos Melo, uma simples 

empregada doméstica, que em meados dos anos de 1936, funda Associação Profissional dos 

Empregados Domésticos de Santos no estado de São Paulo foi possível abrir caminhos para 

institucionalizar o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos, não somente o de Santos mas de 

outras cidades.  

Mas este foi um processo longo que obteve respostas deste Estado por volta de 1960, 

quando houve um levante desta categoria que lutava por melhores condições de trabalho, o 

movimento das trabalhadoras domesticas juntamente com as organizações do movimento 

negro principalmente pelo (TEN) Teatro Experimental do Negro, que foi fundado por Abdias 

do Nascimento e outros em Outubro de 1944. 

No entanto, destacarei o desempenho da Igreja Católica por intermédio da JOC-

Juventude Operária Cristã, que em 1958 foi sendo implementada por todo o Brasil. Devido a 

isto, o movimento das trabalhadoras domésticas passa a ter uma maior notoriedade no cenário 

político, buscando melhorias para a categoria. Algumas das conquistas favoráveis deste 

movimento das trabalhadoras foi fazer a primeira Conferência Nacional demonstrando os 

problemas relacionados ás questões legais  desta profissão. 

Refletindo sobre este processo de formalização do trabalho doméstico, podemos 

entender que foi através de lutas forjadas por vários grupos sociais, principalmente os da 



 
35 

 

 
 

Igreja Católica (JOC e Pastoral das Domésticas) , e também entre outros movimentos que 

integravam esta frente, esta luta. Mas foi na década de 60 por volta de 1968 que  foi possível 

acontecer o primeiro Congresso Regional na cidade de Recife localizada no estado de 

Pernambuco. 

Apesar de ainda ser um período ditatorial (1964-1985), foi bastante frutífero porque as 

associações e grupos iam sendo formados pelo país adentro, por vários congressos 

municipais, estaduais, regionais e um nacional. 

O 3º Congresso Nacional, realizado em Belo Horizonte, em 1978, elegeu uma 

Equipe Nacional, constituída por um integrante de cada associação, com o objetivo 

de fortalecer a união dos grupos e associações existentes e com a responsabilidade 

de organizar os congressos nacionais. 

O 5º Congresso, realizado em Olinda, em 1985, conhecido como o “Congresso de 

Recife”, foi um dos mais importantes da história de mobilização da categoria, com a 

participação de 126 delegadas de 14 estados. As conclusões desse Congresso, além 

de amplamente divulgadas, foram encaminhadas a deputados federais e senadores, 

reivindicando a inserção dos direitos dos trabalhadores domésticos na nova 

Constituição, em fase de elaboração. (Themis, 2018, p.60). 

 

Segundo Bernardino-Costa (2015), os militares não focaram suas atenções nas 

trabalhadoras domésticas, porque não as viam como ameaça política. Esses encontros 

promoveram o planejamento de ações nacionais pela maior organização da categoria, 

possíveis nesse momento, de forma a pressionar o governo para regulamentar a profissão e 

conceder a quem a exerce o direito à obrigatoriedade da previdência social. (FRAGA, 2016, 

p.106b-107). 

O movimento das trabalhadoras, através de suas associações - algumas foram 

fechadas durante o regime militar, mas reabertas na década de 1980 - continuava 

atuando com a busca pela completa equiparação de direitos da categoria aos demais 

trabalhadores urbanos e também no sentido de promover a participação de maior 

número de trabalhadoras com a realização de campanhas que argumentavam que a 

doméstica não era da família dos patrões e que, portanto, deveria residir em moradia 

independente, bem como realizar suas atividades de forma profissional. (DANTAS, 

2016, p. 94). 

 

Conforme indica Pereira de Melo (1998):  

 
Os anos compreendidos entre 1970 e 1980 foram significativos para as mulheres 

brasileiras, quanto a sua participação no espaço público. O emprego feminino 

cresceu 92% e o serviço doméstico remunerado, 43%.6 .O avanço do processo de 

industrialização da economia brasileira e sua ligeira desconcentração, nesta década, 

explicam a queda na importância do emprego doméstico para as mulheres 

brasileiras: em 1970, representava 27% e em 1980 aproximadamente 20% das 

trabalhadoras.7 É interessante observar que neste nível permanecemos até os dias 

atuais, apesar da crença de que é uma atividade em extinção, porque o serviço 

doméstico é considerado pela literatura socioeconômica, como a continuação do 

trabalho pré-industrial. No caso brasileiro, apresenta-se ainda como ocupação 

oriunda da senzala, pois com a industrialização processaram-se mudanças, mas não 

o seu fim. (PEREIRA DE MELO 1998, p. 3-4). 
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Em torno destas preocupações os pesquisadores buscam entender estes movimentos 

sobre o trabalho doméstico, como foi este processo no sentindo mais amplo, afinal, ele precisa 

ser reconhecido enquanto uma profissão assim como as outras. Desse modo vimos até aqui o 

quanto este processo foi custoso para estas organizações sindicais, como afirma 

CHANEY/CASTRO, (1989), BERNARDINO-COSTA, (2007), VIDAL, (2007). 

Com base nas leituras de Bernadino-Costa, (2007), compreendemos que foi através do 

5º Congresso Nacional realizado em Recife no ano de 1985, e com promulgação da 

Constituição de 1988, que  a categoria se mobilizou fazendo inúmeras visitas a Brasília, 

buscando pressionar os constituintes a abranger alguns direitos. Contudo após a Constituição, 

entrou para história o fato da categoria ter conquistado mesmo que sejam poucos, direitos 

importantes, sem sombra de dúvida fundamentais para a fundação dos Sindicatos dos 

trabalhadores domésticos em todo o Brasil.  

O 5º Congresso, realizado em Olinda, em 1985, conhecido como o “Congresso de 

Recife”, foi um dos mais importantes da história de mobilização da categoria, com a 

participação de 126 delegadas de 14 estados. As conclusões desse Congresso, além 

de amplamente divulgadas, foram encaminhadas a deputados federais e senadores, 

reivindicando a inserção dos direitos dos trabalhadores domésticos na nova 

Constituição, em fase de elaboração. (Themis, 2018, p.60). 

 

Segundo ACCIARI, ( 2016):  

Diante deste processo, cabe perguntar como um grupo tão marginalizado e invisível 

tem conseguido se organizar, e como obteve uma mudança constitucional apesar de 

tanta resistência. Visto de longe, a lei de 2015 parecia excelente, destacando-se em 

comparação às leis trabalhistas nos Estados-Unidos, Europa ou América Latina 

(ILO, 2013). Foi dito na mídia que era o fim da escravidão no Brasil, que pela 

primeira vez as domésticas tinham direitos, e que agora, eram iguais aos demais 

trabalhadores. A realidade, contudo, é mais complexa e a lei não é a revolução que 

foi prometida em 2013. Ela contém, por exemplo, uma disposição muito criticada 

pelas organizações de trabalhadoras domésticas relativa ao banco de horas extras, 

que permite ao empregador não compensar as horas extras trabalhadas durante os 

primeiros 12 meses em caso de demissão por justa causa. A posição dos sindicatos 

de trabalhadoras domésticas contrasta com o discurso oficial de “segunda abolição 

da escravidão” (ACCIARI, 2016, p.127). 

 

De certa maneira há muito para se pensar a respeito desta lei e suas funcionalidades 

práticas, afinal não é fácil lidar com esta realidade do trabalho doméstico por ser uma 

profissão que exige mais do que a competência laboral, é preciso administrar uma relação 

trabalhista que muitas das vezes é sinalizada com precariedade da condição deste serviço, por 

vezes, num traço de exploração, ou baixos salários e uma jornada de trabalho exaustiva. Mas 

devemos levar em consideração o fato que ainda falta para a legislação trabalhista brasileira 

abarcar  esta categoria mais direitos a serem conquistados.  

Em 1997, foi fundada a FENATRAD (Federação Nacional dos Trabalhadores 

Domésticos), que em 1999 filiou-se à CUT (Central Única dos Trabalhadores) e à 
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CONTRACS (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviço). 

Além disso, o movimento dos trabalhadores domésticos ganhou uma projeção 

internacional através da intensificação da participação nas atividades da 

CONLACTRAHO (Confederacion Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras 

del Hogar) e de entidades internacionais, sobretudo ligadas ao feminismo e ao 

movimento negro e de combate ao trabalho infantil, como a OIT e o UNICEF. 

(PAESE, 2018, p. 61). 

 

3.1 Para que serve os Sindicatos?  

Esta certamente é umas das perguntas que ao longo deste trabalho busco responder.            

Desse modo através das minhas leituras, e consequentemente pelo respectivo trabalho de 

campo,pude perceber o quanto é extremamente complexo responder esta simples pergunta.  

