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Resumo 

 

 

IASINIEWICZ, Giovanna. Trabalho Doméstico no Brasil: entre o poder simbólico 

patronal e a luta por reconhecimento jurídico. 2017. 94f. Dissertação (Mestrado 

em Sociologia) – Programa de Pós-graduação em Sociologia, Instituto de Filosofia, 

Sociologia e Política, Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, 2017. 

 

 

 

A presente pesquisa tem por escopo compreender como se dão as relações sociais 
entre os trabalhadores domésticos e seus respectivos empregadores após o advento 
da Emenda Constitucional nº 72, de 2013 e da Lei Complementar nº 150/15, 
principalmente no que tange às questões de poder, afeto e profissionalização desta 
relação de trabalho. A luta pelo reconhecimento jurídico e a conquista da ampliação 
de direitos trabalhistas são de suma importância para diminuir as situações de 
desigualdade, vulnerabilidade e desvalorização do trabalho doméstico. Tem-se que 
as recentes alterações na legislação brasileira implementadas pelos referidos 
diplomas legais trouxeram efetivas mudanças para os trabalhadores domésticos. 
Cabe, então, um questionamento acerca das transformações no cotidiano destes 
atores envolvendo a ruptura com o arranjo social paternalista e clientelista que 
tradicionalmente tem caracterizado o exercício desta modalidade de trabalho. Dentre 
os procedimentos metodológicos que serão empregados para a obtenção dos dados 
para a análise proposta estão a realização de entrevistas focalizadas a partir de um 
roteiro semiestruturado de perguntas, e observação etnográfica, a fim de que se 
possa, então, compreender a percepção dos trabalhadores domésticos, 
empregadores e sindicalistas a respeito dessas alterações legais.  
 
 
 
Palavras-chave: domésticas; reconhecimento jurídico; trabalho; relações 
trabalhistas; direitos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

IASINIEWICZ, Giovanna. Domestic Work in Brazil: between the symbolic power 

of employers and the struggle for legal recognition. 2017. 94f. Dissertation (Master 

Degree in Sociology) – Programa de Pós-graduação em Sociologia, Instituto de 

Filosofia, Sociologia e Política, Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, 2017. 

 

 

The present research aims at understanding how social relations between domestic 
workers and their respective employers take place after the advent of Constitutional 
Amendment No. 72, 2013 and Complementary Law No. 150/15, especially with regard 
to issues of power, Affection and professionalization of this working relationship. The 
struggle for legal recognition and the achievement of the expansion of labor rights are 
of paramount importance in order to reduce situations of inequality, vulnerability and 
devaluation of domestic work. It has been that the recent changes in Brazilian 
legislation implemented by the mentioned legal texts have brought about effective 
changes for domestic workers. It is then a question about the transformations in the 
daily life of these actors involving the rupture with the paternalistic and clientelistic 
social arrangement that traditionally has characterized the exercise of this modality of 
work. Among the methodological procedures that will be used to obtain the data for the 
proposed analysis are the interviews focused on a semi-structured questionnaire, and 
direct observation, so that one can then understand the perception of the Workers, 
employers and trade unionists regarding these legal changes. 
 
 
 
Keywords: domestic; legal recognition; labor; labor relations; rights. 
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1 Introdução 

 

O advento da Emenda Constitucional nº 72 de 2013 e a sanção da Lei 

Complementar 150/15, que regulamenta os direitos dos empregados domésticos, 

assegurou aos trabalhadores domésticos o acesso a um conjunto de direitos previstos 

na Constituição Federal de 1988 e na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) que 

não lhes estavam plenamente garantidos. Tais instrumentos legais significam mais do 

que apenas um reconhecimento jurídico tardio da condição de cidadania social dos 

empregados domésticos em um moderno mercado capitalista de trabalho; significam, 

também, pode-se dizer, uma espécie de acerto de contas com um dos resquícios mais 

persistentes de nossa herança colonial e escravista.  

O já distante 13 de maio de 1888, enfim parece ter tido um desfecho social 

adequado para um dos mais persistentes efeitos danosos de uma herança 

sociocultural hierarquizante e anti-igualitária reforçada por mais de três séculos de 

escravidão. Não à toa, Joaquim Nabuco (2000), um dos mais célebres abolicionistas 

brasileiros, em 1883, no seu livro “O Abolicionismo” asseverar que o fim da escravidão 

não iria apagar facilmente o legado de mais de três séculos de um conjunto de 

relações de poderio, influência, capital e clientela que ao colocar à disposição de uma 

minoria aristocrática instituições estatais, legitimou os interesses econômicos desta 

com base na perpetuação da brutalidade física e da mutilação moral de um 

contingente considerável de seres humanos.  

No caso dos trabalhadores domésticos, isto significa dizer que, desde o início 

da formação do mercado de trabalho livre no Brasil, o debate social e jurídico sobre a 

necessidade de regulamentação desta modalidade de trabalho foi turvado pelo fato 

das relações de proximidade e de afeto entre patrões e empregados (as) 

apresentarem-se como um forte obstáculo ao reconhecimento jurídico de todo um 

conjunto de direitos. Outro fator agravante é que se está falando de uma modalidade 

de trabalho historicamente exercida predominantemente por mulheres de origem 

humilde, na sua maioria, negras e pardas. Esta situação acabou funcionando como 

um mecanismo de reforço para o aprofundamento de desigualdades raciais e de 

gênero, não apenas no mercado de trabalho, mas na extensão da sociedade brasileira 

como um todo. 



11 
 

 
 

A abolição da escravidão no Brasil não promoveu uma ruptura efetiva com os 

arranjos sociais do período colonial e escravista, principalmente com a força de um 

poder patronal paternalista e de suas relações assimétricas de poder. Em se tratando 

do trabalho doméstico remunerado, o que se viu foi o metamorfozeamento de um 

arranjo social no qual o poder simbólico patronal gestou percepções subalternizadas 

de pertencimento e de lealdade, o que historicamente dificultou, sobremaneira, a luta 

por reconhecimento jurídico de direitos trabalhistas e de garantias sociais aos 

trabalhadores(as) domésticos(as). Neste sentido, uma forma recorrente de situar 

simbolicamente a empregada doméstica disseminou-se no âmbito da sociedade 

brasileira, na qual esta é tida, ao menos no nível discursivo, quase como um “membro 

da família”, tida como alguém contemplado por uma espécie de dádiva do empregador 

e não pelo reconhecimento jurídico de direitos trabalhistas fundamentais condizentes 

à condição de empregado.  

Deste modo, a luta pela desconstrução dos preconceitos relacionados ao 

trabalho doméstico remunerado, estigmatizado pelos desdobramentos da herança 

social da escravidão, é de suma importância para instaurar uma melhoria efetiva nas 

condições de vida das pessoas que prestam serviços no âmbito doméstico, onde, a 

despeito das alegações em contrário, com frequência, estão submetidas a condições 

aviltantes do ponto de vista de uma compreensão jurídico-social moderna e civilizada 

de dignidade da pessoa humana.  

Desde então, longo foi o processo de regulamentação do trabalho doméstico 

remunerado no Brasil, bem como das transições na relação existente entre os 

trabalhadores e seus empregadores. 

Atualmente, no Brasil, apesar de termos conquistado inúmeros avanços na 

legislação trabalhista no que diz respeito aos direitos das empregadas domésticas, 

ainda é possível identificar a condição de vulnerabilidade desta categoria profissional, 

evidenciada através da informalidade, do baixo nível de renda, na dificuldade de 

acesso à formação profissional etc. 

Entretanto, após o advento da Emenda Constitucional nº 72, de 2013, a 

expectativa é que se alcance melhores condições de trabalho, reconhecimento e 

autonomia às empregadas domésticas que, segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), representavam, em 2016, 6,5% ou 6,019 milhões, dos 

mais de 92 milhões de ocupados no país, no fim do primeiro trimestre. 
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Desta forma, tem-se que a luta por reconhecimento e a recente conquista da 

ampliação de direitos trabalhistas é de suma importância para diminuir as situações 

de desigualdade, vulnerabilidade e desvalorização do trabalho doméstico.  

Inserido neste contexto, a presente pesquisa tem o intuito de compreender a 

dinâmica desta situação a partir do modo como os agentes envolvidos – patrões e 

empregadas domésticas – percebem os sentidos dos vínculos sociais gerados por 

esse tipo de prestação de serviço após o advento da Emenda Constitucional nº 72, de 

2013 e a sanção da Lei Complementar 150/15.  A especificidade de ser realizado 

dentro das casas das famílias e o fato de não remeter simbolicamente a uma forma 

de relação de trabalho capitalista, acaba promovendo um embaçamento das fronteiras 

entre uma simbologia dos afetos dentro de um arranjo social hierárquico 

subalternizante e uma luta por reconhecimento jurídico de uma condição de cidadania 

social efetiva. 

Assim, partiu-se da hipótese na qual as inovações na legislação trabalhista que 

garantiram novos direitos aos empregados domésticos, equiparando-os aos demais 

trabalhadores urbanos e rurais, atuam no sentido de tornar mais profissional e menos 

afetiva a relação entre os(as) empregados(as) domésticos(as) e os seus respectivos 

empregadores, reforçando assim o reconhecimento jurídico e social dos 

empregados(as) domésticos(as) e, por conseguinte, promovendo uma ruptura com o 

viés tradicionalmente paternalista que historicamente tem caracterizado este tipo de 

relação de trabalho no Brasil. 

Dessa forma, o presente trabalho visa compreender quais foram as efetivas 

mudanças que as inovações trabalhistas trouxeram para patrões e, principalmente, 

empregadas domésticas. Questiona-se se essas inovações tornaram, de fato, mais 

profissionais as relações entre patrão e empregada e como ficaram as questões de 

poder e de afeto nestas relações. Objetiva-se, ademais, compreender qual o papel do 

Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Pelotas/RS neste contexto e como 

percebe, na prática, os impactos dessas inovações na legislação trabalhista.  

Cumpre salientar que por relações mais profissionais entende-se, aqui, como 

uma maior formalização do trabalho doméstico não somente no sentido de possuir o 

vínculo registrado na carteira de trabalho, mas também e, principalmente, no sentido 

de possuir direitos e deveres trabalhistas melhor delimitados, como o cumprimento do 

horário do início e do fim da jornada de trabalho, por exemplo, e também no sentido 
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de que as tarefas desempenhadas não mais sejam confundidas com os afetos que 

podem ser eventualmente desenvolvidos na intimidade familiar dos empregadores.   

No que tange às questões metodológicas, julgou-se adequado lançar mão de 

uma abordagem qualitativa a fim de melhor elucidar as percepções que as 

trabalhadoras domésticas possuem acerca das suas experiências profissionais e da 

relação de trabalho a que são submetidas. 

Para atingir esse objetivo e viabilizar a presente pesquisa, utilizou-se as 

técnicas da observação etnográfica e da entrevista individual focalizada. As 

entrevistas e, principalmente, as observações, foram realizadas durante os meses de 

novembro e dezembro de 2016, e janeiro e fevereiro de 2017, nas segundas, quartas 

e sextas-feiras, das 14h às 17h, no Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de 

Pelotas. 

No total foram entrevistadas 9 (nove) empregadas domésticas, associadas ou 

não ao Sindicato, 4 (quatro) “diaristas” e 4 (quatro) empregadores(as), além da 

entrevista com a sindicalista que preside o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos 

de Pelotas, a senhora Ernestina Pereira. Frise-se que a escolha das(os) 

entrevistadas(os) deu-se a partir da disponibilidade das empregadas que 

frequentavam o Sindicato, além da disponibilidade dos demais entrevistados 

indicados por pessoas do meu convívio que se enquadravam nesta categoria 

profissional ou no papel de empregadores(as).  

Por fim, cabe destacar a estrutura adotada nessa dissertação. No primeiro 

capítulo, inicialmente será realizada uma breve explanação acerca das questões 

referentes à formação do mercado de trabalho no Brasil, principalmente no que tange 

ao período de transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Após, será analisado 

os desdobramentos desta transição para o trabalho doméstico remunerado e, por fim, 

a evolução da legislação trabalhista referente ao trabalho doméstico, com ênfase na 

Emenda Constitucional nº 72 de 2013. 

O segundo capítulo é destinado a abordar sobre as questões de afeto e de 

poder simbólico que envolvem o trabalho doméstico, analisando quais as suas 

consequências no desenvolvimento para uma visão mais profissional desta categoria. 

Em seguida, no terceiro capítulo procuro, à luz da teoria da luta por 

reconhecimento de Axel Honneth, analisar a luta por reconhecimento jurídico no 
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trabalho doméstico no Brasil, a partir do trabalho realizado pelo Sindicato do 

Trabalhadores Domésticos de Pelotas.  

