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Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar e compreender a partir de uma perspectiva 

etnográfica, as principais questões que contribuem para a construção das empregadas 

domésticas   como categoria profissional a partir de uma rede composta por mulheres da cidade 

de Miracema localizada na Região noroeste do Estado do Rio de Janeiro. O interesse por essa 

pesquisa se deu a partir de algumas observações das próprias declarações realizadas pelas 

domésticas frente a sua profissão. Deste modo, esse trabalho busca entender como estas se veem 

enquanto empregadas domésticas e a relação que existe entre patroas e empregadas. Portanto, 

através dos dados coletados durante a elaboração desse trabalho e analisando as empregadas 

domésticas enquanto categoria, busco perceber por meio de um viés antropológico a relação de 

trabalho e afetividade entre esses sujeitos. 

 

 

Palavras –chaves: Empregada Doméstica; Patroas, Afeto; Contrato; Trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                               Abstract 

 

This paper aims to identify and understand from an ethnographic perspective the main issues 

that contribute to the construction of domestic servants as a professional category from a 

network composed of women from the city of Miracema located in the northwest region of the 

State of Rio de Janeiro. The interest for this research was based on some observations of the 

own statements made by the domestic ones in front of their profession. In this way, this work 

seeks to understand how these are seen as domestic servants and the relationship that exists 

between mistresses and employees. Therefore, through the data collected during the elaboration 

of this work and analyzing domestic servants as a category, I seek to perceive through an 

anthropological bias the labor relationship and affectivity among these subjects. 

Key words: housekeeper; bosses; job. 
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1-INTRODUÇÃO   

Este trabalho consiste em um esforço por identificar e compreender a partir de uma 

perspectiva etnográfica, as principais questões que contribuem para a construção das 

empregadas domésticas   como categoria profissional a partir de uma rede composta por 

mulheres da cidade de Miracema localizada na Região noroeste do Estado do Rio de Janeiro.  

Digamos que esta é sem sombra de dúvida algo que me motiva neste trabalho. Minha 

indagação é a priori tentar entender como essas mulheres “viram” empregadas domésticas. O 

que me interessa compreender: como elas se tornam uma doméstica? O que vai determinar suas 

escolhas? São de fato escolhas possíveis dentre outras opções de trabalho? Como estas questões 

são apresentadas por elas, quais as expectativas em relação ao seu trabalho, como se veem 

diante deste trabalho e suas relações com os patrões? O que elas consideram relevante para 

atuarem neste mercado de trabalho e que consideram importante para fazerem parte da rede de 

domésticas existentes na cidade de Miracema (RJ)?  

Escolhi este tema de investigação desde uma aula em antropologia IV, disciplina 

ministrada pela minha atual orientadora, quando em um seminário foi abordado determinado 

texto dando origem a uma discussão sobre a questão da mulher, condição feminina, violência 

doméstica, dentre outras.  

O debate me fez recordar momentos da minha própria trajetória pessoal, quando por um 

curto espaço de tempo anterior à minha entrada na universidade, fiquei “de experiência” por 

indicação de minha conterrânea Elis que me levou para a casa que estava trabalhando já há 

anos. Ela gostaria de fazer um curso de radiologia à noite, e precisava de outra babá para cobrir 

este espaço de tempo em que ela estaria estudando. Aceitei a oferta dela, com o consentimento 

da patroa, Dona Deise, mulher rica e bastante elegante, extremamente fina e educada. Logo 

comecei trabalhando como empregada doméstica, com a função de babá, durante um mês e 

pouco, quando me deparei com algumas situações que me questionaram bastante, responsáveis 

em parte pela minha decisão de continuar meus estudos e ingressar na Universidade. Mas, só 

depois de algum tempo, em um período de amadurecimento acadêmico, comecei a pensar a 

respeito do que tinha experimentado naquele momento da minha vida. O incômodo que eu não 

sabia muito bem do que se tratava, resultou na minha tentativa de compreendê-lo à luz dos 

textos, das aulas e da pesquisa na condição de Bolsista da Faperj (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) e resultou nesta monografia.  
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Deste modo surgiu o interesse por pesquisar o trabalho doméstico com ênfase nas 

empregadas domésticas, tentando interpretar seus dilemas que são impregnados de situações 

simbólicas, dentre elas a sua invisibilidade a despeito do lugar central que ocupam no universo 

diário das famílias brasileiras. 

A metodologia adotada foi múltipla. Fiz 18 entrevistas não diretivas, sem perguntas 

previamente colocadas, mas com base em algumas inquietações e leituras de etnografias e 

outros textos de pesquisa que abordavam a categoria empregadas domésticas. Estes textos 

forneceram “pistas” importantes para o trabalho, tais como: a formação de redes de domésticas 

em outros municípios e países; a forte presença do recorte de gênero; a atenção para as 

consequências do nível de escolaridade para o trabalho e para a exclusão; a importância da 

mudança no “campo” que compreende formalmente as empregadas domésticos com a divisão 

em diaristas, passadeiras, faxineiras, congele-eiras, para citar algumas. Ao lê-los compreendi a 

relevância do tema para as ciências sociais e, em especial para a antropologia. 

Minhas entrevistadas foram selecionadas pelo mesmo critério que utilizaram para a 

construção de suas próprias relações no mercado de trabalho. A partir de uns contatos familiares 

ou de vizinhança, uma me indicava a outra. A minha própria trajetória familiar foi, então, 

fundamental para o estabelecimento de relações e desenvolvimento da pesquisa. Ela será 

também o limite do que pude abordar a partir do esforço para construir um exercício de 

“descrição densa” (Geertz,1989).  

As entrevistas e leituras resultaram também em observações etnográficas, como as 

relações com o espaço em que elas foram feitas e pontos relevantes para o universo das 

competências domésticas, para o uso dos espaços na casa dos “outros”. Permitiu identificar 

algumas características geracionais vividas por elas, mas também por meus próximos, dentre 

outras questões que me incluíram na reflexão e, direta ou indiretamente, no próprio texto. Não 

foram poucos os momentos de “revolta” com a exploração, de “indignação” com o tratamento 

dado a elas por patrões e patroas, e mesmo de espanto com a forma como eu inicialmente 

enxerguei o que me diziam: me impressionava como tinham orgulho do trabalho que faziam 

apesar das inúmeras formas de exploração. 

Então, não fui a campo no sentido tradicional atribuído por Malinowski (1922). É certo 

que procurei observar, ouvir e descrever, mas para que fosse possível depois “escrever” o que 

procurei apresentar aqui com os limites impostos a uma monografia de graduação. Para isso 

recordei também o que diz Roberto Cardoso de Oliveira (2000) a respeito das etapas do trabalho 
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de campo traduzidas por ele como um processo que consiste em “olhar”, “escutar” e “escrever”. 

A primeira estaria voltada pela observação atenta das relações e práticas do contexto estudado; 

já a segunda, corresponde à interação com os interlocutores da pesquisa com o intuito de gerar 

uma relação intersubjetiva; e, em relação à terceira, o autor sublinha que “será no escrever que 

o nosso pensamento exercitar-se-á de forma mais cabal, como produtor de um discurso que seja 

tão criativo como próprio das ciências voltadas à construção da teoria social” (Cardoso de 

Oliveira, 2000,18). 

Mas, diverso da experiência descrita por Malinowski, meu campo de pesquisa não está 

relacionado a situações em que é essencial familiarizar o exótico. Diferentemente, meu campo 

de investigação diz respeito a pessoas próximas a mim, e como já ressaltei, eu mesma tendo 

feito parte de trajetórias familiares comuns a todas elas e vivido parte de suas experiências. Meu 

exercício de deslocamento foi ouvir o que diziam sem me fechar em minhas próprias opiniões 

ou sobre as consequências que tiveram em mim a experiência vivida como empregada, ainda 

que durante um curto período. Um exercício difícil de estranhamento de mim mesma, numa 

tentativa de aprender com elas o trabalho de compreender aquilo que fazem e que consideram 

fundamental expor e explicar.  

Na maior parte das minhas conversas me dispus a ir ao encontro das minhas 

interlocutoras na casa delas, somente uma entrevistada que foi a minha residência. A 

oportunidade de fazer as entrevistas no espaço da casa, por algumas razões que serão retomadas 

ao longo do texto, se revelaram cruciais para reforçar laços e/ou estabelecer uma relação de 

confiança, em um ambiente propício para a abordagem de algumas questões relacionadas às 

“competências” adquiridas para o exercício da profissão: a valorização que atribuem à 

arrumação da casa, o domínio da “cozinha” revelado na oferta de um café acompanhado por 

um bolo, etc.   

Uma coisa que me chamou a atenção foi a consciência da lógica social hierárquica 

imposta a elas, seja nas observações que fazem a respeito das limitações sociais que não lhes 

deram escolhas, como também na própria hierarquia estabelecida no espaço da casa dos patrões, 

como, por exemplo, aquelas atribuídas ao uso dos cômodos ou da utilização do tempo. 

Confirmam, reforçando o sentimento de injustiça e humilhação, a obrigação de reservar para si 

o espaço da cozinha e do quarto dos fundos ou “quartinho de empregada”, só tendo acesso aos 
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demais cômodos na execução do serviço obrigatório de limpeza, de servir a comida, dentre 

outras tarefas, corroborando descrições que nos remetem àquelas de Gilberto Freire a respeito 

dos espaços de circulação da Casa Grande (Freyre, 1933).  Devem, nesse sentido, conhecer o 

“seu lugar” (Da Matta,1985), parte do que contraditoriamente é dado como exemplo de parte 

das competências adquiridas ao conhecer as regras exigidas pelas patroas para serem 

reconhecidas como “boas empregadas”. O mesmo pode-se dizer em relação ao uso do tempo, 

seja de lazer, seja de descanso, sempre controlado por seus empregadores, a despeito do 

trabalho já realizado. Apesar disso, todas têm, por outro lado, orgulho de como trabalham e, 

sobretudo, a consciência da importância de seu trabalho na vida das patroas visto que a despeito 

de sua situação econômica, é comum que permaneça atribuído ao seu papel de mulher, a 

obrigação de administrar a casa e os filhos. 

