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RESUMO 

 

Esteestudo aborda a representaçãoda figura da empregada doméstica em textos 

verbais e não verbais de livros didáticos de Português do Brasil para Estrangeiros 

(PBE), publicados no Brasil nos séculos XX e XXI e direcionados ao ensino de 

nossa língua e cultura a estrangeiros. Analisamos, na linha do tempo e com base na 

teoria das Representações Sociais, a frequência com que a doméstica é 

representada, a forma pela qual é mostrada nos contextos em que se inscreve, 

como se configura a relação entre patroa e empregada e como esses textos são 

oferecidos à leitura do outro, o estrangeiro, em diferentes períodos de nossa história. 

Concluímos que, nos materiais didáticos (MDs) analisados, as representações das 

domésticas não são frequentes, predominando nos textos verbais dialogados, e 

surgindo em situações de interação fortemente assimétricas entre empregada e 

patroa no ambiente da casa, construídas com recurso ao componente linguístico e 

ao imagético(ilustrações e foto). Nas representações das empregadas domésticas, 

observam-se não só traços que as articulam com suas origens na escravidão mas 

também breves registros da importância de seu trabalho na organização familiar.       

Palavras-chave: Português do Brasil para Estrangeiros; Livros didáticos; 

Representações Sociais; Empregadas domésticas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

This study deals with the representation of the maid's figure in verbal and non - 

verbal texts of textbooks elaborated for the teaching of Brazilian Portuguese to 

Foreigners (PBE), published in Brazil in the 20th and 21st centuries, aiming to teach 

our language and culture to foreigners. We have chronologically analyzed, according 

to the theory of Social Representations, how frequently maids are represented, the 

way they are depicted in the contexts assigned to them, how the relationships 

between employer and employee is woven, and how these texts are offered to the 

reading of others, namely foreigners, in different periods of our history. We have 

concluded that, in the teaching materials (MDs) analyzed,  maid representations are 

not frequent, appearing more often in verbal dialogues and in strongly asymmetrical 

interactive situations between maids and bosses in the home environment, which are 

built upon the imagery (illustrations and photo) and linguistic components. In the 

representations of maids, both traces that articulate them with their origins in slavery 

and brief records of the importance of their work in family organization can be 

observed. 

Keywords: Brazilian Portuguese for Foreigners; Textbooks; Social Representations; 

Maids 
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1. Introdução 

Esta pesquisa surgiu de aulas português que eu ministrava para mulheres 

estrangeiras que viviam no Rio de Janeiro, para onde tinham vindo acompanhando 

seus maridos, geralmente funcionários deempresas multinacionais. 

Embora muitas de minhas alunas, em seus países de origem, anteriormente 

exercessem atividades profissionais em variados espaços, aqui no Brasil se 

restringiam ao espaço doméstico, administrando o cotidiano de suas casas e 

cuidando de suas famílias, geralmente com o auxílio de empregadas brasileiras.  

Para dar conta das atividades de donas de casa, contratando serviços, 

fazendo compras, providenciando reparos, entre outras tarefas, precisavam interagir 

adequadamente no novo contexto linguístico e cultural em que estavam imersas.  

Preparando minhas aulas, observei, em livros didáticos de Português do 

Brasil para Estrangeiros (PBE)em circulação, diversas representações de situações 

de compras e de contato com profissionais que prestam serviços variados, mas 

raras situações representativas de contatos com empregadas domésticas.     

Nas nossas aulas de língua e cultura, as alunas estrangeiras frequentemente 

relatavam que, em sua convivência com as empregadas, iam surgindo atritos, 

dificuldades de entender o que estava acontecendo e de resolver os conflitos 

sozinhas.E, muitas vezes, essas situações de comunicação entre patroa e 

empregada doméstica passavam a constituir o foco da aula. Exemplifico com o caso 

da aluna/patroa que abriu o armário, encontrou um copo quebrado e, segundo ela, 

com o intuito de solicitar a retirada dos cacos e de prevenir um acidente, disse à 

empregada “Tem um copo quebrado aqui”, tendo como resposta imediata, que 

considerou mal-educada e agressiva, um “Não fui eu”, dito em tom de voz alto e 

áspero. Neste caso, na aula, abordamos a posição defensiva de muitas domésticas 

em nosso contexto, decorrente do fato de serem frequentemente acusadas e 

injustamente repreendidas por muitos patrões diante  qualquer malfeito que surja na 

casa.  

Minhas alunas estrangeiras não só tinham pouca informação sobre o universo 

cultural e linguístico de suas domésticas, com as quais precisavam manter contato 
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cotidiano e direto, mas também pouco sabiam sobre a formação da sociedade 

brasileira, a constituição dessa categoria profissional e suas origens na escravidão.  

Considerando-se o trabalho doméstico no contexto brasileiro, ainda podem 

ser observados traços da sociedade escravista, envolvendo relações de gênero, 

poder e afetividade entre mulheres. As funções de patroa e empregada podem ser 

consideradas semelhantes enquanto pertencentes a uma mesma categoria social - a 

de mulher - mas os papéis se diferenciam quando a segunda passa a exercer 

trabalho remunerado na casa da primeira.  

É possível que, na atualidade, a situação ainda precária das empregadas 

domésticas em nosso contexto, por motivo de ser um aspecto negativo de nossa 

sociedade, tenha gerado um quase apagamento dessa categoria no conjunto de 

profissionais brasileiros representados rotineiramente nos textos de livros didáticos 

destinados ao ensino da língua e da cultura do Brasil a estrangeiros. 

As situações e identidades representadas ou apagadas nos textos de um livro 

didático de língua estrangeira por seu autor certamente contribuem para compor um 

cenário inicial do contexto articulado à língua e à cultura-alvo, a partir do qual os 

aprendizes podem ir construindo suas próprias representações. As representações 

de nossa sociedade em textos de materiais didáticos PBE publicados no Brasil têm 

sido objeto de estudo de pesquisadores a partir da primeira década deste século, 

entre elas as de contextos de trabalho e dos gêneros neles inscritos (Júdice, 2007; 

Carvalho, 2008; Júdice, Silveira e Sellan, 2010; Carvalho, 2015). 

Além de ter informação sobre algumas dessas pesquisas, no decorrer de 

meus estudos e de participações em eventos, observei, ao preparar minhas aulas de 

PBE,em várias outras publicações do domínio jornalístico e acadêmico,que havia um 

interesse crescente, naatualidade, em abordarconflitos envolvendo empregadas e 

patroas e as ambiguidades que constituem o universo doméstico, quase sempre 

invisível e desvalorizado, por ser considerado inferior e exclusivamente feminino.  

Dentre essas publicações, chamou minha atenção a revista Maria 

Maria(2002), publicada pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a 

Mulher,que dedicou uma edição para o registro de vários relatos de mulheres sobre 
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esta profissão, que não está representada nas esferas de poder e não tem os 

mesmos direitos garantidos a outras categorias profissionais. 

Em uma das entrevistas dessapublicação (2002, p.4), a professora da 

Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, Hildete Pereira de 

Melo, “analisa o mercado de trabalho relacionado aos serviços domésticos”, 

afirmando que o emprego doméstico é o pior posto de trabalho da economia “porque 

o doméstico é o lugar de mulher”, sendo visto “como uma extensão das tarefas 

femininas” e que elas o fazem por afetividade ou por amor. O serviço doméstico é 

“encarado como algo natural”, por isso, desqualificado, como se qualquer mulher 

tivesse aptidão para tais tarefas.  

A justificativa dada por Melo para a desvalorização do trabalho doméstico 

também é encontrada em Kofes (2001). Segundo essa autora, em obra que aborda 

a identidade, a diferença e a desigualdade na relação entre patroas e empregadas, 

as categorias sociais são determinadas, desde as culturas mais antigas, pela 

diferença entre os sexos.  

Declara Kofes (2001, p. 41): 

Ligam-se a ela categorias e relações sociais às 
quais corresponde um conjunto de valores e 
expectativas de desempenho de certos papéis 
sociais, mesmo que estes, no que se refere a uma 
dessas categorias – refiro-me à mulher –, 
apresentem combinações distintas. 

Segundo Kofes (2001, p. 42), na categoria social mulher e no lugar que define 

tal categoria, o doméstico, estão inscritos papéis e funções relacionados a uma das 

instâncias da divisão sexual nas sociedades humanas, a família, e a unidade 

doméstica.  

Levando em conta o exposto, decidimos desenvolver esta pesquisa, 

considerando o grande número de estrangeiros que hoje vivem no Brasil com suas 

famílias, muitas vezes recorrendo aos serviços de domésticas;as dificuldades 

linguísticas e culturais presentes na relação entre patroas estrangeiras e 

empregadas brasileiras; a carência de materiais de ensino que enfoquem situações 

de interação no ambiente doméstico brasileiro; a importância que os materiais 

didáticos de língua estrangeira têm na veiculação de imagens mentais e na 



 

11 
 

construção derepresentações da cultura-alvo pelos aprendizes;e ainda o interesse 

atual por pesquisas que lancem luz sobre aspectos de nosso contexto social e 

cultural que sofreram apagamento.  

O objetivo desta pesquisa é analisar, em textos de materiais didáticos de PBE 

publicados no Brasil, as representações da empregada doméstica –categoria 

desvalorizada econômica, social e historicamente -pretendendo verificar como essa 

profissional vem sendo apresentada aos aprendizes estrangeiros. Verificaremos 

como se configuram essas representações nos textos verbais e não verbais de livros 

didáticos de PBE em circulação nos séculos XX e XXI ecom que frequência são 

registradas, relacionando-as com o contexto socialdo tempo e do espaço da 

publicação da obra em que se inscrevem.  

Tomando por base pressupostos da Teoria das Representações Sociais, 

estudos sobre o trabalho doméstico no Brasil e pesquisas sobre as representações 

da mulher e do trabalho em materiais de ensino de PBE publicados no país, vamos 

analisar, portanto, em livros didáticos de PBE, quando e como a categoria 

empregada doméstica é representada, os contextos em que se inscrevemsuas 

representações e como se configura a relação entre patroa e empregada nos textos 

em que se presentifica. A análise visa examinar, portanto, como essa categoria é 

representada por nossa sociedade em textos de livros didáticos de PBE oferecidos à 

leitura do outro, o estrangeiro, em diferentes períodos de nossa história.  

No capítulo 2, vamos expor as diretrizes que nortearam nossa pesquisa, 

fazendo um recorte da Teoria das Representações Sociais, de estudos sobre 

representações da identidade brasileira em materiais didáticos de PBE e de 

pesquisas sobre a categoria empregada doméstica na sociedade brasileira.  

No capítulo 3, abordaremos a metodologia empregada para o 

desenvolvimento da pesquisa, elencando os materiais examinados, o critério de 

seleção dos mesmos, os procedimentos de análise dos textos verbais e não verbais 

e as etapas do estudo.   

No capítulo 4, vamos apresentar a análise dos textos verbais e não verbais 

dos livros didáticos de PBE que contém representações de empregadas domésticas, 

seguindo a cronologia de sua publicação, e expor os resultados a que chegamos.  
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No capítulo 5, vamos apresentar as conclusões da pesquisa.   

Seguem-se a elas as referências a que recorremos e os anexos que ilustram 

a análise do material.  
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2. Bases teóricas 

Neste capítulo, faremos um recorte de pressupostos da Teoria das 

Representações Sociais, com base em Jodelet(2001), de pesquisas sobre 

representações da identidade brasileira em materiais didáticos de PBE, em especial 

aquelas sobre as representações da mulher e do trabalho (CARVALHO, 2008; 

2015), e ainda de estudossobre a categoria de empregada doméstica na sociedade 

brasileira, com base em Kofes(2001) e outros autores da área de história, sociologia 

e antropologia, citados no texto.  

2.1.  Teoria das Representações Sociais 

O estudo das Representações Sociais, renovado por Moscovici na década de 

60 e retomado por Jodelet mais recentemente, foi baseado nos estudos das 

representações coletivas de Durkheim, o primeiro a identificar objetos como 

produções mentais sociais.  Seu estudo, que foi decisivo “para a abordagem da vida 

mental individual e coletiva” (JODELET, 2001, p. 22),surgecomo ponto de partida 

para a configuração do objeto da Psicologia Social.  

As representações são importantes na vida cotidiana por nos conectarem com 

o mundo, nos informando e nos ajustando a ele. Elas circulam nos discursos, nas 

palavras e nas mensagens e imagens midiáticas como algo natural, “cristalizadas 

em condutas e em organizações mentais e espaciais.” (JODELET,2001, p.17-18) 

De acordo com Jodelet (2001, p.22),entende-se representação como forma 

de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social e que nos 

ajuda a interpretar o mundo e as relações com os outros, orientando e organizando 

as condutas e as comunicações sociais.  

Apesar de constituírem um saber prático, as representações são fenômenos 

complexos, pois, segundo Jodelet (2001, p. 22), “intervêm em processos variados, 

tais como a difusão e a assimilação de conhecimentos, o desenvolvimento individual 

e coletivo, a definição das identidades pessoais, a expressão dos grupos e as 

transformações sociais”, contribuindo dessa forma para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social.  
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Como fenômenos complexos, sempre “ativados e em ação na vida social” 

(JODELET,2001, p. 21), as representações sociais são constituídas de diversos 

elementos - informativos, cognitivos, ideológicos, crenças, valores, imagens, etc. - e 

são organizadas sob a aparência de um saber sobre a realidade. 