O quarto capítulo, tendo em vista que o trabalho doméstico é realizado 

majoritariamente por mulheres, destina-se a discutir sobre as questões de gênero, 

passando por uma breve explanação acerca da divisão sexual do trabalho doméstico, 

da teoria do cuidado e da problematização da dupla jornada de trabalho das 

trabalhadoras domésticas. 

O quinto e último capítulo, por sua vez, adentra-se na pesquisa de campo, 

descrevendo as observações e entrevistas realizadas e apresentando os dados 

obtidos.  

Ante o exposto, justifica-se a presente pesquisa por considerar as questões 

levantadas de suma importância para a compreensão de como podem ser 

minimizadas as situações de vulnerabilidade das trabalhadoras domésticas, partindo 

do pressuposto de que esta luta por reconhecimento social e jurídico que a categoria 

enfrenta, bem como as recentes conquistas de ampliação de direitos trabalhistas, 

confere-lhes maior profissionalização, dignidade e autonomia, além de aproximá-los 

ao ideal de trabalho decente que, no entendimento da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), refere-se a qualquer ocupação produtiva adequadamente remunerada 

e exercida em condições de liberdade, equidade e segurança, e que seja capaz de 

garantir uma vida digna para as pessoas. (OIT, 2007). 
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2 O mercado de trabalho no Brasil e a evolução da legislação trabalhista para o 

trabalho doméstico 

 

 O presente capítulo propõe abordar, de maneira sucinta, a paulatina transição 

do período de exploração do trabalho escravo para o trabalho livre, abarcando desde 

o período colonial, passando pela construção do mercado de trabalho compreendido 

entre 1850 e 18881, até chegarmos ao fim da escravidão e seus desdobramentos até 

os dias atuais, sobretudo no caso específico do trabalho doméstico.  

 Analisar-se-á, igualmente, as evoluções e alterações no âmbito legal, marcadas 

por longas lutas até obter – ao menos parcialmente – um maior reconhecimento 

jurídico do trabalho doméstico com a recente conquista da equiparação dos direitos 

trabalhistas já previstos aos trabalhadores urbanos e rurais.   

2.1 Formação do mercado de trabalho no Brasil: do trabalho escravo ao trabalho 
livre  

Desde o início do período colonial (1500 – 1822), o Brasil manteve uma 

economia agroexportadora, baseada na monocultura de produtos como a cana-de-

açúcar, o algodão e, posteriormente, o café, voltados para o mercado externo. Para a 

exploração dessas riquezas, os colonizadores utilizavam a mão de obra escrava. 

Nesse sentido, Gilberto Freyre (2003, p. 65) assevera que “formou-se na 

América Tropical uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de 

exploração econômica, híbrida de índio – e mais tarde de negro – na composição”. 

Cristiane Silva (2009, p. 49), por sua vez, aclara:  
 

Complementam-se assim os três elementos que constituem a organização 
agrária brasileira: produção voltada ao mercado externo, grande lavoura 
monocultora, e mão-de-obra escrava. Estes três elementos serão a base sobre 
a qual se constituirá toda a estrutura econômica e social do país. Esta estrutura 
é, portanto, fortemente marcada pela desigualdade social e racial, pela 
concentração de terras e pelo baixo nível de renda da grande massa da 
população. 

                                                           
1 Diz-se que a construção do mercado de trabalho do Brasil inicia nesse período porque, de acordo 
com Barbosa (2003), o período colonial foi um período de “não-mercado de trabalho”, devido ao fato 
de que os trabalhadores escravos não podiam negociar a sua força de trabalho, que tem por 
característica ser fonte de valor.  
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Assim que chegaram ao Brasil os portugueses principiaram a exploração dos 

índios que aqui habitavam, inicialmente, por meio de um sistema de escambo, que se 

caracterizava, basicamente, em uma troca: os portugueses queriam informações das 

riquezas a serem exploradas no país e a utilização da mão de obra indígena – que 

começou com a extração de pau-brasil - e, em troca, davam-lhes algum objeto 

qualquer, como espelhos e pentes, por exemplo. (Silva, 2009, p. 19)  

 Entretanto, a tentativa de escravizar os índios restou infrutífera, pois, de acordo 

com Silva (2009, p. 19), além da resistência e inadequação dos índios para o trabalho 

na lavoura, havia também o interesse dos jesuítas em catequizá-los, e o interesse 

econômico da Coroa nos lucros com o tráfico negreiro.  

Nesse sentido, elucida Freyre (2003, p. 163): 

 
A enxada é que não se firmou nunca na mão de índio nem na do mameluco; 
nem o seu pé de nômade se fixou nunca em pé-de-boi paciente e sólido. Do 
indígena quase que só aproveitou a colonização agrária no Brasil o processo 
de coivara, que infelizmente viria a empolgar por completo a agricultura 
colonial. O conhecimento de sementes e raízes, outras rudimentares 
experiências agrícolas, transmitiu-as ao português menos o homem guerreiro 
que a mulher trabalhadora do campo ao mesmo tempo que doméstica.  

 
Assim, gradativamente, e com a expansão da cana-de-açúcar, a força de 

trabalho indígena foi sendo substituída pela dos negros africanos.  

Os negros, então, eram coercitivamente trazidos da África, transportados 

amontoados nos porões dos navios, em péssimas condições de higiene, e vendidos 

como mercadoria pelos comerciantes de escravos portugueses, quando chegavam ao 

Brasil. (Silva, 2009, p. 21-22). 

 Nabuco (2000, p. 91) assevera que “uma vez desembarcados, os esqueletos 

vivos eram conduzidos para o eito das fazendas, para o meio dos cafezais. O tráfico 

tinha completado a sua obra, começava a da escravidão”.  

 Dessa forma, iniciava a exploração do trabalho escravo negro, tratados como 

propriedade e mercadoria, submetidos à exaustivas horas de trabalho, a condições 

sub-humanas de vida e degradantes de trabalho, a castigos físicos, a violências 

sexuais etc.    

 Separados de suas famílias e de pessoas da mesma nação em virtude do medo 

de que pudessem se organizar contra os seus senhores (Silva, 2009, p. 22), os 

escravos também eram separados por grupos de homens e mulheres. Enquanto os 
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homens trabalhavam principalmente nas lavouras, nos engenhos ou no comércio, às 

mulheres era atribuído, via de regra, o trabalho doméstico, dentro da “Casa Grande”, 

servindo como faxineira, mucama, ama-de-leite, costureira, lavadeira etc. 

 E assim seguiu a exploração do trabalho escravo negro, até 18502, quando se 

decidiu pelo fim do tráfico negreiro, diante do esgotamento do escravismo que, 

segundo Alexandre Barbosa (2003, p. 83), tinha por interesse retardar o fim da 

escravidão para que os proprietários não tivessem tantos prejuízos com a 

desvalorização e, ainda, atrair e disciplinar a força de trabalho que substituiria a mão 

de obra escrava.  

 Isso porque, de acordo com José de Souza Martins (2013, p. 117), o fim do 

tráfico de escravos e o gradativo esgotamento da escravidão representavam não a 

chegada da hora de uma profunda transformação nas relações de produção, mas, 

sim, um problema de oferta de mão de obra para os cafezais.  

 Iniciou-se, assim, um processo de diversas políticas voltadas para a 

desescravização e para o disciplinamento do trabalho livre no Brasil. Uma dessas 

medidas foi a criação da chamada Lei de Terras3, que instituía um novo regime de 

propriedade e autorizava a colonização estrangeira, dispondo sobre isso no seu artigo 

18: 

Art. 18. O Governo fica autorizado a mandar vir anualmente à custa do 
Tesouro certo número de colonos livres para serem empregados, pelo tempo 
que for marcado, em estabelecimentos agrícolas, ou nos trabalhos dirigidos 
pela Administração pública, ou na formação de colônias nos lugares em que 
estas mais convierem; tomando antecipadamente as medidas necessárias 
para que tais colonos achem emprego logo que desembarcarem. 

  

 Assim, com a expansão da economia do café – que passou a ser o principal 

artigo de exportação da economia brasileira -, acentuada em 1880, foram criadas 

políticas de imigração estrangeira. De acordo com Martins (2013, p. 117), a região 

cafeeira de São Paulo recebeu, entre 1877 e 1914, 1.779.490 imigrantes. Muitos 

                                                           
2 Nessa época o escravismo já vinha sendo extinto em diversos outros países e já havia um forte 
movimento abolicionista no Brasil, que inclusive pressionou a Corte para que pusesse fim à escravidão 
com o advento da Proclamação da Independência, em 1822, mas que restou inexitosa. 
3 Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850: “Dispõe sobre as terras devolutas no Império e acerca das 
que são possuídas por título de sesmaria sem preenchimento das condições legais, bem como por 
simples título de posse mansa e pacifica; e determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam 
elas cedidas a título oneroso, assim para empresas particulares, como para o estabelecimento de 
colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizado o Governo a promover a colonização estrangeira 
na forma que se declara”. 
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também foram dirigidos para a região Sul do país, mas a maioria tinha por destino as 

plantações de café da região de São Paulo.   

Sobre a imigração, aclara Martins (2013, ps. 9-10): 

 
O país selecionaria a dedo, por meio de seus agentes na Europa, o imigrante 
pobre, desprovido de meios, que chegasse ao Brasil sem outra alternativa 
senão a de trabalhar em latifúndio alheio para um dia, eventualmente, tornar-
se senhor de sua própria terra. O país inventou a fórmula simples da coerção 
laboral do homem livre: se a terra fosse livre, o trabalho tinha que ser escravo; 
se o trabalho fosse livre, a terra tinha que ser escrava.  

 

 A fim de obrigar o imigrante a permanecer na fazenda e a sujeitar-se às 

condições de trabalho impostas, os fazendeiros utilizaram diversos mecanismo de 

coação, ao longo do período do auge da economia do café - compreendida entre 1850 

até 1930 –, como o endividamento do trabalhador, a parceria, a roça e, por fim, o 

colonato - até o advento da disseminação do trabalho assalariado sazonal na colheita 

de café (Martins, 2013).  

A economia do café, portanto, marcou a organização social e a política do 

Brasil, determinando, conforme esclarece Martins (2013, p. 116): 

 
[...] acontecimentos social e politicamente fundamentais: a extinção do tráfico 
negreiro, em 1850, a libertação progressiva dos escravos negros e a abolição 
da escravatura, em 1888, a proclamação da República, em 1889, a 
industrialização, a partir dos anos 1880, e a Revolução de 1930, quem pôs 
fim à hegemonia política dos grandes fazendeiros de café.  
 

 Com o fim da escravidão, em 1888, através da chamada Lei Áurea4, os negros 

tornaram-se “escravos disfarçados” (Silva, 2009, p. 32), visto que não possuíam 

recursos para o longo processo burocrático que tinham de passar, diante da liberdade. 

Para Martins (2013, p. 35): 

 
Mais do que a emancipação do negro cativo para reintegrá-lo como homem 
livre na economia de exportação, a abolição o descartou e minimizou, 
reintegrando-o residual e marginalmente na nova economia capitalista que 
resultou do fim da escravidão. O resultado não foi apenas a transformação do 
trabalho, mas também a substituição do trabalhador, a troca de um trabalhador 
por outro. O capital se emancipou, e não o homem.  

 

 Martins (2013, p. 34) ressalta, ainda, que para o imigrante europeu, os efeitos 

do fim da escravidão e o advento do trabalho livre também geraram impactos, embora 

distintos. O imigrante, “expulso da terra ou dela desprovido, liberado da propriedade, 

                                                           
4 Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888. Declara extinta a escravidão do Brasil.  
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tornou-se livre, isto é, despojado de toda propriedade que não fosse a da sua força de 

trabalho”.  

Por fim, por volta de 1930, com a crise do café, o modelo econômico do Brasil 

mudava de agrário-exportador para industrial. Isso porque o setor industrial começava 

a se desenvolver no país através dos grandes cafeicultores, que começaram a investir 

no setor, transformando, novamente, as relações de trabalho a fim de se adaptarem 

ao ritmo e às necessidades que a produção industrial impunha.  

 Não tendo a pretensão de exaurir o assunto, visto não ser o tema central desta 

pesquisa, conclui-se essa breve explanação histórica acerca do mercado de trabalho 

no país observando que longa foi a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, 

e do “não-mercado” de trabalho para a construção de um mercado de trabalho no 

Brasil, que conseguiu avançar no capitalismo após se desvencilhar – ao menos 

teoricamente - das amarras da escravidão. Toda essa vagarosa transição do trabalho 

escravo para o trabalho livre demandou, paralelamente, a reinvenção de formas de 

subordinação social na inserção – não plena – de ex-escravos, brasileiros livres e 

imigrantes. (Barbosa, 2003, p.7) 

 
Analisar a transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil é, 
portanto, perceber como o pobre em geral, e o negro em específico, 
desprovidos de seus meios de produção e subsistência, continuam 
marginalizados na estrutura econômico-social do país mesmo após o fim da 
escravidão. (Silva, 2013, p. 14) 

 

Nesse sentido, Florestan Fernandes (2008, p. 29) elucida que manteve-se a 

marginalização, também, em decorrência de que os escravos negros foram postos em 

liberdade de forma abrupta, sem quaisquer tipos de preparo para o novo regime de 

organização da vida e do trabalho, visto que, além de os senhores de escravos terem 

sido eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, nem o 

Estado, nem a Igreja e nem ninguém se incumbiu de prepará-los.  