Faço aqui um esforço para compreender ainda o que separa as empregadas de seus 

patrões, quando estes falam a elas que são “quase da família”, ou seja, os diferentes significados 

que esse termo tão utilizado pelo empregador pode apresentar, ora lembrando momentos em 

que ambos partilham conflitos familiares, expectativas em relação aos filhos (com ênfase na 

família dos patrões) ora talvez  muito mais como uma forma de dizer que “fulana” pertence a 

“nossa” rotina diária, “está acostumada com nossos hábitos com nossos costumes”, como se  

isso por si só permitisse partilhar sentimentos em comum.  

É importante ressaltar ainda para além do recorte de gênero, as mudanças geracionais 

na configuração do mercado das domésticas, levando a formação de “especialidades” no campo, 

descritas nas categorias já mencionadas como diaristas e passadeiras, cuidadoras, dentre outras. 

As mudanças estão relacionadas, segundo outros pesquisadores (Fraga, 2010; Silva, 2018), a 

uma série de fatores simbólicos para além dos salários recebidos: independência nos horários, 

redução das relações de exploração e da imagem negativa atribuída a função, dentre outras. 

Finalmente, um ponto central que nos permite esclarecer essas relações de trabalho é o 

sentimento de injustiça (Dantas ,2013) com o rompimento do que minhas interlocutoras 

denominaram de “conforme o combinado”. A expressão apresentada ao longo das entrevistas, 

diz respeito ao contrato de trabalho não formal, “contrato de boca”, estabelecido no momento 

de contratação, a despeito dos vínculos trabalhistas formais que possam existir, e que não 
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podem ser quebrados sem prejuízo para a imagem de quem provocou o rompimento, resultando 

em acusações mútuas, pedidos de demissão e impactos na reputação de empregados e patrões. 

Os pontos apresentados serão tratados da seguinte forma: no primeiro capítulo será 

abordado quem são as empregadas domésticas. Nele tento trazer algumas informações sobre o 

perfil das empregadas com dados gerais sobre o trabalho doméstico, informações a respeito de 

outros espaços e dados encontrados no meu campo. No segundo, apresento parte da trajetória 

das minhas interlocutoras, ressaltando como ela está relacionada com a trajetória familiar, o 

nível de escolaridade, e as qualidades reconhecidas pela confiança estabelecida entre elas. Em 

seguida exponho as questões relacionadas a forma de contrato em especial o “conforme o 

combinado” e as relações afetivas que atravessam as relações de trabalho, assim como suas 

consequências. Finalmente serão apresentadas as considerações finais a respeito da pesquisa 

realizada. 
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2-QUEM SÃO AS EMPREGADAS DOMÉSTICAS 

Como indiquei na introdução, tem o propósito de entender como essas mulheres   se 

tornam empregadas domésticas, formando uma rede marcada pela confiança mútua, através da 

qual indicam umas as outras para vagas de trabalho fora de suas cidades de origem, voltando a 

elas somente para visitas ou em momentos que consideram que fizeram o suficiente para uma 

aposentadoria ou volta ao convívio familiar.  

A formação de uma rede de mulheres à semelhança do que encontrei em Miracema, foi 

mencionada em diversas pesquisas a respeito do trabalho doméstico, no Brasil e em outros 

países da Europa e da América Latina.  

Pacecca e Courtis (2010 p. 173) sustenta a importância da rede familiar e em especial a 

das mulheres para que seja possível o processo migratório de trabalhadoras mulheres na 

América Latina. Segundo ele, “... os fatores fundamentais no momento de decidir a imigração 

de uma mulher são a idade e ao lugar de poder que ocupa no seio de sua família, esta etapa é 

vital (seja de anos atrás ou não) e a capacidade de jogar de prescindir de seu trabalho em sua 

função de sua existência e não de outras mulheres em condições de dificuldade em suas 

atividades domésticas: que mulheres migram está vinculado com que mulheres ficam”.1 No 

caso de mulheres com filhos que não possuem companheiros são principalmente as avós 

maternas das crianças que se responsabilizam por eles. 

As mulheres que fizeram parte deste trabalho também contam necessariamente com o 

apoio de outras mulheres, seja na indicação para o novo emprego, seja como apoio com o 

cuidado dos filhos que ficam no seu lugar de origem. 

Este rede formada por elas em sua maior parte residente do distrito de Paraíso do Tobias 

que algumas vão trabalha na cidade de Miracema, e algumas outras que são da mesma 

localidade que foram trabalhar como domésticas em Niterói. É o caso de Angélica e Cláudia. 

Angélica acabou ficando por lá e só retorna para Miracema e Paraíso do Tobias para visitar 

seus pais já bem idosos. Cláudia retorna de vez em quando para visitar sua família: seu marido 

e sua filha e seu neto. 

                                                           
1 Tradução livre 
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No que diz respeito à profissão de empregada doméstica, devemos levar em 

consideração alguns caracteres tais como: idade, escolaridade, estado civil, número de filhos, 

cor/raça e gênero. São variáveis importantes para compreender o universo das empregadas 

domésticas visto que atravessam sua trajetória e marcam suas possibilidades de escolha 

 

 

 

Tabela: Perfil das minhas colaboradoras 

Nome Idade Cor 
Estado 

civil  

Quantid

ade 

 de 

filhos 

  Escolaridade Configuração atual de trabalho   
Religiã

o 

  Maria 44 Negra Casada 7 CA 

Trabalha como mensalista 

acompanhante Católica 

  Paula                 45 Parda Solteira 1 2 º grau 

Trabalha como mensalista 

acompanhante Católica 

Aparecida 41 Parda Solteira 2 2 º grau  

Trabalha como mensalista 

acompanhante Católica 

 Marcia   47 Branca Casada 2          2 ª série Trabalha diarista e faxineira Católica 

Cláudia 54 Branca Casada 2 Analfabeta Trabalha como mensalista Católica 

Angélica 55 Negra Casada 1 2 º grau Trabalha diarista e faxineira Católica 

     Ana  40 Branca Solteira 7 

1º ensino médio 

incompleto Trabalha diarista e faxineira 

Evangél

ica 

 Juliana  40 Branca Solteira 0 2 º grau  Trabalha diarista e faxineira Católica 

  Sílvia  54 Branca Solteira 1 2 º grau  

Trabalha como mensalista 

acompanhante Católica 

Carolina 31 Branca Casada 1 6 ª série  Trabalha diarista e faxineira Católica 

Claudiane 37 Branca 

Divorci

ada 2 2 ª série  Trabalha diarista e faxineira Católica 

Marina 36 Parda 

Divorci

ada 4 4 ª série   Trabalha como mensalista Católica 

     Marta  58 Branca Casada 2 8 ª série Trabalha diarista e faxineira 

Evangél

ica 

Carla 51 Branca Casada 1 2 º grau  Trabalha como mensalista  

Evangél

ica 

     Luzia 54 Negra Casada 7 

1 ª série 

fundamental Trabalha diarista e faxineira Católica 

Matilde    47 Parda Solteira 2 2 º grau  Trabalha diarista e faxineira Católica 

   Andréia 45 Parda Solteira 0 2 º grau  Trabalha diarista e faxineira Católica 

Priscila 38 Branca Solteira 1 5 ª série  Trabalha diarista e faxineira 

Evangél

ica 
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Meu universo se constituiu totalmente de mulheres, semelhante ao que encontraram 

outros pesquisadores. Estão em uma faixa etária compreendida entre 30 e 58 anos. A idade é 

um fator relevante, porque em diversas pesquisas recentes relacionadas às empregadas 

brasileiras, foi possível encontrar variações geracionais importantes, com maior nível de 

escolaridade, mudança na configuração atual do trabalho, e nas representações que fazem de si. 

(Brites 2013, Fraga 2010, Dantas 2013). 

Parte delas compartilha uma trajetória familiar de extrema dificuldade, e que encontra 

no trabalho de doméstica a única oportunidade de contribuir para uma melhor condição social 

e econômica de si e de seus familiares, vivendo ao menos inicialmente na casa de seus patrões. 

Se para as mulheres em geral, há uma defasagem em relação aos homens no que diz respeito 

aos seus rendimentos, isso se agrava no caso delas pelas dificuldades de acesso à formação 

escolar. 

Segundo o IBGE os diferenciais salariais no mercado de trabalho (formal ou informal) 

entre homens e mulheres é explícito. O rendimento-médio por hora das mulheres é 13% inferior 

ao dos homens. Enquanto elas recebiam em 2016, remunerações médias de R$12,9/hora o 

rendimento masculino permaneceu em R$14,8/hora. Essas diferenças se aprofundam com o 

aumento da escolaridade, quanto mais escolarizadas, mais distantes da remuneração dos 

homens com o mesmo nível de instrução. Enquanto as mulheres “Sem Instrução ou Ensino 

Fundamental Incompleto” recebiam remunerações médias 17% inferiores aos dos homens no 

mesmo nível de instrução, as diferenças entre as mulheres com “Ensino Médio Completo e 

Superior Incompleto” permaneceu em 24%, já entre as mulheres com “Ensino Superior 

Completo ou mais” a diferença chega a 36%. 
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Neste contexto estão incluídas as mulheres com quem dialoguei. Apresento a seguir um gráfico 

com os dados relativos à escolaridade, segundo informações obtidas nas entrevistas: 
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Gráfico 2                                                                                  Fonte: Própria autora                   

 

No que diz respeito a cor/raça, as respostas foram obtidas a partir da auto identificação, 

sem sugestões de minha parte. Muito embora eu pudesse de fora classificar algumas delas como 

negras ou pardas, essa classificação não coincidiu com o que me apresentaram.   

 

  

Gráfico 3                                                                                Fonte: Própria autora 
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Isto é um ponto importante porque o fato de ser branca ou não pode interferir na 

contratação e avaliação das empregadas pelas patroas, ainda que se apresente de forma nem 

sempre explícita, como chama atenção Silva (2018).  A cor passa a ser um fator relevante 

quando elas apresentam os requisitos exigidos pelas patroas e a relação que estas últimas 

estabelecem entre hábitos de higiene e cor: “A limpeza tão apreciada pelas patroas, soa como 

surpresa quando identificada e percebida na figura da empregada doméstica negra. A relação 

entre cor da pele e a higiene, ou, mais precisamente, a falta dela, foi percebida na nossa 

pesquisa. (p.113)”. Sobre esta mesma questão observa a autora que ainda que a patroa não 

queira demonstrar preconceito, ela apresenta em seu discurso um tom de surpresa e espanto 

quando observa, na empregada negra, o que considera uma boa higiene.  