Considerada como saber de senso comum, essa forma de conhecimento 

diferencia-se do conhecimento científico. Constitui, porém, um objeto de estudo 

tãolegítimo quanto o científico, por ser importante na vida social e contribuir para a 

“elucidação dos processos cognitivos”. As representações sociais “orientam 

eorganizam as condutas e as comunicações sociais”. (JODELET, 2001, p. 22) 

Sob esse aspecto, a autora aponta para a importância dada, por Moscovici, à 

comunicação social, já que esta “desempenha um papel fundamental nas trocas e 

interações que ocorrem para a criação de um universo consensual.” (JODELET, 

2001, p. 29-30) 

De acordo com os três níveis em que Mocovici examina a comunicação 

social, os aspectos interindividuais, institucionais e midiáticos, a comunicação 

“aparece como condição de possibilidade e de determinação das representações do 

pensamento sociais.” (JODELET, 2001, p.30) 

A representação cumpre também papel importante no preenchimento de 

funções da identidade social e do equilíbrio sociocognitivo. Quando se percebe o 

aparecimento de uma novidade, observa-se que surgem mecanismos de defesa 

contra a perturbação dos esquemas mentais ou um trabalho de ancoragem que tem 

por objetivo tornar a novidade familiar ou integrá-la no universo do pensamento 

preexistente. 

Em todo esse processo, existe um sujeito, que pode ser um grupo social, e 

um objeto do qual cada grupo apresentará uma interpretação. Por exemplo, 

o(s)autor(es) de livros didáticos, inscrito(s) em determinado(s) grupos(s) social/ais, 

ao elaborarem ou selecionarem textos direcionados a aprendizes estrangeiros, 

apresentam determinado recorte da realidade relacionada à língua-alvo, em uma 

dada perspectiva. Desta forma, o livro didático interfere na construção de imagens e 

representações da cultura-alvo pelos aprendizes. 
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2.2. Representações da identidade brasileira em MDsde PBE 

Restringindo-nos aos materiais de ensino utilizados aqui e no exterior para o 

ensino da língua e da cultura do Brasil a estrangeiros, as representações do Brasil e 

dos brasileiros já foram objeto de estudo de alguns pesquisadores, em sua maioria 

da Universidade Federal Fluminense, como Júdice (2007), Lima (2008), Júdice; 

Silveira; Sellan (2010), Sanson (2011),Carvalho (2008; 2015), Duarte (2014)Freire 

(2015) e Sanson e Júdice (2016).  

O estudo de Júdice (2007) focaliza as representações do Brasil e dos 

brasileiros em textos de material didático de português para estrangeiros publicado 

em São Paulo, nos anos 1940, revelando os contextos de atividades representados 

no espaço da casa e no espaço da rua e os papéis sociais dos gêneros neles 

inscritos. A autora registra representações de empregadas domésticas em algumas 

lições. 

A publicação de Júdice, Silveira e Sellan (2010) aborda papéis identitários 

femininos representados em textos de livros didáticos de PBE publicados na década 

de 1940 e no final do século XX. Há breve registro, no material dos anos 40, de 

representação de empregadas domésticas - cozinheira, copeira, arrumadeira, com 

as quais a dona de casa divide suas tarefas domésticas.  

Na pesquisa de Lima (2008), contemplando as representações do Brasil em 

textos utilizados em provas orais do exame para obtenção do certificado de 

proficiência em língua portuguesa para estrangeiros - Celpe-Bras–e que são 

posteriormente utilizados como material de ensino em cursos preparatórios para 

esse teste, a empregada doméstica não figura entre os profissionais brasileiros 

representados.  

Nas obras de Sanson (2011) e Sanson e Júdice (2016), que estudam 

representações do Brasil e dos brasileiros em materiais didáticos editados e 

utilizados na França, e na de Freire (2015), que aborda representações dos cariocas 

em livros didáticos publicados no Brasil, Argentina e Paraguai, também não há 

registro de presença de representação dessa categoria profissional nos materiais de 

ensino analisados. Na obra de Duarte (2014), que focaliza representações do Brasil 
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nas capas de revistas, visando ao ensino de PBE para a área de negócios, também 

não há registro dessas representações.      

Nos estudos de Carvalho (2008; 2015), que contemplam respectivamente as 

representações da mulher e do trabalho em alguns livros didáticos de PBE 

publicados no Brasil no século XX, fazendo delas uma análise detalhada, são 

registradas algumas representações de empregadas domésticas e de interações 

entre patroa e empregada.   

Carvalho (2015), estudando as representações do trabalho em textos de 

materiais didáticos publicados no século XX, no Brasil, aponta entre as 

trabalhadoras neles configuradas as empregadas domésticas. Em obras dos anos 

40, da mesma forma que Júdice (2007), Carvalho assinala representações dessa 

categoria profissional na obra A língua portuguesa para estrangeiros, de Töpker. 

Nos materiais dos anos 80, Carvalho encontra representações de domésticas ,no 

livro Tudo Bem, de Ramalhete; e, nos anos 90, em Bem-Vindo! A língua portuguesa 

no mundo da comunicação, de autoria de Ponce e colaboradores.  

Em pesquisa anterior, estudando as representações da mulher em textos de 

livros didáticos de PBE editados no Brasil nas décadas de 1950, 1980 e 1990, 

Carvalho (2008, p. 65-66) também registra algumas representações da empregada 

doméstica em textos verbais e não verbais. 

No material Tudo Bem-1, de Raquel Ramalhete, publicado na década de 80, 

Carvalho aponta, na Unidade 5, um diálogo que focaliza a interação entre patroa e 

empregada, no qual a primeira personagem verifica o cumprimento das tarefas 

domésticas. Destaca que o próprio tratamento empregado (você para a empregada 

e senhora para a patroa) evidencia uma relação assimétrica entre as duas figuras 

femininas representadas.  A pesquisadora acrescenta que, no período da publicação 

da obra Tudo Bem, havia, no Brasil, segundo dados do IBGE, cerca de 3,5 milhões 

de mulheres na função de empregada doméstica. Na análise dos textos não verbais 

do mesmo livro, Carvalho (2008, p. 71), ao fazer alusão às representações da 

mulher trabalhadora em funções subalternas ou secundárias, menciona, entre outras 

profissionais, a empregada doméstica.  

Carvalho (2008, p. 87-88), pesquisando as representações da mulher na obra 

Bem-Vindo! A língua portuguesa no mundo da comunicação, de Ponce e 
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colaboradores, publicada nos anos 90, aponta na Unidade 9, a presença de um texto 

que focaliza a contratação de empregadas para cuidar dos afazeres domésticos e 

das crianças enquanto os patrões trabalham fora de casa. A obra menciona ainda a 

importância dessas profissionais para as mães que cumprem jornada de trabalho 

fora de casa.   

Esses estudos sobre representações sociais em materiais de ensino de PBE, 

cada um com seu propósito, contribuíram para que identificássemos um nicho que 

merecia ser objeto de pesquisa específica: as representações da empregada 

doméstica em livros didáticos publicados no Brasil para ensino de nossa língua e 

cultura a estrangeiros.   

2.3. A categoria empregada doméstica na sociedade brasileira 

Segundo Kofes (2001), constantemente as empregadas domésticas 

brasileiras referem-se ao seu trabalho usando a palavra escravidão, podendo esse 

termo ter dois sentidos: um histórico, ou seja, querendo dizer que, em nossa 

sociedade, passou-se da escrava à doméstica e, outro,metafórico, em que a palavra 

escravidão pode expressar a ausência de tempo e espaço livres ou a falta de 

liberdade.Segundo a autora, no discurso das patroas também aparece apalavra 

escravidão para referir-se à falta de liberdade e de tempo,impedindo-as de ter vida 

social. 

A relação entre a cor e os trabalhos menos qualificados continuou mesmo 

após a abolição da escravidão.De acordo com Kofes (2001, p. 131): “Durante o 

período escravagista a equação social e racial indicava certa equivalência entre o 

exercício de certos trabalhos, as relações de mando-obediência e as linhas de cor”. 

Issoperdurou durante e depois da transição do trabalho escravo para o assalariado. 

Dessa forma, a história da vida dos escravos reflete-se hoje também na 

relação entre empregadas e patroas, quando se relaciona o trabalho doméstico ao 

trabalho escravo e, por extensão, à cor. Outro aspecto que, segundo Kofes (2001, p. 

133), também aparece nessa relação é “a tensão da identidade feminina dentro do 

doméstico”, que nos remete ainda a um universo em que se misturam 

“compartilhamento e exclusão.” Patroa e empregada compartilham atribuições 

semelhantes, porém, existe uma hierarquia a ser seguida no que diz respeito a 

quemmanda e a quem obedece. 
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O compartilhamento do doméstico toca no ponto dos lugares que 

caracterizam a identidade feminina e provocam desigualdade e diferenças quando 

entram em cena mulheres de diferentes classes sociais, em que uma trabalha para a 

outra. Neste ponto, a comparação com o trabalho escravo dos negros ou dos 

indígenas faz-se presente porque, de acordo com Kofes (2001, p.133), 

nessasrelaçõeshavia também uma “diferenciação entre „mulheres e serviçais‟”.  

A transição do trabalho escravo para o trabalho livre colaborou para a 

depreciação do trabalho manual, já que, mesmo após a abolição, a população negra 

era encarregada dessas ocupações, o que sustentou a representação de 

inferioridade do trabalho braçal.Esta forma de tratamento era percebida pelos 

estrangeiros que chegavam ao Brasil no século XIX. Não só todo o serviço 

doméstico, mas todo trabalho braçal era feito por negros. 

Na Casa Grande, eram comuns escravos como mucamas, babás, 

cozinheiras, lavadeiras, costureiras, meninos de recado, cocheiros, amas e pajens. 

E, nas áreas urbanas, era frequente o aluguel do escravo para realizar serviços 

como pedreiro, carpinteiro, marceneiro e principalmente como empregado 

doméstico. Nas ocupações de escravos domésticos, houve um deslocamento que 

deu origem às empregadas domésticas. 

As mucamas ocupavam posição privilegiada, se comparadas aos escravos 

que não moravam com os senhores, embora estivessem sob um controle maior e, 

por isso, fossem mais fiscalizadas. Essas escravas eram escolhidas pela aparência 

conforme o ideal de higiene e bons hábitos dos brancos. Era comum o aluguel de 

escravos como criados cujas características divulgadas nos anúncio deste tipo de 

transação eram sempre próximas às características da população dominante. 

No Brasil de hoje ainda são comuns expressões que remetem à negritude e à 

escravidão, como “serviço de preto”, que tem dupla conotação, serviço malfeito e 

serviço desqualificado, ou como “ser da cozinha”, equivalente a ter um estatuto 

social inferior.  

Segundo Kofes (2001. p. 136), a escravidão doméstica se impõe no fazer, nas 

atitudes e no comportamento dos que “na família, se socializam para o mando” e 
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dos que se disponibilizam para que os detentores de poder tenham sua vontade 

atendida. 

 Atualmente, as empregadas domésticas ainda estão estreitamente ligadas à 

organização do doméstico das épocas escravocratas. Não que a existência do 

emprego doméstico esteja subsumida pela escravidão, pois existem sociedades 

quetêm emprego doméstico sem ter passado pelo sistema escravista. No Brasil, 

porém,a escravidão deixou marcas na organização doméstica e familiar. 

Com a vinda de trabalhadores imigrantes, o trabalho doméstico da negra 

passa a conviver com a preferência pela branca e estrangeira para o mesmo 

serviço, o que continua até hoje, segundo as descrições nas fichas de agências de 

emprego. 

Estudando a concentração dos serviços da casa sobreo elemento feminino e 

a trajetória desdeos antigos escravos domésticos até as atuais empregadas 

domésticas, Kofes (2001), buscando retratar a realidade contemporânea, realizou, 

em Campinas, em 1987, duas pesquisas quantitativas sobre empregadas 

domésticas, cujos resultados serão aqui apresentados concisamente.  

A primeira delas teve por base levantamento de fichas de inscrição de alunos 

em 17 Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEI) e em 33creches municipais e 

beneficentes, partindo do pressuposto que as mães dessas crianças seriam 

informantes de baixa renda e exerceriam um trabalho fora de casa, com muita 

probabilidade o de empregada doméstica. Essa hipótese se 

confirmou,principalmente no que diz respeito aos dados colhidos nas creches. Se 

entre as 4334 mulheres com filhos nas EMEI, 597 eram empregadas domésticas, 

nas creches essa proporção era muito mais elevada: entre 2316 mulheres com 

crianças matriculadas nas creches, 1541 eram domésticas - mais da metade.   

Além da coleta dos dados das EMEI e creches, Kofes (2001, p. 143)aplicou 

600 questionários, em Campinas - São Paulo,distribuídos por residências situadas 

em bairros com faixa de renda variada para conseguir informações sobre a situação 

do trabalho doméstico na cidade.  

A pesquisadora organizou,em quadros, os dados recolhidos por meio dos 

questionários, indicando as residências que tinham empregada, as que não tinham e 
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as que as continham (ou seja, as residências em que alguém trabalhava como 

empregada ou faxineira). Concluiu, como era de se esperar, “que a distribuição dos 

que têm empregadas está mais concentrada nas faixas de renda mais elevada (...) e 

que as empregadas domésticas estão concentradas nas rendas mais baixas.” 