Durante o campo tive oportunidades de observar de muito perto certos conflitos das 

trabalhadoras domésticas que iam ate o Sindicato em busca de amparos legais  para suas 

demandas por direitos. Uma dessas situações decrevo abaixo para que fique explicita a 

importância desta instituição sindical e que me propus analisar.  

Entrevistei algumas empregadas domésticas que chegavam no Sindicato, intermediada 

pelas sindicalistas que me apresentavam estas trabalhadoras que iam ate lá quase sempre 

interessadas em apresentar alguma demanda: apenas para saber dos seus direitos ou aquelas 

mais graves,ou seja, o que fazer após a recisão de contrato, demissão sem justa causa, ou em 

caso de assédio sexual, razões apresentadas como responsáveis pelo rompimento do vínculo 

da empregada com os patrões. Foi o caso  que não me saía da cabeça, o de Marlucia, uma 

mulher negra de 40 anos de idade, solteira, com uma filha e com uma trajetória no trabalho 

doméstico iniciada a partir  dos 14 anos. Ela se inicia neste ramo assim como inúmeras 

mulheres pobres, com pouca qualificação e escolaridade; mantendo a padronização deste tipo 

de perfil de trabalho como aponta Bernardino-Costa, (2007) e Figueireido, (2011).3No 

decorrer da entrevista Marlucia diz assim: 

Eu fazia de tudo quando fui pra lá. Éramos duas, eu e mais uma. No caso, eu levava 

o Carlinhos pra escola pegava e levava pra dentista, e tinha outra menina que 

limpava a casa, a faxineira. Mas ai depois ela saiu, minha patroa se aposentou e eu 

fiquei na arrumação de casa e os filhos também estavam na faculdade ela fazia 

comida eu ficava mais na arrumação mesmo. Minha situação é essa, precária, de que 

eu fiquei lá este anos todos. Hoje já não tenho muito o que busca porque o assédio 

que ele fez eu não tive apoio, fui na delegacia e lá me falaram que isso não é crime e 

crime na verdade seria ele me agarrar e eu peguei e questionei porque ele eu não 

estava na rua, quando eu estava passando eu subia na escada e ele descendo, me deu 

                                                           
3 Não somente pelos eixos de classe e raça se configura a opressão da trabalhadora doméstica, mas também pela 

vulnerabilidade ao assédio e à violência sexual. Na pesquisa realizada em Brasília (Bernardino-Costa, 2011b), 

constatamos que o assédio sexual era uma realidade presente na experiência de vida das trabalhadoras desta 

cidade, entretanto, a maioria relatou que não era uma experiência do atual emprego ou que não tinha ocorrido 

com elas próprias. As experiências de assédio sexual relatadas, ocorreram, na maioria dos casos, com alguma 

conhecida. (BERNARDINO-COSTA, 2015, p.153). 
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um tapinha na minha bunda e pegou em mim eu falei com ele. Eu relatei isso na 

delegacia e eles falaram que entra como estrupo e não como assedio, ai eu acho 

desvantagem porque também ele não encostou em mim sexualmente, né, eu estaria 

agindo da mesma forma com meu patrão de safadeza entendeu, e eu sinceramente do 

fundo do meu coração me vejo desamparada porque eu não tenho alguém diante 

duma situação dessa, é decepcionante.  

 

Como informa COROSSACZ, não é incomum situações de abusos sexuais entre 

patrões e empregadas: 

Enquanto os homens descrevem o contexto das relações com a empregada 

doméstica que legitima os abusos sexuais, as empregadas domésticas e as 

sindicalistas contam como isso ocorre. Aparece nas entrevistas que os abusos 

acontecem geralmente da seguinte forma: o homem se apresenta nu ou com o seu 

sexo fora da calça; ele procura encostá-lo na empregada, que procura se esquivar, às 

vezes trancando-se dentro de um quarto. Também é comum que o homem se 

esfregue na trabalhadora doméstica ou a apalpe enquanto ela trabalha (lava, 

cozinha).(COROSSACZ, 2014, p.314). 

 

Esta situação de assédio sexual foi algo que sinceramente não esperava que fosse 

aparecer, tendo em vista que temos a impressão que  nos dias atuais os tempos são outros não 

mais o daquele da Casa-Grande descrita por Freyre. Mas, meu campo demonstrou que estes 

episódios podem ainda ser frequentes. Se os relatos de mulheres costumam descrever os 

custos emocionais e as dificuldades de lidar com o problema, buscar e encontrar formas de 

punir ou evitar tais situações, para as empregadas parece ainda mais difícil porque estão 

diante de uma grande fragilidade institucional acerca de seus direitos, alguns muito 

recentemente reconhecidos por lei, além de exercerem suas tarefas na casa do assediador e de 

suas esposas, em uma relação que como já mencionei, está atravessada por valores, tais como 

afeto e honestidade.    

A pesquisa de COROSSACZ, (2014), apresenta casos de assédio sexual cometidos 

contra as empregadas domésticas do município do Rio de Janeiro, fica claro que ainda tem 

aquele pertencimento de uma classe burguesa a uma época do regime escravista por parte dos 

agressores que são patrões que tentam por meio da própria dominação enquanto patrão, 

receber benefícios sexuais das empregadas, pelo fato de ser quem paga pelo serviço que ela 

efetua, ou seja, homem branco com poder aquisitivo alto.  

Segundo os relatos das sindicalistas e das empregadas domésticas, nos casos de 

abusos sexuais, a patroa quase nunca acredita na trabalhadora, mas ela defende o 

marido ou lhe justifica, e tende a demitir a empregada. Frequentemente, acontece a 

reviravolta clássica na qual não é o homem que teria assediado a mulher, mas a 

mulher que teria provocado o homem ou mentido sobre os assédios sofridos. Tendo 

em vista que, em vários casos, essas mulheres não podem perder seu emprego, essa 

situação se transforma numa restrição de sua própria liberdade de escolha e de ação. 

Uma sindicalista lembra como o perfil dessas mulheres que não conseguem falar é 

muitas vezes aquele de mulheres geralmente “sozinhas, que não têm marido. São 

chefes de família. Pra não perder o emprego, elas ficam quietas e não... Não falam 
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nada”. Uma primeira dificuldade, portanto, concerne precisamente à possibilidade 

de nomear os abusos sofridos e de serem acreditadas, o que torna difícil a avaliação 

da extensão efetiva desse fenômeno. O silêncio sobre a questão dos abusos sexuais 

deve então ser interpretado como uma impossibilidade das trabalhadoras domésticas 

de nomear e, portanto, de denunciar esse tipo de violência, e não como um indicador 

de sua ausência, como, aliás, ocorre em qualquer caso de abusos sexuais contra as 

mulheres. 

A dificuldade em denunciar esses abusos é, ao mesmo tempo, estreitamente ligada a 

essa cultura da classe média branca, que admite ou tolera os assédios sexuais contra 

as empregadas domésticas, representados como uma forma de iniciação sexual 

masculina ou como uma expressão legítima para dar livre curso a uma sexualidade 

masculina definida como incontrolável. (COROSSACZ,2016, p.311, 312). 

 

Diante da citação de Freyre a qual me refiro abaixo, podemos pensar nesta 

mentalidade deste Brasil Colônia, que deixa claro que está sociedade patriarcal tinha 

certamente uma perspectiva dominadora em prol destes subalternizados, os escravos africanos 

e seus descendentes. E como é possível associá-la a algumas situações descritas pelas 

empregadas domésticas com que eu pude por algum tempo, conviver.  

 

Pode-se, entretanto, afirmar que a mulher morena tem sido a preferida dos português 

para o amor, pelo menos para o amor físico. A moda de mulher loura, limitada aliás 

às classes altas, terá sido antes a repercussão de influências exteriores do que a 

expressão de genuíno gosto nacional. Com relação ao Brasil, que o diga o ditado: 

“Branca para casar, mulata para f ..., negra para trabalhar”; ditado em que se sente, 

ao lado do convencialismo social da superioridade da mulher branca e da 

inferioridade da preta, a preferência sexual pela mulata. (Freyre,1967, P. 71-72). 