O perfil pode variar quando se trata de contextos não brasileiros, quando o preconceito 

se dirige não às mulheres negras, mas às indígenas, por exemplo, mas sempre atravessado pela 

desqualificação do trabalho. (Brites ,2013). 
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3-O QUE AS EMPREGADAS DOMÉSTICAS QUEREM?  

No primeiro momento que me deparei no meu campo me senti empolgada, 

entusiasmada, porque iria colocar em prática as teorias que estudei em Antropologia durante a 

graduação de Ciências Sociais. 

Minha primeira conversa foi com Juliana. Fui até a casa dela de tardezinha a 

cumprimentei e expliquei a ela o porquê estava ali. Calma e prestativa, abriu o portão e me 

mandou entrar. Muito embora ela tenha aceitado falar comigo, eu é que não me senti à vontade 

no primeiro momento. Achava ela séria, reservada, e isso diferia um pouco com a experiência 

que eu tinha através do contato com outras que exerceram ou exerciam a mesma profissão. Era 

também a minha primeira entrevista e era natural que não soubesse muito bem por onde 

começar, e menos se alcançaria meu objetivo. Sentei-me na varanda tirei um pedaço de papel e 

uma caneta do bolso para que pudesse anotar o que ela fosse me dizer e então perguntei como 

foi para ela sair de Paraíso do Tobias um distrito de Miracema onde habitam menos de 2 mil 

pessoas e se deparar com Rio de Janeiro e Niterói. Em seguida perguntei se gostava de trabalhar 

em Niterói, o que achava de ter ido para lá...  Disse ela: 

Olha eu gostava mais pelo dinheiro, porque lá se você for boa no que faz você bem 

concorrida, você é valorizada se seu trabalho for bom. A menos que tem algumas patroas que 

são mão fechada...aí complica... Mas no geral é assim que funciona, porque para mim 

compensa trabalhar lá. Tem o dinheiro da passagem quando venho em casa em Paraíso em 15 

em 15 dias, tem férias, o salário combinado então dá pra se virar. Mas lá em Niterói é muito 

corrido, outro tipo de cidade, grande em relação a Miracema né... Mas com o tempo você se 

acostuma. Mas lá também era perigoso quando levava o Murilo pra passear eu ficava 

apreensiva porque você andando na rua não sabe o que pode acontecer tem o risco do assalto 

entre outros né então por isso eles pagam bem.   Juliana. 20/9/2017. 

Naquele momento, ao ouvir Juliana, não tinha ideia de como era rara a situação que me 

descrevia. A patroa cumpria com o pagamento do salário, com o direito a férias, pagava as 

passagens necessárias, ainda que eu não pudesse deixar de pensar que ver a família de 15 em 

15 dias significava que no restante do tempo ela teria que viver na casa de seus patrões, sem 

que tivesse muito espaço para negociar um limite nas horas de trabalho, por exemplo. Mas não 

seria ela a tratar este assunto, que só se apresenta mais adiante, quando o campo avança e eu 

também já me sentia mais à vontade para perguntar e disposta a ouvir com bastante atenção 

seus relatos, ainda que não concordasse com algumas de suas afirmações a respeito das relações 
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que tinham com suas patroas. O problema que Juliana se queixa é a violência urbana, o temor 

dos assaltos e sua responsabilidade de cuidar para que nada acontecesse ao menino Murilo, sua 

responsabilidade. 

Na outra entrevista que fiz a minha interlocutora Angélica disse assim quando se referia 

a trabalhar em Niterói ou Rio de Janeiro.  

Então porque eu fui pro RJ porque lá em Miracema estava passando muita dificuldade, 

pagando aluguel criando a Suellen sozinha... ai eu vim pra cá com a intenção de junta dinheiro 

e compra minha casinha e volta pra Miracema, mas ai eu conheci o Waldir e ai me acomodei, 

não juntei dinheiro porra nenhuma, mas Jesus sabe de todas as coisas... Sou feliz graças a 

Deus assim, mas em Miracema se você procurasse 20 centavos para comprar pão eu não tinha. 

Eu vim pra Niterói devendo o mercado lá em Miracema, deixei a Suellen com a minha irmã o 

meu primeiro pagamento eu mandei todo pra Miracema pra Suellen pagar as contas, Foi uma 

vida assim bem difícil sabe, mas graças a deus eu venci! 4/10/2017. 

Uma visão otimista do trabalho aparece também nas palavras de Angélica, mas não 

relacionado à “boa patroa”, mas ao seu mérito e empenho. O emprego permitiu o pagamento 

das contas, deu oportunidade de conhecer o marido e dividir com ele uma casa e uma família. 

Os valores do interior, cuja imagem de boa pagadora era importante, associada a ter família e 

um companheiro, foi uma vitória para Angélica e que ela credita à oportunidade que teve ao 

trabalhar como doméstica. 

Cláudia também lembra a família, mas para chamar atenção para a morte do filho. No 

início fala no presente, como se ele ainda estivesse vivo: tenho dois filhos... Depois conta que 

não pode estar com ele quando morreu porque estava trabalhando. Perdia o filho para cuidar de 

outros que permitiria por sua vez ter recursos para “cuidar” dos seus, uma outra forma de 

cuidado restrita aos recursos financeiros enviados para a família, quando possível ou a visitas 

esporádicas permitidas pelos patrões. Morando novamente em Miracema, tem agora somente 

uma filha, em lugar do casal de filhos. Casada, com 53 anos, tem também um neto.  

“Sou casada, não sei ler nem escrever, moro em Miracema já faz uns 5 anos, bom eu já 

trabalhei em várias casas. O trabalho surgiu foi quando eu pedi a Juliana pra ver se arrumava 

alguma coisa lá pra mim em Niterói, porque aqui em casa estava apertada a situação. Manel 

trabalhava na roça e não estava dando dinheiro, ele mão de vaca que só vendo! Meus filhos 

eram adolescentes, Rosinha não podia ver uma saia da moda na vitrine que ficava enchendo o 
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saco querendo porque querendo. Aí como soube que a Juliana estava em Niterói eu pedi a ela 

se ela conseguisse algo pra mim ai que eu fui pra lá. 3/12/2017. 

Algo semelhante entre estas mulheres além de serem domésticas foi, portanto, o fato de 

conseguirem emprego em outros municípios. Quando elas conseguiam o trabalho e como todas 

se conheciam, uma indicava a outra. Foi o caso de Juliana e Cláudia, mostrando como de fato 

há uma rede estabelecida por elas e como a mudança está relacionada na maior parte das vezes 

a dificuldade de arrumar trabalho no interior, em especial o emprego “de carteira assinada”, 

documento que daria a elas o acesso a alguns direitos. Esta expectativa de emprego com 

“carteira assinada” não será a realidade de todas, e alguns casos ainda assim os direitos legais 

estabelecidos no contrato não eram respeitados. Ou seja, elas veem o trabalho doméstico como 

forma de melhorar de vida e a possibilidade de oferecer aos seus um futuro melhor, mas nem 

todas terão o mesmo êxito.  

Depois das minhas primeiras entrevistas, pude contar com a vantagem de me sentir mais 

segura. A situação de uma nova entrevista também foi uma grande ajuda, já que Carolina era 

tia do meu cunhado.  

Eu tinha com ela uma relação próxima, pois sempre havia em festas de aniversários do 

meu sobrinho e a relação dela com minha irmã era consideravelmente “boa”, de respeito mútuo. 

Então cheguei lá na casa dela por volta de umas 20 horas, fiquei no início meio sem graça, 

tímida por chegar àquela hora, mas ela me recebeu de forma muito amistosa, abriu o portão, eu 

a cumprimentei com dois beijos no rosto e um abraço discreto, logo em seguida, guardei minha 

bicicleta do lado de dentro da casa dela. 

Pronto ela me disse: Vamos Janilce! Acho que é melhor sentarmos lá na cozinha é mais 

arejado e teremos tranquilidade para conversarmos. Sentei à mesa, com ela de frente para mim 

e comecei explicando o porquê da minha presença. Então, calmamente, porém um pouco 

ansiosa, disse a ela que estava fazendo faculdade em Campos como ela ficou sabendo pela 

minha irmã, e que agora chegando a etapa final do curso eu teria que fazer um trabalho de 

conclusão de curso. Ela ouviu atentamente para em seguida me responder: No que eu puder te 

ajudar pode contar comigo. Demos juntas uma risada. 

A seguir comecei com uma série de perguntas bem simples, de forma a deixa-la mais à 

vontade e me acalmar também. 
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Quantos anos tem? Tem filhos? Estado civil? Escolaridade, local de moradia, 

experiências profissionais, qual rendimento? cor? Ela me respondera uma a uma, mas sempre 

dava uma descontraída perguntando ou falando sobre coisas corriqueiras de Paraíso do Tobias 

nosso distrito local, sobre se fulana havia realmente largado o marido por exemplo, coisas que 

falamos por ai que soa como fofocas e como lá por ser um município muito pequeno, todos se 

conhecem, todos tomam conta da vida do outro, se você deve por exemplo a padaria e não paga, 

sua fama de mau pagador se alastra como notícia ruim...corre rápido. Esta possibilidade de 

conhecer todos que nos rodeiam é um dos pontos que permite a indicação de algumas mulheres 

por suas colegas quando há vagas para empregos de domésticas, já que ao menos algumas 

questões relativas a sua honestidade e forma de viver por lá, são mais ou menos públicas. 

Neste sentido que fui negociando falando um pouco da minha vida lá em Campos, como 

era a rotina, como era a vida numa cidade maior do de Miracema. 

Conversa vai, conversa vem, o papo fica cada vez mais entusiasmado, porque ela me 

falara sobre sua rotina na casa dos patrões, sobre que tarefas ela desempenha em seu serviço e 

como era desgastante cuidar da casa, fazer comida e ainda cuidar de criança. Não era nada fácil 

afirmava ela, ainda mais pelo valor que ela recebia pois era abaixo de um salário mínimo. 