(KOFES, 2001, p. 145) 

Os resultadosorganizados por Kofes (2001, p.144-160) em um primeiro grupo 

de quadros oferecem informações sobre a faixa de renda dos proprietários das 

residências pesquisadas, a posse de eletrodomésticos, os serviços externos 

utilizados (lavanderias, comidas prontasetc), a profissão das donas de casa que 

trabalhavam fora, a escolaridade das entrevistadas, o número de empregadas nas 

residências, a distribuição de tarefas domésticas nas residências com e sem 

empregada e ainda a distribuição de tarefas domésticas nas residências das 

empregadas.  

Outros quadros são construídos em seguida pela pesquisadora, com 

informações que obteve sobre os meios utilizados para encontrar emprego ou 

empregada, os modos de resolver a falta de empregos ou empregadas, a 

caracterização das mensalistas e faxineiras, as faixas salariais e o tempo de 

trabalho das empregadas e das diaristas. 

No que se refere aos quadros do primeiro grupo destacamos:  

 Sobre a correlação da faixa de renda dos proprietários das residências 

pesquisadas com a presença/ ausência de empregadas domésticas, as 

casas cujos donos tinham renda mais alta tinham também um número 

de empregados mais significativo.  

 Foi aventada pela autora a possibilidade de as residências que 

contavam com mais eletrodomésticos terem menos empregadas, mas, 

na verdade,as residências inscritas na faixa de renda mais alta não só 

tinham mais eletrodomésticos, mas também mais empregadas. Na 

mesma linha de raciocínio, era possível que nas casas que tinham 

empregadas a utilização de serviços externos (lavanderia, comida 

pronta etc.) fosse menor, mas também era mais alta. 
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 Em relação às patroasque trabalhavam fora, a maioria como 

assalariada liberal e com nível de escolaridade universitário, a autora 

constatou que 44,8% tinham empregada.  

 No que se refere ao número de domésticas por residência com 

empregadas, mais da metade das residências tinha apenas uma. 

 No tocante à distribuição das tarefas nas casas com empregada, a 

doméstica e, por vezes,a patroa concentravam praticamente todo o 

serviço da casa, obviamente com carga maior para a primeira e uma 

participação mais significativa da segunda na preparação da comida.  

 Quanto à distribuição dos serviços domésticos nas casas das próprias 

empregadas, os quadros revelam que, juntamente com as filhas, as 

domésticaseram responsáveis por quase todo o trabalho, tendo os 

homens da casa uma participação mínima nos cuidados com as 

crianças e as avós também alguma participação.   

 Para encontrar empregada doméstica ou emprego em casas de família 

no Brasil, a rede de parentes, amigos e vizinhos, tem importância muito 

maior que jornais ou agências, diferentemente do que ocorre em outros 

países.    

Concluindo, a empregada doméstica em foco na pesquisa de Kofes (2001), 

cujo perfil tentamos expor, em linhas gerais, nesta seção, além de fazer, na casa de 

uma família e supervisionada pela patroa, os serviços para os quaisé contratada 

(cozinhar, lavar, passar, arrumar, cuidar das crianças), realiza a maior parte do 

trabalho doméstico de sua própria casa, ajudada por outras mulheres de sua família 

e depende de vagas em creches e escolas públicas para os cuidados com suas 

próprias crianças. Embora a pesquisa de Kofes se restrinja a Campinas, emSão 

Paulo, e à década de 1980, acreditamos que, de forma geral, ainda é este é o perfil 

das domésticas brasileiras.   

2.3.1. A interação entre patroa e empregada 

Sobre a inter-relação das empregadas e suas patroas no ambiente doméstico 

configura-se uma interação quase sempre conflituosa, dada a difícil separação de 

papéis que envolve o lugar das mulheres, a unidade doméstica e as funções 

representadas por elas dentro dessa unidade: os cuidados com a família, com a 

casa e a reprodução. Assim, trata-se de uma relação de identidade social, pois “se 
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constitui exatamente em um dos lugares definidores da categoria mulher, o 

doméstico” (KOFES, 2001, p. 42). 

A casa seria o lugar comum nesta relação entre duas pessoas de classes 

sociais diferentes em que a empregada, pessoa de fora da família, não só executa 

um trabalho, mas também cumpre um papel social, o de dona de casa, em conjunto 

com sua patroa, intercruzando-se “diferenças de classe, de relações familiares, de 

comportamentos culturais, de experiências individuais, de dimensões do público e 

do privado. E finalmente de gênero, compartilhado, mas diferentemente e 

desigualmente vivenciado.” (KOFES, 2001, p. 163) 

Além da desigualdade social, essa subordinação estaria na origem da posição 

que as mulheres ocupam na estrutura de relações familiares como mães, esposas, 

donas de casa, sendo geralmente dependentes do marido, o chefe da família, e a 

empregada doméstica seria a outra mulher, que, ao ser contratada, passa a 

participar dessas relações de domínio como assalariada e, não havendo um contrato 

de trabalho, como agregada, aceitando o jogo imposto pelos patrões cujas regras 

incluem princípios de conduta, nos quais se encontram a honestidade e a limpeza da 

empregada. 

A relação, que hoje é contratual, foi estruturada sob a forma de relações 

escravistas. As interações atuais no doméstico possuem uma estrutura e uma 

história que têm por origem o Brasil rural e escravocrata. Assim, tanto no discurso 

das patroas como no das empregadas ainda aparecem aspectos daquela época. 

Há uma procura, pelas patroas, de um tipo ideal de empregada, por isso, na 

fala dessas patroas, existe um desagrado em relação à rotatividade das domésticas.  

Reclamam que valores como confiança e a adequação aos costumes da casa só 

são adquiridos com o tempo. Porém, essa permanência na casa também é vista 

como ameaçadora, com inversão de papéis e, portanto, as patroas tendem a definir 

limites como garantia da relação. Para algumas patroas, a boa empregada é aquela 

que faz o serviço corretamente, do jeito que foi ordenado ou autonomamente, sendo 

este supervisionado pela patroa, e que a empregada seja limpa tanto nos hábitos de 

higiene corporal como no serviço e no comportamento. (KOFES, 2001, p.164-167) 
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Normalmente,a doméstica é tratada como minha empregada, a pessoa/ moça 

que trabalha lá em casa, a funcionária lá de casa, mas nunca pelo seu próprio nome. 

Costumam se referir a elas também como ser humano. (KOFES, p. 168)  

Entre as patroas, existe o medo do roubo e a empregada seria a primeira 

suspeita, já que é a única “estranha na casa”, perigosa, com tendência à inveja e a 

abusar da confiança dos patrões. 

Do ponto de vista das empregadas, apenas o nome mudou de escrava para 

empregada e ser empregada seria uma alternativa para as mulheres que precisam 

trabalhar fora, mas não têm estudo nem qualificação profissional. É comum as 

empregadas casadas ou não muito jovens não sonharem com a mesma ocupação 

para as filhas, mas também não descartam a possibilidade. As empregadas solteiras 

e jovens consideram o trabalho como ocupação provisória enquanto não aparece 

“algo melhor” e muitas estudam à noite na expectativa de, mais tarde, mudarem de 

emprego. 

Normalmente as empregadas não manifestam satisfação com o emprego 

doméstico, dizem que aprisiona, porque é exercido na casa de outra família. Nos 

casos de conflitos e tensões com a família, as empregadas também costumam usar 

o termo ser humano, ou para negar a condição de escrava ou máquina ou para 

tentar apontar uma igualdade com a patroa. 

Nos conflitos, as acusações que as empregadas fazem às patroas são em 

relação à desigualdade de classes, que são externadas de várias maneiras. Por 

exemplo: comparações entre o que a patroa gasta com supérfluos e o que ela paga 

para a empregada. Além da desigualdade de classe, falam, com frequência, do que 

têm em comum com a patroa, o casamento. 

Kofes(2001, p.180-225) relata ainda uma outrapesquisa em que observa o dia 

a dia das famílias que têm empregadas. Nela, três unidades domésticas são 

analisadas, focalizando-se a interação entre os membros da família, sobretudo entre 

a patroa, e a(s) empregada(s).  

Na primeira unidade, a família é composta por um casal (Alceu, de 45 anos, 

advogado, e Lúcia, 40 anos, que vende peças de enxoval) e pelosquatro filhos do 

casal,que não moram com os pais (Eduardo, de 23 anos, engenheiro 
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mecânico;Ricardo, de 21 anos; Leila e Lilian, de 20), os três últimos estudantes.  

Reside também na casa, Maria, 40 anos, empregada doméstica há 10 anos nesta 

unidade. Além de Maria, tem outra empregada que não mora com a família, Nice, de 

17 anos. Nesta unidade, existem particularidades diferentes das outras duas casas 

que são, entre outras: um padrão social mais alto e a adoção de dependentes 

(Francisco, “filho de criação”, e João, “cria da casa”). Ambos estudam.  

O ritmo doméstico é definido por regras bem estabelecidas e, aparentemente, 

não há conflitos. Francisco e Maria são pessoas estruturalmente ambíguas. No caso 

de Francisco, por estar entre ser filho e ser criado,ser branco e ser negro. Ele é 

empurrado, principalmente por Lúcia, por dona Maria e pelas filhas, para ser criado e 

negro (KOFES, 2001, p.198). Francisco faz parte da família, mas sua condição de 

negro o coloca em posição inferior ao restante da família. 

A ambiguidade de Maria está na relação com sua patroa, Lúcia, pela 

proximidade afetiva. Há uma tensão entre as duas no que diz respeito ao espaço e a 

liberdade de Maria. Lúcia impõe limites, fazendo perguntas rituais todos os dias, 

mostrando a Maria que ela não tem plenos poderes, apesar de dizer que “a cozinha 

é da dona Maria”. 

Na segunda unidade doméstica, a presença da dona da casa, Rosa, que não 

exerce atividade fora da casa, é mais constante. Além de Rosa e do marido, de 56 

anos, funcionário da Delegacia de Trânsito, também reside aí o filho de 25 anos que 

estuda engenharia e é proprietário de uma autoescola. A empregada, Marina, de 15 

anos, não mora coma família empregadora. 

Existe um conflito quando se trata de delegar tarefas à empregada.Rosa cria 

uma distância entre a empregada, com circulação limitada aos espaços de serviço, e 

os quartos. A interdição da empregada está relacionada ao contato direto do que se 

refere à reprodução da família. 

Finalmente, na terceira casa observada, moram Carlos, 29 anos, sociólogo, 

Mônica, estudante de pós-graduação, e um filho de oito meses. A empregada, 

Celeste, não reside com os patrões. 
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Nesta residência, a presença da patroa oscila com sua ausência, as tarefas 

são delegadas à empregada, mas a atitude de mandar aparece para demarcar os 

limites quando a patroa entende que a empregada os excede. 

Observam-se, nos casos descritos, no relacionamento entre patroas e 

empregadas, tensões e ambiguidades. Da parte das patroas pesquisadas são 

relatadas atitudes de imposição, de estabelecimento de limites, de controle e de 

interdição, características que parecem poder extrapolar o tempo e o espaço da 

pesquisa de Kofes, projetando-se para o aqui e o agora, por fazerem parte desse 

papel social da mulher em nossa sociedade.  

2.3.2.O doméstico fora das unidades domésticas 

O doméstico não se restringe apenas ao interior das unidades domésticas. 

Fora também podem ser observados os discursos das instituições, inclusive 

públicas, sobre o doméstico. Kofes (2001, p. 226) destaca que essas instituições são 

mediadoras entre as empregadas domésticas e as famílias empregadoras e analisa 

alguns dos mecanismos de contratação.  

Começando pelo circuito informal e agências de empregos, a autora (2001, p. 

227) observa que as agências são utilizadas pelas patroas para contratar 

domésticas, mas que estas preferem o circuito pessoal (amigas, empregadas das 

amigas, parentes e vizinhas) para a contratação.  

Acrescenta que também era comumque instituições religiosas assistenciais 

mediassem a vinda de moças do interior para trabalhar na casa de alguma família 

que procurava pelo serviço. Kofes(2001, p. 245) aborda a atividade de algumas 

dessas instituições, destacando que costumavam ter cursos para as domésticas, 

visando à expectativa das patroas. 

Dentre as instituições públicas, Kofes (2001, p.255) exemplifica com a 

Secretaria Social da Prefeitura Municipal de Campinas, que era responsável por 

atividades de Serviço Social, focalizando o Serviço de Colocação de Empregadas 

Domésticas e o Curso de Formação para Domésticas da instituição. O primeiro 

funcionava como uma agência de empregos sem fins lucrativos. E o segundo 

ministrava aulas com base em apostilas e atividades de prática de cozinha, 

funcionando até 1979, quando os cursos passaram a ser ministrados pelo Mobral. 
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Destaca a autora que, enquanto nas instituições religiosas a formação é dada 

a partir da ética religiosa e os sacramentos servem como base para introduzir 

noções de higiene, limpeza, padrões de conduta da mulher na própria casa e na 

casa dos patrões, outros cursos de caráter local ou nacional, como aqueles dados 

por instâncias oficiais como a Secretaria de Promoção Social e pelo Mobral (Kofes, 

2001, p. 266), visamà ética de profissionalização das domésticas, chamando a 

atenção para a documentação, o aperfeiçoamento e a racionalização do trabalho. 

A autora expõe que o Mobral oferecia um curso de profissionalização da 

empregada doméstica em convênio com a Secretaria de Mão de Obra do Ministério 

do Trabalho cujo objetivo era capacitar as alunas da alfabetização para a ocupação 

de empregada doméstica. O intuito era qualificar a mão de obra feminina para o 

mercado de trabalho. 