 

Refletindo sobre o mito da democracia racial de Freyre 1957, fica claro que foi um 

processo de dominação de uma classe e raça sobre outra, num período em que a sociedade 

brasileira era vista como um sistema escravagista no qual os detentores do poder aquisitivo, 

com riquezas  e propriedades: terras a bens humanos, os escravos; sobre estes subordinados, 

havia uma diferenciação, era a cor negra, que  determinaria a este indivíduo  ser escravizado 

ou ser associado a este grupo subalternizado. Devido a este preconceito racial que afinal foi 

negado a um povo direitos básicos, como de subjetividade enquanto grupo social pertencente 

a sociedade. Segundos as estatísticas boa parte destas trabalhadoras domésticas são negras, 

por isso Bernardino-Costa diz sobre a colonialidade do poder, semelhanças com os 

quilombos.4  

Por outro lado, ainda falando da minha pesquisa, foi possível notar nas falas das 

empregadas domésticas quanto nas falas das sindicalistas que hoje em dia as jovens 

                                                           
4 A colonialidade do poder, entendida como padrão de poder que se constitui juntamente com o sistema-mundo 

moderno/colonial, engendrou simultaneamente lutas e resistências. Em outras palavras, as populações 

subalternizadas e colonizadas não se sujeitaram passivamente ao padrão de poder que as inferiorizavam, ao 

contrário, elaboraram projetos de resistência e de ressignificação da vida.  
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trabalhadoras estariam mais predispostas a reagir aos assédios, porque elas estão mais 

conscientes dos seus próprios direitos.  

Logo pensando sobre o qual seria o lugar ocupado hoje pelas mulheres, sobretudo as 

mulheres negras no Brasil,  devemos considerar o período histórico no país quando o legado 

da escravidão negra deixou marcas profundas no povo preto, o lugar da mulher negra é 

sempre um lugar de desconfiança, imoralidade, atribuída a sexualização do corpo, 

subalternidade e vulnerabilidade, onde o que sobra é sempre o resto. Coloco uma citação 

abaixo que vai descrever uma situação em que a mulher negra é sempre a doméstica, ela está 

sempre em condição inferior à mulher branca.  

A este respeito disso Lélia Gonzalez, (1984) declara:   

Quanto à doméstica, ela nada mais é do que a mucama permitida, a da prestação de 

bens e serviços, ou seja, o burro de carga que carrega sua família e a dos outros nas 

costas. Daí, ela ser o lado oposto da exaltação; porque está no cotidiano. E é nesse 

cotidiano que podemos constatar que somos vistas como domésticas. Melhor 

exemplo disso são os casos de discriminação de mulheres negras da classe média, 

cada vez mais crescentes. Não adianta serem “educadas” ou estarem “bem vestidas” 

(afinal, “boa aparência”, como vemos nos anúncios de emprego é uma categoria 

“branca”, unicamente atribuível a “brancas” ou “clarinhas”). Os porteiros dos 

edifícios obrigamos a entrar pela porta de serviço, obedecendo instruções dos 

síndicos brancos (os mesmos que as “comem com os olhos” no carnaval ou nos oba-

oba [...] só pode ser doméstica, logo, entrada de serviço.”( p.230). 

 

O lugar da mulher negra infelizmente ainda na conjuntura atual da sociedade 

permanece com a estigmatização do corpo preto, a marca da escravidão ainda está próxima 

dela, basta analisar o número de mulheres que são trabalhadoras domésticas que trabalham e 

cuidam de filhos dos outros, ao invés dos seus, esse peso social atribuído a esta situação 

desigual, na hierarquização desse processo onde estas domésticas estão vinculadas a uma 

lógica interseccional, ou seja, a classe que ela pertence, raça e o gênero são fatores que vão 

contribuir para explica o porquê elas são a maioria de força de trabalho no âmbito do trabalho 

doméstico remunerado no Brasil.  

Para ÁVILA (2009), alguns dos fatores que dificultam a participação das empregadas 

domésticas no espaço coletivo de organização política da categoria é o preconceito e a 

discriminação contra esta categoria, a dificuldade financeira, a falta de informação, de 

escolaridade, isolamento no local de trabalho, que funciona como uma barreira para se 

comunicar com o mundo externo, e a falta de tempo, na expressão dos próprios sujeitos da 

pesquisa. As tensões em torno do uso do tempo no cotidiano se agudizam quando, além da 

dupla jornada de trabalho ou da jornada extensiva, intensiva e intermitente os deslocamentos 
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se fazem em três esferas: a do trabalho não remunerado, a do trabalho remunerado, e a da 

participação política. (p.242.) 

Numa entrevista com a vice presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do 

município do Rio de Janeiro, eu a perguntei: A Senhora acha que esse Sindicato aqui tem 

visibilidade em relação ao povo lá fora? E acha que a sociedade carioca reconhece aqui a 

causa de vocês? 

Ela diz assim:  

Olha a sociedade não reconhece o Sindicato não. Conhecer sim, saber que nós 

estamos aqui sim, porque, por exemplo, hoje mesmo teve uma Senhora aqui. Ela 

trouxe a rescisão que foi feita em 2004...É aquela estória que eu te falei no início as 

pessoas acham que aqui é um consultório médico só vem quando precisa entendeu. 

Elas sabem que estamos aqui de 2004 até  agora aquela (Senhora do marido) e quem 

fez a rescisão dela foi  a advogada do Sindicato aqui a Dra. Paola. Quer dizer ela 

isso aqui serviu... vim aqui pra mostra a rescisão. As domésticas só procuram o 

Sindicato quando precisam de fato. É verdade elas sabem que a gente está aqui na 

Avenida Paulo de Frontin. Essa casa aqui, nós estamos aqui desde de 1990. É que 

nós conseguimos compra esta casa, então elas sabem que existe. Vai ao Ministério 

do Trabalho eles encaminham elas para o Sindicato do município, tem a visibilidade 

ter tem, mas as pessoas não procuram. “Não estou precisando”. Mas eu acho que 

não é só o Sindicato das domésticas no geral. Por exemplo, a visibilidade quando 

saiu a lei da doméstica em 2013: eu fui na televisão umas 4, 5 vezes na Globo, hoje 

tá todo mundo boicotando, né...Fátima Bernardes no meio da manhã, fui em Jornais 

O DIA, o Extra, Nair Jane no rádio TV, no programa evangélico fomos duas ou três 

vezes, já dei entrevista no SBT, na RECORD ano passado mesmo dei entrevista na 

RECORD.5 

 

Portanto, o Sindicato serve para dar apoio, orientar, conscientizar, envolver as 

trabalhadoras em prol da luta por esta classe trabalhista, para obtenção de direitos que ainda 

esta categoria pleiteia.  

Achei algo pertinente neste relato da advogada do sindicato, segundo ela a Drª Paola. 

Foi entender que a respeito do trabalho doméstico um dos fatores intrínsecos é a classe social, 

levando em conta que o juiz pertence a classe do patrão. Existe um agravante porque ele  pode 

julgar a causa sem a sensibilidade por aquela outra classe que é subalterna a dele .  

Nas palavras dela:  
“Elas chegam aqui e apresentam a situação , pela ótica demissional né, você tem que 

ouvir. A princípio você vê que a pessoa não tem direito a nada, mas ela quando está 

chateada...Hoje mesmo teve pessoas que acharam que estavam recebendo a mais do 

que tinham direito, e a gente tem que explicar. Quando elas vem acompanhadas de 

                                                           
5 De acordo com COROSSACZ, (2016), Desde 2013 e a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional n.72, 

conhecida como “PEC das domésticas”, o trabalho doméstico passou a ser mais debatido e mais visível no 

contexto brasileiro. A figura da doméstica tem sido usada em várias ocasiões para ilustrar as disparidades 

sociais, como, por exemplo, a foto do casal branco de Copacabana saindo às ruas a favor do impeachment de 

Dilma Rousseff com sua babá negra levando o carrinho das crianças, que circulou bastante nas redes sociais em 

março 2016. Filmes e documentários como “A que horas ela volta?”2 ou “Domésticas”3 tiveram também 

ressonância nacional e internacional no tratamento do emprego doméstico e das desigualdades de gênero, raça e 

classe que o caracterizam. 
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parentes há uma dificuldade , amigo uma pessoa próxima e aí acha que a 

empregada... Faz os cálculos a empregada tem mais direito...E isso dificulta muito, 

então muitas vezes temos que fazer o trabalho de assistente social ,a gente tem que 

informar , dizer enfim tenta fazer ela enxergar , que muitas das vezes é melhor ela 

receber  amigavelmente  do que entrar e perder, porque hoje em dia na justiça do 

trabalho estão condenando as empregadas a pagar pela sucumbência, então é muito 

perigoso acionar ao judiciário sem ter realmente sem ter a certeza de que tem direito 

aquilo...Então é isso”.6 

 

Outra sindicalista que me sensibilizou a partir da sua estória de vida é a Alícia, a 

segunda secretária do sindicato, que me fala o seguinte: 

 Quando trabalhava como empregada doméstica mensalista eu ficava assim às 

vezes... com o tempo que eu fui descobrir não era pra eu ir embora, era pra eu 

resolver os problemas primeiro do coração, da angústia que eu sentia. Então eu não 

sabia que era aquilo, então eu meti o pé, eu me emociono em falar disso. Porque 

hoje eu vejo a dificuldade das meninas aqui , e não sabem resolver, confiam muito 

nos  patrões, confia demais entendeu? Eles bota na cabeça das meninas que é da 

família, mas a gente, vocês não podem acredita nisso porque primeiramente você 

tem que saber o seguinte: é da família? Vocês vão dividir os bens de vocês comigo, 

né? Não... ali é um trabalho que eles botam na cabeça da empregada, para que elas 

fiquem ali o tempo todo. Aí não assinam carteira, aí depois mandam embora e diz 

assim: não você não trabalhou aqui não, cadê? Você tem carteira assinada? Quantas 

vezes eu já ouvi isso aqui, por onde eu já trabalhei...  