Pegava no trabalho às 7 e saia as 16 horas, e quando terminava o trabalho, tinha ainda que 

cuidar da própria casa e de seu filho, ver se ele tinha feito o dever da escola, apesar de sua sogra 

cuidar dele até sua chegada em casa.  

Naquele momento, na conversa com Carolina, já aparece algo também importante que 

é o apoio de outras mulheres para que possam trabalhar como domésticas. 

No decorrer da conversa a hora foi “apertando”, até que sua sogra e seu genro que 

moram na casa de baixo, se reúnem na cozinha onde estávamos, que de fato era na casa deles, 

e todos me convidam para jantar: Vai ali Janilce, pega o prato e se sirva-se. Não repare não a 

comida é de pobre, me disse Carol. Sorrimos... Em seguida respondi que não era todo dia que 

eu tinha oportunidade de comer uma comida maravilhosa como aquela, feita no fogão à lenha, 

lembrando com eles da casa das minhas tias quando eu morava em Santa Inês, “na roça”, para 

em seguida me servir como tinham sugerido e jantarmos juntos.  

Depois de jantar eu lavei a louça, e travamos a partir daí um diálogo em que ela insistia 

para que eu não fizesse isso e eu respondia lembrando que fazer as tarefas da casa, como lavar 

o banheiro e louças era comum também para mim. Dentre todas que em minha família eu teria 

que dar conta, preferia lavar as louças. Continuamos a conversa, quando começou a chover 
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intensamente. A esta altura já havia finalizado a entrevista.  Por volta as 22:30 me despedi de 

todos e retornei para a casa de minha família, ali perto. 

Essas minhas impressões me marcaram seja pela situação do jantar feita à moda 

tradicional da localidade, seja pela chuva que fechou a entrevista. Afinal, tudo tinha corrido 

muito bem para uma primeira experiência no campo.   

Outro acontecimento que me marcou profundamente foi quando entrevistei Marcia uma 

mulher que mora na mesma rua, minha vizinha. O sentimento foi diferente do que tive na 

primeira entrevista. Não foi uma conversa leve. Eu não tinha ideia do que ela estava me 

dizendo... me causou irritação e fiquei perplexa a medida em que ela falava... Disse que não 

recebia salário porque ela trabalhava para a família que a havia criado. Ela trabalhava desde 

novinha, e mesmo depois de casada continuava trabalhando. Agora trabalhava para a filha do 

seu “padrinho”, homem que ajudou a cria-la no sitio dele. Para fazer o trabalho recebia 200 

reais. Em troca do trabalho a patroa a ajudava pagando diretamente as contas de água, luz e gás, 

além de fazer as compras de mercado ou um remédio ou roupa para a filha dela quando 

necessário.  Causou-me espanto pois ela não reivindicava nada, estava conformada com a 

situação, Ela era extremamente grata a sua patroa pois se sentia reconhecida e praticamente 

fazendo parte desta família.  Isto foi algo que me deixou frustrada, indignada e apreensiva sobre 

o que fazer com o que me dizia, porque me deparei com uma situação que poderia, no meu 

entender, ser classificada como trabalho escravo. 

Na medida em que meus contatos e conversas começaram pude notar algumas 

semelhanças nas suas trajetórias pessoais. São todas na sua maioria mães e casadas, nascidas 

em cidades pequenas onde a naturalização do papel feminino ainda hoje é marcado por alguns 

valores que as mulheres devem ter desde mocinhas, como por exemplo saber cozinhar, cuidar 

da casa. É o que se espera delas, para serem reconhecidas como “mulheres de família” em 

contraste com as demais.  

Essas características, consideradas como “competências naturais da mulher” são muitas 

vezes coincidentes com o desejo das futuras patroas ao buscar nas cidades do interior aquelas 

que vão cuidar das suas casas e dos seus filhos. Estas patroas dão preferência a mulheres que 

são do interior porque elas são aparentemente, segundo elas, mulheres “inocentes”, aquela ideia 

de que estão “cruas” ainda, então é mais fácil de ensiná-las ou molda-las a partir de sua própria 

maneira. Silva (2018) relaciona esta ideia de moldar a empregada ao interesse dos patrões de 

forma a atender todos os seus desejos, chamando a atenção para uma relação de servilismo 
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semelhante ao trabalho escravo. Mas, outro ponto parece importante com relação a este 

processo de “domesticação”: o fato de que relacionada a este processo está, segundo a autora, 

uma negação da sua subjetividade, impedida que está de apresentar em públicos seus valores, 

relacionados aos hábitos de higiene, as escolhas alimentares dentre outros. 

É ela que também ressalta a existência das “profissões de mulher”, ou seja, aquelas que 

são consideradas “boas para uma mulher”.  Seguem alguns critérios que também servem para 

determinar limites. Assim, essas tarefas devem permitir que a mulher desempenhe bem sua 

tarefa profissional (menor) e a doméstica (primordial). Com isso, percebe-se grande contingente 

de mulheres inseridas em profissões com “perfil feminino”. Essas ocupações “inscrevem se no 

prolongamento das funções naturais e quase biológicas”, como acontece com o trabalho 

doméstico, que coloca em ação as qualidades “natas”, físicas e morais para sua eficiente 

realização. As pretensas qualificações para execução de determinadas tarefas. (Silva, 2018, 

p.77). 

Logo o trabalho doméstico por si mesmo é designado às mulheres de classe populares, 

com escolaridades irrisórias, desprovidas de oportunidade de estudar ter nível escolar 

satisfatório para trabalharem em outras áreas. O que resta é trabalharem neste ramo por não 

exigirem determinado grau de instrução, e/ ou quando tem o nível educacional que permite 

atuarem em outras ocupações, mas ainda assim decidem trabalhar como empregadas 

domésticas. Exemplo disto pode ser constatado em algumas entrevistas, com alguns casos 

semelhantes, mas ainda assim era evidente que se mantinha o recorte de gênero e na maior parte 

das vezes também o de classe.  

Isso fica mais caro na fala de algumas delas: 

          Marina: “Comecei a trabalhar por volta dos 11 anos na casa de família em Miracema. 

A mãe arrumou 3 crianças. Não tive escolhas, tive que ajudar em casa, não podia estudar e 

quando podia tinha que dedicar as tarefas domésticas aos meus filhos. Desisti. 

Ana :Na verdade assim.... Minha mãe adoeceu ficou só eu e ela, porque eu sou a caçula, 

então ela não trabalhava né e ela me colocou pra trabalhar. Desde dos 12 anos comecei a 

trabalha na casa de família. Na verdade eu não sabia nada na casa que eu trabalhava, já 

troquei de profissão várias vezes sabe, vendia salgados, fazia comida pra fora, trabalhei numa 

loja.  
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As palavras de Marina e de Ana nos chamam a atenção para a idade em que iniciaram 

o trabalho como domésticas.  Eram meninas de 11, 12 anos e que trocaram as brincadeiras 

possíveis e a escola acessíveis em outros contextos sociais, pelo cuidado das casas, para 

cozinhar para outros e por uma rotina dura de trabalho em razão de suas histórias e dificuldades 

familiares. Situação semelhante a muitas outras mulheres descritas em diferentes pesquisas em 

outros lugares que não Miracema. Dantas (2013) analisa algo semelhante em sua pesquisa 

realizada com domésticas em Porto Alegre (RS). Referindo-se a uma de suas entrevistas diz: 

“Aos 14 anos, com o nascimento do irmão mais novo ela precisou interromper os estudos e 

assumir de doméstico da mãe.” Sua trajetória modificou-se por um tempo quando teve a 

oportunidade de trabalhar em uma farmácia e retomar os estudos interrompidos, mas logo em 

seguida volta a trabalhar como doméstica sem conseguir manter seus planos anteriores.” 

 Ana lembra a situação da mãe doente e só com os cuidados dos filhos e a ausência de 

escolhas naquele momento. Marina recorda também que foi pela própria família que se viu 

obrigada a aceitar um trabalho tão cedo e longe dos seus. Uma naturalização dos destinos das 

meninas pobres que em muitos casos, analisados por outros pesquisadores, perderam qualquer 

referência da família, morando definitivamente na casa de patrões que as exploravam dia e 

noite, sem ter para onde retornar. São meninas que muitas vezes são “pegas pra criar”, ou seja, 

são retiradas de suas casas com a promessa de uma vida melhor como parte da família, mas o 

que de fato ocorre na maior parte das vezes é se transformarem em “empregadas escravas” sem 

salário ou qualquer direito trabalhista atitude justificada com argumento de que tem casa e 

comida. (Dantas ,2013). É o caso de Márcia, já descrito no início deste texto... Desde pequena, 

criada pela família do “padrinho” e trabalhando para elas, perdeu suas referências familiares 

anteriores e recebe em troca do trabalho o pagamento das contas feitas diretamente pela patroa. 

 

Cláudia, outra com quem dialoguei ao longo da pesquisa, também me disse da família 

que deixou para trabalhar em cidades maiores. Mas é ela que claramente primeiro descreve as 

múltiplas tarefas (“trabalho intenso” nas palavras de Juliana) e o saber-fazer associado às tarefas 

que já conhecia e executava antes de trabalhar como doméstica. É ela também que vai se referir 

pela primeira vez à rede de domésticas de Miracema, nos mostrando o valor da indicação de 

outras e o estabelecimento de relações de confiança que será tratado mais adiante. 
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Cláudia: Trabalhei fazendo tudo cozinheira, passadeira, babá, numa casa...Nesta casa 

tinha 4 anos trabalhando. Decidi sair porque estava cansada muita coisa e até ganhava bem, 

mais era cansativo. É aquilo né...eu não tive estudo o que eu sei fazer é limpar, passar, lavar e 

cozinhar. Foi a oportunidade que eu tive de ir pra Niterói, eu fui sabe...A Juliana arrumou pra 

mim. Fui com a cara e a coragem... Deixei minha família em Miracema. 