Os textos utilizados nesse curso, segundo Kofes(2001, p.269)traziam 

imagens de situações que as empregadas teriam que enfrentar, nas quais a figura 

da empregada era acompanhada de eletrodomésticos apresentados como 

instrumentos de trabalho e como forma de economizar tempo. Além das imagens, 

era constante chamar a atenção para a organização do trabalho, visando a prática e 

a racionalidade do mesmo e era corrente a utilização da expressão “perda de 

tempo”, como algo a ser evitado.  

Os manuais do Mobral tratavam a empregada como profissional e, para 

enfatizar a valorização profissional, utilizavam a imagem da secretária para 

simbolizar ascensão profissional, que reflete o “algo melhor” das expectativas das 

empregadas. 

Também enfatizavam o aspecto da empregada em relação a sua aparência, 

aconselhando, por exemplo, a usar lenço na cabeça e ter as unhas cortadas e 

limpas.Ressaltavamainda a postura adequada para que o trabalho fosse feito de 

forma mais eficiente e, depois, ensinavam como desenvolver as tarefas domésticas. 

2.3.3 O emprego doméstico no Brasil: história e regulamentação  

O trabalho doméstico assalariado no Brasil, certamente, encontra as suas 

origens nas atividades exercidas pelos escravos no período colonial, nas quais os 

trabalhos da casa também se incluíam.    
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Freyre (2000, p.406) observa que da senzala migraram para o serviço 

doméstico da casa-grande “uma série de indivíduos” entre amas de criar e 

mucamas.  Para servir diretamente aos senhores eram escolhidas as melhores 

escravas da senzala que cozinhavam, lavavam, engomavam, passavam, 

costuravam, além de cuidar e, muitas vezes,de amamentaras crianças da casa.  

 A força do setor do trabalho doméstico pôde ser observada no primeiro 

recenseamento ocorrido no Brasil, em 1872.Excluindo as pessoas que entraram na 

categoria dos sem profissão, as mulheres representavam 45,5% da força de 

trabalho, sendo que desse total de mulheres, 33% trabalhavam nesse setor de 

serviços1. Torna-se importante também lembrar que a partir de 1829 começaram a 

chegar imigrantes europeus, contratados como trabalhadores livres e, muitos deles, 

enviados para os cafezais do estado de São Paulo. São Paulo, a capital, urbanizava-

se e desenvolvia-se em consonância com o enriquecimento dos fazendeiros do café. 

Muitas europeias pobres ali passaram a trabalhar como governantas, costureiras ou 

para todo o serviço doméstico como se pode ver em um anúncio do jornal A 

Província de São Paulo, de 18812: 

Empregada–uma moça allemã deseja empregar-se 
em casa de família, para engommar, e os mais 
arranjos da casa. Para informações na rua S. Bento 
55. 

Grahan (1992, p.18) apresenta uma variedade de atividades que podiam ser 

realizadas sob o rótulo de domésticas no período histórico que vai de 1860 a 

1910.Seu texto permite que sejam observadas as condições do trabalho doméstico 

nos períodos anterior e posterior à Abolição da Escravidão e também da 

Proclamação da República.  

[...] o âmbito do trabalho doméstico inclui, em um 
extremo, as mucamas, as amas-de-leite e, no outro, 
as carregadoras de água ocasionais, as lavadeiras 
e costureiras. Até mesmo as mulheres que vendiam 
frutas, verduras ou doces na rua eram geralmente 
escravas que, com frequência, desdobravam-se 
também em criadas da casa durante parte do dia. A 
meio caminho estavam as cozinheiras, copeiras e 
arrumadeiras.  

                                                           
1
 Dados fornecidos por Saffioti.H. em A mulher na sociedade de classes:mito e realidade. Ed. Vozes, 1976. 

2
Schwarcz, L.M. In: Retrato em branco e preto:jornais, escravos e cidadãos em São Paulo no final do século XIX, 

1987,p.140. 
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Esta autora percebeu que a partir da década de 1860, o trabalho doméstico já 

não era realizado apenas por escravos, mas incorporava cada vez mais mulheres 

livres. Tal observação é corroborada porHildete Pereira de Melo (1998, p.1), em um 

texto denominado O Serviço Doméstico Remunerado no Brasil: de criadas a 

trabalhadoras,parte deuma pesquisa feita sobre Diagnósticos do Setor de Serviços 

no Brasil,que relata que o trabalho doméstico nas casas de família, ao longo do 

século XIX, não se restringia apenas às tarefas desempenhadas pelas escravas. As 

famílias podiam também contar com a ajuda extra, vinda de mocinhas que eram 

enviadas a essas casas por seus próprios pais ou parentes, um tipo de “ajuda 

contratada”, que se constituía em “uma fonte adicional de trabalho doméstico”. A 

autora acredita que, com o advento da industrialização e da 

urbanização,impulsionadas nos anos 30, a “ajuda” tenha virado trabalho doméstico 

efetivo para muitas mulheres jovens vindas do campo, que em troca dos serviços 

prestados recebiam vestuário, casa e comida, em um evidente prolongamento dos 

costumes coloniais. Pereira de Melo admite uma continuidade da prática de “ajuda” 

na primeira metade do século XX no Brasil,sobretudo nas regiões Norte e Nordeste 

e mesmo no Sudeste. 

Com o trabalho escravo aproximando-se do fim, as autoridades resolveram 

regulamentar a locação dos serviços domésticos urbanos. Uma política de 

controledos movimentos das libertas e das imigrantes pobres, que serviam como 

trabalhadoras domésticas livres nas residências particulares,esteve presente na 

pauta das Assembleias de vários municípios a partir da década de 1880. O objetivo 

era evitaros problemas originados da relação entre patrões e empregados 

domésticos livres, na qual excessos quase sempre aconteciam.Em 1886, a Câmara 

Municipal de São Paulo elaborou um projeto com 34 artigos que formalizavam 

deveres e obrigações relativos às duas partes. Tencionavam modificar a 

informalidade das relações de trabalho estabelecidas no interior das residências ao 

sugerirformas corretas de comportamento tanto para os para patrões quanto para os 

empregados. As transgressões seriam punidas com multas e até prisão. Havia 

também artigos específicos para as atividades de ama de leite, entre os quais 

constava arealização de exames médicos periódicos. Os trabalhadores domésticos 

deveriam ser identificados e certificados com matrículas e cadernetas.  
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No Rio Grande do Sul dezoito municípios, que não possuíam escravos, 

também elaboraram regulamentos para o trabalhador doméstico. Em 1887, de 

acordo com pesquisas feitas por Bakos (1984), entrava em vigor na cidade de Rio 

Grande a “Locação dos Serviços de Criados e Amas de Leite”, propiciando a 

abertura de livros de matrículas e de contratos de trabalho. No Rio de Janeiro, 

capital do Império, tais procedimentos encontraram resistência por causa do uso de 

cadernetas: as criadas seriam controladas pelas autoridades e não pelos patrões, 

que também não poderiam mais contratar quem desejassem. Matos (2002, p.177) 

acredita que a caderneta garantiria as boas referências de trabalhadores 

desconhecidos: 

[...] deveria conter a descrição da trajetória, 
da vida e do trabalho, da conduta moral e do 
perfil de saúde do criado, anotados 
devidamente pelos patrões, permitindo-lhes 
um conhecimento mais efetivo de quem “iria 
colocar dentro do seu lar e consigo conviver 
com a sua privacidade”. 

 No Rio de Janeiro de1887, Carneiro (2006, p.192) chama a atenção para a 

Empreza Universal, agência especializada em locação de serviços domésticos que 

oferecia criadas “livres”, “brancas” e “estrangeiras”, evidenciando o estigma que 

cercava a serviçal negra. 

   No ano seguinte, com a Abolição da Escravidão nem todos os ex-escravos 

conseguiram inserir-se no mercado de trabalho assalariado.  Para as mulheres 

negras, as dificuldades foram muito maiores. Não só elas, mas também brancas 

pobres, migrantes ou até mesmo europeias não qualificadas para exercer serviços 

no comércio ou na indústria, só encontravam alternativas de emprego e 

sobrevivência no setor doméstico. Mas isso não quer dizer que fosse um serviço 

exclusivo de mulheres - os homens também trabalhavam como cocheiros, 

jardineiros, copeiros e até mesmo cozinheiros.  Por muitos anos, nos grandes 

centros urbanos este foi o setor quemais absorveu, principalmente, a mão de obra 

feminina negra, permitindo que essas pessoas fossem incorporadas ao sistema 

produtivo.  

   Tendo suas raízes históricas fincadas na escravidão e executado 

majoritariamente por mulheres, o trabalho doméstico sempre foi invisível e 

depreciado, promovendo a desvalorização social de quem o realizava.  Bruschini e 
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Rosemberg (1982, p.10) acreditam que essa postura teve as suas origens na 

Revolução Industrial, que dividiu o trabalho em duas esferas distintas: a unidade 

doméstica e a unidade de produção. Como o trabalho doméstico se processava em 

domicílio e era consumido pela família, não havia geração de capital, por isso, 

passou a ser visto como uma atividade secundária.   

   Para explicar a sua baixa remuneração, dizia-se que era difícilquantificá-lo, 

pois podia se realizar em diferentes situações: havia quem trabalhasse e vivesse na 

casa dos patrões, quem trabalhasse todo o dia, mas não dormisse na casa dos 

patrões. Eram as mensalistas. Havia quem trabalhasse uma vez ou mais por 

semana, e eram diaristas. Enfim, eram atividades que permitiam arranjos e 

negociações, necessitando, portanto, de uma legislação específica.  

Silva (2015), estudando o trabalho doméstico no país, aborda os avanços 

trazidos para a regulamentação desse tipo de atividade pela evolução da legislação 

brasileira nesse campo.  

   Por muito tempo, os empregados domésticos não contaram com a proteção 

de leis para o seu trabalho, mas apoiaram-se no Código Civil de 1916 que 

regulamentou muitos contratos trabalhistas, inclusive os do setor doméstico.  Depois 

o decreto nº 16.107, de 1923,aprovou o regulamento de locação de serviços 

domésticos,e especificou quais atividades poderiam ser consideradas como 

tais:cozinheiros e ajudantes, copeiros, arrumadores, lavadeiras, engomadeiras, 

jardineiros, hortelões, porteiros ou serventes, enceradores, amas secas, costureiras, 

damas de companhia e, de um modo geral, todos os que se empregamem outros 

serviços de natureza idêntica quer em hotéis, restaurantes ou casas de pasto, 

pensões, bares, escritórios ou consultórios e casas particulares. 

Foi em 1941, no governo de Getúlio Vargas, que o decreto-lei 3.078 dispôs 

sobre a locação de empregados nos serviços de domésticos, explicitando os direitos 

e deveres do empregador e do empregado.Esta lei tornou obrigatório o uso de 

carteira profissional para os empregados domésticos em todo o país e definiu o 

trabalhador doméstico como aquele que “presta serviços em residências particulares 

mediante remuneração”.  
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     Pelas suas características especiais, o trabalho doméstico foi uma das 

atividades não regularizadas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 

1943. Mas, foi a lei 5859 de 1972 que deu real proteção a esses trabalhadores. Com 

ela obtiveram o direito a férias anuais remuneradas de 20 dias a cada 12 meses de 

trabalho, que deveria ser prestado a mesma pessoa ou família. Foi permitida a 

inclusão do empregado doméstico no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS). Foram assegurados ao trabalhador doméstico os benefícios e serviços da 

Previdência Social como segurados obrigatórios (as contribuições ficaram divididas 

entre empregado e empregador: 8% para cada um). Os empregados demitidos por 

justa causa passaram a ter direito ao seguro desemprego. 

      A Constituição de 1988 conferiu um teto salarial para os empregados 

domésticos, que passaram a ter o direito de receber o salário mínimo. Também 

fizeram jus ao décimo terceiro salário baseado na remuneração integral. A jornada 

de trabalho passou a ser fixada em oito horas diárias, férias anuais remuneradas 

com 1/3 a mais do que o salário normal, licença gestante com duração de 120 dias, 

licença paternidade, aviso prévio, aposentadoria por idade, contribuição e invalidez. 

      Com a lei 11.324, de 2006, os empregados domésticos fizeram jus a 30 

dias de férias remuneradas, gozo dos feriados civis e religiosos que não poderiam 

ser descontados do salário assim como o fornecimento de alimentação, moradia, 

vestuário e higiene. A empregada doméstica gestante teve o emprego garantido 

desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 

       A Emenda Constitucional 72/2013,denominada de PEC das Domésticas, 

equiparou os direitos trabalhistas dos empregados domésticos aos dos 

trabalhadores urbanos e rurais. Os direitos constitucionais assegurados 

são:indenização em despedida sem justa causa, seguro-desemprego, FGTS, 

garantia de salário mínimo para quem receba remuneração variável, adicional 

noturno, proteção do salário, sendo crime a retenção dolosa de pagamento, salário-

família, jornada de trabalho de oito horas diárias e quarenta e quatro horas 

semanais, direito a hora-extra, observância de normas de higiene, saúde e 

segurança no trabalho, auxílio creche e pré-escola para filhos e dependentes até 

cinco anos de idade, seguro contra acidente de trabalho, proibição de discriminação 

em relação à pessoa com deficiência, proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre aos menores de dezesseis anos. 
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DaMatta (2013,p.2), em artigo da revista Época online, escreve sobre as 

transformações que a Proposta de Emenda Constitucional (PEC das domésticas) 

provocaria no modelo social e na concepção de trabalho doméstico na sociedade 

brasileira, iniciando pelo “sistema de subordinação entre o masculino e o feminino”. 