 

Por estas narrativas destas sindicalistas do sindicato podemos perceber o quanto todas 

elas passaram por momentos que as fizeram procurar o Sindicato. Ser trabalhadora doméstica 

não é uma profissão fácil de exercer, pelas próprias implicações que a forma de trabalho é 

estabelecida ou seja a relação trabalhista entre empregada e patrões que é perpassada pela 

afetividade, confiança e honestidade, sentimentos sempre relativizados a depender do 

contexto, e que   estão atrelados ao perfil desta trabalhadora idealizada pelos empregadores. 

Como diz DAMATTA (1985) em sua obra, A Casa e a Rua , demonstrado um valor 

moral e afetivo pela casa, lugar onde reside uma família que compartilham de uma vida 

familiar, e por isto a casa seria inviolável, deve se respeitar. Já a rua seria um espaço adverso, 

da casualidade e hostilidade onde tudo pode acontecer.  

Em razão disso os órgãos fiscalizadores como o próprio Sindicato tem certa 

dificuldade de atuação nos lares que estas trabalhadoras domésticas exercem seu trabalho. 

Este é um dos problemas da atuação prática do sindicato. O que fazem para alcançarem estas 

domésticas é dar uma orientação, ou na expressão delas “fazer uma conscientização” quando 

elas procuram a sede do sindicato, falando das leis e deveres de empregados domésticos.     

                                                           
6 Os honorários de sucumbência são valores fixados para o advogado por imposição da Lei, e estão previstos no 

Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB. São fixados pelo juiz da causa em benefício do advogado da 

parte vencedora do processo, mas não são todos os casos em que isso ocorre,  
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3.2 Os embates desta PEC o que mudou para a Categoria do emprego doméstico? 

Para início de conversa devemos levar em conta primeiro, quando ocorreu a 

implementação desta medida provisória conhecida como PEC das domésticas, que foi um 

projeto criado na época pela Senadora Benedita da Silva/PT. 

Houve um árduo trâmite aqui, afinal foi um processo longo, a contar dos anos 80 aos 

anos 2000 passando por votações, debates, modificações em alguns trechos e pressões 

sindicais com muitas idas e vindas à Brasília, para que ao fim a categoria conseguisse ter ao 

menos alguns direitos conquistados. 

Portanto, desde abril de 2013 com a Emenda Constitucional nº. 72 e de junho de 

2015 com a Lei Complementar nº. 150, os empregados domésticos foram 

equiparados aos demais trabalhadores urbanos e rurais, respeitadas algumas 

especificidades da ocupação. Passaram a ser definidos como aqueles que prestam 

serviços de forma contínua à pessoa ou à família no âmbito residencial delas por 

mais de dois dias na semana. Entre outros, estes foram os novos direitos 

conquistados: jornada de trabalho de 44 horas semanais, hora-extra, seguro-

desemprego, obrigatoriedade do recolhimento do FGTS por parte do empregador, 

salário-família, adicional noturno, auxílio-creche e pré-escola (dependendo de 

convenção ou acordo coletivo entre sindicatos de patrões e empregados), seguro 

contra acidente de trabalho e indenização em caso de demissão sem justa causa. 

Dessa forma, a Emenda Constitucional nº. 72, advinda da “PEC das Domésticas”, e 

a sua Lei Complementar nº. 150 tornaram-se o terceiro marco importante dessa 

trajetória legislativa. (Fraga, 2016, p. 134). 

 

Em conformidade com FRAGA (2016) Finalmente, em 2009, chegou-se a uma 

organização mundial, com a criação da Rede Internacional de Trabalhadoras Domésticas 

(IDWN)76. Foi tornando-se cada vez mais consensual entre as instituições envolvidas no 

debate brasileiro que o caminho para a equiparação dos direitos deveria se afastar da 

aprovação, uma a uma, de leis ordinárias. Esse processo se mostraria mais lento, como pode 

ser percebido pela existência de dezenas de projetos de lei no Congresso Nacional sobre o 

serviço doméstico, inclusive o mais antigo deles: o da Benedita da Silva (PL nº. 1.626), ainda 

tramitando desde 1989. Para a equiparação completa, o caminho mais efetivo seria alterar a 

própria Constituição.7  

Contribuindo para essa discussão, realizou-se, em dezembro de 2009, o “2º 

Seminário Ampliando os Direitos das Trabalhadoras Domésticas”, em Brasília, cuja 

                                                           
7 Com a aprovação da Convenção 189 e da Recomendação 201 na 100ª Assembleia da OIT, o reconhecimento 

legal do trabalho doméstico como uma atividade profissional com plenos direitos trabalhistas começou a ficar 

mais perto de ser conquistado. 

Durante 20 anos se despendeu esforços para mudança constitucional e finalmente no dia 26 de março de 2013 foi 

aprovada a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 478/10 que retirou o parágrafo único do artigo 7º da 

Constituição Brasileira, tornando inconstitucional a desigualdade legal que os (as) trabalhadores (as) domésticos 

(as) carregaram por tantas décadas. Em julho de 2013, seis meses após a promulgação do texto constitucional, já 

havia um consenso sobre texto da regulamentação da lei que enviado à Câmara dos Deputados. Posteriormente 

seguiu para o Senado Nacional. No entanto, desde então a aprovação da estagnou, pois o Deputado Romero Jucá 

(PSDB-RR) alterou em seu relatório do projeto de lei14. (BRITES, FRAGA, 2015, p.154). 
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principal preocupação era a equiparação dos direitos dessa categoria profissional aos 

das demais. Tal evento foi organizado pela FENATRAD, com o apoio da SEPPIR, e 

contou, entre outras, com as seguintes parcerias: Ministério da Educação, Ministério 

da Previdência Social, Ministério das Cidades, MTE, SPM, Secretaria Geral da 

Presidência, OIT, UNIFEM, ONGs feministas (CFEMEA e SOS Corpo), 

CONTRACS e CUT. Nessa ocasião, segundo a OIT (2010a), os representantes 

governamentais reafirmaram o compromisso com a consolidação dos direitos da 

categoria, sendo constituídos dois grupos de trabalho para construir o esboço de uma 

proposta de Emenda Constitucional que, em sua versão final, seria apresentada ao 

Congresso Nacional em 2010.  (FRAGA, 2016 P.112). 

 

Entretanto, após o advento da Emenda Constitucional nº 72, de 2013, a expectativa é 

que se alcance melhores condições de trabalho, reconhecimento e autonomia às empregadas 

domésticas que, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 

representavam, em 2016, 6,5% ou 6,019 milhões, dos mais de 92 milhões de ocupados no 

país, no fim do primeiro trimestre. (Iasiniewicz , 2017, p.12). 

Por dona Carli trechos da entrevista realizada no dia 5 de agosto de 2019: 

Entrevistadora: Mudando o rumo da prosa  a Senhora acha que hoje em dia com essa 

mudança na lei os direitos estão assegurados? 

Eu acho que no Brasil hoje ninguém está assegurado de nada kkkkk entendeu? Nós 

não temos mais aquela segurança que a gente tinha tá na lei, está valendo porque 

essa reforma trabalhista que veio, ela veio para todo mundo né, tem muita gente 

ficando desempregada e a doméstica está indo junto com todo mundo, perdendo os 

empregos. Tem direitos mas não são respeitados continuam sendo sem ser 

respeitados. 

Entrevistadora: E custou ter, né? 

Custamos ter a lei 5859 porque a gente sabe de cor e salteado foi feita em 1973, e 

pela constituição foi assegurado os direitos básicos né... mas férias 13º, auxílio pra 

gestante tal vale transporte aviso prévio tudo isso foi conquistado.8 

 

Entrevistadora: Isso em 2015? 

Não essa lei foi de 1988, da constituição federal artigo 7º. Que dizer ai você vê 

assegurou... ai depois nos fomos em 2006, nós fomos conquistar a estabilidade da 

gestante, feriados nacionais e religiosos e tal.. e foi ai... veio o salário do estado do 

Rio de Janeiro ,isso ai já é como coisa nossa aqui , mas as leis federais mesmo foi 

em 2006. Depois em 2013 foi a questão da jornada de trabalho, e agora 2015 foi o 

FGTS, porque em 2006 quando o presidente Lula ainda estava no poder se cogitou a 

questão do FGTS os 40 % e tudo mais mas ai eles não conseguiram passar, ai nós só 

garantimos os feriados e as férias de 30 dias corridos, ne,... nós tínhamos mas não 

tínhamos... ficava aquela discussão: é ou não é? A gente afirmava que era 30 dias. 