 

Juliana: Era até tranquilo, mas a rotina você tem que se acostumar porque senão você 

não fica. O trabalho era intenso a rotina era direto. Você cria experiência, em relação à 

criança porque também tem a questão da responsabilidade, você cuida do filho do outro. Eu 

levava ele no ponto da van escolar e trazia até em casa do ponto. Eu lavava as roupas dele, 

limpava o quarto, cuidava dele, levava pra passear. Tem a questão do risco e responsabilidade, 

cuidados com o garoto. 

Se Juliana também se refere à rotina do trabalho, as múltiplas tarefas, lavar, limpar etc. 

são nas palavras dela que encontramos outro ponto importante, a responsabilidade e o risco de 

“cuidar do filho do outro”.  

A relação entre o que fazem essas mulheres e a natureza feminina pode ser identificada 

no que Elias (1994) chama de processo de individualização dos sujeitos “ou seja a construção 

do que é ser homem ou mulher a partir do processo civilizatório, com a sociedade 

institucionalizando certos valores, adequações, comportamentos aceitam, que diante disso os 

próprios indivíduos internalizaram tais características que vão molda-los na sociedade 

independente da classe.  

Esta internalização de seu papel de mulher tem consequências importantes no contexto 

das empregadas domésticas que estendem para o seu trabalho os valores de sua própria família 

tendo em vista que ela exerce dupla função: ao mesmo tempo que cuida dos filhos e da casa de 

seus patrões continua entendendo que sua responsabilidade cuidar também do seus. Nisto se 

aproxima do universo de suas patroas que muito embora tenham condições e oportunidade de 

encontrar trabalhos bem remunerados permanecem com a responsabilidade de administrar a 

casa os filhos e ... a empregada. 

Como afirma Saffiotti: “...De um lado, as famílias das camadas sociais intermediárias 

aspiram a ascender socialmente, recorrendo, para isso, se necessário, ao trabalho feminino; por 

outro, a insegurança econômica e social que o processo de expropriação de que foram alvo as 
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camadas médias nelas infundiu, impele as famílias destes estratos mas também sob a forma de 

emprego efetivo da força de trabalho de todos os seus membros adultos. Da combinação desses 

dois fatores ou seja, da aspiração de ascender socialmente e da necessidade de assegurar, pelo 

menos parcialmente através da educação, a segurança econômica antes garantida pela 

propriedade, resulta uma enorme valorização dos modos institucionalizados de qualificação da 

força de trabalho. Nestes termos, trabalho feminino é aceito, e talvez se possa dizer plenamente 

aceito, e mesmo estimulado, enquanto a mulher faz parte integrante da família de orientação, 

sendo muito menos aceito para a mulher enquanto membro da família de procriação.” (Saffioti 

1978, p 34;35).  

 

Esta relação entre gênero e o emprego doméstico, será também fundamental num 

momento que for estabelecido o “contrato de trabalho”, apresentado pelas minhas interlocutoras 

a partir da expressão: conforme o combinado. 
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4- “CONFORME O COMBINADO”  

 

É importante lembrar que grande parte das mulheres que desempenham a função de 

“domésticas” na capital são oriundas de localidades pequenas do Estado, e que “a cidade faz 

um contraste profundo com a vida da cidade pequena e a vida rural no que se refere aos 

fundamentos sensoriais da vida psíquica” (Simmel, 1967 [1902] p. 14).   

Como mencionei anteriormente, é bastante frequente na minha cidade que uns falem 

com outros para “arrumar trabalho” nesta área, visto que é comum que os “patrões” (a maioria 

“patroas”), pessoas de classes abastadas, busquem nas cidades do interior suas empregadas 

(também majoritariamente mulheres), porque a pessoa que vem do interior teria aquilo de ser 

mais “inocente”. Mas além desta característica outras são consideradas fundamentais: elas 

precisam ser “honestas”, de “confiança”, “trabalhadoras” e “caprichosas”. São adjetivos que os 

patrões buscam nos subordinados e que no caso das empregadas são qualidades preferenciais.  

Marusa Silva (2018) é quem ressalta: “Dos critérios estabelecidos pelas patroas dessa 

amostra para a contração de uma empregada doméstica, chamou a atenção a constante 

afirmação de que elas precisam ser limpinhas e honestas. Antes mesmo de exigirem que as 

futuras empregadas dominem ou tenham noção do trabalho que vão realizar, como, por 

exemplo, saber cozinhar, passar roupa, fazer uma boa faxina etc., o que pareceu ser mais 

importante foi a limpeza que está relacionada, no primeiro momento, a aparência dessa mulher 

e a sua honestidade, ou seja, o fato de a patroa poder confiar a sua empregada sua casa, seus 

bens e seus filhos. A fala de Elisa, explicitando os fatores que contam na hora da contratação 

de uma empregada doméstica, serve de exemplo: 

“É higiene. Noção básica de higiene…higiene, responsabilidade, confiança e 

honestidade, até porque lidam com roupas, joias, com informação que a gente tem, às vezes de 

trabalho, sigilosas, dentro da sua casa. Acho que isso seria o básico(p.109-110)”. 

 

Diante disso trago uma reflexão a partir das falas das minhas entrevistadas, quando   

perguntei para elas o que consideravam ser uma boa empregada doméstica, que atributos elas 

deveriam ter: 

Olha em primeiro lugar eu acho que você deve ser honesta, fator principal. Ser 

dedicada no que você faz, para ter seu valor sabe, para ser reconhecida, ter uma boa higiene 

pessoal, cumprir os deveres. Já que tá lá tentar ser agradável, ser educada, sempre disposta a 

servir dentro do seu horário, só faltar o serviço em situação de emergência mesmo. Aparecida 

1/03/2018.  
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Ser boa doméstica você tem que gostar do que você faz né, você tem que ter muito 

asseio, capricho, carinho, fazer bem feito, como cozinhar... você tem que fazer com amor senão 

não vai ficar bom sabe. Luzia 08/03/2018: 

Ah primeiro você tem amor pelo o que você faz, respeito pelos patrões, carinho com as 

coisas, se colocar no lugar da patroa. Carla 4/03/2018. 

Você tem que ter confiança né, ser honesto, não mexer nas coisas dos outros, não roubar 

nada, porque se você roubar já era, confiança quebrada te mandam embora você fica com 

nome sujo depois você não consegui emprego em lugar nenhum. Claudiane 06/03/2018. 

 

Abaixo representa a fala da personagem do Filme Doméstica dirigido por Fernando 

Meirelles, Nando Olival e Renata Melo 2001. 

Relata Quitéria. Aqui podemos identificar o repertório que a jovem moça trouxe para a cidade 

grande. Quitéria gosta de ator de novela, mas não do Cid Moreira. Também não gosta de nada 

diferente, sendo assim, não come salada nem verduras. O fato de ter, de certa forma, contribuído para 

o assalto da casa de uma de suas patroas deixa Quitéria numa situação complicada, onde ela tem que 

provar que não teve culpa do ocorrido. “Eles tinham um papel na mão”, garante Quitéria aos prantos 

para suas amigas. Nessa atitude de Quitéria fica clara a ingenuidade que ela carrega. Mas, Roxane 

prefere dizer que ela é burra. Indignada com a situação em que se meteu, ela desabafa: “Até parece 

que ninguém gosta da gente”. Falando assim, Quitéria pretende questionar o porquê de, 

costumeiramente, as patroas estarem com o pé atrás com suas empregadas, tendo estas de, a todo o 

momento, provar que são de confiança, ou seja, que não são ladras. “O trabalho de doméstica é 

assim definido a partir do que ela não é, evitando por pouco, a marginalidade. Contudo, sendo 

positivo por pouco, a estigmatização do seu trabalho contém um potencial de marginalidade” 

(NUNES, 1993, p.242). 

Neste caso citado trata-se de uma situação que a casa da patroa de Quitéria foi roubada, e esta 

foi considera culpada pelos patrões, logo me atrevo a pensar que as empregadas domésticas são 

estereotipadas por determinado padrão preconceituoso a respeito do perfil da doméstica, por isso quando 

algo some na casa dos patrões a primeira ser acusada é a empregada, mesmo que esta tenha anos de 

convivência com os patrões. Ou seja, o estigma atribuído às empregadas fica claro nesta situação 

apresentada acima.  

Por isso é preciso atenção, porque, sempre colocadas sob suspeição, tem que ter o cuidado para 

não dar margem a que algo ocorra e possa “sujar o nome” delas e de quem as indicou. 

Logo, diante disto, eu pretendo compreender como uma doméstica se vê dentro de seu 

emprego, de sua função, como estabelece os acordos entre elas e suas patroas, qual sentido de 
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ser doméstica e quais os atributos que elas consideram necessários para fazer seu trabalho. 

Interessa saber o que leva uma pessoa a escolher esta profissão, se ela escolhe mesmo ou se ela 

é coagida pela família a se inserir neste campo de trabalho.  Isto porque, muito embora o 

trabalho das domésticas sempre esteja relacionado à exploração do trabalho, por outro lado, as 

atividades que são exigidas a elas, fazem parte de algo comum à sua vida no interior visto que 

as mães procuram educar suas filhas para serem “boas donas de casa”.  

Em todo o tempo que residi na minha cidade, pude observar que a comunidade de certa 

forma cobra isso em reuniões familiares, ou em outras situações. Nas conversas as mulheres 

sempre falam que sua filha sabe lavar roupa ou cozinhar. A mãe ensina porque é importante 

para o papel que desempenha na família, mas também com o argumento de que “não sabemos 

o dia de amanhã” “ela tem que saber se virar”. Isso é comum acontecer em Miracema, dizendo 

qual é o papel dessas mulheres jovens dentro desta sociedade. Este conhecimento permite 

desenvolverem uma competência específica para o mercado em que se inserem as empregadas 

domésticas. 

Tudo isso empurra a jovem para este mercado de trabalho. Sair do interior também vai 

ao encontro daquele sonho “de se dar bem”. “Fulana foi para o Rio de Janeiro ou Niterói agora 

olha só ela está bem vestida, a mais bonita, olha só as roupas”. É só “ir para o Rio de Janeiro 

para a pessoa mudar, ficar até mais bonita”: “olha só a pele não fica enfrentando o sol no lombo, 

é outra coisa né.” Estes são alguns comentários que sempre ouvimos em conversas na cidade.  