Geralmente, as leis são feitas para a rua, deixam de 
lado o mundo doméstico. As leis são feitas para o 
cidadão, não para o pai de família, para a mulher 
independente, para o filho e, no caso, para a 
empregada doméstica. Elas não atingem nossas 
rotinas diretamente. Eis que a lei das domésticas 
sacudirá o edifício da vida social, começando com 
os tradicionais elos entre os gêneros. 

Segundo o antropólogo, as mudanças afetariam mais os atores que 

participam do trabalho doméstico, como as funções e os papéis exercidos por cada 

um dos envolvidos, homens, mulheres, filhos, empregadas e patrões. 

No mesmo artigo, DaMatta (2013, p. 2), expõe a dificuldade de mexer no lado 

afetivo das relações pessoais no Brasil também existentes nas relações de trabalho. 

Como regular, eis o problema, e formalizar aquiloqu

e é buscado e pago porque é pessoal, como o carin

ho com  as crianças (no caso das babás), a comida 

saborosa (no caso das cozinheiras) e a limpeza efic

iente, ainda dever sagrado da mulher no Brasil?  Co

mo transformar a casa em uma empresa se a casa, 

no Brasil, tem sido seu justo oposto? 

As representações do doméstico e da empregada doméstica são criadas por 

saberes e crenças de sujeitos que constituem uma sociedade calcada em uma 

cultura patriarcal em que se valoriza a família, enfatizando a reprodução, tanto no 

sentido de procriação como no de reproduzir os modelos já postos e a mulher 

cumprindo o papel de esposa, mãe e dona de casa. 

No contexto brasileiro, a empregada doméstica muitas vezes começa a 

trabalhar jovem, sem nenhuma preparação adicional que não seja a sua própria 

experiência de vida.É com ela que vai enfrentara responsabilidade de cuidar das 

casas de outras pessoas. Em pesquisa feita em março de 2017, o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2017) declarou que o país tinha 13,5 milhões de 

pessoas desempregadas, mas que os seis milhões de empregados domésticos 

continuavam ainda em seus empregos, o que prova a importância que este setor 
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tem no cotidiano de muitas famílias. O trabalho dessas servidoras é extremamente 

necessário na residência daqueles que trabalham fora e não têm com quem deixar 

suas crianças ou seus idosos. 

 Apesar do amparo jurídico que os trabalhadores domésticos obtiveram no 

Brasil, não se pode afiançar que, em um país tão grande e desigual, a formalidade 

tenha vencido a informalidade, que sempre caracterizou a contratação e a prestação 

desse tipo de serviço – deixando sempre as duas partes vulneráveis. 

Para se tornarem menos vulneráveis e protegerem seus direitos, as 

empregadas domésticas brasileiras vêm criando, a partir da segunda metade do 

século XX, mais precisamente dos anos 60, associações profissionais. Kofes 

(2001,p. 302) registra o surgimento de algumas delas e as atividades que 

desenvolvem para defender os interesses dessas trabalhadoras.  

Reportagem sobre os diretos das domésticas e movimentos sindicais, 

publicada na revista Maria, Maria (UNIFEM, 2002, p.54), também atesta movimentos 

contemporâneos nesse sentido: 

(...) Ficou claro que as representantes das 
trabalhadoras domésticas estão começando uma 
nova história no sindicalismo. Elas estão puxando 
para a cidadania uma categoria, em geral, 
esquecida pelo discurso e pela prática sindical 
brasileira, que fala de trabalhadores, mas muito 
pouco das trabalhadoras domésticas. 

Executando uma atividade que,por sua trajetória e características, sempre foi 

relegada a um segundo plano na sociedade brasileira, as empregadas domésticas, 

sobretudo a partir da segunda metade do século XX, não só com as iniciativas 

governamentais em regulamentar o trabalho doméstico, mas também com os 

movimentos empreendidos por sua própria categoria profissional, vêm adquirindo 

visibilidade no cenário trabalhista do país.  
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3. Metodologia  

 Neste capítulo, abordaremosos objetivos de nossa pesquisa, apresentaremos 

o corpus analisado e os critérios utilizados para sua composição e análise, 

explicitaremos as bases teóricas que guiaram a investigação e, finalmente, 

descreveremos a dinâmica de sua realização.   

Temos como objetivo geral pesquisar as representações da empregada 

doméstica em textos verbais e não verbais de livros didáticos de português para 

estrangeiros publicados no Brasil entre a década de 1940 e a de 2000.    

Nossos objetivos específicos são os seguintes: 

 Verificar, em cada material didático selecionado, se há textos 

verbais e não verbais com representações de empregadas 

domésticas. 

 Observar a localização desses textos na obra e descrever as 

representações encontradas do ponto de vista linguístico e 

imagético.        

 Buscar convergências e divergências entre as representações 

encontradas nas obras de diversos autores, períodos e regiões 

brasileiras. 

 Verificar, nas representações encontradas, se há traços 

estereotipados.  

 Observar, nas representações encontradas, reflexos do contexto 

social em que se inscrevem.  

 Examinar se as representações identificadas extrapolam os 

limites de tempo e do espaço em que foram criadas e se 

projetam na contemporaneidade.  

O corpus analisado foi composto, inicialmente,a partir de um conjunto de 

livros didáticos constantes na cronologia proposta em 2011 por Almeida (ver Anexo 

A) para materiais didáticos de PBE publicados no Brasil, sendo expandido com a 

obra de Mariani e Oliveira (1998) Português tal qual se fala no Brasil. 

Embora o segmento inicial da cronologia de Almeida (2011, p. 146) inclua 

também sete obras de autores estrangeiros publicadas no Brasil entre as décadas 

de 1880 e 1940 e destinadas a públicos específicos de falantes de alemão e árabe, 
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elas não foram examinadas nesta pesquisa, tendo em vista ser difícil o acesso aos 

raros exemplares em circulação e ao conteúdo de grande parte delas, escrito 

emalemão.  

Tomamos como marco temporal inicial para a seleção dos livros didáticos 

examinados nesta pesquisa a década de 1940, na qual o governobrasileiro volta seu 

olhar para os trabalhadores, inclusive os domésticos. Utilizamos como marco 

temporal final para aseleção das obras examinadas o ano de 2010, que encerra a 

cronologia de Almeida (2011).  

Examinando os 42 livros relacionados por Almeida (2011) nesse período, 

encontramos em oito deles (um com dois volumes) representações da empregada 

doméstica. Em três dessas oito obras,essas representações já tinham sido 

registradas, com outros propósitos de estudo, por Júdice (2007) e Carvalho (2015). 

Abaixo relacionamos essas oito obras (nove volumes), seguidas do ano da edição 

analisada e das siglas que criamos para utilizar na dissertação quando isso se fizer 

necessário por questões de concisão.  

TÖPKER, H.W. A língua portuguêsa para estrangeiros.2 ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 1948. (LPE) 

RAMALHETE, R. Tudo bem-1. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1984. (TB-1) 

RAMALHETE, R. Tudo bem-2. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1984. (TB-2) 

LAROCA, M.N. de C.; BARA, N.; PEREIRA, S.M. da C. Aprendendo 

português do Brasil. São Paulo: Pontes, 1992.  (APB) 

MARIANI, N.; OLIVEIRA, R.M.B.C. Português tal qual se fala no Brasil. 

Ribeirão Preto: Mauá, 1998.  (PTQFB) 

LIMA, E.E.O.F.; IUNES, S.A. Falar...Ler...Escrever...Português. Um 

cursopara estrangeiros. São Paulo : EPU, 1999. (FLEP) 

PONCE,M.H.O.;BURIM,R.B.A.;FLORISSI,S. Bem-Vindo! A língua 

portuguesano mundo da comunicação. São Paulo: SBS, 1999. (BV) 

LIMA , E.E.O.F. et al. Novo Avenida Brasil -1.São Paulo: EPU, 2008.  (NAB-

1) 
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DELL‟ISOLLA, R.; ALMEIDA, M. J. A. Terra Brasil: curso de língua e 

cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008.  (TBr) 

Em cada livro didático, buscamos, nos textos verbais que o integram, 

representações de empregadas domésticas, registrando lição/unidade e página da 

obra em que se inscreviam e, quando existente, o título do texto. Reproduzimos na 

dissertação (no corpo do texto ou em anexo) as passagens dos textos verbais com 

representações, e, por vezes, citamos outros textos que as precediam ou que as 

sucediam imediatamente. Observamos se os autores são do gênero masculino ou 

feminino, acreditando que isso interfere na construção das representações sociais. 

Examinamos ainda se os textos verbais são autênticos ou não e em que tipo textual 

se configuram (expositivo3 ou dialogal).  

Em relação aos textos não verbais, além de localizá-los na obra, também os 

reproduzimos na dissertação (em anexos), observamos se constituem desenhos 

ilustrativos ou fotografias e se têm fontes citadas.  

Consideramos representação social, com base em Jodelet (2001, p. 8), como 

“uma forma de conhecimento socialmente elaborada e compartilhada, que tem 

objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social”. Temos em mente que, os textos utilizados por diferentes grupos 

para interagirem numa dada sociedade, influem sobre as representações que os 

membros têm do seu grupo e dos demais grupos. 

As representações de uma identidade social presentes no conjunto de textos 

elaborados e/ou selecionados pelo autor de um livro didático de língua estrangeira 

configuram, em sua perspectiva pessoal, que, por sua vez, se inscreve naquela dos 

grupos sociais em que se insere, o objeto do dizer, também marcado pelo efeito que 

quer produzir nos aprendizes.  

Essas representações de uma língua e de uma cultura estrangeiras podem 

contribuir para a construção pelos aprendizes de suas próprias representações, 

reforçando ou enfraquecendo estereótipos. A noção de estereótipo que nos orienta 

neste estudo tem por base Zarate (1998, p.19), que concebe estereótipo como um 

caso particular de representação, um processo interpretativo redutor, que pode ser 

considerado de forma negativa (como uma atividade discriminatória) ou de uma 

forma mais positiva (como uma apropriação inicial do objeto representado).   

                                                           
3
 Usamos o termo “narrador” para nos referirmos à voz do autor do texto expositivo.   
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Após a localização e descrição dos textos com representações de 

empregadas domésticas, analisamos qualitativamente o material, observando os 

componentes linguísticos e discursivos, no caso dos verbais, e a configuração das 

imagens, no caso dos não verbais.  

Nos textos verbais, observamos, nos diálogos, o tratamento e as formas 

verbais utilizadas para dar e aceitar ordens; nos textos expositivos, observamos as 

formas verbais utilizadas em referência às ações praticadas pelas empregadas 

domésticas e os adjetivos que as caracterizam.  

Nos textos não verbais, examinamos o plano em que se apresenta o 

personagem e sua caracterização física (altura, cor, postura, fisionomia) e também a 

vestimenta.   

Todos esses traços foram observados nos contextos em que são 

apresentadas as empregadas domésticas – espaço, tempo, situação e personagens 

com os quais interagem nas situações configuradas nos textos analisados.  

Observamos ainda a presença de estereótipos e buscamos convergências e 

divergências entre as representações encontradas nas oito obras, já relacionadas, 

considerando autoria, região e período em que foi publicada, tentado articulá-los 

com o contexto socialde cada período de publicação. 

Examinamos, finalmente,se as representações da empregada doméstica 

encontradas são características do tempo e espaço de sua criação ou têm 

afinidades com outras, configuradas em outros períodos e lugares.  
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4. Análise do corpus 

Neste capítulo, vamos analisar,em textos verbais e não verbais de materiais 

didáticos de PBE publicados no Brasil as representações da empregada doméstica, 

levando em conta os estudos mencionados no capítulo 2 e as diretrizes explicitadas 

no capítulo 3.  

Foram examinadosoito livros didáticos de Português para Estrangeiros, 

publicados entre as décadas de 1940 e 2000.Em seguida, vamos relacioná-los 

novamente para facilitar o acompanhamento pelo leitor do desenvolvimento da 

análise.  

TÖPKER, H.W. A língua portuguêsa para estrangeiros.2 ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 1948.(LPE) 

RAMALHETE, R. Tudo bem-1.Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1984.(TB-1) 

 LAROCA, M.N. de C.; BARA, N.; PEREIRA, S.M. da C. Aprendendo 

português do Brasil. São Paulo: Pontes, 1992. (APB) 

MARIANI, N.; OLIVEIRA, R.M.B.C. Português tal qual se fala no Brasil. 

Ribeirão Preto: Mauá, 1998.(PTQFB) 

LIMA, E.E.O.F.; IUNES, S.A. Falar...Ler...Escrever...Português. Um 

cursopara estrangeiros. São Paulo : EPU, 1999. (FLEP) 

PONCE,M.H.O.; BURIM,R.B.A.;FLORISSI,S. Bem-Vindo! A língua 

portuguesa no mundo da comunicação. São Paulo: SBS, 1999. (BV) 

LIMA , E.E.O.F. et al.Novo Avenida Brasil -1.São Paulo: EPU, 2008. (NAB-1) 

DELL‟ISOLLA, R.; ALMEIDA, M. J. A. Terra Brasil: curso de língua e 

cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008. (TBr) 

Começamos pela obra A língua portuguêsa para estrangeiros(TÖPKER, 

1948), descrita pela primeira vez por Júdice e Almeida (2006) e pesquisada por 

Júdice (2007; 2010) em relação às representações do Brasil e dos brasileiros.  
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Nessaobra, publicada, no quadro das leis nacionalistas e trabalhistas do 

governo Vargas e retratando um ambiente de classe média alta de São Paulo, 

Júdice (2007) analisou, entre outras atividades exercidas por personagens femininos 

no espaço da casa, aquelas de empregadas domésticas.  