                                                           
8 Embora a regulação legal significasse um avanço, as garantias eram mínimas na lei de 1972: direito a férias 

anuais de 20 dias úteis; anotação de carteira de trabalho; seguro obrigatório da previdência social. Aos poucos, 

outros direitos foram se incorporando de forma tão fragmentada que ficam evidentes as resistências de 

reconhecimento e de tratamento equânimes conferidos a essa categoria profissional. Em 1987, foi garantido o 

direito ao vale-transporte. Em 1988, no processo da reforma constitucional, os trabalhadores domésticos foram 

incluídos no artigo 7º, o qual legisla sobre o direito dos trabalhadores urbanos e rurais do país. No final dos 34 

incisos, um parágrafo único discrimina a categoria de trabalhadoras domésticas. (BRITES, FRAGA, 2015, 

p.153). 
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Mas não estava na lei, então a lei veio para fechar mesmo  a lei da doméstica vem 

pingando e daqui não sei quanto vamos conquistando mais coisas e vi e vai  quer 

dizer agora você tem o FGTS os 40% tem o seguro desemprego ,mas o que vem em 

2015 mesmo a leia 150 a lei complementar veio para dar o seguro desemprego, os 

40 % e seguro contra acidente de trabalho. Em compensação muita gente diz que 

não pode pagar mas na verdade eu acho que eles não querem. Como sempre, ne? 

Quando há uma mudança na lei eles ficam assim... depois eles veem que não e tanto 

assim e começam a pagar. Só que veio a crise mundial, não é só no Brasil, é mundial 

nós ferramos mais ainda com essa política aíi de desmando... vai ser o retrocesso na 

vida de todos os trabalhadores e as domésticas estão levando as sobras. 

 

Através da fala acima de dona Carli, podemos observar que as sindicalistas membras 

deste sindicato, tem conhecimento sobre a legislação trabalhista, também pude ver no ato do 

atendimento elas sempre dão as domésticas que vão ao sindicato, panfletos e cartilhas falando 

sobre os direitos da categoria de trabalhadores domésticos, como forma de conscientizar, 

segundo elas, informar sobre seus direitos, porque está é também a função do sindicato. 

Outra situação que pude analisar foi que durante as entrevistas ou durante os 

atendimentos, as membras desta organização sindical em seus discursos sempre se referiam  

ao “Sindicato” como uma Instituição Sindical não governamental, que ao longo do processo 

de criação daquela sede foi através das antigas membras fundadoras como dona Odete 

Conceição que era empregada doméstica  e Odete Azevedo que era assistente social do 

sindicato naquela época em 1985, conseguiram comprar àquela casa que hoje funciona a sede 

deste sindicato. Durante a realização da pesquisa pude participar da Festa Agostina do 

Sindicato, foi uma confraternização, que teve comidas típicas, bebidas, até dança, foram 

amigos, algumas sócias e alguns membros familiares das sindicalistas do Sindicato. Esta festa 

agostinha ocorreu no dia 3 num sábado do mês de agosto e as membras fizeram para arrecadar 

fundos para manutenção da sede sindical do município do Rio de Janeiro.   Por isso tem 

dificuldades financeiras de continuar em funcionamento, por isto que é necessário que as 

empregadas domésticas sejam e queiram sindicalizar, pagando uma taxa simbólica todo mês, 

que segundo elas já ajuda manter a sede do Sindicato, pois precisam pagar, luz, água, 

telefone, internet, e os advogados.  

 

A grande maioria dos sindicatos de trabalhadores domésticos existentes no Brasil, 

em número pouco significativo, encontra-se totalmente desestruturada por conta da 

absoluta ausência de condições e meios para o desempenho de suas atividades 

essenciais. Isso porque nunca lhes foi garantida sustentação financeira, nos moldes 

das demais entidades sindicais, que contam não somente com a arrecadação da 

contribuição sindical obrigatória, mas também com contribuições defendidas pela 

categoria profissional em assembleia (contribuição confederativa e contribuição 

assistencial ou negocial).  

Os sindicatos de trabalhadores domésticos contariam tão somente com contribuições 

espontâneas dos associados, o que se revela insuficiente e inviável dado o 
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baixíssimo grau de sindicalização da categoria e do alto grau de atomização da 

categoria. 

A contribuição sindical obrigatória, também conhecida como imposto sindical, é 

descontada de todos os integrantes da categoria profissional e se destina a sustentar a 

estrutura do sindicato e suas principais atividades. Como pretender, portanto, que os 

sindicatos de empregados domésticos realizem suas funções primordiais, como as 

homologações de rescisões contratuais, a fiscalização do cumprimento dos direitos 

trabalhistas, a atuação junto aos órgãos públicos de fiscalização, a atuação judicial, 

dentre outras, sem ter os meios para fazê-lo?  (PAESE, 2018, 57-58). 

 

           Através da fala de uma das advogadas do sindicato:  

De lá pra cá... Deu uma melhorada para as empregadas domésticas aquelas que são 

registradas, mas tem muitas reclamações por falta de assinarem a carteira tem muitas 

que trabalham anos e anos sem carteira assinada, mas eu falo assim anos e anos mas 

é vida assim, tem umas que trabalharam 11 anos sem carteira assinada, 17, outras 

20, por incrível que pareça pleno século 21. Geralmente os empregadores alguns 

existem as exceções, ficam devendo alguma coisa a empregada, agora com o E 

social depois da Pec. das domésticas a lei complementar 150, deu uma melhorada 

porque aqueles que cadastram o e social não tem como fugir da responsabilidade 

todo mês é emitido a guia eles pagam a guia onde já constam o deposito de fundo de 

garantia e o pagamento da contribuição previdenciária, que é o E social.  

 

Os avanços da legislação no âmbito do trabalho doméstico remunerado certamente é 

um fator legitimado pelo sindicato, que todos os dias cumpre seu papel em relação a esta 

categoria. A função de fiscalizar as situações precárias acerca do próprio trabalho, é uma 

tarefa bastante complicada, Afinal como entrar na casa do outro? 

Perante a lei o lar é um lugar inviolável que só podem entrar com mandato de busca, 

ou mandato por um juiz autorizando a ação de entrar na casa de alguém. Justamente por isso 

há condições que fazem com que este trabalho continue precarizado, desvalorizado e por isto 

que cotidianamente aos montes as trabalhadores recorrem ao Sindicato como forma de 

amparo, jurídico, moral e solidário.  

 

4 QUANDO O CONFLITO BATE AS PORTAS DO SINDICATO DO RIO DE 

JANEIRO. TENSÕES E CONFLITOS: DRAMAS DAS DOMÉSTICAS. 

Primeiro gostaria de descrever como acontece o atendimento no sindicato; as pessoas 

passam por uma espécie de triagem. Assim quando chegam as empregadas domésticas e seus 

patrões, ambos assinam o caderno de presença, que fica em cima de uma mesa ao canto da 

sala, e depois disso sentam e esperam serem chamados, para a entrevista com as sindicalistas, 

que perguntam qual o motivo que os trouxe até ali. 

 E a partir destas perguntas elas passam orientações a respeito do procedimento a 

seguir, mas depende muito de cada caso , Oobservei que a pessoa chega e espera ser chamada 

pela ordem de chegada. Quando as sindicalistas percebem que o problema que trouxe a 
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empregada é recorrente, ou seja,  a questão de rescisão de contrato de trabalho, elas marcam 

para consulta com os advogados que vão orientar juridicamente os procedimentos adequados 

para que ela consiga resolver o problema. 

Elas marcam esta consulta para os advogados mas cada um tem seu caderno de 

agendamentos, sendo que os atendimentos jurídicos são três vezes nas semana entre os dias de 

terças-feiras, quartas-feiras e as quintas-feiras, cada dia destes é feito por um advogado 

diferente, ou seja, cada um deles tem seus dias específicos de darem plantões no Sindicato. 

Sobre os atendimentos normalmente são feitos por uma dupla de sindicalistas, porque 

pude ver que o telefone sempre toca, tornado necessário realmente ter duas pessoas para 

administrar. O atendimento tem duas mesas, uma com o aparelho de telefone, e a outra fica de 

frente para o público e sempre fica uma responsável por ter o primeiro contato, ver qual caso 

possa ser encaminhado para o jurídico e qual elas mesmo podem resolver ali mesmo, seja uma 

resposta hábil sobre legislação, seja por uma dúvida sobre direitos.  