Como salienta Azeredo: 

“Em outras palavras, percebe-se que, mesmo passão quase um século, são poucas as 

transformações observadas nas atividades desenvolvidas pelas mulheres no universo 

doméstico, sobretudo, quando se almeja a repartição do trabalho doméstico entre os 

dois sexos. As empregadas domésticas, ainda hoje, constituem “(...) um dos 

segmentos ocupacionais mais expressivos na alocação da mão-de-obra feminina 

urbana” (AZERÊDO, 2002, p. 323). 

A partir desta relação entre patroa e empregada existe um contrato que sustenta esta 

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

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

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

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

estruturado este contrato.  

Logo não importa que seja um contrato do “boca-boca” ou que algo semelhante tenha 

sido registrado e assinado, porque é manipulável por ambas as partes de forma que fica explicito 

na rotina do serviço em que, por exemplo, se a patroa precisa dos serviços da sua empregada e 

está precise ultrapassar o horário do seu expediente, ou seja, são situações como estas que vão 
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ocorrendo com frequência. Então, o contrato é flexibilizado geralmente mais para uma parte do 

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

colocando em vantagem em relação à empregada. 

Como disseram para mim Marcia e Priscila: 

Eu trabalho nesta casa já faz uns 20 anos lá no serviço, eu entro às 8:00 e saio umas 

16 horas. Lá eu faço tudo, limpo, cozinho, lavo e ainda cuido da Dona, mãe da dona Lurdes, 

minha patroa. Trabalho lá de segunda a sábado e se ela me pedir pra ir no domingo eu vou 

também. É quando tem visita, ai aperta …tenho que ajudar lá no almoço. Marcia. 6/03/2018. 

Olha eu sou diarista então é muito corrido porque você tem hora pra pega e às vezes 

você nem tem hora pra sair porque já tive faxinas que saia 20 ou 21 da noite, porque tem que 

terminar de fazer o trabalho, eu não faço hora de almoço eles não dão então você tem que 

engolir rápido a comida e continuar o trabalho e também eu não gosto muito de parar o serviço 

porque senão atrasa sabe. Priscila 1/03/2018. 

 

Isto acontece por algumas razões: a primeira desta é a amizade-proximidade com a 

patroa no sentido que reforça a ideia da categoria nativa do “quase da família” chamando a 

atenção por ser uma relação afetiva, permitindo que o acordo possa ser rompido revisto a 

depender das circunstâncias.  Fraga chama a atenção para o caráter ambíguo da relação: 

“As relações de trabalho no emprego doméstico brasileiro, como parecem ser 

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

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

é especificidade apenas do trabalho doméstico remunerado, está presente nas relações 

de trabalho de outras ocupações. Embora, dificilmente, haja um caráter ambíguo como 

o que torna a empregada doméstica, ao mesmo tempo, em muitos casos, uma 

trabalhadora e um quase membro da família”. (Fraga p 132, 2010). 

 

Essa ambiguidade nas relações entre patroa e empregada nos remete também ao filme 

Que horas ela volta? dirigido por Anna Muylaert   e cujo papel principal é interpretado pela 

atriz Regina Casé. O filme conta a história da empregada Val, cujos patrões eram os mesmos 

há anos, tendo ela ajudado a “criar” o filho do casal, deixando sua própria filha da mesma idade 

do filho dos patrões, aos cuidados de sua família em um município do interior do nordeste. 

Conhecia os hábitos de todos, o sorvete preferido do menino, as necessidades cotidianas dos 

patrões que diziam ser ela parte da família. Por tudo isso, Val se sentiu à vontade para fazer 

uma surpresa no dia do aniversário da patroa. Depois de dar de presente um conjunto de xícaras 

e ouvir da patroa que havia adorado o presente, resolver usar as xícaras na recepção aos 
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convidados na festa de aniversário. A patroa, quase em pânico, pede que troque imediatamente 

as xícaras e diz: “Deus me livre servi-los numa coisa assim tão chinfrim”.   

Esta situação é marcada pela diferença de classe onde a patroa tem seus valores em 

contraste com os da empregada e sua realidade social. Mesmo dividindo o mesmo espaço, me 

refiro à casa, a diferenciação entre ambas é perceptível neste contexto. A forma como lida com 

os limites dado à empregada, quando explicitada a diferença entre ambas, põe também o limite 

para o que é ser “quase da família”. 

Como afirma Goldstein: “As pesquisas que estudam as relações entre empregada e 

empregadora levam a acreditar que, apesar das relações de poder evidentemente 

desiguais entre essa e aquela, é a ambiguidade afetiva da relação que exige mais 

análise. É na troca afetiva entre as que podem pagar pela ajuda doméstica e as 

mulheres pobres que oferecem seus serviços que as relações de classe são praticadas 

e reproduzidas”. (GOLDSTEIN, 2000) apud Jimenez p16, 2017). 

 Quando alguém diz que é empregada doméstica e trabalha no ramo, a primeira coisa 

que nos veem a cabeça é aquela imagem clássica de uma mulher negra e usando aquele 

uniforme com espanador na mão. Ou uma cozinheira provando o tempero da comida pra Ao 

pegar dois ônibus para chegar ao trabalho e deixando em casa seus filhos dormindo, sempre 

com um mais velho tomando conta dos mais novos. Vida de doméstica não é fácil ter que cuidar 

dos filhos dos outros ao invés dos próprios filhos, cuidar da casa dos outros ao invés da dela. 

“Entretanto, verifica-se no trabalho doméstico uma desigualdade de classe, de raça e 

intergênero feminino pois quando realizado como remunerado, é reservado às 

mulheres dos segmentos de baixa renda, que têm opções limitadas de inserção no 

mercado de trabalho dado seu baixo nível de qualificação”. (Machado 

Chaves2006p.19). 

 

Diante deste cenário social que tento analisar a profissão de doméstica, uma categoria 

desvalorizada dentro do mundo do trabalho, da sociedade como num todo. Ao contrário de 

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

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

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

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

patrões. É o que chama a atenção Jimenez: 

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

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

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

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

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

existem confusões de direitos e deveres para a classe trabalhadora”. (Jimenez- 

Jimenez 20, 2017). 
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Segundo (Hirata 2004, p.43) “Ademais, deslocadas para o mercado, as pessoas que 

realizam tais atividades se deparam com uma ‘herança’ social, cujo estigma de desvalorização 

permanece até os dias atuais. Patroas e empregadas participam de uma relação de identidade 

mediada pela lógica de servir aos outros como algo “natural”, embora essa relação de trabalho 

tenha dois efeitos contraditórios: de um lado a questão de classe e de outro, a identidade de 

gênero, raça/cor que é estabelecida entre as mulheres, que aponta para uma diferença estrutural 

entre mulheres, que se apoia na profunda desigualdade que caracteriza as relações sócio raciais 

no Brasil. Portanto, coerentemente com a sociedade de antanho, a legislação protetora do 

trabalho no Brasil, na década de 1940, ignorou o serviço doméstico remunerado no novo código 

legal”.  

Deste modo, as tarefas desempenhadas pelas empregadas, embora essenciais para 

manutenção da rotina nas famílias brasileiras mais abastadas, são desvalorizadas, reduzidas de 

valor, seja ele econômico ou simbólico. 

 

Havia uma queixa grande por parte delas dos patrões que não assinavam a carteira de 

trabalho. Um contrato que é formalizado pela carteira assinada ou outro, o de “boca a boca” 

tem grandes diferenças que são assinaladas pelas minhas próprias interlocutoras, pois significa 

que na ausência do primeiro, os patrões não vão pagar de nenhuma maneira o salário legalmente 

correto, nem farão a contribuição ao INSS, FGTS e 13º salário. De fato isto é uma realidade 

frequente no Brasil, em especial nas cidades do interior. O contrato de trabalho para uma 

empregada doméstica significa muito, no sentido de que ela está sendo empregada, foi aceita 

para o trabalho e isto traz consigo uma significância de imbuídos nas práticas e valores sociais. 

Foi pensando sobre isso que perguntei a elas o tipo de vínculo que tinham com o trabalho. O 

resultado aparece abaixo:  
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                    Gráfico 4                                                                                                    Fonte: a própria autora 

 

 

Quanto ao segundo tipo, o de “boca”, o que me chama atenção são os motivos pelos 

quais ele pode ser rompido, já que não há regra legal estipulada para seu cumprimento.  Isso 

pode acontecer, por exemplo, quando a empregada decide sair do serviço porque no ato de sua 

contratação ficou estabelecido que ela trabalharia de tal a tal hora, faria determinados tipos de 

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

tarefas ou a patroa exige que ela fique num horário estendido, começa o rompimento do 

conforme o combinado e os conflitos que começam a se fazer presentes pode levar ao 

rompimento definitivo.  

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

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

novas tarefas, levando em conta a relação de convívio no espaço da casa.  

Para (Fraga 2010) os brasileiros, em geral, não gostam de situações em que os desiguais 

façam parte do mesmo espaço, e as diferenças entre eles acabam sendo tomadas como naturais. 

Podemos perceber isso, por exemplo, na permanência de portas e elevadores diferenciados para 

os moradores e os empregados nos edifícios das grandes cidades do país. Também isso aparece 

quando ouvimos alguém que se sentindo ofendido diz: “Você acha que eu sou sua empregada”. 

O trabalho doméstico feito por alguém que não seja da família é uma ocupação naturalizada 

pela população como própria da divisão social (de classe, gênero e cor) do trabalho. A 

importância desse tipo de tarefa permanece invisível”. 
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As patroas pouco param para pensar que essas tarefas – pagas muitas vezes com pouco 

– valem mais, uma vez que envolvem uma condição subalterna que as trabalhadoras domésticas 

têm de tolera, diz o mesmo autor. Raramente se questionam que limpar uma casa com dois 

cômodos é diferente de limpar uma com cinco cômodos, por exemplo.  