 
O liberto se viu convertido, sumária e abruptamente, em senhor de si mesmo, 
tornando-se responsável por sua pessoa e por seus dependentes, embora 
não dispusesse de meios materiais e morais para realizar essa proeza nos 
quadros de uma economia competitiva. (Fernandes, 2008, p. 29) 

   

Destarte, essa reinvenção das formas de subordinação que foram surgindo 

com a gradativa extinção da escravidão, será melhor explanada nos tópicos que 
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seguem, tendo por foco os desdobramentos ocorridos com o trabalho doméstico do 

Brasil, inclusive no âmbito legal.  

2.2 Trabalho doméstico remunerado: os desdobramentos desde a abolição da 
escravidão 

 

A origem do trabalho doméstico no Brasil está vinculada ao período da 

escravidão. O fim deste período, marcado pela abolição da escravatura em 1888, 

porém, reproduziu as condições de subordinação a um poder patronal paternalista de 

inspiração colonial, visto que, embora fossem considerados trabalhadores livres a 

partir de então, os homens e – principalmente – as mulheres submetidas a tais 

condições, continuaram a exercer funções em condições similares de outrora, por ser 

a única possibilidade real de sustento e sobrevivência.  

Sem perspectiva de uma inserção mais digna no mercado de trabalho e de 

melhores condições de vida em decorrência da ausência de estudo, de renda e de 

qualificação profissional - fato que, cumpre salientar, mantém ligação com a política 

de “branqueamento”5 da força de trabalho na transição do trabalho escravo para o 

trabalho livre, na qual os negros libertos não eram considerados afeitos às 

necessidades da modernização do mercado de trabalho brasileiro -, as mulheres 

negras – agora consideradas trabalhadoras livres -, continuaram submetidas a 

exaustivas jornadas de trabalho similares à escravidão, em troca de alimentação e 

moradia no exercício do trabalho doméstico. Por isso, Maria Sylvia de Carvalho Franco 

(1997, p. 9) indica que os(as) escravos(as) foram uma “presença ausente”, mas 

constante e pesada no mundo dos homens livres.  

Nesse sentido, Fernandes aclara (2008, p. 31): 

 
Nas zonas onde a prosperidade era garantida pela exploração de café, 
existiam dois caminhos para corrigir a crise gerada pela transformação da 
organização do trabalho. Onde a produção encontrava níveis baixos, os 
quadros da ordem tradicionalista se mantinham intocáveis: como os antigos 
libertos, os ex-escravos tinham de optar, na quase totalidade, entre a 
reabsorção no sistema de produção, em condições substancialmente 
análogas às anteriores, e a degradação de sua situação econômica, 
incorporando-se à massa de desocupados e de semi-ocupados da economia 
de subsistência do lugar ou de outra região.  

 

                                                           
5 A política do “branqueamento” consistia, de acordo com Silva (2009, p. 32), em estimular os negros a 
se relacionarem com parceiros(as) de cor mais clara que a sua, a fim de classificá-los como pardos, 
em uma tentativa de dizimar o negro do país, por considerá-los de raça inferior.  
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Dessa forma, submetidas a um quadro de condições degradantes de trabalho, 

no qual o assédio moral e, não raro, sexual, se fazia presente, as mulheres negras 

continuaram a cuidar de todas as necessidades da casa de seus patrões e dos filhos 

destes, conforme já faziam enquanto escravas, desempenhando um papel de 

proteção e obediência, que incluía trabalho de mucama, ama-de-leite, babá, faxineira, 

arrumadeira, cozinheira, costureira etc. (Bernardino, 2000, p. 252)  

No que diz respeito ao assédio sexual, Silva (2009, p. 23-24) comenta que não 

eram raros os casos em que as mulheres – e houve casos em que os escravos 

homens também – tinham de servir aos prazeres sexuais dos senhores e dos filhos 

deles, sendo destinadas à prostituição com amparo legal da Constituição Federal de 

18246, que previa o livre exercício na utilização da propriedade. 

Nesse sentido, a autora mencionada acima cita Chiavenato (1999, p. 47, apud 

Silva, 2009, p. 24) para ilustrar essa situação:   

 
Servir à sobremesa pedaços de negras amantes dos senhores não foi tão 
raro. As crônicas da época falam que olhos, seios, mãos e até mesmo vaginas 
assadas foram servidas a senhores lúbricos. Não poucos os registros de 
senhoras enlouquecidas que mandavam quebrar os dentes das negras a 
martelo, ou arrancá-los com alicate.  

 

No que se refere à continuidade do cuidado às necessidades de seus patrões, 

conforme já faziam enquanto eram escravas, Sandra Graham (1992), em seu estudo 

sobre a passagem entre o regime escravocrata e a sua abolição na cidade do Rio de 

Janeiro, assevera que, vivendo sob condições similares, pouca coisa distinguia as 

mulheres livres das escravas. As criadas, de um modo geral, eram submetidas à 

precárias condições de trabalho e jornadas exaustivas. 

Neste sentido, Bernardino (2000, p. 253-254) aclara que as empregadas que 

desempenhavam as funções domésticas, apesar da rígida relação de hierarquia 

vivenciada no dia-a-dia, eram recompensadas com afeição e confiança - de acordo 

com as atividades que desempenhavam dentro ou fora da casa, ganhando, assim, 

mais ou menos “liberdade” no sentido de poder frequentar espaços longe do controle 

constante dos patrões -, ao mesmo tempo em que dispensavam-lhe uma conduta de 

proteção e exigência de obediência. Isso porque os patrões eram responsáveis por 

                                                           
6 Art. 179, XXII – É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público 
legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será ele previamente 
indenizado do valor dela. A Lei marcará os casos, em que terá lugar esta única exceção, e dará as 
regras para se determinar a indenização. 
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sanar às necessidades básicas das empregadas, como alimentação, moradia etc., 

além de possuir o controle sobre os seus atos e destino. 

É possível vislumbrar, diante do exposto, a relação de dádiva que o poder 

patronal impunha por meio dessa disponibilização de moradia, alimentação e 

doações, como substitutos de uma relação salarial de fato. Havia um contrato tácito, 

- com interesses de ambas as partes -, nessa relação, mas que obviamente 

evidenciava a situação de desigualdade e hierarquização de poder entre as partes. 

Utiliza-se, neste trabalho, o entendimento de dádiva de acordo com a teoria 

desenvolvida pelo sociólogo e antropólogo francês Marcel Mauss (1872-1950), 

baseada na tríplice obrigação do dar, receber e retribuir. Sobre essa teoria, aclara 

Martins (2005, p. 53): 

 
Em todas as sociedades já existentes na história humana – 
independentemente de nos referirmos àquelas tradicionais ou modernas -, é 
possível observar, diz ele, a presença constante de um sistema de 
reciprocidades de caráter interpessoal. Este sistema, que se expande ou se 
retrai a partir de uma tríplice obrigação coletiva de doação, de recebimento e 
devolução de bens simbólicos e materiais, é conhecido como dom ou dádiva 
(Mauss, 2003). A obrigação do dom aparece necessariamente como um 
fenômeno total, atravessando a totalidade da vida social na medida em que 
tudo aquilo que participa da vida humana, sejam bens materiais ou simples 
gestos, tem relevância para a produção da sociedade.    

 

Ainda nesse sentido, aponta:  

 
Para Mauss tudo é relevante no surgimento de uma obrigação moral coletiva 
envolvendo o conjunto de membros da sociedade, obrigação que pressupõe 
aspectos tão diversos como a troca de mercadorias, de um lado, ou um mero 
sorriso, de outro. (Martins, 2005, p. 46) 

 

No caso da relação entre as empregadas domésticas e seus patrões, fica claro 

que essa relação de dádiva se vislumbra nessa permuta de proteção e afeição, em 

troca de obediência e lealdade. Dessa maneira, muitas empregadas acabavam por se 

identificar com as famílias às quais pertenciam, gerando uma relação de afeto e 

reproduzindo uma lógica de patriarcalismo e uma situação de vulnerabilidade. 

De acordo com Solange Sanches (2009), que fez uma pesquisa voltada para a 

situação das trabalhadoras domésticas e suas condições de trabalho, enfatizando a 

importância do conceito de trabalho decente para esta categoria profissional, o 

trabalho doméstico está, até hoje, entre as ocupações mais precárias, com más 

condições de trabalho e altos riscos à saúde e à integridade física das trabalhadoras, 

visto que manuseiam produtos químicos e estão expostas a riscos de diversas 
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naturezas. Além disso, o trabalho doméstico, por vezes, relaciona-se com os assédios 

sexual e moral, conforme aludido anteriormente, o que representa um desrespeito aos 

direitos humanos e do trabalho. 

No que tange à noção de trabalho decente, Souza (2009, p. 879) o considera 

de suma importância para as trabalhadoras domésticas, e assevera que sua 

construção representa um grande desafio devido ao preconceito e aos estereótipos 

que esta categoria profissional enfrenta, fruto de resquícios históricos do 

patriarcalismo e da escravatura, que se reconstruíram com novas formas nas 

sociedades capitalistas modernas. 

Ressalte-se que trabalho decente é, para a OIT (2007), qualquer ocupação 

produtiva adequadamente remunerada e exercida em condições de liberdade, 

equidade e segurança e que seja capaz de garantir uma vida digna para as pessoas.   

Ainda no que se refere à precariedade do trabalho doméstico, aponta o IPEA 

(2012, p. 3):  

O cenário de desproteção legal desse conjunto de trabalhadoras – ou de 
proteção de segunda categoria – bem como as precárias condições de 
trabalho vivenciadas no cotidiano das atividades são características comuns 
ao emprego doméstico em diferentes partes do mundo, ainda que se possam 
encontrar variações no nível de cobertura e formalização da categoria. 

 

Percebe-se, assim, que as alterações ocorridas na legislação trabalhista 

brasileira, com o advento da Emenda Constitucional nº 72, de 2013 e da Lei 

Complementar nº 150, de 2015, conforme já mencionado, representam um maior 

reconhecimento – embora tardio – da condição de cidadania social, assegurando-lhes 

uma série de direitos que, apesar de previstos na Constituição Federal de 1988 e na 

CLT, não lhes estavam inteiramente garantidos. Longo foi o processo de lutas e 

pequenas conquistas até chegar a esse reconhecimento jurídico e, ainda hoje, mesmo 

com os mais recentes avanços da legislação trabalhista, deparamo-nos com situações 

de resistência que reforçam a desigualdade das relações. 

Em tempo, cumpre salientar que, atualmente, de acordo com o Ministério do 

Trabalho e Previdência Social (MTPS), o trabalhador doméstico é “aquele(a) maior de 

18 anos que presta serviços de natureza contínua (frequente, constante) e de 

finalidade não-lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas”7. Assim, 

integram a categoria os(as) faxineiros(as), babás, jardineiros(as), motoristas 

                                                           
7 In: Trabalho doméstico: direitos e deveres: orientações. Brasília: MTE, 2013.  
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particulares, cuidadores de idosos, entre outros que se enquadrem nesta definição. 

Ressalte-se, ainda, que, para ser considerado(a) trabalhador(a) doméstico(a), é 

necessário realizar serviços no âmbito residencial ao menos 3 (três) dias em uma 

semana.    

Diante do exposto acerca dos desdobramentos do trabalho doméstico, com o 

pós-abolicionismo, passa-se, a seguir, a uma explanação acerca da evolução da 

legislação trabalhista brasileira, na esfera do trabalho doméstico, até o recente 

advento da Lei Complementar nº 150, de 2015.    

2.3  A evolução da legislação trabalhista para o trabalho doméstico 

 
No Brasil, pode-se dizer que a regulamentação do trabalho doméstico teve 

início com o Código de Posturas do Município de São Paulo do ano de 1886, que 

estabelecia regras para as atividades dos criados de servir e das amas-de-leite 

(Martins, 2013). Dispõe o artigo 263 do referido Código: 

 
O criado de servir, como toda pessoa de condição livre, que mediante salário 
convencionado, tiver ou que quiser ter ocupação de moço de hotel, 
hospedaria ou casa de pasto, cozinheiro, copeiro, cocheiro, hortelão, ama de 
leite, ama-seca, engomadeira ou costureira e, em geral, a de qualquer serviço 
doméstico. (MARTINS, 2013).  