O que levam estas trabalhadoras domésticas ao Sindicato é quando acontece o 

rompimento da relação trabalhista, casos de demissões, com rescisão de contrato, que 

culminam sempre nos conflitos que são postos lá no momento do atendimento, porque através 

da orientação das plantonistas do sindicato, é possível compreender que os conflitos sempre 

estavam presentes nesta relação contratual.  

Na fala de dona Carli a vice-presidente do Sindicato diz assim: Nós fazemos uma 

triagem né porque você vê que a coisas que não tem necessidades de passar para o jurídico, 

nos mesmo resolvemos agora quando há necessidade para passar pro jurídico então nos 

agendamos e o advogado faz o atendimento. 

 Ainda dona Carli diz : 

 Porque olha eu dei tempo conversei eu ouvi a estória dela estava até disposta a 

mandar  mensagem para patroa dela mas eu achei pelo caso dela seria interessante 

passar pelo jurídico porque as vezes eu mesma pego! o telefone e telefono para 

patroa e resolvo as coisas com ela e a patroa não está bem informada ai eu falo 

minha Sra. eu falo direitinho né, a situação é essa ai a pessoa às vezes, ata eu vou 

resolver isso e tal muitas das vezes no meu próprio celular pra fazer isso agora estou  

vendo que o caso da garota é sério passei pro jurídico. 

 

Pelo advento da lei das empregadas domésticas o trabalho doméstico passa a garantir 

minimamente alguns direitos que outras categorias de profissões trabalhistas o tem desde da 

consolidação da lei trabalhista, promulgado no governo de Getúlio Vargas em 1943, e 

deixando os trabalhadores domésticos de fora.  
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Durante a somente a década de 70 a categoria dos trabalhadores domésticos puderam 

gozar do direito de obterem a carteira assinada, mas foi um processo através dos movimentos 

sociais, com as próprias militantes e trabalhadoras, impulsionando as frentes governamentais 

para que fosse possível terem os direitos que outras profissões tinham.  

O Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município do Rio de Janeiro  foi feito 

para garantir que as pessoas tivessem conhecimento do próprio direito trabalhista, e também 

instruir, conscientizar os trabalhadores sobre a importância de conhecerem sobre sua própria 

categoria. 

Pela condição subalternizada deste tipo de serviço que as trabalhadoras domésticas do 

Rio de Janeiro, enfrentam situações cotidianamente adversas no trabalho, seja por vezes pela 

exploração, não pagamentos devidos de direitos, principalmente o da carteira assinada, que 

ainda hoje encontram -se nesta precariedade. Pois não é de hoje que isto torna-se um fato 

recorrente neste ramo trabalhista, como podemos notar quando Bernardino-Costa (2007) fala 

que este tipo de ofício era relacionado com o trabalho escravo, e devido a isto 

consequentemente também associado ao modo de sistemas capitalista /colonialista que era 

ligado ao negro. (p.61). 

A mesma questão é apresentada por Brites (2013): 

Mesmo que no Brasil tenhamos avançado na mudança do texto da Carta Magna com 

uma das legislações mais progressistas do mundo, ao lado do Uruguai, ainda 

precisamos enfrentar a normatização do novo texto.12 Alguns módulos permanecem 

blindados a mudança social. Um deles diz respeito ao direito das diaristas, ainda 

profundamente vulneráveis. Mas o maior de todos os impasses consiste em sair do 

corpo da lei para as práticas sociais. Mesmo com as leis reguladoras do trabalho 

vigentes desde 1972, 73,2% das trabalhadoras domesticas brasileiras subsistem sem 

carteira de trabalho assinada. Além da dificuldade de formalizar o vínculo 

empregatício, o sistema de fiscalização dos direitos do trabalho encontra obstáculos 

intransponíveis. Sustentados em prerrogativas de inviolabilidade do lar, a maioria 

dos países justifica a impraticabilidade de inspecionar o cumprimento das normas 

legais. Não e apenas no Brasil que o trabalho doméstico e um vasto campo de 

informalidade. (BRITES, 2013, p. 337). 

 

   Numa conversa paralela aqui no banco da espera pelo atendimento no sindicato, 

comecei a conversar com duas empregadas domésticas que chegaram lá, Solange que veio do 

Município de São Gonçalo, localizado  no estado do Rio de Janeiro, e Eliete que veio de 

Grajaú, um bairro conhecido da cidade do Rio de Janeiro. Solange uma mulher negra de 45 

anos ela diz assim: “vim aqui pois meu patrão não pagou a previdência e antes que eles me 

mandem embora, eu já estou articulando minha saída, eu estou vendo quais são os meus 

direitos. O patrão alegou que tá em falência, mas vendeu um apartamento de 3 milhões de 

reais eu trabalho lá faz 23 anos, Lá tive a minha filha, atualmente ela está com 20 anos e 
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estuda na Uerj, faz Direito. Ela ficou revoltada com a situação e não quer ir mais lá no meu 

trabalho, então eu vou ver com a advogada aqui para ver minha situação, pois eles não 

pagaram a previdência social. Fui na Caixa ver o E social. Se eu não buscar resolver isso 

como vou me aposentar”? Continua a falar, Solange, dizendo assim: 

Poxa! Falta desconsideração comigo trabalho lá 23 anos e você vê como eles são 

falsos: todo mês descontavam do meu salário. Eu sou profissional sabe, ontem eu 

falei que iria faltar ao trabalho mas deixei a comida adiantada para hoje, não dei 

explicação do porque eu não iria hoje no trabalho simplesmente eu falei que iria 

resolver uma situação que só poderia ser somente eu. Então estou aqui. Quando me 

demitirem eu já vou estar com minha folha com todo direito que eu tenho”.  

 

No caso de Eliete seu caso foi arquivado. Um dos motivos foi porque ela não tinha 

como comprovar que trabalhava na casa dos patrões. Isso é algo recorrente, afinal sem 

carteira assinada, sem testemunhas, não tem como comprovar a validação de sua declaração 

de que de fato trabalhava naquela casa.  

   A partir do término da relação, quando o contrato pode ser rompido, no momento 

que patroa estabelece novas regras a despeito do acordo aí se estabelece um conflito de difícil 

solução, porque visto como um ato de desconsideração (Oliveira, 2008). Este ato de 

desconsideração pode ser observado em situações em que, por exemplo, a patroa faz 

acusações veladas de pequenos furtos, ou quando estabelece horários e tarefas muito maiores 

do que estava no “contrato”. Ou ainda como afirma Vidal (2011) quando mente em relação ao 

pagamento de direitos: “Em muitos casos, a ruptura resulta de um sentimento de traição. E o 

que ocorre, por exemplo, quando uma trabalhadora doméstica descobre que sua patroa, que 

dizia ser “[sua] amiga “, lhe fazia acreditar que recolhia as contribuições previdenciárias 

quando, na verdade, jamais o havia o feito. Esses conflitos decorrentes da ausência de 

formalização da relação de trabalho evidenciam a importância do reconhecimento jurídico na 

construção da identidade das trabalhadoras domésticas. Mais do que aquilo que foi negado (o 

estabelecimento de um contrato de trabalho pela assinatura da carteira de trabalho) ou 

negligenciado (contribuições previdenciárias quando, supostamente quitadas, na verdade 

nunca pagas), é o fato de a doméstica ser considerada como alguém a quem se pode enganar 

que suscita nela um sentimento de humilhação e revolta”. (Vidal, 2011.p.396).  

           Através do relato de Dona Carli uma das dirigentes bastante atuantes que tem o cargo 

de vice-presidente  do sindicato: Ela diz assim:  

Por isso que te falei a doméstica não tem consciência de classe trabalhadora  porque 

como ela entrou assim eu vou ficar um tempinho até arruma minha vida , e daqui eu 

vou pra outro lugar e ai ela não vai e ai ela fica, ela vai ficando só quando acontece 

alguma coisa que ela procura o sindicato. O caso dessa moça hoje ela nunca ouviu 

falar da gente, foi no ministério do trabalho e emprego, foi procurar um advogado 
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que fez um cálculo horroroso que nem eu faria. Um cálculo daqueles numa folha de 

caderno entendeu? Sem nada, sem assinatura sem coisa nenhuma, e ela certamente 

pagou esse advogado, quando eu falei que ela teria que dar uma contribuição no 

sindicato ela pipocou... “Ah... mas eu vou ter?” É claro que vai ter que fazer, você 

viu que na brincadeira eu falei com ela mas se você começar com consulta eu vou 

cobrar mais. Ela solta uma gargalhada daquelas risos dela.... 