4.1: Honestidade, Confiança e Respeito 

Mas se assinar a carteira e/ou cumprir o contrato “conforme o combinado” é o que pode 

em parte determinada uma boa patroa, o que é, para minhas interlocutoras, uma boa empregada 

afinal? É preciso que a patroa elogie o trabalho, dizem. Mas, uma boa trabalhadora é algo 

referido a alguns valores morais e sociais compartilhados por elas. É preciso dominar 

determinados códigos, tais como o significado do valor da honestidade, “não mexer nas coisas 

do patrão” como uma me explicou. A honestidade diz respeito a uma característica que tais 

domésticas precisam possuir para serem consideradas adequadas para tal função e indicadas 

por suas colegas que formam a rede.  Porque como empregadas domésticas atuam no seio da 

família que a emprega, cuidam das casas dos outros, dos filhos do outros e precisam assim ser 

responsáveis e confiáveis.  

Mas o sentido da honestidade se junta com o da confiança de que a colega vai, nas 

palavras delas, “saber entrar e saber sair”, ou seja, você tem que ser considerado uma pessoa 

apta a ter essas” competências”, afinal você precisa, por exemplo, fazer todo o trabalho de 

acordo com o gosto da patroa. Se ela exige que seja feito de tal modo, é assim que deve ser 

feito. Esse é um valor reconhecido entre elas, e fundamental para indicarem umas as outras para 

as possíveis vagas de emprego.  

Nota-se que ser uma boa doméstica não resulta apenas em fazer suas tarefas 

estabelecidas conforme o contrato, mas em si em cumprir fielmente seu papel social dentro das 

famílias burguesas onde ela tem a função de operadora de manutenção do lar, garantir que tudo 

esteja devidamente organizado, limpo. Ou seja, para tornar -se uma boa empregada esta tem 

que além da honestidade ser capas de adquirir alguns “talentos”, incorporação de valores que 

sustentam a estrutura do ser doméstica. “Saber ouvir”, ter “ética profissional” no que diz 

respeito a “postura” mesmo de seu “papel social”.  O aprendizado que produz melhor 

desempenho e resulta nas qualidades reconhecidas para a indicação, não escapa da relação entre 

o trabalho exercido por elas e o sentido de servidão relacionado ao que fazem: 
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“O sentido de servidão no trabalho doméstico, ligado a uma concepção sobre as 

mulheres como sujeitos predispostos a uma disponibilidade permanente para servir 

aos outros, é informado ainda por um outro sentido de servidão, que diz respeito à sua 

associação com a escravidão da população negra. A análise crítica dessas heranças 

contribui para a desnaturalização das relações de servidão no emprego doméstico”. 

(Ávila 2016 p.139). 

 

Relacionando a temática com o postulado de Goffman pode-se denominar Fachada a 

ação profissional das empregadas domésticas enquanto o autor chama de cenário o contexto 

material em que os atores sociais desempenham seus papéis.  

“O autor chama as ações e expressões adotadas pelas pessoas de “fachada”, o local 

onde a interação social ocorre de “cenário” e a preparação para desempenhar um 

“papel social” diferente – como o maquiar-se e o vestir-se antes de uma festa - de 

“bastidores”. Tais conceitos e ideias são próximas ao círculo mágico na medida que 

ele vê cada interação social como um mundo à parte, com suas próprias regras. Isso é 

verificado na frase: “Quando um ator assume um papel social estabelecido, 

geralmente verifica que uma determinada fachada já foi estabelecida para o papel” 

(GOFFMAN, 1985, p.34). 

 

A fachada, que pode ser compreendida como a internalização de códigos, reflete uma 

ética profissional, é a conduta da trabalhadora dentro de seu trabalho que precisa ser discreta de 

antemão, não sair falando da vida íntima dos teus patrões fora do contexto da casa onde 

trabalham.  

 “Saber ouvir” de acordo com as minhas colaboradas significa que você tem que 

respeitar a patroa, quando por exemplo na fala de Maria: “Saber respeitar os patrões, ser você 

mesmo e nunca mentir para eles. Ser honesto obedecê-los, se colocar no seu lugar... (Maria 

1/03/2018): 

Para Carla significa “Se colocar no lugar do patrão, você tem que respeita a autoridade 

deles, porque você tá sendo paga para fazer o serviço tem que saber seu lugar”. Carla 

4/03/2018: 

Respeitar e saber seu lugar também aparece na fala da Priscila: “Ah você não pode ir 

com qualquer roupa né, você tem que respeita a casa do outro no caso seus patrões tem que se 

dar o respeito, saber teu lugar”. Priscila 1/03/2018 
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Se a honestidade e saber o “seu lugar” são pontos importantes na relação entre elas e as 

patroas e sinal de reconhecimento na relação de confiança que estabelecem entre elas para as 

indicações ao emprego, por outro lado o “reconhecimento” destas qualidades poderiam ser de 

parte das patroas a lembrança de datas importantes, como aniversário, natal. O presente, 

entretanto, pode ser motivo de conflitos, velados ou não. Elas sempre presenteiam suas 

empregadas mesmo que seja “lembrancinha”, “só pra dizer que lembrou sabe? Expressão que 

resume o que todas disseram. 

Isto é uma forma de deixar a relação mais próxima afetivamente pois as empregadas se 

sentem reconhecidas por partes de suas patroas, embora nem todas as empregadas gostam do 

que ganham nessas ocasiões. Abaixo demonstro isto mais claramente na fala de algumas dessas 

minhas interlocutoras.  

Marina 1/03/2018: Ah eu ganhei de aniversário este ano 50 reais, e mais uma bermuda 

sabe... eu fiquei feliz porque mostra que sou reconhecida. Minha patroa paga direitinho, não 

tenho carteira assinada não, mas recebo 880 reais e faço tudo lá, lavo, passo e cozinho e ainda 

cuido da menina da filha da minha patroa tem 4 anos sabe. Ela me paga metade do 13º e posso 

tirar 30 dias de férias.  

Silvia 1/03/2018: Então Janilce, de presente de aniversário eles sempre dão roupas, eu 

ganhei a última vez um pijama sabe. Mas o importante é lembra de você né... já é alguma coisa.  

A fala de Claudiane se refere à “bondade” dos patrões, mesmo que seja extremamente 

explorada.  

Claudiane 2/03/2018: Trabalho lá tem 10 anos, recebo 300,00 por mês. Lá faço tudo 

sabe... lavo, passo e cozinho e ainda cuida da Dona Cacheada, muita coisa... mas lá eles me 

dão muita coisa. Já ganhei jogo de cozinha, televisão, botijão de gás, e quando é meu 

aniversário eles fazem bolo para mim e me dão nem que seja uma lembrancinha sabe... tá ótimo 

sabe, eles são tão bons... As minhas crianças quando chegam da escola almoçam lá comigo no 

trabalho sabe... de segunda a sexta, porque eu fico o dia inteiro fora tô no serviço né.  

O mesmo pode ser observado nas palavras de Matilde. Trabalhando em vários lugares 

sem reconhecimento de direitos mínimos, fala do que recebe sem nada pedir: 

Matilde 2/03/2018:Lá eu trabalho 3 x na semana; segunda, quarta e sexta trabalho 

numa casa só. Não tenho carteira assinada não mas eles me pagam o 13º, pago por fora o 

INSS, eu recebo por mês 500,00, eu gosto de trabalha lá porque me tratam bem, gostam do 

meu serviço, me dão 10 dias de folga sabe. Olha eu sempre ganho alguma coisa da minha 
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patroa sabe, já ganhei baby-doll l, sandália, roupas, sabe blusa, bermuda...Eu não peço não... 

mas vire e meche ela sempre me dá algo.  

Carolina, assim como Claudine, chama atenção do bolo de aniversário que dão a elas 

como forma de reconhece-las. : 

Carolina 01/03/2018: Olha lá na casa deles né eu só trabalho sabe tá bastante puxado 

menina, não tenho carteira assinada não, lá eu pego no serviço de 7 horas até as 16 horas, eles 

me pagam 400,00 por mês, pagam o 13º, e estamos na conversa sobre férias, tô lá tem 1 ano 

mas assim pelo menos eles lembram do meu aniversário por exemplo ano passado eles me 

deram 50 reais de presente e me deram um bolo.  

O sentido da exploração mesmo no momento do recebimento de presentes só se explicita 

nas duas últimas falas: Priscila e Angélica 

Priscila 1/03/2018: Eu sou diarista, faxineira sabe... trabalho de segunda a sexta e 

recebo 400,00 e lavo roupa por fora e cobro 200,00 por trouxa de roupa ...mas eu lavo, por 

exemplo, roupa de uma casa, de uma família cobro esse valor por mês, lavo 1 vez na semana 

sabe. Pego as 6:30 e paro às 16 horas, Na quarta feira trabalho em 15 em 15 dias eu faço 

faxina cobro 50 reais cada sabe... já ai 100,00 nesta casa. Na casa que trabalho 3 vezes na 

semana casa da Diretora da escola lá de Miracema eu almoço lá, mas nem gosto muito porque 

sou agitada, gosto de pega o trabalho e fazer logo não gosto de ficar parando, não faço hora 

de almoço não. Eu não tenho a carteira assinada não... só recebo se eu for trabalhar e pago 

por fora o INSS.  De presente nunca deu não... o máximo que ela me dá é uma lembrancinha 

sabe uma blusa daquela da baratinha ou uma sandália, não sou ingrata não mais poderia dar 

uma coisinha melhor?  

Angélica 08/09/2017: Em datas importantes natal, aniversário, sim lembrancinhas 

porque não considero presente não, vê se pode.... A minha patroa me deu uma blusa de ate no 

máximo 19,90 da Leader aquele material ruim que uma lavagem já tá ruim já não presta, eu 

tenho até hoje guardado a blusa esta que tô falando só de raiva. Eu nunca usei eu não vou usar 

essa blusa não... ela tá aqui no guarda roupa na embalagem ainda que me deram, poxa 

sacanagem eu fico revoltada, muito sem noção... ela dona de cartório poderia me dar algo 

melhor aquela vaca hahaha..... Isso quando não ganho coisas de casa né, jogo de copo, prato 

essas coisas.  

 

Todas esta que mencionei acima especialmente estas como a Matilde, Priscila, Carolina, 

Marina, são mulheres que recebem muito abaixo do que se espera receber exercendo essa 
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profissão. O que chama atenção é a forma de retribuição do presente, porque como nos lembra 

Mauss (1974), a dádiva também supõe retribuição. O que se oferta e o que se recebe? 