 

 Após, tem-se o Código Civil de 1916 como um marco na evolução legislativa, 

onde as questões das empregadas domésticas eram tratadas com a aplicação dos 

artigos 1.216 a 1.236 desse dispositivo legal, que previam sobre a locação de serviços 

e o aviso prévio, dispondo que toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material 

ou imaterial, poderia ser contratada mediante retribuição que, de acordo com o artigo 

1.218, poderia ser arbitrariamente fixada segundo o costume do lugar, o tempo de 

serviço e sua qualidade, quando não houvesse estipulação prévia ou acordo entre as 

partes.   

 No que tange ao aviso prévio, por sua vez, o artigo 1.221 previa:  

 
Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir na natureza do 
contrato, ou do costume do lugar, qualquer das partes a seu arbítrio, mediante 
prévio aviso, pode reincidir o contrato.  
Parágrafo único: Dar-se-á o aviso: 
I – Com antecedência de oito dias, se o salário se houver fixado por tempo 
de um mês, ou mais. 
II – Com antecipação de quatro dias, se o salário se tiver ajustado por 
semana, ou quinzena. 
III – De véspera, quando se tenha contratado por menos de sete dias.  
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Com o advento do Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943, aprovou-se a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Nela, as relações de trabalho passaram a 

ter uma regulação pública mais consistente, visto que aglutinou as legislações 

esparsas até então existentes. Entretanto, apesar de visar evitar distinções entre 

categorias profissionais, a CLT acabou por excluir de sua tutela os trabalhadores 

domésticos. 

Dispõe o artigo 7º da CLT: 

 
Art. 7º Os preceitos constantes da presente Consolidação, salvo quando for, 
em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam: 
a) aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, os 
que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa ou à família, no 
âmbito residencial destas.  

 

 Percebe-se que, apesar de buscar sanar a precariedade das normas de 

proteção do trabalho no Brasil, a CLT acabou por não reconhecer juridicamente a 

disponibilização de todo um conjunto de direitos aos trabalhadores domésticos, e, por 

conseguinte, reiterou a desvalorização do trabalho doméstico, afastando-o do seu 

âmbito de proteção social.  

 A prestação de serviço entendida como de natureza não econômica – que se 

refere ao fato de que os serviços prestados correspondem ao exercício de tarefas no 

âmbito doméstico e sob a direção de seus empregadores, não se admitindo sua 

aplicação para uma atividade econômica que tenha fins lucrativos – indica o motivo 

principal pelos quais os trabalhadores domésticos não foram abarcados pelo amparo 

legal. Havia a visão de que o trabalho doméstico não produzia riqueza para a 

economia do país, visto não existir uma produção lucrativa em sua prestação.  

Nesse sentido, dispõe Fernando Ferraz (2010, p.8644):  

 
Repare-se que as características essenciais do vínculo empregatício 
(onerosidade, subordinação, pessoalidade, pessoa física e não-eventualidade) 
se mostram presentes no emprego doméstico. De fato, o referido empregado 
preenche todos os requisitos do art. 3º da CLT: é pessoa física que presta 
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e 
mediante salário. Portanto, a segregação legislativa é patente. O emprego 
doméstico foi expressamente classificado como um trabalho de categoria 
inferior. A CLT se valeu de uma característica peculiar ao trabalho doméstico, 
qual seja, a da não-lucratividade dos serviços prestados, como um meio de 
justificar a sua exclusão jurídica. Demonstra-se claramente a projeção da 
escravidão nesse momento histórico, ratificando o argumento expendido 
acima, de muitos ex-escravos tornaram-se “servos” domésticos.  

 



26 
 

 
 

 Para ilustrar o que essa vulnerabilidade e falta de reconhecimento jurídico e 

social representam, cumpre trazer à baila o conceito de cidadania regulada de 

Wanderlei Guilherme dos Santos:  

 
[...] entendo o conceito de cidadania cujas raízes encontram-se, não em um 
código de valores políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional, 
e que, ademais, tal sistema de estratificação ocupacional é definido por norma 
legal. Em outras palavras, são cidadãos todos aqueles membros da 
comunidade que se encontram localizados em qualquer uma das ocupações 
reconhecidas e definidas em lei. A extensão da cidadania se faz, pois, via 
regulamentação de novas profissões e/ou ocupações, em primeiro lugar, e 
mediante ampliação do escopo dos direitos associados a estas profissões, 
antes que por expansão dos valores inerentes ao conceito de membro da 
comunidade. A cidadania está embutida na profissão e os direitos do cidadão 
restringem-se aos direitos do lugar que ocupa no processo produtivo, tal como 
reconhecido por lei. Tornam-se pré-cidadãos, assim, todos aqueles cuja 
ocupação a lei desconhece. (SANTOS, 1979, p. 75) 

 

 Assim, vê-se que os trabalhadores domésticos, nesse caso, seriam os “pré-

cidadãos” - ou cidadãos de segunda classe, na conceituação de Jessé Souza (2012) 

-, depreciados e excluídos da tutela jurisdicional em função do lugar que ocupam no 

processo produtivo.  

 Essa exclusão causou indignação aos trabalhadores domésticos e, 

principalmente, às líderes de associações de empregadas domésticas como, por 

exemplo, Laudelina de Campos Melo8, que passou a intensificar a luta por 

reconhecimento e a promover uma tentativa de conscientização da sociedade – e da 

própria categoria profissional – em reconhecê-las como sujeitos de direitos. (Pinto, 

2015).  

Somente em 1972, com o advento da Lei nº 5.8599, de 11 de dezembro de 

1972, que o trabalho doméstico passou a ser, de fato, regulado e ter seus direitos 

melhor delimitados, assegurando o direito a registro de contrato de trabalho em 

carteira profissional e reconhecendo direitos previdenciários, incluindo a possibilidade 

de afastamento em caso de doença, por exemplo, o que antes não era garantido 

(Araújo, 2015). 

     Desde então, nenhuma alteração legislativa – no que concerne ao trabalho 

doméstico - ocorreu até o advento da democrática Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, que apesar de trazer inúmeros avanços às relações 

trabalhistas, buscando promover a igualdade entre as categorias, e inovar ao trazer 

                                                           
8 Fundadora do primeiro sindicato de trabalhadoras domésticas do Brasil. 
9 Atualmente, a Lei 5.859/72 foi revogada pela Lei Complementar nº 150/15.  
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em seu Capítulo II, “Dos Direitos Sociais”, algumas normas que regulam as relações 

de trabalho, tem-se que a Constituição Federal pecou ao reafirmar a exclusão prevista 

pela CLT, afastando o direito das trabalhadoras domésticas à limitação de jornada de 

trabalho e ao pagamento de horas extraordinárias, ao recolhimento obrigatório de 

FGTS e à concessão de seguro-desemprego, por exemplo, assegurando apenas 

alguns dos direitos previstos para os trabalhadores urbanos e rurais (Araújo, 2015, p. 

19).  

Assim dispunha o parágrafo único do seu artigo 7º:  

 
São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos 
previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV do artigo 7° 
da Constituição Federal, bem como a sua integração à previdência social. 

 

Os referidos incisos correspondiam, respectivamente, ao salário mínimo, à 

irredutibilidade de salário, ao décimo terceiro salário, ao repouso semanal 

remunerado, ao gozo de férias anuais, à licença à gestante, à licença-maternidade, 

ao aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço e aposentadoria.  

 Assim, embora seja perceptível alguns avanços, ultima-se que a não 

equiparação total dos direitos para categoria das trabalhadoras domésticas culminou 

por reafirmar e fortalecer a desigualdade e discriminação existente no que se refere 

ao trabalho doméstico.      

 Em 2006, por sua vez, a Lei 11.324, de 19 de julho de 2006 veio para alterar 

alguns dispositivos da já mencionada Lei nº 5.859/72, trazendo novos avanços à 

categoria das empregadas domésticas, assim dispondo: 

 

Art. 4o A Lei no 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que dispõe sobre a 
profissão de empregado doméstico, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 2o-A.  É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário 
do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou 
moradia.  
§ 1o Poderão ser descontadas as despesas com moradia de que trata 
o caput deste artigo quando essa se referir a local diverso da residência em 
que ocorrer a prestação de serviço, e desde que essa possibilidade tenha 
sido expressamente acordada entre as partes. 
§ 2o As despesas referidas no caput deste artigo não têm natureza salarial 
nem se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos." 
"Art. 3o O empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 
30 (trinta) dias com, pelo menos, 1/3 (um terço) a mais que o salário normal, 
após cada período de 12 (doze) meses de trabalho, prestado à mesma 
pessoa ou família." (NR) 
“Art. 3o-A.  (VETADO)” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5859.htm#art2a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5859.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-577-06.htm
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"Art. 4o-A.  É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada 
doméstica gestante desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses 
após o parto." 

 

 Observe-se que o Art. 2-A trata de uma ruptura tardia com uma reminiscência 

do trabalho escravo, quando, conforme já mencionado nesta pesquisa, vigorava a 

servidão por dívidas. Na época, em função de o senhor de terras custear as despesas 

com transporte, alojamento, alimentação etc. dos imigrantes, estes ficavam obrigados 

a pagar essas dívidas por meio dos resultados de sua força de trabalho.  

Identificando a necessidade de ampliação dos direitos trabalhistas para os 

trabalhadores domésticos, somado ao fato de uma maior conscientização da 

sociedade em reconhecê-las como sujeitos de direitos e de uma maior união da 

categoria em lutar por seu reconhecimento, aumentou-se a pressão ao poder 

legislativo, no sentido de garantir uma maior proteção aos trabalhadores domésticos.  

 Dentre as diversas propostas em tramitação, a Proposta de Emenda 

Constitucional nº 66/2012 – popularmente conhecida como a “PEC das Domésticas” - 

foi a que ganhou maior visibilidade, tendo em vista que tinha por escopo ampliar o rol 

de direitos trabalhistas dos trabalhadores domésticos, equiparando-os aos direitos 

assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais.       

 A aprovação da referida PEC, em 2013, resultou na Emenda Constitucional nº 

72/2013, que alterou a redação do parágrafo único do artigo 7º da Constituição 

Federal de 1988, a fim de estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os 

trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Após o seu 

advento, o parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal passou a vigorar com 

a seguinte redação:  

 
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos 
os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições 
estabelecidas em lei e observadas a simplificação do cumprimento das 
obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de 
trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XXV e 
XXVIII, bem como à sua integração à previdência social. 

 

 Cumpre ilustrar que os direitos correspondentes aos incisos mencionados 

acima são, respectivamente: salário mínimo; irredutibilidade do salário; garantia de 

salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; 

décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5859.htm#art4a
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aposentadoria; proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção 

dolosa; duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e 

quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, 

mediante acordo; repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à 

do normal; gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do 

que o salário normal; licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com 

a duração de cento e vinte dias; licença-maternidade, nos termos fixados em lei; aviso-

prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos 

da lei; redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene 

e segurança; aposentadoria; reconhecimento das convenções e acordos coletivos de 

trabalho; proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de 

admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; proibição qualquer 

discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de 

deficiência e proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos.  

 Quanto aos incisos que se referem às “condições estabelecidas em lei e 

observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e 

acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades”, correspondem, 

respectivamente, aos direitos: relação de emprego protegida contra despedida 

arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá 

indenização compensatória, dentre outros direitos; seguro-desemprego, em caso de 

desemprego involuntário; fundo de garantia do tempo de serviço; remuneração do 

trabalho noturno superior à do diurno; salário-família pago em razão do dependente 

do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; assistência gratuita aos filhos e 

dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-

escolas e seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 

indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.  

Christiane Nunes (2013, p. 587), sopesando essa ampliação e equiparação dos 

direitos dos trabalhadores domésticos, bem como das lutas e pressões para sua 

efetivação, defende a ideia de que “para que a opção do desenvolvimento atual possa 
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gerar os resultados esperados, é mister que as trabalhadoras domésticas se tornem 

sujeito de direito e não somente objeto das políticas”.  

 Diante do que foi exposto, é possível mensurar o grande progresso que o 

advento da Emenda Constitucional nº 72 de 2013 representou para as trabalhadoras 

domésticas, principalmente no que tange ao seu reconhecimento jurídico, 

assegurando diversos direitos até então não previstos para a categoria, buscando, 

assim, corrigir décadas de desigualdade.  

Por outro lado, cumpre salientar que a sua aprovação também trouxe 

controvérsias, inseguranças, resistências e longos debates acerca dos aumentos de 

custos, desemprego, informalidade e migração para a categoria das chamadas 

“diaristas”. 

No que tange ao aumento dos custos, argumenta o IPEA (2012, p. 5): 

 
O debate sobre a ampliação dos direitos das trabalhadoras domésticas tem 
encontrado certa resistência no espaço da sociedade e também na esfera 
governamental com base num possível aumento do custo do trabalho 
doméstico para empregadores/as e também para as contas públicas. Em 
estreita articulação com ideias divulgadas recentemente na mídia e que dão 
conta do fim do trabalho doméstico, renasce um discurso que desenha um 
cenário de crise: ao maior custo do trabalho doméstico relacionado à redução 
da oferta, soma-se ainda um maior custo relacionado à ampliação dos direitos 
trabalhistas. Com isso, argumenta-se, os resultados serão maior desemprego 
e ainda mais informalidade para a categoria. 