     

  Outra entrevista que causou em mim empatia foi o Caso de Maria Inês uma jovem 

trabalhadora doméstica de 33 anos que veio do interior da Bahia, trabalha no Rio de Janeiro 

por indicação de tua tia, para trabalhar na casa de uma patroa, alguém para trabalha pra ela. 

Na fala dela:  

Eu sai da minha cidade e vim pro Rio de Janeiro, não o foco de morar aqui e tal. Aí 

ela queria alguém pra trabalha lá em Botafogo, edifício casa alta, 11 de julho e fiquei 

até 30 de setembro, porque eu não gostei, não me adaptei eu ia embora, ai foi aonde 

uma amiga minha, porque eu sou evangélica, falou que conseguiu uma moça, 

porque a outra queria alguém pra trabalhar, eu estava decidida a ir embora ai ela foi 

me apresentou a essa moça que eu trabalho agora. 

 A patroa falou que ia me ajudar, aquele negócio todo né, seria uma maravilha, eu 

não tenho ninguém aqui, ai pronto fui trabalha com ela, entrei lá no dia 30 de 

setembro ela assinou a minha carteira, dia 1 de outubro. 

No início ela falou que só podia paga 1000, eu aceitei entendeu,  era pra cuidar de 

criança, eu criando vinculo e tudo mais, eu falei pra ela sou evangélica tudo mais eu 

vou pra igreja, ela me dava liberdade. Mas quando chegou no ano passado em 2018, 

ela começou a querer a cobrar alimentação, mas antes tinha feito um ano de casa, 

tirei férias fui pra Bahia visitei minha família. Minha patroa ficou tão com medo deu 

não retornar porque ela segurou as minhas férias, era um salário porque senão eu 

podia não voltar; Eu voltei, quando foi janeiro ela me deu as férias, essa de 2015, 

mas quando chegou em 2015 ela não me deu férias, continuei trabalhando 2016, 

2017, quando chegou em 2018 ela se separou. Aí quando chegou 2017 ela falou que 

não tinha condição e tal, quando chegou essa semana ela me botou pra fora, porque 

se eu pedisse eu deveria pagar os 40% mas como foi ela que me botou pra fora ela 

tem que paga estes 40% Então ela já vem querendo bota pra fora, mas eu estava 

fazendo tudo normal, ai ela saiu foi trabalhar, a partir de hoje você não trabalha mais 

aqui na minha casa. Aí eu falei pra ela que a Sra. tem que me dar aviso prévio, 

porque tenho que ver onde vou morar e tudo mais, ai ela foi pro trabalho, na volta 

chegou o pai dela e ela, pegou duas malas grandes e jogou na sala, falando saia da 

minha casa. Eu falei: não é assim não, eu não tenho pra onde ir: e ela, foi a patroa, 

disse: cadê teu dinheiro? Pra quem recebe 920,00 ou 1.320 não dá pra nada, ela 

estava doida pra me bota pra fora há muito tempo, porque se ela fosse cobrar 

alimentação, teria que levar alimentação e tudo mais, se mora na tua casa você tem 

direito de dar a comida, concorda é a lei, eu falei não tenho pra onde ir e eu não 

tenho dinheiro. Ah não tem não? Eu vou chamar a polícia. 

 

Abaixo apresento por uma sequência de fotos de minha própria autoria durante a 

entrevista realizada durante o campo da pesquisa a trajetória do atendimento desta moça 

Maria Inês no Sindicato. Primeiro como já havia falado há o momento da espera, depois a 

triagem, quando as sindicalistas vão ver qual seria a resolução do problema e se iria para o 

jurídico ou se ficaria apenas com ela mesma. Por último passam para o jurídico o terceiro 

passo, o atendimento do sindicato.  
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Na segunda foto foi o registro antes do atendimento: Maria Inês, uma empregada 

doméstica que entrevistei durante a espera, posa para foto. No segundo momento da imagem 

1 ela fica nervosa e aflita durante o atendimento no sindicato, quando as sindicalistas 

perguntam o motivo que a trouxe ali e ela começa a contar o que houve. Na terceira imagem 

já é o último passo do atendimento quando a empregada é atendida pela advogada, o tal 

“jurídico” como as membras do sindicato dizem. Optei por deixar as fotos abaixo porque quis 

demonstrar como acontece o passo a passo do atendimento ou na triagem durante os plantões 

no Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Município.   

     

 Foto 1-  2º passo do atendimento ser atendida.                        Foto 2-  1º passo Aguardando o atendimento 
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Foto 3-  3º passo atendimento com advogada. - Fotografia: Janilce Rosa 

 

     Através da fala da advogada Maria Joseilda no qual ela diz assim a respeito da 

condição dos direitos trabalhistas das Domésticas.  

Geralmente os empregadores alguns existem as exceções, ficam devendo alguma 

coisa a empregada, agora com o E social depois da PEC das domésticas a lei 

complementar 150, deu uma melhorada porque aqueles que cadastram o e social não 

tem como fugir da responsabilidade: todo mês é emitido a guia, eles pagam a guia 

onde já constam o depósito de fundo de garantia e o pagamento da contribuição 

previdenciária, que é o E social. Outubro de 2015. 

  

Segundo a advogada dona Paola:  

Olha só vou te fala uma coisa em relação a lei que protege as domésticas. Eu achei 

que foi bom, né, porque infelizmente a doméstica não tinha valor, não tinha fundo 

né etc. O problema é que a gente tem que falar aqui que é mais a estrutura do Brasil 

o país que está com aumento de desemprego, né.. então eles se repetem também, 

com a empregada doméstica. Hoje em dia você vê que as patroas não querem mais 

empregada fixa, porque a classe média está desempregada, né, pois quem é que 

contratada a empregada é a classe média. A classe média está perdendo emprego  e 

estão sem dinheiro para pagar a doméstica  

Porque se você pega o salário mínimo de quase 1.300,00 = a guia do E-social de 

400,00 e tantos reais, a empregada doméstica fixa sai no custo de 2000,00 e fora o 

medo da empregada pedir hora, uma série de coisas. Então eu entendo também o 

empregador, sai um ônus muito caro, então eles estão preferindo ter diaristas. Por 

este lado estou vendo que a empregada tem perdido emprego sim, a gente vê que 

está uma crise, não só com as domésticas. 

 

Fraga (2010) através de sua dissertação comprova que a partir da implementação desta 

PEC das domésticas houve de fato um aumento do número de mulheres trabalhando como 

diaristas na cidade do Rio de Janeiro onde foi seu campo de estudo, e que elas fazendo faxinas 

por diárias e não como mensalistas que ficavam presas a uma casa trabalhando. Porque 

justamente ficou mais caro manter agora uma trabalhadora doméstica, que agora está 

protegida por lei e seus direitos sendo assegurados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Logo esta pesquisa teve o objetivo de apresentar o Sindicato dos Trabalhadores 

Domésticos do Município do Rio de Janeiro, mostrando sua relevância como instituição de 

apoio às empregadas domésticas, assim como sua importância no campo político. 

            Pude perceber que como as domésticas do meu trabalho anterior, as sindicalistas 

também formam uma rede, desta vez não só compostas por elas, mas também por militantes 

da causa e pesquisadores, como demonstrou meu início no campo, nos encontros e congressos 

aqui mencionados.  

Outro ponto relevante, foi que conforme as dirigentes do Sindicato, as associadas tem 

certas dificuldades para assumirem com responsabilidade a organização da categoria, por 

motivos vários, seja a dupla jornada de trabalho, seja o trabalho remunerado realizado na casa 

dos patrões que se soma ao não remunerado feito em sua própria casa, quando precisam 

também cuidar da casa e de seus próprios filhos. 

Sobre o trabalho doméstico em si tem sido um modo de trabalho que ainda hoje é 

precarizado, onde coloca a empregada em um lugar de subalternidade, em que se vê obrigada 

a aceitar as condições de trabalho oferecidas, a despeito dos direitos atribuídos em lei. Onde 

não tem direitos assegurados ou quando tem alguns direitos, por menores que sejam, precisam 

passar por uma série de negociações, como expus na descrição do “Conforme o Combinado”. 

Pensando nisto, apesar das limitações impostas,  minha pesquisa de campo demonstrou a 

necessidade de tornar pública a forma como são administrados os conflitos quando do 

“conforme o combinado” se passa ao espaço do sindicato. Minha observação pode constatar a 

importância que o sindicato tem em uma situação de constante fragilidade para aqueles que 

representam, como deixaram claro as narrativas das entrevistadas. Meu trabalho de campo 

demonstrou muito do que outros pesquisadores encontraram em outros lugares: a necessidade 

de expor, tornar visíveis os dilemas e conflitos enfrentados pelas empregadas domésticas e o 

papel do sindicato na necessidade de orientação e fiscalização a respeito dos serviços 

prestados. 