Por um lado, os patrões se aproveitam das dificuldades econômicas, da baixa 

escolaridade para estabelecer uma relação de completa exploração. As empregadas são 

exploradas e os “presentinhos” também são uma forma de dizer qual é o lugar delas na 

sociedade. Os presentes são baratinhos, dizem elas, algumas reclamando que as patroas 

poderiam “dar algo melhor”. Entretanto, somente duas delas se referem à exploração, expressa 

pela revolta de uma delas que afirma que não vai usar aquilo, uma blusa de malha vagabunda e 

que guarda com raiva o presente para se lembrar.... O discurso que apresentam fala mais dos 

presentes como “lembrancinhas”, uma forma das patroas demonstrarem que se lembram dela, 

que se importam com elas .... A lembrança, já é alguma coisa, conformada pelo valor que recebe 

para ser doméstica. Assim, ganhando uma sandália ou uma bermuda já é considerado alguma 

coisa, vantagem por cima da patroa.  

Nas duas situações existem uma ligação mútua, e o que faz desse vínculo muito mais do 

que empregatício, mas afetivo, uma construção pessoal neste tipo de relação. Porque para estas 

domésticas ganhar um presente, por mais que se caracterize por uma “lembrancinha” significa 

ora algo positivo, um reconhecimento pelo seu trabalho. Mas, é fácil também notar que o 

presente também explicita a esperteza destas patroas ao tentar reduzir o peso do conflito na 

relação contornando o cotidiano de exploração, “adoçando” a relação pela lembrança do 

presente ofertado.  

Fraga, retoma outros autores para analisar esta relação que aqui exemplifico com a oferta 

de presentes pelas patroas. Segundo o autor, Barbosa (2000) compreende essa troca de presentes 

mediante algumas chaves explicativas: explicitação de consideração e apreço; construção de 

uma imagem caridosa; ação compensatória, por conta dos baixos salários pagos e da omissão 

de benefícios empregatícios; e reconhecimento pela dedicação e eficiência na execução dos 

afazeres domésticos. É a estes dois aspectos, o da “consideração e apreço” e o da “ação 

compensatória” que me referi.  

 
Esta “autonomia emocional” das empregadas diante dessas dádivas vem ainda ilustrar 

a fecundidade de uma perspectiva de análise dos fenômenos sociais atenta para a 

dimensão subjetivada experiência individual. As trocas de presentes- “fatos sociais 

totais” que constituem tradicional via de aceso para análise culturais-, ainda que 

governadas por conjuntos de regras compartilhadas pelos indivíduos membros de um 

mesmo grupo, são acima de tudo, uma linguagem (Coelho 2006, p.79). 

 

“Saffioti (1978), continua Fraga, a compreende como uma tentativa de agradar a 

empregada e de criar um clima afetivo no local de trabalho, permitindo a solicitação de favores 
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fora das atividades que foram acordadas e do horário de trabalho estabelecido. (Fraga, 2010, 

p.235)”. 

 

Neste sentido, a oferta de presentes atravessa o pacto estabelecido entre patroas e 

empregadas onde demarcam suas relações pelo contrato não legal e não escrito do “conforme 

o combinado”. O presente se apresenta com a expectativa de que seja retribuído com “algo a 

mais” na forma de horas extras ou atividades não combinadas. 

 

É também Fraga que vai nos chamar a atenção para a possiblidade de mudança no 

momento em que se modificam os vínculos empregatícios formais, com a opção de muitas 

delas, em especial uma geração mais nova, por trabalharem como diaristas.  

 

“Mas a questão é pensar se essa relação ambígua, familiar e trabalhista, permeada por 

pessoalidade e afetividade, associada ao trabalho da empregada doméstica, representa 

também o trabalho da diarista. As relações de trabalho desta são mais racionais, impessoais e 

menos afetivas? É isso que precisamos analisar mais detidamente antes de apontá-la como um 

tipo diferente de relação no que tange a essas características”. 

 

 

Levando em conta as mudanças no perfil das domésticas e na opção para novas formas 

de vínculo e o que isso pode ter de peso em relação aos aspectos negativos do trabalho que fiz 

as perguntas que resultaram no quadro a seguir: 
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      Gráfico 5                                                                                              Fonte: Própria da autora 

 

Segundo o mesmo autor: 

 

“Por um lado, tendo a diarista faxineira como modelo, que trabalha em várias casas, 

convive pouco com cada família, precisa realizar uma tarefa previamente combinada 

no menor tempo possível, parece razoável perceber as relações que estabelece como 

mais racionais e impessoais quando comparadas com as da empregada doméstica”. 

(Fraga 2010 p.136).  

 

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

mudança radical nessas relações.  Angélica foi empregada doméstica em algum momento. Já 

foi babá no início de carreira quando ainda tinha uns 20 anos tomava conta dos filhos de Dona 

Gracinha na época que morava na roça, muito antes de ir para Niterói. No caso de Priscila é 

faxineira apesar disso ela mantém uma relação próxima com sua patroa, ela fica com a chave 

da casa quando sua patroa viaja, Certamente existe uma “confiança” entre ambas as partes 

adquirida com o tempo e a intimidade. O vínculo formal relativizado não resultou no mesmo 

nas relações entre elas que se pautam pelos mesmos parâmetros anteriores. 

 

Como ressalta Harris, segundo ainda Fraga: “A relação de trabalho, então, em muitos 

casos, mantém a afetividade e a intimidade como dimensões importantes, em 

contraposição à impessoalidade que poderia parecer mais propícia. Mesmo que, a 

princípio, as relações não sejam tão íntimas quanto no caso de mensalistas, muitas 

diaristas acabam desenvolvendo relações emocionais com seus empregadores 

(HARRIS, 2007). (Apud Fraga p.136, 2010). 

 

É o que parece também pautar as relações entre estas mulheres por um lado marcadas 

pela naturalização do papel da mulher, mas por outro, estabelecendo a formação de sujeitos 
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dentro de uma formação da sociedade brasileira, hierárquica e excludente, mantendo como 

trabalho algo que em muito se assemelha ao trabalho escravo de outros tempos. 
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5-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este é um questionamento que venho refletindo ao passo que busco entender o que de 

fato estas empregadas que entrevistei querem. Mas numa maneira mais ampla se for colocar 

esta discussão de forma nacional o que esta categoria quer? 

De fato é óbvio elas querem além do reconhecimento, ser respeitadas por lei, e que esta 

seja cumprida, afinal uma profissão que foi marcada historicamente por um processo brutal de 

desigualdades e exploração servil, onde estas mulheres na maioria das vezes recebiam o salário 

irrisório isto quando não recebia em troca da sua força de trabalho somente comida e moradia, 

caso que se identifica claramente com as escravas que se responsabilizavam pelas tarefas na 

Casa Grande. 

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

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

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

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

doméstica mensalista residente à diarista especializada, principalmente a faxineira, 

passando pela empregada doméstica mensalista externa, a balança veio, em teoria, 

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

 

O que pude observar e analisar foi o fato de que as minhas colaboradoras sempre se 

queixam de não terem a sua carteira de trabalho assinada, que elas não estariam sendo pagas de 

acordo com sua função e que seu trabalho não era reconhecido e valorizado pelos patrões. Os 

conflitos decorrentes desta exploração podem ser administrados até que se rompa o “conforme 

o combinado”, quando elas parecem se dar conta do rompimento de laços afetivos e não se 

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

Então esta realidade das mulheres do interior ainda tem resquícios do conservadorismo, 

da escravidão, e das demarcações de classe onde esta pequena burguesia ainda reproduz os 

valores de seus ancestrais. Mas não se limita ao interior do Brasil, como a revisão bibliográfica 

me permitiu conhecer, mas se estende para outros espaços, permanecendo neste país uma 

herança escravocrata forte na sociedade.  
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APÊNDICES 

Apêndices 1- Roteiro de entrevista sobre as empregadas domésticas. 

 

Universidade Federal Fluminense-UFF 

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro- 

FAPERJ - Bolsa de Iniciação científica-IC. 

Roteiro de entrevista sobre As empregadas domésticas de Miracema RJ. 

Roteiro das entrevistas 

 

1-Quantos anos tem? Tem filhos? Se tem quantos são? Qual seu estado civil? Qual sua cor? 

2-Qual sua Escolaridade? local de moradia? Experiências profissionais? 

3-Há quanto tempo trabalha como empregada doméstica? qual cidade você trabalha? 

4-Você tem carteira assinada? 

5-Como surgiu este emprego? Sobre o contrato de trabalho? 

6- Quanto você ganha? 

7-Quais as principais características para você em ser uma boa empregada? 

8-Qual como é sua relação com sua patroa? 

9-Como você define ser uma empregada doméstica? Você gosta do que faz? 

10-O que você considera em ser uma péssima empregada? 

11-Você pensa em trocar de profissão? 
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MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
Eu _________________________________________________________, nacionalidade 

________________, estado civil ________________, portador da Cédula de identidade RG 

Nº. ______________________ , inscrito no CPF sob nº ___________________________________, 

Residente à A/Rua ___________________________________, nº. _________, município 

De ________________________________/Rio de Janeiro. AUTORIZO o uso de minha 

Imagem em todo e qualquer material em fotos, para ser utilizada no trabalho de pesquisa 

Científica. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima 

Descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou 

A qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma. 

______________________, _____ de _______________. 

_______________________________________________ 

Assinatura 

MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
Eu _________________________________________________________, nacionalidade 

________________, estado civil ________________, portador da Cédula de identidade RG 

Nº. ______________________ , inscrito no CPF sob nº ___________________________________, 

Residente à A/Rua ___________________________________ , nº. _________, município 

De ________________________________/Rio de Janeiro. AUTORIZO o uso de minha 

Imagem em todo e qualquer material em fotos, para ser utilizada no trabalho de pesquisa 

Científica. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima 

Descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou 

A qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma. 

______________________, _____ de _________________________. 

_______________________________________________ 

Assinatura 
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Apêndices 

Imagens das minhas Entrevistadas. 
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