 
Nesse sentindo, abrangendo uma reflexão acerca dos impactos que as 

relações entre patrões e empregadas acarretam na efetivação dos direitos das 

domésticas através, também, de um ponto de vista econômico, dispõe Nunes (2013, 

p. 588):  

[...]. Há um abismo que separa o que está prescrito na esfera do direito e o 
que se apresenta na realidade das relações de trabalho dos serviços 
domésticos. [...] Algumas vozes da sociedade brasileira, ligadas aos 
interesses de empregadores e se utilizando de diversos meios de 
comunicação de massa, têm se posicionado contrárias à ampliação dos 
direitos das empregadas domésticas, afirmando que tal ampliação de direitos, 
ao aumentar o custo de contratação, acarretaria o desemprego em massa 
desta categoria.  

 

Em seu entendimento, entretanto, Nunes (2013, p. 587) defende que esses 

obstáculos para uma real apropriação dos direitos adquiridos pelas domésticas “têm 

mais a ver com os valores presentes nas relações de trabalho dos serviços domésticos 

do que com a indisponibilidade financeira de se arcar com tais custos”. 
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Durante a realização das entrevistas desta pesquisa, foi possível compreender, 

ainda que sutilmente, a percepção que os entrevistados tinham sobre os prós e 

contras que as alterações na legislação trabalhista representavam. 

Seguindo essa linha de raciocínio a respeito da onerosidade, cumpre trazer à 

baila a percepção de uma das empregadoras entrevistadas, que mencionou que 

apesar de reconhecer a importância da conquista para as empregadas domésticas, 

em decorrência das alterações na legislação trabalhista, preferiu contratar uma 

diarista, por não ter condições financeiras de arcar com todos os gastos decorrentes 

da contratação de uma empregada doméstica:  

 
[...] desde que eu me mudei, contratei direto uma diarista, porque acho mais 
prático, menos burocrático e atende melhor às minhas necessidades. [...] Eu 
acho que ficou muito caro contratar uma empregada doméstica agora, são 
várias pequenas coisinhas que colocando na ponta do lápis fica um valor bem 
significativo, e eu não tenho todo esse dinheiro para pagar pra alguém. Acho 
até que foi uma conquista tri importante para elas, mas não sei se no fim ajudou 
ou atrapalhou, porque não é todo mundo que pode pagar por esse trabalho, 
ainda mais com essa crise toda que a gente está vivendo. Acho que o pessoal 
tem preferido mais contratar mesmo uma diarista.    

 

Cumpre mencionar que essas alterações que aumentam o custo da 

contratação do trabalho doméstico estão previstas no artigo 3410 da Lei Complementar 

nº 150, de 2015, que foi implementada com a finalidade de dispor sobre a 

regulamentação do contrato de trabalho doméstico.  

Sobre as questões de informalidade e da migração para a categoria das 

diaristas, por sua vez, cumpre salientar que o art. 1º da Lei Complementar nº 150 de 

2015, considera empregado doméstico “aquele que presta serviços de forma contínua, 

subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou família, no 

âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana”. Assim, para que 

seja reconhecido o vínculo empregatício, então, faz-se necessário que a prestação de 

                                                           
10 Art. 34.  O Simples Doméstico assegurará o recolhimento mensal, mediante documento único de 
arrecadação, dos seguintes valores:  
I - 8% (oito por cento) a 11% (onze por cento) de contribuição previdenciária, a cargo do segurado 
empregado doméstico, nos termos do art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;  
II - 8% (oito por cento) de contribuição patronal previdenciária para a seguridade social, a cargo do 
empregador doméstico, nos termos do art. 24 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;  
III - 0,8% (oito décimos por cento) de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes 
do trabalho;  
IV - 8% (oito por cento) de recolhimento para o FGTS;  
V - 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento), na forma do art. 22 desta Lei;  
VI - imposto sobre a renda retido na fonte de que trata o inciso I do art. 7o da Lei no 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988, se incidente. 
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serviços seja realizado por, pelo menos, três dias na semana. Caso contrário, será 

considerada uma diarista – trabalhadora autônoma que exerce eventualmente e por 

conta própria, sem relação de emprego, atividade remunerada. 

 Segundo Souza (2014, p. 134), diferentemente da empregada doméstica 

mensalista: 

[...] o trabalho da diarista fundamenta-se em uma racionalidade em relação 
ao curto prazo, mas que além de minimizar sobremaneira as relações de 
proximidade e intimidade típicas do trabalho da empregada doméstica, 
permite-lhes a criação e a recriação do seu próprio tempo.   
 

 No que tange ao enfraquecimento das relações de intimidade e proximidade, 

viu-se, no decorrer da pesquisa, que de fato há um distanciamento maior nas relações 

entre empregadores e diaristas. Nesse sentido, é ilustrativa a fala da empregadora já 

acima referida, ao ser questionada sobre a sua relação com a diarista contratada: 

 
A gente tem uma relação normal, nada muito íntimo, porque a gente se vê 
super pouco. Só rapidinho de manhã. Mas gosto muito dela porque é muito 
confiável, trabalha super bem e faz tudo do jeito que eu peço. Recomendo 
ela sempre! 

 

Essas questões sobre afeto nas relações entre patrões e empregadas, que 

também envolvem o poder simbólico, serão exploradas de uma maneira mais 

aprofundada no capítulo a seguir, no intuito de tentar compreender de que forma essa 

relação, que muitas vezes se confunde com amizade e troca de favores, retardou a 

conquista dos direitos das empregadas domésticas e ainda prejudica uma visão de 

fato profissional do trabalho doméstico.   
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3 A questão do afeto no trabalho doméstico remunerado e o poder simbólico 

patronal 

 

Desde o início da formação do mercado de trabalho livre no Brasil, o debate 

social e jurídico sobre a necessidade de regulamentação do trabalho doméstico foi 

turvado pelo fato das relações de proximidade e de afeto entre patrões e empregadas 

(os) apresentarem-se como um forte obstáculo ao reconhecimento jurídico de todo um 

conjunto de direitos. 

Dessa forma, o presente capítulo se propõe a compreender como ficaram 

essas relações de poder e afeto entre patrões e empregadas(os) após o advento da 

Emenda Constitucional nº 72, de 2013, e da Lei Complementar nº 150, de 2015.  

3.1 Vínculos sociais gerados pelo trabalho doméstico: relações de poder e afeto 

Desde o período pós-abolicionista - que marca o início do trabalho doméstico 

remunerado no Brasil -, as relações de afeto já se misturavam com a relação de 

trabalho. Neste sentido, Dominique Vidal (2009), em sua pesquisa sobre o emprego 

doméstico, reflete acerca do lugar da afetividade nos serviços à pessoa11, concluindo 

que a participação na intimidade familiar12 é uma das principais dificuldades para uma 

verdadeira profissionalização na relação entre patrão e empregado.  

O referido autor elucida ainda que o patriarcalismo se mostra muito presente 

nestas relações, visto que os patrões, ao presentear sua empregada com pequenos 

“mimos”, estabelece uma troca simbólica: a retribuição dos presentes e relação 

amigável, exige a lealdade da empregada, impondo, assim, sua superioridade na 

relação.  

Essa “superioridade” percebida na relação entre empregador e empregada 

acaba por dificultar a construção da identidade da doméstica como pertencente a uma 

categoria de trabalhador. Nesse sentido, Marina Araújo (2015), em sua pesquisa, 

aponta que sentimentos de humilhação e constrangimento presentes nessa relação 

diminuem a possibilidade de ação por parte das trabalhadoras domésticas que, por 

enxergarem mais desvantagens em uma relação turbulenta, acabam por se sujeitar a 

                                                           
11 Para Vidal (2009, p. 173), o termo designa um conjunto de atividades diversas que compreendem 
desde a limpeza até o cuidado de pessoas dependentes.  
12 Entende-se como intimidade familiar, aqui, a vida particular da família no seu dia-a-dia na esfera 
doméstica.  
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situações vexatórias e precárias condições de trabalho, a fim de manterem o seu 

emprego garantido.   

Vidal elucida que a relação de amizade traduz, para empregadas e patroas, o 

que deveria governar a relação entre a trabalhadora doméstica e aquela que a 

emprega:  

Frases como “Uma patroa tem que tratar sua doméstica como amiga” ou 
“Minha patroa (ou minha empregada) é minha amiga”, muitas vezes 
proferidas, revelam um ideal de comportamento. A decepção que se segue 
ao fim de uma relação vem, muitas vezes, acompanhada por um comentário 
sobre amizade rompida. (Vidal, 2009, p. 174) 

 
Nesse sentido, aclara Nunes (2013, p. 599): 

 
As afetividades são utilizadas como expediente de aproximação entre a 
empregada e empregadora, sendo desejada por uma e outra, pois geram 
expectativas de lealdade e de proteção. Esta relação de proximidade, vista 
na expressão “é como se fosse da família”, típica das relações entre 
empregadas e empregadores, se desfaz em situações de humilhação nas 
quais o empregador coloca o empregado de volta em sua posição e reassume 
seu papel hierárquico superior.  

 

Nessa perspectiva, cumpre trazer à baila o trecho da entrevista realizada com 

o EMPREGADOR 01, que ao ser questionado sobre como era a relação entre ele e a 

empregada doméstica que trabalhava há 10 (dez) ano em sua casa, respondeu com 

empolgação:  

 
É muito boa. Ela já é muito de casa, né. Nunca tivemos problemas, porque ela 
é uma pessoa muito boa. Eu digo que ela é quase tão dona da casa quanto eu 
e a minha mulher! [Grifos nossos]  

 

Percebe-se, na fala do empregador, que o termo “quase” é um indicativo do 

lado em que encontra-se a inferioridade hierárquica na relação. Apesar de demonstrar 

grande apreço pela empregada doméstica e considerá-la “muito de casa”, deixa claro 

quem são, de fato, os donos da casa, delimitando os papeis de cada uma das partes 

nessa relação.   

No sentido de um “ideal” de relação entre patrões e empregadas que se desfaz 

em situações de conflito, interessante é o discurso da DIARISTA 01 que ao ser 

indagada sobre qual era a percepção dela sobre o trabalho doméstico e se sentia-se 

valorizada na profissão, respondeu: 

 
Valorizada, não, mas sempre tem umas patroas que são boas. Aí é bom! 
Quando a gente é tratada bem, é bom. Mas tem umas que não tratam como 
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empregada, tratam como escrava! Essa aí mesmo, até os pés dela eu lavava. 
[...] Ela quebrou o pé, eu que ajudei a curar. Lavava, levava pomada. Uma 
vez eu cheguei, ela ‘estava’ chorando, com o pé inchado. O filho não dava 
nem bola para ela. Eu que lavava o pé dela, fazia um monte de coisa para 
ela, e agora ela faz isso?  

 

Vê-se que a opinião que a empregada tem sobre o seu ofício está diretamente 

relacionada à maneira que se desenvolve a relação com seu (sua) empregador (a). 

Se a relação entre as partes for boa, ela acha que o trabalho doméstico é bom. Se for 

ruim, não.  

Entretanto, é notória a decepção que ela traz em sua fala, no que diz respeito 

à atitude da patroa. Elas tinham uma boa relação - e ela também se via como uma 

boa empregada - até a patroa desapontá-la e demiti-la. 

No mesmo sentido de decepção, está a história da EMPREGADA DOMÉSTICA 

05, que não esperava que os empregadores pudessem tê-la enganado:  

 
O meu patrão ainda disse que no dia que eles casassem [referia-se aos filhos 
dos patrões] que eles iam me levar, porque desde a comida, o lanche, tudo 
eu levava na cama, eu ia no parque com eles. Por isso que eu tenho esse 
coração assim. É a primeira vez na vida! [referia-se a ingressar com uma ação 
trabalhista] E fiz isso porque me doeu pelo INPS [leia-se INSS]. Se eu não 
tivesse ido no INPS e eles não tivessem me falado aquilo, eu não ‘estaria’ 
aqui. Isso aí que me doeu muito! Eu não esperava... nunca que eu ia imaginar!  

    

Percebe-se aqui que, por vezes, os conflitos nas relações de trabalho 

doméstico são carregados de resquícios paternalistas, de dominação e de poder 

simbólico. Além disso, trazem consigo interpretações culturalistas, levando em 

consideração a cultura das camadas sociais em posição de inferioridade econômica 

que fazem parte a maioria das empregadas domésticas que são, majoritariamente, 

mulheres, pobres ou migrantes. (Vidal, 2009, p. 178).  