Como já mencionei, quando as trabalhadoras domésticas chegam ao Sindicato os 

advogados analisam cada caso, alguns destes podem ser resolvidos por negociações que 

ocorrem através do para além do “conforme o combinado”, isto porque quando o rompimento 

desta relação de trabalho acaba em demissão da empregada, o “Conforme o Combinado” 

deixa de existir, e o que resta é aguardar judicialmente a resolução do conflito, quando este 

caso será validado pelo advogado do sindicato. Ali é também a hora das testemunhas, 
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compostas pelos representantes sindicais, ou da apresentação da prova de que a trabalhadora 

doméstica trabalhava na casa, quando de fato não há negociação ou conciliação entre a 

empregada domésticas e patrões. 

Durante a pesquisa pude observar e escutar das próprias dirigentes do sindicato que 

ainda hoje aparecem muitos casos de empregadas domésticas que não tem carteira assinada 

pelos patrões , o que pude confirmar durante os dias que fui na sede sindical e fiquei 

espantada ao constata que algumas delas trabalharam sete, dez ou quinze anos sem carteira 

assinada. Isto me fez perguntar de um lado, como isso ainda é possível acontecer e 

compartilhar com outros colegas pesquisadores um sentimento de solidariedade e mesmo de 

revolta. Mas foram elas, as domésticas e suas condições de exploração que me estimularam a 

pesquisar o tema e apresentar como trabalho final do meu curso de graduação e a elas volto a 

agradecer.  Tais condições também estimularam pesquisadores antes de mim. A oportunidade 

de conhecer suas pesquisas me permitiu entender algumas questões fundamentais em relação 

às domésticas, ora confirmadas no meu campo, ora servindo de base para pensar as diferenças 

encontradas.  

Dessa maneira este trabalho teve o intuito de refletir sobre esta realidade precária do 

trabalho doméstico, cujos conflitos demonstram que é em torno do contrato de trabalho que se 

torna visível a desvalorização deste tipo de profissão e da relevância do Sindicato dos 

Trabalhadores Domésticos. Os resultados desta minha pesquisa, me levaram a compreender a 

funcionalidade deste sindicato pelo ponto de vista dos próprios membros desde o corpo de 

dirigentes até os representantes jurídicos que naquele espaço são os advogados, além das 

próprias domésticas que formam o “público” do estabelecimento sindical, quando desejam 

rever sua situação trabalhista. Lá estiveram presentes patrões e empregadas, quase sempre nos 

casos de demissões, momento em que se explicita a precarização, como também foi 

observado por outros estudiosos do tema (BRITES 2000, FRAGA 2010, VIDAL 2011, 

BERNARDINO-COSTA 2015). Contudo também levando em conta tal precarização, e sobre 

em que circunstâncias as empregadas domésticas dos centros urbanos recorrem à lei, porque 

houve a ruptura desta relação de trabalho com seus empregadores.  

Com esta pesquisa consegui constatar que a partir das falas das minhas interlocutoras, 

como o sindicato é organizado, coordenado, e que tem um papel significativo na vida das 

trabalhadoras do município do Rio de Janeiro. Outra questão foi a comprovação de que a 

classe social é um dos elementos que compõem o trabalho doméstico remunerado e seus 

conflitos, como numa observação de uma das advogadas entrevistas, quando pude concluir 
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me apropriando da fala dela, que “o juiz julga a causa no tribunal das domésticas sem 

sentimento de pertencimento aquela classe”, ou seja, mesmo em momentos cruciais de 

demanda por direitos este fator pode ser fundamental nos resultados das demandas das 

empregadas domésticas. 

Portanto, apesar de alguns avanços jurídicos como a Lei 150, a reforma trabalhista que 

também se aplica à categoria dos trabalhadores domésticos, mesmo que com uma das 

cláusulas justamente estabelecendo a obrigatoriedade da assinatura da carteira de trabalho, 

ainda assim ocorrem situações de descumprimento do dever, ou seja, alguns empregadores 

não assinam o documento que garante oficialmente os direitos, permitindo dentre outras 

aquela situação descabida, em que não se trata somente de um direito desconsiderado a 

despeito da lei, mas que apresento como “não direito”, descrita pela advogada do sindicato,  

de que sem a carteira e sem testemunhas, não há como provar o vínculo de  trabalho e os de 

vida dedicada à casa dos patrões. 
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APÊNDICES -A 

 

Roteiro de entrevista sobre as empregadas domésticas.  

Universidade Federal Fluminense-UFF  

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro- 

FAPERJ - Bolsa de Iniciação científica-IC.  

Roteiro de entrevista sobre Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Município RJ.  

Roteiro das entrevistas  
 

1-Quantos anos tem? Tem filhos? Se tem quantos são? Qual seu estado civil? Qual sua cor?  

 

2-Qual sua Escolaridade? local de moradia? Experiências profissionais?  

 

3-Como foi que você soube do Sindicato?  

 

4-Há quanto tempo você atua no Sindicato? 

 

5-Qual teu cargo no Sindicato?  

 

6-Como é para você fazer parte desta organização sindical? 

 

7- Como é feito a votação para os cargos de Presidente e vice-presidente do Sindicato 

 

8-Qual a função deste Sindicato?  

 

9- Para você o objetivo do Sindicato estão sendo alcançados?  

 

10-como você considera a aplicação da lei das empregadas domésticas, funciona na prática?  

11- Qual os principais problemas enfrentados quando a Trabalhadora domésticas chega ao 

Sindicato? 
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APÊNDICES-B 
  

Universidade Federal Fluminense-UFF  

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro- 

FAPERJ - Bolsa de Iniciação científica-IC.  

Roteiro de entrevista sobre Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Município RJ.  

Roteiro das entrevistas com as Advogadas do Sindicato. 
 

1-Qual teu nome? Quando foi que teve o conhecimento sobre o Sindicato? 

2-Quanto tempo você trabalha neste Sindicato? 

3- Como funciona o atendimento no Sindicato? 

4-Para você o Sindicato tem impacto na vida dos trabalhadores domésticos do Município do 

Rio de Janeiro? 

5-Sobre a Aplicação da lei das Domésticas houve algum avanço para categoria no âmbito 

jurídico brasileiro? 

6-Como você enxergar as mudanças das Reformas Trabalhistas na sua aplicabilidade? 

7-Sobre a Reforma da Previdência qual seria o impacto para a categoria dos trabalhadores 

domésticos? 

8-Como é para você trabalhar aqui no Sindicato e qual o papel deste no Município do Rio de 

Janeiro?  
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APÊNDICE- C – TERMOS PARA USO DE IMAGEM 

 

 

MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  
Eu _________________________________________________________, nacionalidade  

________________, estado civil ________________, portador da Cédula de identidade RG  

Nº. ______________________, inscrito no CPF sob nº ___________________________________,  

Residente à A/Rua ___________________________________, nº. _________, município  

De ________________________________/Rio de Janeiro. AUTORIZO o uso de minha  

Imagem em todo e qualquer material em fotos, para ser utilizada no trabalho de pesquisa  

Científica. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima  

Descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou  

A qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma.  

______________________, _____ de _______________.  

_______________________________________________  

Assinatura  

MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  
Eu _________________________________________________________, nacionalidade  

________________, estado civil ________________, portador da Cédula de identidade RG  

Nº. ______________________, inscrito no CPF sob nº ___________________________________,  

Residente à A/Rua ___________________________________, nº. _________, município  

De ________________________________/Rio de Janeiro. AUTORIZO o uso de minha  

Imagem em todo e qualquer material em fotos, para ser utilizada no trabalho de pesquisa  

Científica. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima  

Descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou  

A qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma.  

______________________, _____ de _________________________.  

_______________________________________________  

Assinatura 
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APÊNDICE - D – IMAGENS 

 

Todas as fotos são da autoria da pesquisadora. 

 

             
Foto 4-Dona Ana Mara ao telefone e dona Josefa                   Foto 5- Dona Maria Noeli 
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                                 Foto 6- Vice- presidente – Dona Carli. 

      
         Foto 7- Dona. Josefa, Janilce, Dona Anazir, Dona Lourdes e Alicia  
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Foto 8- Advogada. Joseilda e Janilce                                               Foto 9- Janilce e D. Maria Izabel-Presidente                
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Fotos 01- da Faixada principal do Sindicato                                Foto 02- corredor que dar acesso externo  

 

 

 
         Foto 03 -Recepção onde acontece os primeiros atendimentos. 
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Foto 05- Recepção este bancos são os da espera, está mesa fica caderno de lista de presença. 

 

 

 
Foto 07- Área do pátio, usado quando tem algum evento no Sindicato- Fotografias Janilce Rosa. 

 

 

 
Foto 06- Escada que dá acesso ao segundo andar onde são feitos os atendimentos com jurídico. 