Na obra de Töpker, observamos os textos verbais (não há textos não verbais) 

em que a autora apresenta o cotidiano de uma família típica de classe média alta ou 

alta, representada nos anos 40, na cidade de São Paulo (a família Prado). 

Nas lições 10 e 11, intituladas A feira, é mostrado o compartilhamento da 

função de abastecimento da casa por patroa e empregada, cada uma com papel 

diferente. A primeira com papel de decidir e a segunda com papel auxiliar, que 

também poderia ser desempenhado por outros serviçais, como carregador ou 

motorista. Observe-se que a patroa tem identidade e a empregada, a ela vinculada 

pelo pronome possessivo “sua”, não tem.   

A Sra. Prado (Dona Maria) vai duas vezes por 
semana com sua empregada à feira a fim de 
comprar tudo de que ela precisa, como frutas, 
legumes, verduras, peixe, secos e molhados etc. 

 (LPE, p. 38) 

................................................................................... 

Muitas senhoras não levam a sua empregada 
consigo, porém ajustam(tomam) um carregador 
para levar os mantimentos à sua residência. Outras 
senhoras vêm de automóvel para fazer compras. 

 (LPE, p. 41). 

 

A lição 33, A nova residência da família Prado (Töpker, 1948, p. 111-112), 

descreve o quarto dos empregados como um local separado do restante da casa, 

porém bem cuidado: “Por cima da garagem, acham-se os quartos dos 

empregados. Todos os quartos são muito bem pintados”. 

Cleser, em seu livro O lar doméstico, publicado na primeira década do 

século XX para ensinar às senhoras de classe média e alta a dirigir sua casa, 

apresenta um capítulo intituladoO quarto da criada, no qual já chama a atenção 
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para um costume de então – o de a patroa fiscalizar a aparência, a ordem e a 

limpeza dessa dependência: 

Uma bôa dona de casa dispensa também a esse 
commodo sua preciosa atenção(...) o revista 
diariamente para que esteja sempre bem arejado e 
em ordem. As paredes devem ser caiadas e 
limpas.(Cleser, 1906, p. 156)   

O texto da lição 34 do livro de Töpker, A sala de estar e os terraços 

daresidência do Sr. Prado, comenta que o chefe da família comprou uma 

enceradeira e um aspirador de pó para otimizar o trabalho da arrumadeira, tendo 

em vista torná-lo  mais prático, rápido e racional. A autora acrescenta que, com o 

uso dos eletrodomésticos: 

 A arrumadeira está muito contente, porque agora 
poupa muito tempo, e, quase não precisa mais de 
vassouras, espanadores, escovas, escovão e 
panos para fazer a limpeza da casa. 

(LPE, p. 116)  

Na lição 35, A sala de jantar da família Prado, o ambiente das refeições da 

família é descrito com detalhes relativos ao mobiliário, aos utensílios e ao bom 

serviço prestado pela copeira e pela cozinheira, empregadas que seguem as 

ordens da patroa, com a devida organização da mesa e a competente preparação 

da comida: “A copeira arranja muito bem a mesa para diferentes refeições(...) A 

Sra. Prado tem uma cozinheira ótima, que sabe cozinhar como poucas (Töpker, 

1948, p. 119).  

Outro material didático analisado em nossa pesquisa, agora da década de 

1980, o livro Tudo Bem, de Raquel Ramalhete, cujos textos refletem 

principalmente contextos do Rio de Janeiro, observamos, na página 43 do 

primeiro volume, em diálogo criado pela autora (ver Anexo B), a representação de 

uma interação entre uma patroa de classe média e sua empregada, que acumula 

funções externas e internas ao ambiente doméstico: paga contas, faz compras, 

passa a roupa, cozinha e controla as idas e vindas dos familiares.  A atitude da 

patroa é inquisitorial, fazendo uma espécie de interrogatório para verificar o 

cumprimento das tarefas pela empregada, usando verbos de ação (...foi ao 

banco?...pagou a conta do telefone? Comprou feijão? Passou aquele meu 
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vestidoamarelo? Botou o peixe no congelador?) e culminando com um imperativo 

(Então prepare à milanesa para o jantar). 

Em outro ponto da obra de Ramalhete (1984, p. 131, v.1), em exercício que 

solicita a criação pelo aprendiz estrangeiro de frases no imperativo (ver Anexo C) 

surge, entre outras, a ilustração de uma patroa, com ar autoritário, entregando 

uma sacola de compras a uma empregada doméstica, negra, com cabelos quase 

inteiramente cobertos por um lenço, com postura submissa e vestimentas 

simples.   

Ainda no livro Tudo Bem, a autora insere, para leitura pelos estrangeiros, 

um texto da revista Isto É, intitulado “Só para faxineiras. A safra de prédios sem 

quarto de empregada” (ver Anexo D). Esse texto aborda a tendência à eliminação 

do quarto e do banheiro de empregada em novos apartamentos lançados pelas 

imobiliárias de São Paulo e do Rio de Janeiro visando à classe média (média e 

baixa), e relaciona essa tendência a uma nova configuração das relações entre as 

famílias desses centros urbanos e as empregadas domésticas: “Quando se 

instala em um desses apartamentos, a família, se tem empregada, a despede e 

contrata faxineiras” (RAMALHETE, 1984, p. 5, v.2).  

Kofes (2001, p. 162) destaca que, com a diminuição do número de 

empregadas domésticas ou as suas novas versões nas casas brasileiras, 

causada por crise econômica, encarecimento dessa mão deobra (inclusive pela 

ampliação dos direitos trabalhistas), a divisão do trabalho na unidade doméstica 

pode ser redefinida. Ressalta ainda que, por outro lado, a desigualdade social, os 

efeitos do desemprego e da não qualificação profissional de muitas mulheres 

ainda contribuem para a manutenção da categoria em nossa sociedade.  

Na década de 1990, encontramos em 1992, em Aprendendo Português do 

Brasil, de Laroca, Bara e Pereira, uma breve aparição de empregada doméstica, 

no diálogo que abre a Unidade 2, intitulado No Café da Manhã. Nele a empregada 

doméstica é apresentada pelo apelido, Cida, e representada como responsável 

pela alimentação da família e cuidados com as crianças e recebendo uma 

solicitação e uma reclamação de uma delas: 
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Carlinhos: - Cida, estou com vontade de levar um 
sanduíche de merenda. De presunto e queijo, 
ouviu?  

Cida (empregada): - E o que é que você vai beber? 
Suco de laranja? 

-Carlinhos: - Não, Cida! Todo dia eu bebo a mesma 
coisa! Hoje vou levar um refrigerante. 

Cida: - Então você vai ter que comprar lá no 
colégio.    

(APB, p. 16) 

Kofes (2001. p.136) destaca o comportamento dos que “na família, se 

socializam para o mando”, como no caso o personagem Carlinhos.   

Da mesma década, temos, de 1998, a obra Português tal qual se fala no 

Brasil. Analisando estelivro didático, podemos verificar que tem como fio condutor 

o cotidiano de uma família do interior paulista de classe média, a família Silva: o 

pai é advogado, a mãe é médica e os três filhos estudam em diferentes graus de 

ensino.  

Na última frase do texto verbal expositivo da Lição 1 (p. 6),intitulado A 

residência da família Silva, é apresentada a empregada doméstica: “Luísa, a 

empregada doméstica, mora com a família há muitos anos.” No Vocabulário 1 

dessa mesma lição (p. 7) há um quadro com o título Família, em cujo lado 

esquerdo surge uma ilustração agrupando pai, mãe e filhos. Do lado direito do 

quadro, um pouco afastada, há uma imagem com a legenda “Empregada 

doméstica”, na qual surge uma mulher jovem, branca, uniformizada com os 

cabelos cobertos por um lenço e trazendo nas mãos um recipiente que parece ser 

de produto de limpeza e um espanador(ver Anexo E).Seguem-se outras 

ilustrações: uma intitulada “Profissões”, na qual ela não é incluída, e outra, 

“Quarto de empregada”, ondeé representada ao lado de uma cama e um armário. 

Na Lição 2 (p. 8), em diálogo cujo título é O café da manhã,há duas falas 

direcionadas àempregada doméstica: “- Luísa, pode servir a mesa” e “- Luísa, 

guarda almoço para o Eduardo”. A primeira ordem dada pela patroa é precedida 

de um auxiliar modal, já a segunda é formulada com uma forma verbal de valor 

imperativo.  



 

43 
 

No Vocabulário 2, referente a essa lição, pode ser visto um quadro cujo 

título é Café da Manhã, no qual o patrão, sentado à mesa, é servido pela 

empregada doméstica.  

Na Lição 3, intitulada Ida para a escola/ o trabalho (p. 10), a empregada 

Luísa reaparece, recebendo ordens(formas de imperativo) da patroa: a) “- Luísa, 

prepare aquelas verduras e legumes que deixei em cima da pia, para o almoço. 

Faça uma bela salada, bife a milanesa e purê de batata.” Ao que a empregada 

responde respeitosamente “- Sim, senhora”.  A patroa continua“- E deixe o suco 

para preparar na hora, senão as laranjas perdem as vitaminas”, fala que é 

seguida de comentário do patrão, ao que parece em defesa da empregada “- Meu 

bem, ela até já decorou isso...,” ,que merece a seguinte resposta da mulher “ – 

Nunca é demais lembrar.“ 

O detalhamento das instruções e a repetição das ordens dadas pela patroa 

à empregada que, na primeira lição, é apresentada como morando com a família 

há muitos anos e, portanto, conhecendo bem os seus hábitos, e o comentário final 

da patroa levam a crer que ela duvida da competência de Luísa para seguir as 

suas ordens e as reforça com recomendações que fazem parte do ritual 

doméstico diário apontado por Kofes (2001) ao analisar as interações 

patroa/empregada nas três famílias cujo cotidiano foi observado e analisado em 

sua obra.  

Kofes (2001, p. 166) menciona ainda que as patroas declaram que valores 

como confiança e a adequação aos costumes da casa só são adquiridos pelas 

empregadas com o tempo. 

Neste livro didático, a empregada, que já parece conhecer o ritmo e o 

trabalho da casa, é sempre chamada pelo nome. A patroa, no papel de dona de 

casa, sempre dando os comandos do que Luísa tem que fazer(uso de formas de 

imperativo). Podemos observar isso no diálogo da lição 3, anteriormente 

analisada:  

– Luísa, prepare aquelas verduras e legumes que 
deixei em cima da pia, para o almoço. Faça uma 
bela salada, bife à milanesa e purê de batata. 

– Sim, senhora. 
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– E deixe o suco para preparar na hora, senão as 
laranjas perdem as vitaminas.  

(PTQFB, p. 10) 

No vocabulário ilustrado da mesma lição (p. 11), o Vocabulário 3,  surge, 

em um retângulo encimado pelo título Preparo da comida, uma ilustração de 

Luísa, que é representada preparando a refeição da família e tendo ao seu lado 

os ingredientes e os pratos mencionados pela patroa. A empregada usa uniforme 

e lenço na cabeça conforme certos ideais de higiene.(ver Anexo F)  

NaLição 4, intitulada Ida para a escola/o trabalho(p. 10), continua a mesma 

postura da patroa com a empregada, que confere, pergunta, solicita e estabelece 

a ordem de realização das tarefas, pensando em racionalizar o trabalho da 

doméstica ( Kofes,2001, p. 268) : 

– Luísa, você varreu a casa e tirou o pó dos móveis, 
pela manhã, não é mesmo? 

– Só falta a cozinha, que eu limpo depois de lavar a 
louça. 

– Hoje você tem roupa para lavar? 

– Hoje não, lavei tudo segunda-feira. Por quê? 

– É que preciso que você passe umas peças que 
estão levemente amassadas, se não tiver outro 
serviço. 

– Pode deixar. Eu só tenho de molhar as plantas, 
mas sempre faço isso à tardinha, quando o sol não 
está forte mais. 

– Então, regue as plantas depois de passar a 
roupa.  

(PTQFB, p.12) 

No Vocabulário 4, aparecem de novo imagens de Luísa, em múltiplas 

funções: dessa vez varrendo a casa, tirando o pó, lavando a louça e passando a 

roupa.   

Na Lição 5, intitulada Período da Tarde, (p. 14), Luísa é “promovida” a 

secretária, ao ser solicitada para marcarhora na cabeleireira e na manicure para a 

patroa. 
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– Luísa, telefone para cabeleireira, para mim, 
enquanto me arrumo. Pergunte se ela pode me 
atender à tardinha, quando eu sair do consultório. 
Preciso cortar os cabelos. 

.................................................................................. 

– A senhora vai fazer as unhas também? 

– Vou. 

– Então pode ir, que já marcaram a sua hora. É às 
cinco. 

– Obrigada. 

(PTQFB, p.14) 

 

Logo em seguida, no Vocabulário 5, Luísa aparece novamente, falando ao 

telefone.  

Na Lição 6, em diálogo denominado Jantar em família (p. 16), a dona da 

casa, tendo em vista organizar o trabalho doméstico e evitar um atraso no serviço 

da empregada, possivelmente em respeito ao seu horário de trabalho, chama os 

filhos para jantar, ocasião em que Luísa precisa servir a mesa. 

– Venham todos para a mesa, pois a Luísa vai 
servir o jantar uma vez só. Não quero atrasar o 
serviço dela. 