Destarte, pode-se apreender o porquê da dificuldade que as empregadas 

domésticas possuem em construir uma identidade positiva sobre o exercício de seu 

ofício, sua estima e seu autorreconhecimento, e porquê de consentirem à dominação 

exercida por seus patrões.  

Nesse sentido: 

 
As empregadas obedecem às ordens de seus patrões por considerarem que 
seu ofício implica em que se curvem à autoridade hierárquica do empregador, 
bem como a suas expectativas em relação ao papel que exercem, por medo 
de serem despedidas no primeiro deslize. (Vidal, 2009, p. 179) 
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No decorrer da pesquisa de campo, principalmente durante as observações, foi 

possível identificar vários discursos nesse sentido de medo de ser despedida. 

Algumas domésticas e/ou diaristas procuravam o Sindicato dos Trabalhadores 

Domésticos de Pelotas para saber o que fazer diante do conflito com seus patrões, 

porque não queriam perder o emprego. Outras, demitidas ou que pediram demissão 

por não mais aguentar a relação à que estavam submetidas e/ou o não cumprimento 

de seus direitos mais básicos, como férias, por exemplo, mostravam-se nitidamente 

preocupadas com suas situações por dependerem do salário que recebiam para 

sobreviver e sustentar suas famílias. 

Ademais, Vidal (2009, p. 182) ressalta ser comum, ainda, o sentimento de 

gratidão que as domésticas expressam por seus empregadores terem ajudado a sair 

de um momento difícil, seja econômico, de moradia ou de cunho pessoal. E essa 

mesma gratidão é o que faz com que aceitem a superioridade imposta pelos 

empregadores, as precárias condições de trabalho, o não cumprimento de alguns 

direitos trabalhistas e, também, com que não ingressem com uma ação judicial contra 

o empregador, pleiteando seus direitos que porventura não tenham sido respeitados. 

Nesse sentido, cumpre mencionar, novamente, a entrevista realizada com a 

EMPREGADA DOMÉSTICA 05, que ao narrar sua história como empregada 

doméstica, falou sobre o seu primeiro empregador. 

Na ocasião, a entrevistada alegou ser natural de Piratini/RS e criada em um 

rancho muito humilde, junto com mais 15 irmãos. Aos 13 anos, foi convidada para 

trabalhar em Pelotas/RS durante a visita de um padre a sua casa. Chegando na 

cidade, contou que cozinhava e faxinava na Casa Paroquial, além de ajudar em alguns 

afazeres na Igreja durante o dia. À noite, ia dormir na casa de uma de suas irmãs mais 

velhas, que já residia em Pelotas/RS. Quando completou 15 anos, conta que o padre 

foi transferido para a Bahia, mas que, antes de ir, conseguiu um emprego para ela em 

uma casa de família. Lá desempenhava, além das atividades como faxineira, também 

a atividade de babá e, em função de a patroa trabalhar à noite e precisar de ajuda 

com a criança, morava na casa dos patrões. Conta, ainda, que o padre voltou para 

Pelotas/RS quando ela tinha 18 anos, e que, nessa época, buscou-a de volta do 

emprego na casa de família onde estava, começou a pagar o INSS para ela e ainda 

deixou que ela ficasse morando em um apartamento que era de seu afilhado. Por fim, 

comenta: 
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Ele já tá velhinho. No dia que ele morrer, deu! Porque eu tenho ele mais do que 
o meu pai, sabe? E hoje eu não sou formada por falta de boa vontade minha, 
porque ele [o patrão] me deu oportunidade pra tudo isso. Ele pagava cursinhos 
pra mim, tudo, mas eu nunca dei muita bola pra isso. 

 

Vê-se, através do discurso da empregada entrevistada, o nítido sentimento de 

gratidão que ela possui por seu primeiro empregador, o padre, que oportunizou 

melhores condições de vida da que ela levava no rancho, oferecendo-lhe um 

emprego, estudo, moradia e, ainda, contribuindo para a sua Previdência Social, 

mesmo sem ter carteira assinada.  

Esse discurso fica ainda mais nítido na fala “eu tenho ele mais do que o meu 

pai, sabe?”, demonstrando todo o afeto, consideração e toda a importância que ele 

representa na vida dela.    

Assim, percebe-se que se encontra justamente aqui o ponto crucial para que 

seja discutida a questão da profissionalização do trabalho doméstico. No caso 

relatado acima, a relação entre patrão e empregada foi totalmente impregnada de 

sentimentos de afeto e de gratidão. Não há, em nenhum momento da fala da 

empregada doméstica, uma percepção, entre as partes, de uma relação formal de 

empregador e empregado.  

Foram formas similares a esse tipo de vínculo que foram gerados na relação 

social entre patrões e empregados ao longo da história do mercado de trabalho 

brasileiro, o que contribui significativamente para obstaculizar o reconhecimento 

jurídico de todo um conjunto de direitos às trabalhadoras domésticas, e que continuam 

impedindo que a categoria atinja um maior reconhecimento social e próprio, enquanto 

profissionais.  

Nesse sentido, a DIARISTA 02, ao ser questionada sobre o que achava a 

respeito da sua profissão, respondeu: “Eu não tenho profissão. Eu trabalho! Eu 

trabalho fazendo faxina porque eu não tenho uma profissão. Mas eu também não acho 

o meu trabalho de todo ruim. É dele que sai o meu sustento e o do meu filho”.   

Ainda sobre a afetividade entre patrões e empregados ser considerada uma 

obstrução para uma visão profissional do trabalho doméstico, traz-se ao debate um 

trecho da entrevista realizada com a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Domésticos de Pelotas:  
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Infelizmente as trabalhadoras domésticas se apegam muito às famílias. Se 
apegam muito, acabam aceitando umas esmolinhas das patroas que elas 
nem precisam; alguma roupa usada que a patroa não gostou, que não quer. 
É resto! O que é resto, aí ela dá. E como a empregada geralmente ganha 
muito pouco e não consegue comprar uma coisa boa, muitas vezes acaba 
achando o máximo e dando valor demais a essas coisas. Eu sei que tem um 
valor, mas não é o valor que a empregada merece pelo trabalho. Então a 
parte afetiva tem que ser muito fiscalizada, porque a gente vê aqui que elas 
chegam dizendo que se dão bem e, quando vê, não pagavam o salário direito, 
não davam todas as férias, não pagavam Previdência. Quer dizer... assim 
não dá! Usar desse sentimento na relação trabalhista não dá certo. Se a 
empregada tá lá, trabalhando, é porque ela precisa do trabalho, do salário 
desse trabalho, para sobreviver e sustentar os seus filhos ou mesmo que só 
a si própria. Por outro lado, se a empregadora decide colocar uma pessoa 
estranha pra dentro da sua casa, é porque ela também precisa desse 
trabalho. Seja porque ela não tem tempo de limpar a casa, precisa de alguém 
pra cuidar das crianças, enfim... Ela precisa da empregada. Então, não vem 
com essa! Às vezes tem empregador que chega aqui, a gente questiona 
porque não cumpre a lei, aí diz que não tem dinheiro. Não tem? Então não 
tem! Mas aí não pode contratar doméstica. Porque isso é um trabalho! Não 
é uma ajuda, na camaradagem. Não é um favor, é trabalho. [grifos nossos]      

 

Diante de tais fatos, tornou-se possível compreender os impactos que as 

alterações na legislação trabalhista, principalmente com o advento da Emenda 

Constitucional nº 72, de 2013, trouxeram, ainda que de forma muito introdutória, para 

essa relação entre patrão e empregada. 

Durante as observações e entrevistas realizadas no decorrer desta pesquisa, 

viu-se que a maioria das entrevistadas domésticas, fossem mensalistas ou diaristas, 

alegaram desconhecer as alterações na legislação trabalhista até serem atendidas no 

Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Pelotas. Muitas delas não sabiam bem o 

que elas tinham direito a receber, nem como funcionava a questão das férias, da 

jornada de trabalho e das horas extras. Procuravam o sindicato apenas para sanar 

alguma dúvida a respeito, mas não raras vezes saíam desapontadas ao tomarem 

conhecimento de que seus patrões estavam descumprindo a lei e privando-as de 

usufruir de seus direitos.  

Nesses casos, observou-se uma diferença de comportamento, ainda que sutil 

entre aquelas que conheciam os seus direitos, daquelas que desconheciam e/ou 

estavam recém tomando ciência deles. Em ambos os casos, a ruptura na relação com 

os patrões era inevitável. Entretanto, enquanto as trabalhadoras que ainda não tinham 

conhecimento sobre os direitos mostravam-se nitidamente magoadas, decepcionadas 

e desiludidas com os patrões, aquelas que já tinham o conhecimento mostraram-se 

mais decididas por romper a relação trabalhista, lutar por seus direitos e não mais 

admitir que tentassem enganá-las.        
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Nesse sentido, traz-se um trecho da entrevista realizada com a EMPREGADA 

DOMÉSTICA 07, que já conhecia os direitos adquiridos pelas trabalhadoras 

domésticas com o advento da Emenda Constitucional nº 72, de 2013, e da Lei 

Complementar nº 150, de 2015:  

 
[...] tanto empregada quanto empregador tinham que conhecer a lei antes de 
empregar. Porque no início é tudo muito bom, mas depois eles acham que 
empregada não tem direitos e não querem cumprir a lei. [...] como existe essa 
lei agora, a gente está correndo atrás. Tem empregada doméstica que ainda 
não caiu a ficha que tem direitos, mas a lei foi boa para despertar! Tem que 
brigar para receber o que é direito seu.   

 

Vê-se, dessa forma, que a empregada, ao tomar conhecimento de seus direitos 

e adquirir confiança para lutar por eles, consegue distinguir melhor a verdadeira 

relação que deve haver entre um empregador e uma empregada: uma relação de 

trabalho. Somente com esse despertar, como disse a empregadora acima, é que 

conseguirão exigir o cumprimento de seus direitos.  

Dentro desse contexto de desequilíbrio e desigualdade na relação entre 

empregador e empregada, cumpre aprofundar a discussão acerca do conceito do 

poder simbólico, desenvolvido por Bourdieu, que possui estrita ligação com essas 

questões de afeto, de subordinação e de obstáculo para uma visão profissional da 

categoria das domésticas.  

3.2 O poder simbólico patronal  

Pierre Bourdieu (2000) defende a ideia de que o poder simbólico é um poder 

“invisível” e apenas pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que lhe estão 

sujeitos ou que o exercem, mas que não querem ter consciência disto. Nas palavras 

de Bourdieu (2007, p. 242): 

 
[...] é o poder que se cria, se acumula e se perpetua em virtude da comunicação 
e da troca simbólica entre agentes inseridos em uma ordem de conhecimento 
e de reconhecimento (não quer dizer atos intencionais de consciência) que 
converte relações de força bruta, sempre incertas e suscetíveis de serem 
suspensas, em relações duráveis (...) pelas quais se é obrigado e com as quais 
se sente obrigado.    

 

 O referido autor ressalta que o poder simbólico costuma ser ignorado, mesmo 

que de maneira não intencional, o que nos permite interpretar que os agentes 

envolvidos o reconhecem, apesar de o ignorarem, mesmo de forma não intencional.  
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 No caso do poder simbólico patronal, o exercício desse poder mostra-se 

presente nas relações de afeto construídas entre empregador e empregada, nas 

quais, não raras vezes, o empregador presenteia sua empregada com roupas ou 

ajuda financeira além do salário mensal fixado entre as partes, impondo a sua 

superioridade na relação, ficando subentendida a exigência de gratidão e lealdade em 

troca da dádiva oferecida. 

 Viu-se, no decorrer desta pesquisa, que das 13 trabalhadoras entrevistadas, 

todas alegaram já ter recebido presentes e doações de seus patrões, sendo que a 

expressiva maioria sorria e demonstrava grande satisfação e orgulho em contar que 

sempre ganhavam “blusinhas, sapatos e bolsas”13 de suas patroas. Algumas 

contaram com um entusiasmo ainda maior o fato de já terem recebido presentes de 

Natal, de Páscoa ou de aniversário – que seriam presentes novos, comprados 

especialmente para elas, e não doações de roupas e demais objetos usados que 

estavam em desuso e/ou não teriam mais serventia para as patroas. 

 Com relação às entrevistas realizadas com as patroas, por sua vez, embora a 

maioria tenha alegado já ter presenteado ou feito alguma doação para as empregadas 

domésticas e/ou diaristas contratadas, viu-se que essa prática era menos comum ou 

realizada com menor intensidade nas patroas de diaristas. Há, portanto, um 

distanciamento maior na relação de afeto entre esses atores sociais e, assim, diminui-

se o impacto dos efeitos do poder simbólico patronal por não haver tanto vínculo entre 

as partes – seja de afeto ou mesmo profissional, já que as diaristas são trabalhadoras 

informais e não possuem carteira assinada.   

 Nesse sentido, Bourdieu (2000, p. 9 ss.) aclara que o poder simbólico é um 

poder de construção da realidade, e que as produções simbólicas são um instrumento 

de dominação, ocorrendo uma luta simbólica entre classes hierarquizadas que 

procuram servir aos seus interesses.  

Depreende-se disto que de um lado há o interesse dos empregadores em ao 

oferecer essa proteção que usa os presentes como uma forma simbólica de prestar 

às trabalhadoras alguma assistência, impor a sua superioridade hierárquica nessa 

relação, reforçando a sua dominação ao exigir a lealdade e o reconhecimento das 

empregadas em troca dessa “ajuda” e do tratamento afável. Por outro lado, o interesse 

                                                           
13 Essas foram as expressões mais utilizadas pelas entrevistadas, ao serem questionadas se 
costumavam ganhar presentes ou doações de seus patrões.  
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das trabalhadoras domésticas recai justamente em preservar uma boa relação com 

os patrões a fim de manter os seus empregos e seguir contando com a ajuda dos 

patrões nos casos de maior necessidade.  

 Assim, partindo do pressuposto de que ambas as partes conhecem o papel que 

exercem nessa relação de dominação versus dominado, buscou-se compreender, 

neste trabalho, como esse poder simbólico, legitimado, é sutilmente exercido sem que 

haja a intencionalidade ou a sua percepção. 

 Os dados obtidos que refletem o poder simbólico patronal foram percebidos de 

maneira mais evidente durante a realização das observações diretas, principalmente 

nos dias em que houve rescisão de contrato de trabalho, ocasião em que ambas as 

partes estavam presentes – empregadas e empregadoras – podendo expor seus 

pontos de vista.  

 Nos dias em que pude presenciar essas rescisões, devo salientar que todas 

foram amigáveis, tendo sido previamente agendadas e sem grandes atritos durante 

as suas realizações. A relação de poder entre as partes foi se tornando visível através 

do comportamento das mesmas. Na maioria das vezes, as empregadoras respondiam 

de imediato as perguntas formuladas pela presidente do sindicato, mesmo quando 

essas perguntas não eram a elas dirigidas. Nesses casos, a presidente repetia a 

pergunta direcionando diretamente para as empregadas responderem. Entretanto, vi, 

em mais de um caso presenciado, que ao chegar nesse momento as empregadas 

domésticas não sabiam o que responder (às vezes eram perguntas relacionadas ao 

INSS, outras em relação aos cálculos dos valores que deveriam receber na rescisão 

etc.) e, aflitas, dirigiam o olhar para as suas empregadoras que, permanecendo com 

um semblante neutro, confirmavam que estava tudo certo ou diziam que depois 

entregariam as cópias dos documentos às empregadas, conforme o caso.   

 Nesses casos, o que pareceu claro para mim, enquanto pesquisadora, foi o 

medo que as empregadas demonstraram sentir em responder alguma coisa que não 

estivesse de acordo com o entendimento da empregadora e, assim, correr o risco de 

aborrecê-la ou desapontá-la (lembrando que eu presenciei apenas rescisões 

amigáveis).  

Nesse mesmo sentido, durante a realização das entrevistas, por sua vez, essas 

questões de poder tornavam-se um pouco mais visíveis nos momentos que precediam 

o início das perguntas propriamente ditas. Muitas domésticas, principalmente as que 
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foram entrevistadas no Sindicato, perguntaram mais de uma vez se realmente não 

haveria a possibilidade de os patrões descobrirem que elas iriam contar ou, 

desconfiadas, pediram para eu não mencionar os nomes dos patrões, nem os delas. 

Outras, ainda, só aceitaram contar um pouquinho da sua história se eu não gravasse 

a entrevista. “Deus me livre se a minha patroa descobre que eu vim aqui!”, disse-me 

uma delas.             

 Percebeu-se, dessa maneira, que algumas das empregadas domésticas 

entrevistadas tinham medo da reação de seus patrões ao descobrirem que elas 

estavam frequentando o sindicato em busca de informações sobre os seus direitos. 

Tal atitude, na percepção delas, poderia gerar um atrito na relação com os patrões, 

visto que estes poderiam pensar que a empregada estivesse sendo desleal e traindo 

a confiança nela depositada, o que poderia dar brecha a uma punição, como romper 

os laços de “amizade” ou, ainda, - o que é pior - ser despedida. 

 Por fim, observou-se, durante a entrevista realizada com a DOMÉSTICA 09 que 

os efeitos dessa dominação são amenizados conforme as partes dominadas da 

relação vão adquirindo o conhecimento e o reconhecimento de seus direitos. Quando 

isso ocorre, nem mesmo o risco de ser demitida faz com que elas se calem diante de 

um descumprimento de um direito trabalhista seu.  

 
[...] porque o motivo que eu tenho certeza que foi [referia-se a sua demissão], 
é que eles, quando eu entrei, pediram a minha carteira e o xerox da minha 
identidade. Eu dei. Mas passou uns dias e eu comecei a pedir minha carteira 
de volta, né? Aí eles diziam: não, dona *** [nome], a tua carteira ‘tá’ assinada. 
Aí eu pensava: Ué, mas então por que não me devolvem? Aí tá, passava 
mais uns dias, eu pedia de novo. Mas aí eles não gostaram. Quer dizer, eles 
‘reteram’ a minha carteira, eu cobrei e aí eles não gostaram, né? E não me 
entregou até hoje! Eles não gostam que a gente seja ligada. [...] Eu acho 
que a empregada doméstica, pela falta de emprego de hoje, ela não faz muito 
valer os seus direitos. Vai aceitando as coisas... Não pode! [grifos nossos] 

 

Diante do exposto, corroborando com essa ideia de conhecimento e de 

reconhecimento mencionada acima, será elucidado no capítulo a seguir, à luz da 

teoria de Axel Honneth, a luta por reconhecimento jurídico e social das trabalhadoras 

domésticas. 
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4 A teoria do reconhecimento de Axel Honneth e questões de desigualdade 

social 

 

O presente capítulo destina-se a abordar as questões acerca da teoria do 

reconhecimento de Axel Honneth, sua teoria parte do conceito hegeliano de luta por 

reconhecimento, defendendo a ideia de que uma teoria crítica da sociedade poderia 

ser melhor desenvolvida através de uma interpretação dos processos de mudança 

social que partisse da categoria do reconhecimento – a fim de propor uma reflexão 

acerca da importância do reconhecimento jurídico e para a construção da identidade 

social da trabalhadora doméstica no Brasil e da valorização desta categoria de 

trabalho.  

4.1 Da luta por reconhecimento jurídico e as questões de desigualdade social  

 A teoria do reconhecimento de Axel Honneth, que será aclarada a seguir, foi de 

suma importância para este trabalho, no sentido de melhor compreender a evolução 

e os avanços que os velhos e novos impasses por uma luta por reconhecimento 

jurídico e social do trabalho doméstico ganhou nos últimos tempos, com as alterações 

na legislação trabalhista brasileira.  

 De uma maneira geral, pode-se dizer que, para Honneth, a luta pelo 

reconhecimento - que parte de relações conflituosas originadas no desrespeito social 

-, pode ser entendida como uma luta pela construção da identidade, pela dignidade 

humana e integridade física.  

 Neste sentido, Marcos Nobre (2003, p. 18):  

 

O tipo de luta social que Honneth privilegia em sua teoria do reconhecimento 
não é marcado em primeira linha por objetivos de autoconservação ou 
aumento de poder – uma concepção de conflito predominante tanto na 
filosofia moderna como na tradição sociológica, a qual elimina ou tende a 
eliminar o momento normativo de toda luta social. Antes, interessam-lhe 
aqueles conflitos que se originam de uma experiência de desrespeito social, 
de um ataque à identidade pessoal ou coletiva, capaz de suscitar uma ação 
que busque restaurar relações de reconhecimento mútuo ou justamente 
desenvolvê-las num nível evolutivo superior. Por isso, para Honneth, é 
possível ver nas diversas lutas por reconhecimento uma força moral que 
impulsiona desenvolvimentos sociais14.  

  

                                                           
14 Apresentação, por Marcos Nobre, da obra de Axel Honneth “Luta por reconhecimento: a gramática 
moral dos conflitos sociais”.  
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 Embasado nas teorias de Hegel e Mead, Honneth (2003, p. 24) analisa os 

padrões de reconhecimento intersubjetivo e a formação da identidade dos indivíduos 

nas relações sob três formas distintas, mas interligadas: amor, direito e estima. 

 A primeira forma de reconhecimento, o amor, deve ser entendida como 

relações primárias de afeto entre pais/filhos, amigos e parceiros amorosos, que 

dependem de um equilíbrio entre autonomia e ligação. (Honneth, 2003, p. 159ss). 

 Honneth (2003, p. 177) aclara que essa relação de reconhecimento “prepara o 

caminho para uma espécie de autorrelação em que os sujeitos alcançam mutuamente 

uma confiança elementar em si mesmos” e defende, ainda, que, embora toda relação 

amorosa esteja ligada à condição de simpatia e atração, 

 
[...] só aquela ligação simbioticamente alimentada, que surge da delimitação 
reciprocamente querida, cria a medida de autoconfiança individual, que é a 
base indispensável para a participação autônoma na vida pública (2003, p. 
177) 

 

 A segunda forma de reconhecimento, o direito, está assim explanada por 

Honneth (2003, p. 179): 

 
Para o direito, Hegel e Mead perceberam uma semelhante relação na 
circunstância de que só podemos chegar a uma compreensão de nós 
mesmos como portadores de direitos quando possuímos, inversamente, um 
saber sobre quais obrigações temos de observar em face do respectivo outro: 
apenas da perspectiva normativa de um “outro generalizado”, que já nos 
ensina a reconhecer os outros membros da coletividade como portadores de 
direitos, nós podemos nos entender também como pessoa de direito, no 
sentido de que podemos estar seguros do cumprimento social de algumas de 
nossas pretensões.  

 

 Diante de tal elucidação, é possível perceber que todo o contexto histórico de 

exploração e desvalorização no qual as trabalhadoras domésticas estão inseridas, 

possui um forte impacto e influência na maneira não apenas como a sociedade 

enxerga estas trabalhadoras, mas também na forma como elas próprias se percebem 

enquanto sujeitos de direitos. (Araújo, 2015)   

 Durante a realização da pesquisa de campo deste estudo, foi possível perceber 

a imagem negativa que a maioria das empregadas domésticas entrevistas ou 

observadas tinham sobre si próprias e sobre suas profissões. Uma delas, inclusive, 

ao ser questionada a respeito da percepção que ela tinha sobre a sua profissão, 

respondeu que ela não tinha profissão e, sim, apenas trabalhava. Alegou trabalhar 

fazendo faxina justamente por não ter uma profissão. Ou seja, ela própria não vê o 
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seu trabalho como uma profissão formal, regulamentada e, principalmente, 

respeitada. Não se enxergando, assim, como uma trabalhadora digna, como qualquer 

outra, de direitos.  

 A fim de demonstrar como é possível que uma pessoa desenvolva a 

consciência de ser um sujeito de direitos, Honneth (2003, p. 183) ilustra que, enquanto 

nas sociedades tradicionais o reconhecimento como sujeito de direito dependia do 

status social, ou seja, da posição social que o sujeito ocupava na sociedade, nas 

sociedades modernas esse não pode mais ser o critério – ao menos em tese – de 

reconhecimento jurídico. Tem-se que, na modernidade, as relações jurídicas são 

submetidas às exigências de uma moral pós-convencional, na qual o reconhecimento 

como sujeito de direito deve ser aplicado a todas as pessoas na mesma medida, sem 

distinção em razão do status que elas possuem.  

 Nesse sentido, dispõe Honneth (2003, p. 194): 

 
[...] a relação jurídica é universalizada no sentido de que são adjudicados a um 
círculo crescente de grupos, até então excluídos ou desfavorecidos, os 
mesmos direitos que a todos os demais membros da sociedade.  
 

 

Dessa forma, pode-se dizer que as alterações na legislação trabalhista, 

sobretudo a Emenda Constitucional nº 72/2013 e a Lei Complementar 150/15, 

representam um avanço e uma tentativa de dissolver essa diferenciação entre os 

sujeitos, trazendo as trabalhadoras domésticas para o mesmo patamar de direitos que 

os demais trabalhadores e proporcionando-lhes a conquista do desenvolvimento do 

autorrespeito, visto que a garantia desses direitos representa, para essa categoria 

profissional, um sentir-se igual aos demais sujeitos de direitos, o que faz com as 

trabalhadoras domésticas percam, pouco a pouco, a imagem negativa que possuíam 

de si mesmas, sentindo-se mais dignas da estima dos outros e de si próprias (Araújo, 

2015).  