– Vocês querem sopa ou vão direto na salada? 

– Pode servir a sopa primeiro, Luísa, depois cada 
um se serve à vontade.  

(PTQFB, p.16) 

Luísa não aparece entre as imagens do Vocabulário 6(p. 17), destinado a 

ilustrar e nomear os itens referentes ao jantar, aos programas de tevê noturnos 

assistidos pela família  e à preparação para dormir.  

Na Lição 7 (p. 18), intitulada O aniversário de João Antonio, a empregada e 

a patroa trabalham em “equipe”,conferindo os preparativos para a festa, pois 

quando algo diz respeito aos cuidados coma família, a dona da casa acha 

necessário estar presente. Luísa e a patroa conversam sobre os preparativos da 
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festa e conferem os itens comprados para a mesma. Após estar tudo conferido, a 

patroa chama Luísa para ajudar a preparar doces e salgados.  

O diálogo entre as duas, mais precisamente a fala da dona da casa,sugere 

que Luísa trabalha na casa há muito tempo e já conhece os hábitos da patroa.e 

que os serviços mais leves, como os de decoração, são feitos ou orientados pela 

patroa.  

– Luísa, trouxeram as compras que fiz para o 
aniversário? 

– Sim, patroa; quem vai fazer o bolo? 

– Você sabe que o bolo e as balas eu costumo 
encomendar. Já que temos que fazer os doces e os 
salgadinhos. 

– Entregaram todos os convites? 

– Acho que sim. Agora venha me ajudar com os 
enfeites, pois há muita bexiga para encher e tenho 
que preparar os saquinhos-surpresa. 

– Enquanto a senhora enrola os docinhos, eu faço a 

massa dos salgados e já deixo tudo pronto para 

assar. 

– Parece que o bolo e as balas já chegaram. 

Vamos andar mais rápido, para que tudo saia bem.  

(PTQFB), p. 18) 

Observe-se que, apesar de a empregada ter bons dotes culinários, alguns 

comestíveis para a festa são comprados prontos, o que está de acordo com a 

realidade descrita por Kofes (2001, p.146), na qual as famílias com boa situação 

financeira têm frequentemente esse tipo de gasto. Observe-se ainda que a filha 

da  patroaparticipa da preparação da festa, compartilhando trabalhos com a mãe:  

– Mamãe, já arrumei a mesa do bolo com as balas. 

Só faltam os docinhos. 

– Já vai, Vera Lúcia. Estão quase prontos.  

(PTQFB, p.18) 
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Kofes (2001,p.151) registra, nas casas em que há empregada doméstica, que 

as filhas da família, embora ajudem pouco no trabalho doméstico, têm uma 

participação mais visível que a dos filhos.  

No Vocabulário 7, Luísa surge de novo, fazendo os doces, abrindo massa e 

servindo cafezinho para a patroa, que já encheu as bexigas para a festa. Na 

imagem em que Luísa serve o café, semelhante ao que ocorre no desenho que 

consta na cartilha do Mobral apresentada por Kofes (2001, p. 272), uma legenda 

reforça quem é a patroa e quem é a empregada(ver Anexo G). 

A festa é apresentada na Lição 8 (p. 20), aberta por uma fala em que a filha 

dá uma ordem à empregada  “-  Luísa, atenda à campainha”. Amãe pede para a 

própria filha atender, pois a empregada está fazendo outro serviço a ela atribuído 

pela patroa, que tem prioridade na hierarquia familiar de mando: 

–Luísa, atenda à campainha. 

– Ela está ocupada na cozinha, minha filha. Atenda 

você mesma e, se for algum convidado, receba-o 

por mim. Estamos terminando os preparativos. 

– Posso servir as bebidas, mamãe?  

(PTQFB,p. 20) 

A mãe organiza as tarefas da filha levando em conta os papéis sociais 

femininos, dando comandos e fazendo recomendações de maneira semelhante a 

que usa com Luísa: 

– Posso servir as bebidas, mamãe? 

– Pode. Os refrigerantes estão na geladeira. Use 
somente os copos plásticos e pegue os 
guardanapos de papel no armário da copa. 

– Vera Lúcia, na hora de soprar as velinhas do bolo, 
não se esqueça de tocar o “Parabéns” ao piano.  

(PTQFB, p. 20) 

E no Vocabulário 8, a empregada está ausente das  ilustrações.  
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Luísa desaparece nas lições 9 e 10, intituladas Final de semana e A 

churrascaria, reaparecendo uma menção a ela na Lição 11,O Domingo emfamília, 

na qual o diálogo deixa entrever que a família vai sair para passear e uma fala do 

pai menciona que a empregada finalmente tem sua merecida folga: 

– Pai, leve minha vara de pescar junto com a sua. 

Quero ver se consigo pegar um peixe para o 

almoço. 

 – Nada disso, moleque. Hoje, vamos almoçar lá 

mesmo, pois demos folga a Luísa (...) 

(PTQFB, p. 26) 

Observe-se que a folga, então já instituída por lei, é mencionada pelo patrão 

mais como uma espécie de dádiva - “...pois demos folga a Luisa” - do que como 

um  direito, como poderia ser, por exemplo, em  “... pois é a folga da Luisa”.  

No Vocabulário 11, a empregada doméstica está representada em sua 

saída para a folga dominical, ao retirar o uniforme e o lenço, pendurá-los em um 

cabide, despindo-se assim, por um dia, de seu papel social na casa.(ver AnexoH).  

Da lição 12 até a 18, que se referem a atividades externas à casa,  férias, 

viagens, espetáculos, festas e passeios, Luísa não está representada.   

A empregada doméstica representada na obra de Mariani e Oliveira, além 

de fazer todo o serviço, limpando a casa, cozinhando e servindo os membros da 

família, ainda faz serviços de secretária, como atender o telefone e marcar horário 

para a patroa no cabeleireiro e na manicure. Nem os meninos nem o marido 

aparecem colaborando com as tarefas domésticas. Além de ser feito, na maior 

parte, por Luísa, o trabalho doméstico é, às vezes, dividido com a dona da casa e, 

mais raramente, com a filha desta, em sintonia com o que expõe Kofes em sua 

pesquisa (2001). 

Do final dos anos 1990, mais precisamente de 1999, temos o livro 

Falar...ler...escrever....português. Um curso para estrangeiros, de Lima e Iunes, 

no qual, numa atividade que focaliza uso de construções interrogativas e de 

verbos, há uma ilustração de uma faxineira varrendo uma sala. A imagem da 
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faxineira representada com uma face oriental é precedida da pergunta “Quem foi 

que você viu?” e sucedida pela resposta “Eu vi a faxineira”. (ver AnexoI). 

Em muitas casas, a mão de obra da tradicional empregada doméstica, que 

muitas vezes até morava com a família, vem sendo substituída pela da faxineira e 

pela divisão do trabalho pelos membros da família.   

Na transição dos anos 1990 para os 2000, temos Bem-Vindo!de Ponce, 

Burim e Florissi, que, na Unidade 9,intitulada O Lar,  traz um texto que aborda as 

profissões  de empregada doméstica e de babá em nosso contexto como “duas 

das profissões mais importantes nos dias de hoje”: 

Um dos maiores problemas encontrados por casais 
em que tanto o homem quanto a mulher trabalham 
fora é com quem deixar os filhos. Assim, duas das 
profissões mais importantes nos dias de hoje são a 
de empregada doméstica e a de babá.   

(BV, p. 88)  

Destaca que a preparação específica para a profissão se faz na prática, 

pois não há cursos preparatórios e que essas mulheres em geral começam a 

trabalhar muito jovens:  

Infelizmente esses profissionais normalmente não 
passam por cursos preparatórios e todo o 
aprendizado é feito em suas próprias casas ou em 
locais de trabalho, onde, muitas vezes, começam a 
trabalhar ainda muito jovens. 

(BV, p. 88)  

Acrescenta que nas grandes cidades brasileiras é frequente que adultos que 

trabalham muito precisem de babás e empregadas domésticas, que, por vezes, 

assumem até responsabilidades que, em grande parte, caberiam aos pais: 

Nas grandes cidades brasileiras, com alguma 
frequência, as empregadas domésticas e as babás 
dormem no “serviço” e têm a grande 
responsabilidade de cuidar totalmente das casas e 
muitas vezes até da educação das crianças.   

(BV, p. 88) 
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Segue-se ao texto citado uma tarefa em que se pede aos aprendizesque se 

imaginem comopessoas que trabalham muito e queprecisam contratar uma babá 

para cuidar de seus filhos gêmeos e uma faxineira para manter limpa a casa. A 

tarefa solicita que, pensando em uma entrevista com as candidatas aos 

empregos, os aprendizes imaginem perguntas relevantes que fariam sobre seu 

passado, presente, desempenho de suas funções e solução de possíveis 

problemas que possam surgir nos serviços a serem executados.   

Chegando ao ano 2008, encontramos representações de empregadas 

domésticas em duas publicações desse período: Novo Avenida Brasil-1, de Limae 

colaboradores, eTerra Brasil, de Dell‟Isola e Almeida.  

O livro Novo Avenida Brasil-1 (LIMA et al., 2008) faz uma comparação 

entre duas donas de casa. Ambas trabalham fora, dona Cecília, 38 anos, quatro 

filhos, professora e dona Conceição, 43 anos, quatro filhos adolescentes, 

empregada doméstica que trabalha na casa de dona Cecília.(ver Anexo J). 

O cotidiano das duas é descrito na Lição 6, em texto da atividade A1, 

intitulado O dia-a-dia de duas brasileiras, precedido de ilustrações de ambas em 

sua atividade de trabalho. 4 

Dona Cecília é representada na sala de aula, tendo ao fundo um quadro: 

Sou professora, e mãe de 4 filhos. Três vezes por 
semana, dou aula numa escola particular. Como 
nossa casa é grande e dá muito trabalho, tenho 
uma empregada e uma faxineira. As crianças 
almoçam em casa. Durante a semana, à tarde, elas 
têm aulas de inglês, de teclado, de judô e de ballet. 
Eu depois, ou buscá-las. É terrível, mas, o que poso 
fazer? À noite, geralmente, ficamos em casa: mas, 
de vez em quando, às 6as-feiras, meu marido e eu 
saímos. Às vezes, quando o tempo está bom, 
vamos à praia no fim de semana. Temos uma casa 
lá. 

(NAB -1, p.44)  

Dona Conceição é representada na cozinha, diante de uma pia cheia de 

louça.  

                                                           
4
Esse mesmo texto (com pequenas alterações, inclusive nas fotos que o ilustram) surge em publicação anterior 

dos mesmos autores, Avenida Brasil 1, datada de 1991.    
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Moro na periferia, longe do meu emprego. Levanto 
muito cedo, dou café para minha família e vou 
trabalhar. Tomo dois ônibus. Chego às 8 horas na 
casa da minha patroa. Limpo a casa, lavo e passo 
roupa, faço o almoço e arrumo a cozinha. Às 4 
horas, vou para casa. Mais dois ônibus! Em casa, 
eu tenho muito serviço, mas o que posso fazer? 
Meus filhos, graças a Deus, já estão trabalhando: 
dois na fábrica, os outros, num supermercado. O 
Zeca vai à escola à noite. Ele diz que gosta de 
estudar. 

(NAB -1, p. 44)  

Esses textos são seguidos de diálogos da professora com seu marido e da 

empregada com uma amiga, nos quais as mulheres relatam seus diferentes 

cotidianos.  

No diálogo da professora com seu marido, destaquem-se as duas falas 

iniciais, que demonstram que dentro dos papéis sociais femininos, mais 

especificamente aquele de mãe, os cuidados com as crianças não costumam ser 

considerados como trabalho: 

- Puxa! Ainda estou cansada hoje! 

- Verdade? Cansada de quê? Ontem você passeou 

o dia inteiro com as crianças.   

(NAB-1) 

O cotidiano da patroa implica uma casa confortável, com empregadas, filhos 

que estudam em escolas privadas eem cursos particulares, marido, trabalho em três 

dias da semana, lazer e viagens. O da empregada inclui uma casa na periferia, 

distante do local de trabalho, a casa da patroa, onde diariamente arruma, lava, 

passa e cozinha (serviços que também faz em sua própria casa), filhos que 

trabalham na fábrica e no supermercado e um que estuda de noite. Não há menção 

a marido nem tampouco tempo para lazer. 

Em Terra Brasil, de Dell„Isola e Almeida, há, na Unidade 5, um bem-

humorado diálogo intitulado Conversa de patroa eempregada (p.112), no qual patroa 

e empregada, diante do fogão, dialogam sobre a dieta do patrão. O diálogo tem 

como um dos objetivos linguísticos apresentar aspectos do “falar popular brasileiro”, 
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que surgem na fala da empregada. O diálogo é sucedido por atividades que incluem 

um texto expositivo quese propõe a explicar aos aprendizes estrangeiros as 

variantes linguísticas do português, ressaltando que a variante popular e/ou regional 

não deve ser desprezada.  

Na imagem que ilustra o diálogo, a patroa, denominada Dona Cloé, é 

representada como uma mulher branca, alta, cabelos lisos e longos, bem trajada, 

com adereços e salto alto. Já a empregada, denominada apenas como Albertina, é 

representada como uma mulher negra, baixa, trajada com roupas simples, avental, 

lenço na cabeça e sandálias de dedo. (ver Anexo K). 

No texto não verbal, a representaçãoda doméstica como uma mulher negra e 

com uma linguagem que denota escolaridade nula ou precária remete às origens 

dessa categoria profissional no segmento escravo da população brasileira e seu 

percurso até a contemporaneidade como classe social desfavorecida e com acesso 

limitado à instrução formal.     

Ainda neste material, na Unidade 3, encontramos, em um texto intitulado A 

família,a seguinte passagem:  

Se a situação permite, a família emprega uma babá 
permanente às vezes a empregada doméstica 
desempenha esse papel, ampliando assim suas 
funções.  

(TB, p. 63)  

Esse segmento de texto revela a multiplicidade de papéis que a empregada 

tem no contexto doméstico brasileiro, desempenhando não só funções de cuidar da 

casamas também das crianças.   
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5. Resultados  

As representações de empregadas domésticas foram encontradas em 

oitodos 42livros didáticos publicados no Brasil entre a década de 1940 e 2000 que 

constam na relação elaborada por Almeida (2011). Em um deles, registram-se 

nos dois volumes em que a obra é apresentada (TB-1 e TB-2). 

O quadro abaixo relaciona essas obras, identificando-as pelas siglas que 

as designam, ano de publicação da edição analisada, gênero/quantidade dos 

autores (F=feminino; M= masculino), presença de textos verbais - autênticos (A) e 

não autênticos (NA) - e tipos em que se configuram (Exp.=expositivo; 

Dialog.=dialogado) e ainda presença de textos não verbais (Ilustr.= desenho 

ilustrativo; Foto.=fotografia).  

Representações da empregada doméstica em LDs de PBE 

Obra Ano  Autoria Texto verbal Texto não verbal Observação 

Exp. Dialog. Ilustr. Foto 

LPE 1948 F(1) 4 (NA) - - - - 

TB-1 

TB-2 

1984 

1985 

F(1) 

F(1) 

- 

1(A)  

1 

- 

1 

- 

- 

- 

O texto 
expositivo 
autêntico é uma 
matéria da 
revista Isto É, 
datada de 4 de 
abril de 1984.     

APB 1992 F(3) - 1 - -  

PTQFB 1998 F(2) 1(NA) 8 6* -  

FLEP 1999 F(2) - - 1 -  

BV 1999 F(3) 1(NA) - - -  

TBr 2008 F(2) 1(NA) 1 1 -  

NAB-1 2008 F(3) 

M(2) 

1(NA) - - 1**  

*Contando cada página de vocabulário ilustrado como uma única ilustração.  

**Considerando o par de fotos que precede o texto como umaunidade.   
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Observe-se que, depois de registro dessas representações em livro da 

década de 1940, elas só reaparecem na década de 1980, intensificando-se a 

partir da década de1990. As representações de empregadas domésticas 

encontradas inscrevem-se em lições ou unidades cujos títulosas configuram nos 

seguintes espaços e situações:  

Espaços da casa: A sala de estar e os terraços da residência do Sr. Prado; 

A sala de jantar da família Prado(LPE); Residência da família Silva (PTQFB). 

Espaço externo: A feira (LPE) 

Conversa sobre tarefas da casa:Diálogo 2 - Personagens: empregada e 

patroa(TB-1);Conversa de patroa e empregada(TBr). 

Refeições e cotidiano doméstico: No café da manhã(APB); Café da 

manhã(PTQFB);Hora do almoço(PTQFB);Jantar em família(PTQFB);Ida para a 

escola/O trabalho(PTQFB); Período da tarde(PTQFB); O aniversário de João 

Antonio(PTQFB); A festa(PTQFB); O domingo da família(PTQFB); Dia-a-dia 

(NAB-1). 

As oito obras que registram representações de domésticas em textos 

verbais e não verbais são de autoria de mulheres, isoladas ou em grupo, exceto 

uma (NAB-1) que, entre os cinco autores, registra dois do sexo masculino. As 

representações das domésticas, portanto, constam em textos criados, 

selecionados ou aprovados majoritariamente por mulheres e por suas próprias 

representações do universo configurado.  

As representações das domésticas são mais numerosas nos textos 

verbais, predominando nos dialogados. Nas falas dirigidas a essas 

profissionais,sobretudo pelas patroas, e mais raramente, por filha ou filho da 

família empregadora, há muitas frases imperativas e interrogativas. Em uma delas 

(APB), após uma solicitação de um filho, surge ainterrogação “ouviu?” para 

sublinhar o pedido.   

Nas falas dos personagens ou do narrador, duas das domésticas 

representadas são apresentadas por seu prenome (TBr e PTQFB), havendo uma 
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que é apresentada pelo apelido (APB) e outra pelo prenome precedido de Dona 

(NAB-1). E o tratamento utilizado por todos da família para elasé “você”.  

Na fala do narrador (LPE), são relacionados adjetivos a duas empregadas 

representadas: (arrumadeira) contente e (cozinheira)ótima. As categorias 

empregada doméstica e babá também são caracterizadas como “importantes”, 

em outra obra (BV): “duas das profissões mais importantes nos dias de hoje”, 

levando em conta que pai e mãe saem de casa para trabalhar.  

Nas falas dirigidas às patroas pelas domésticas representadas nos livros 

didáticos analisados, o nome próprio da patroa é precedido de “dona” e o 

tratamento utilizado é “senhora”, revelando uma interação assimétrica.  

As situações representadas, com exceção de uma (ida à feira 

acompanhando a patroa, em LPE), são relacionadas ao ambiente doméstico de 

trabalho,no qual a empregada aparece predominantemente se dedicando a 

preparar alimentos, mas também a arrumar a casa, lavar e passar as roupas e 

cuidardas crianças. Em um dos materiais analisados, a empregada é focalizada 

também em seu próprio ambiente doméstico (NAB-1), havendo menções à sua 

família. Em outro material (PTQFB) é registrado que a empregada mora, há 

muitos anos, na casa da família em que trabalha.  

Em textos verbais e não verbais de três materiais (LPE, TB-2 e PTQFB) é 

focalizado o quarto de empregada na casa dos patrões:no primeiro mostrando 

uma característica positiva do cômodo, mas sua localização no espaço externo ao 

corpo da casa; no segundo, apontando, em texto do domínio jornalístico, a 

tendência à eliminação dessa dependência nos apartamentos atuais; no terceiro, 

em uma ilustração tão minúscula quanto o espaço real desse tipo dedependência 

na maioria das habitações brasileiras atuais.  

Das domésticas representadas nos textos não verbais, três têm 

características da raça negra, todas têm roupas simples ou uniformes, trêstêm a 

cabeça coberta por lenços, uma usa avental e nenhuma usa adereços. Uma outra 

é apresentada como faxineira, sendo representada com traços orientais e usando 

uma espécie de jaleco(FLEP). Em duas obras há alusão ao trabalho de babás 

(BV e TBr).  



 

56 
 

Nas representações da doméstica em ilustrações que a colocam lado a 

com a patroa (TB-1 e TBr), a empregada surge em um segundo plano e há 

diferenças nítidas: de altura, raça (cor e cabelo), traje e postura – humilde - nas 

empregadas. Nesses textos não verbais, em relação a traje e postura, patroa e 

empregada, surgem estereotipadas.   

As famíliaspara as quais as empregadas representadas nos livros didáticos 

analisados trabalham aparentam ser de classe média, uma delas sendo 

caracterizada explicitamente pelo narradorcomo moradora de um “bairro 

residencial de classe média” (PTQFB). Cada família representada nas obras 

examinadas tem apenas uma doméstica, excetuando-se aquela ambientada 

nadécada de 40 (LPE), mostrada como de poder aquisitivo alto e tendo 

arrumadeira, copeira e cozinheira.   
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6. Considerações finais 

Dos 42 livros didáticos de Português para estrangeiros publicados no Brasil 

entre a década de 1940 e 2000, que foram examinados nesta pesquisa, oito (um 

com dois volumes) apresentam representações da empregada doméstica em textos 

verbais (expositivos ou dialogados)e em textos não-verbais(desenhos ilustrativos e 

fotografias). Nos materiais aqui publicados nas décadas de 1950, 1960 e 1970 não 

as encontramos. Naqueles editados a partir dos anos 80, essas representações se 

tornam mais frequentes, sugerindo que lentamente a categoria profissional 

empregada doméstica adquire visibilidade em nosso contexto.  

Essas representações, em que a empregada doméstica é configurada 

geralmente interagindo com patroae mais raramente com outros membros da família 

(pouco com filhas e filhos e quase nada com o patrão), refletem uma sociedade com 

costumes ainda com forte influência do período colonial e escravistaque, mesmo 

com a transição para o trabalho assalariado, não conseguiu se livrar de uma visão 

pejorativa do trabalho braçal.Traços do trabalho escravo ainda são encontrados no 

trabalho assalariado das empregadas domésticas. Essas características são 

percebidas nas representações configuradas nos livros didáticos de português para 

estrangeiros, principalmente, no que diz respeito às normas de conduta, aparência 

da empregada e papéis sociais dos membros da família e da empregada na unidade 

doméstica.  

Nos textos verbais dialogados seu discurso é de submissão, com poucos 

turnos de fala, geralmente em respostas que implicam acatamento de ordens ou em 

perguntas relativas às tarefas que deve desenvolver no seu cumprimento.  

Nos textos verbais expositivos, as representações se iniciam como meros 

registros da existência de domésticas qualificadas, em lições que abordam as 

dependências da casa, mobiliário e utensílios (Töpker, 1948). Passam a registros de 

mudanças econômicas e sociais repercutindo na organização e na divisão do 

trabalho familiar, nas relações entre patrões e empregados domésticos e mesmo na 

estrutura física das unidades habitacionais urbanas de classe média (Ramalhete, 

1985). Prosseguem flagrando a entrada progressiva das mulheres da classe média 

no mercado de trabalho e observando seus reflexos no dia-a-dia doméstico (Ponce 

et al, 1999; Mariani e Oliveira, 1998), nadistribuição das tarefas do lar e no cotidiano  
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das famílias dos empregadores (Dell‟Isola, 2008) e das empregadas (Lima et al., 

2008).  

Nos textos não verbais, percebemos que a representação física da 

empregada é geralmente estereotipada, apresentando-acomo uma mulher pouco 

atraente, apagada, com roupas simples (uniforme, avental e lenço na cabeça).  

As empregadas representadas vão adquirindo visibilidade e identidade nas 

obras mais recentes, sendo tratadas pelo nome em alguns livros do final do século 

XX e nos do início do século XXI. Parecem também ser representadas de forma 

mais independente, pois, ao final do período de trabalho, algumas não se recolhem 

mais ao quarto de empregada da casa dos patrões, mas retornam às suas próprias 

casas.  

Nos livros didáticos analisados, a mulher sempre aparece como responsável 

pela casa, espaço que, em nossa cultura, é seu por excelência, onde mandando ou 

obedecendo desempenha um papel social.  

O fato de os materiais analisados serem, em sua maioria, de autoriade 

mulheres de centros urbanos da região sudeste do Brasil, possivelmente de classe 

média e empregadoras, em seu espaço doméstico, de outras mulheres, nos permite 

supor que as vivências, crenças, valores, imagens que compartilham, na perspectiva 

de seu gênero, tenham contribuído para a configuração das representações que 

constituem nosso objeto de estudo. Essas representações, ao circularem nos textos 

dos livros didáticos destinados ao ensino de nossa língua e cultura ao outro, ao 

estrangeiro, constituem um ponto de partida para que construa, em sua própria 

perspectiva, suas representações de nossa realidade.   

Dos materiais didáticos analisados em que há representação de empregada 

doméstica, nenhum tem a preocupação de abordar situações envolvendo as 

possíveis dificuldades encontradas na relação patroa-empregada, exceto, de uma 

forma superficial, o livro Bem-Vindo!Alíngua portuguesa no mundo da comunicação. 

Nele, após texto expositivo sobre o cotidiano doméstico e a importância de 

empregadas domésticas para casais que trabalham fora, encontramos uma proposta 

de tarefa que implica para o aprendiz estrangeiro imaginar-se em uma situação de 

contratação de empregada e babá, refletir sobre o 
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que seria importante, como empregador, perguntarnas entrevistas e finalmente 

formular questões cujas respostas pelas candidatas pudessem fornecer dados 

relevantes para se fazer uma boa seleção.  

Para abordar em suas aulas de PBE o tema relação patroa/empregada, o 

professor precisa ir além dos livros didáticos em circulação. Deve, portanto, não só 

discutir assituações do cotidiano trazidas pelos aprendizes, mas também criar 

material de ensino para esse fim específico. Pode, por exemplo, selecionar 

segmentos de novelas, minisséries e filmes brasileiros recentes em que essas 

profissionais são representadas; publicações de sindicatos e associações de 

domésticas;legislação sobre trabalho doméstico; classificados com oferta de 

empregos; mensagens de voz transcritas pela empregada do aprendiz e, a partir da 

discussão e compreensão desses textos de diversos gêneros, registros e variedades 

do português, propor, nas aulas, atividades de produção oral e escrita. Como 

atividades de produção de texto oral e escrito que podem ser propostas aos alunos 

estrangeiros, citamos, entre inúmeras outras: mensagens de voz, simulação de 

diálogos do cotidiano doméstico, listas de compras, anúncios de emprego 

doméstico, preenchimento de campos de carteira de trabalho, bilhetes de patroa 

para empregada dando  orientações sobre as tarefas do dia. Todas essas atividades 

de compreensão e produção podem fornecer insumos para o aprendiz estrangeiro 

ampliar suas possibilidades de, no quadro da cultura-alvo, usar o português do 

Brasil, de forma muito mais produtiva, para interagirno ambiente doméstico. 
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