Conforme já mencionado no capítulo anterior, com as questões de afeto e de 

poder simbólico patronal, os dados obtidos durante a pesquisa de campo 

demonstraram que os avanços ocorridos nessa questão de desenvolver uma 

identidade profissional pautada no reconhecimento, no autorreconhecimento e no 

autorrespeito, deram-se pelos mesmos motivos que se verificou com as questões de 

poder e afeto. Viu-se que, conforme as empregadas domésticas aumentavam os seus 

conhecimentos sobre os seus direitos garantidos pelas recentes inovações na 
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legislação trabalhista, iam adquirindo mais coragem e confiança, emporando-se para 

lutar por eles.  

Assim, Honneth (2003, p. 196) entende que “viver sem direitos individuais 

significa para o membro individual da sociedade não possuir chance alguma de 

constituir um autorrespeito”. Nesse sentido, ele alega que  

 
[...] um sujeito é capaz de se considerar, na experiência do reconhecimento 
jurídico, como uma pessoa que partilha com todos os outros membros de sua 
coletividade as propriedades que capacitam para a participação numa 
formação discursiva da vontade; e a possibilidade de se referir positivamente 
a si mesmo desse modo é o que podemos chamar de autorrespeito.   

 

Destarte, é possível ultimar que essa segunda forma de reconhecimento 

apontada por Honneth é a que mais interessa para a presente pesquisa, visto que se 

tem, aqui, a pretensão de compreender e averiguar de que maneira a ampliação de 

direitos trabalhistas às empregadas domésticas potencialmente modificou essa forma 

de reconhecimento jurídico, de autonomia e de desenvolvimento de uma relação de 

autorrespeito para essa categoria profissional.  

   Por fim, completando as três formas de reconhecimento, encontra-se a estima 

social. 

A estima social se aplica às propriedades particulares que caracterizam os 
seres humanos em suas diferenças pessoais: por isso, enquanto o direito 
moderno representa um medium de reconhecimento que expressa 
propriedades universais de sujeitos humanos de maneira diferenciadora, 
aquela segunda forma de reconhecimento requer um medium social que deve 
expressar as diferenças de propriedades entre sujeitos humanos de maneira 
universal, isto é, subjetivamente vinculante.  

 

Ligada às capacidades dos sujeitos, à dignidade e à forma como são 

valorizados, a (auto)estima está intimamente conectada com a noção de identidade 

pessoal e de (des)respeito.   

 Destaque-se, aqui, a posição de vulnerabilidade que as empregadas 

domésticas enfrentam no seu dia-a-dia e a dificuldade que enfrentam em conquistar 

esse tipo de reconhecimento. Contando com uma desvalorização histórica e com uma 

“invisibilidade” social, no sentido de o seu trabalho não ser considerado benquisto por 

uma parcela expressiva da sociedade brasileira, as empregadas domésticas 

possuem, em consequência disso, sua autoestima e autoconfiança abaladas, sentindo 

até vergonha de sua posição social. (Araújo, 2015) 
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 Nesse sentido, dispõe Honneth (2003, p. 217):  

 
Em face desse segundo tipo de desrespeito, que lesa uma pessoa nas 
possibilidades de seu autorrespeito, constitui-se ainda um último tipo de 
rebaixamento, referindo-se negativamente ao valor social de indivíduos ou 
grupos. [...] A “honra”, a “dignidade” ou, falando em termos modernos, o 
“status” de uma pessoa, refere-se, como havíamos visto, à medida de estima 
social eu é concedida à sua maneira de autorrealização no horizonte da 
tradição cultural; se agora essa hierarquia social de valores se constitui de 
modo que ela degrada algumas formas de vida ou modos de crença, 
considerando-as de menor valor ou deficientes, ela tira dos sujeitos atingidos 
toda a possibilidade de atribuir um valor social às suas próprias capacidades.  

 

 Essa visão inferiorizada, de status e de “invisibilidade” foi percebida na fala da 

EMPREGADA 09 que, ao ser questionada a respeito de seu horário de almoço, 

respondeu que não saía para almoçar. Disse que ficava na casa e almoçava com os 

patrões, porém não comia na mesa com eles.  

 
[...] Na casa. Mas não com eles, na mesa. Depois. [...] Ah, eu não sei. É de 
mim! No outro serviço ela até colocava o 4º prato na mesa, pra mim, e me 
chamava. Mas eu não queria. Eu prefiro comer depois que eles terminam de 
almoçar. [risos] 

  

Outro caso que me chamou a atenção foi o da DIARISTA 02 que, ao ser 

questionada sobre a sua percepção sobre a visão e valorização que as pessoas têm 

com o trabalho doméstico, respondeu: 

 
Eu não me sinto valorizada, mas eu me sinto útil. Meu trabalho é necessário 
pra muita gente que não pode, não quer ou não tem tempo para fazer faxina.   

  

No que tange a esse aspecto de valor social e (des)respeito, outra obra que 

nos ajuda a compreender melhor essa questão é a “A ralé brasileira: quem é e como 

vive”, de Jessé Souza (2009). Nela, o referido autor aborda a naturalização da 

desigualdade social brasileira, apontando que a percepção dessa classe de 

“excluídos” corrobora para uma nova percepção dos problemas que desafiam o país 

no que diz respeito à vida em sociedade, procurando superar uma visão economicista 

dos problemas sociais (Souza, 2009, p. 16).  

 Essa “invisibilidade” da sociedade, gerada através desta visão economicista 

que contempla uma lógica de políticas assistenciais, segundo Souza (2009, p. 18), é 

uma visão distorcida de mundo que faz com que não se veja o indivíduo em seu 

contexto social, legitimando a ideia de meritocracia e ignorando os demais fatores e 

precondições sociais, emocionais, morais e culturais. Assim, a não contemplação 
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desses fatores não econômicos – que, segundo o autor, permitiriam criar um indivíduo 

produtivo e competitivo em todas as esferas da vida – faz com que os “fracassos” 

desses indivíduos pertencentes às classes não privilegiadas sejam percebidos como 

“culpa individual”, o que se naturaliza na concepção da sociedade como um todo e, 

igualmente, na forma como esses indivíduos se percebem, dificultando sobremaneira 

a constituição de sua autoestima, autorrespeito e autorrealização, corroborando a tese 

de Honneth (2003).  

 No caso das empregadas domésticas, como se viu nos capítulos anteriores, 

esse fato se dá em decorrência de as atividades desempenhadas pela categoria 

serem consideradas como não econômicas, o que gera uma falsa ideia de que esse 

trabalho, por não produzir lucro, não gera riquezas para o país, reforçando essa visão 

desvalorizada e inferiorizada da profissão, dificultando essa constituição de 

autoestima e autorrespeito.  

 Não obstante, Souza (2009, p. 21) elucida que essa referida classe não 

privilegiada de indivíduos, denominada ralé brasileira, “só é percebida no debate 

público como um conjunto de ‘indivíduos’ carentes ou perigosos, tratados 

fragmentariamente por temas de discussões superficiais”. Além disso, é também 

reproduzida como mero “corpo” por ser considerada incapaz de atender às demandas 

de um competitivo mercado de trabalho, submetendo-se a exploração e dominação 

das classes média e alta.  

 Nesse sentido, dispõe:  

 
Como ela não encontra emprego no setor produtivo que pressupõe uma 

relativa alta incorporação de conhecimento técnico ou ‘capital cultural’, ela só 

pode ser empregada enquanto mero ‘corpo’, ou seja, como mero dispêndio 

de energia muscular. É desse modo que essa classe é explorada pelas 

classes média e alta: como ‘corpo’ vendido a baixo preço, seja no trabalho 

das empregadas domésticas, seja como dispêndio de energia muscular no 

trabalho masculino desqualificado, seja ainda na realização literal da 

metáfora do ‘corpo’ à venda, como na prostituição. Os privilégios da classe 

média e alta advindos da exploração do trabalho desvalorizado dessa classe 

são insofismáveis. (Souza, 2009, p. 23) 

 

Dentro dessa ideia de Souza, mencionada acima, serve de exemplo, 

novamente, o caso da trabalhadora que alegou trabalhar fazendo faxina por não ter 

uma profissão. Ou seja, essa foi a opção que restou para ela. Ela se vê, assim, como 

“mero dispêndio de energia muscular”, já que não possui conhecimento técnico para 

ter uma outra profissão.   
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A fim de compreender a aprofundar melhor os aspectos desses litígios que 

englobam a ideia de naturalização da desigualdade social, de identidade, 

reconhecimento e dominação, tendo por foco a situação das empregadas domésticas 

nesse quadro social, em outro de seus trabalhos, Souza (2012, p. 25) referenciando-

se no filósofo social canadense Charles Taylor, vincula a teoria do reconhecimento 

social a uma teoria das distinções sociais, dispondo que a noção de reconhecimento 

está vinculada à formação da identidade individual e coletiva, tendo em vista sua 

ligação com as formas de atribuição de respeito e autoestima. 

 
A tese é a de que a nossa identidade é em parte formada pelo 
reconhecimento ou pela ausência deste. Muito frequentemente, nos casos de 
falso reconhecimento (misrecognition) por parte dos outros, uma pessoa ou 
um grupo de pessoas pode sofrer um prejuízo real, uma distorção efetiva, na 
medida em que os outros projetem nele uma imagem desvalorizada e 
redutora de si mesmos. Não reconhecimento e falso reconhecimento podem 
infligir mal, podem ser uma forma de opressão, aprisionando alguém em uma 
forma de vida redutora, distorcida e falsa... Nessa perspectiva, não 
reconhecimento não significa apenas ausência do devido respeito. Ele pode 
infligir feridas graves a alguém, atingindo as suas vítimas como uma 
mutiladora autoimagem depreciativa. O reconhecimento devido não é apenas 
uma cortesia que devemos às pessoas. É uma necessidade humana vital.  
(TAYLOR, apud SOUZA, 2012, p.38) 

 

 Partindo dessa ideia e considerando que a noção de reconhecimento possui 

uma base cultural e comunitária, Souza (2012, p. 41) objetiva construir um quadro de 

referência que permita compreender os mecanismos de distinção social entre classes 

e grupos sociais distintos, bem como identificar os “operadores simbólicos” que 

permitem aos sujeitos hierarquizar e classificar as pessoas como dignas ou não do 

nosso apreço.  

 Seguindo Pierre Bourdieu, Souza (2012, p. 49) aborda as questões de 

dominação pessoal e impessoal, alegando que as sociedades constroem mecanismos 

mascaradores das relações de dominação que operam em todas as dimensões 

sociais, defendendo a ideia de que toda sociedade possui a tendência a naturalizar as 

relações sociais.  

 Nesse sentido, cumpre mencionar um caso que me chamou a atenção durante 

a realização das observações. Uma empregada chegou ao sindicato bastante abalada 

após ter sido demitida. Estava inconformada pelo fato de ter perdido o emprego e 

precisar muito daquele dinheiro para o seu sustento e, principalmente, de seu marido, 

que estava doente. Ao explicar a sua situação, disse que a sua patroa havia a 

humilhado injustamente, reclamando que suas roupas seriam inapropriadas para o 
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trabalho e exaltando-se de maneira desproporcional porque a empregada chegou ao 

trabalho 15 minutos atrasada em um dia de forte chuva. 

 Outro caso, já mencionado neste trabalho, foi o da trabalhadora doméstica que 

alegou ser injustamente acusada de ter danificado as roupas da patroa 

propositalmente, com uma tesoura, além de ter quebrado uma cadeira que a própria 

patroa já teria dito anteriormente ter sido danificada pelo próprio filho. A trabalhadora 

narrou, ainda, que foi xingada e chamada de louca pela patroa, que disse que ela 

precisava “se tratar”.    

 Vê-se, portanto, que nesses dois casos descritos os patrões não tiveram 

respeito com as empregadas contratadas, tratando-as com descaso, humilhando-as, 

e descartando-as a seu bel prazer, através desse poder de dominação que exercem 

na relação, tão naturalizado em nossa sociedade.   

 Assim, todas essas referências utilizadas por Souza (2012) objetivam 

reconstruir uma interpretação do processo de modernização brasileiro, percebendo os 

processos de classificação social a fim de compreender o processo de marginalização 

social, que configura a noção de “subcidadania”, que acaba por “excluir” uma 

considerável parcela da população brasileira, de maneira naturalizada e 

despercebida.  

 Nesse sentido, embasada no estudo dessas obras, buscou-se compreender, 

nesta pesquisa, através das entrevistas e observações que foram realizadas, qual a 

percepção do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Pelotas no que diz respeito 

a essas questões de reconhecimento, de estima, exclusão e desigualdade social, e 

se houve transformações favoráveis e emancipatórias nesse sentido após as 

alterações legislativas que ampliaram os direitos dos trabalhadores domésticos. 

 Dessa forma, passa-se a abordar, no tópico a seguir, a luta por reconhecimento 

jurídico que o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Pelotas trava junto com as 

domésticas, em busca de melhorias para a categoria.     
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4.2 O Sindicato dos Trabalhadores Doméstico como local de luta por 

reconhecimento 

O presente tópico destina-se a abordar o trabalho desenvolvido pelo Sindicato 

dos Trabalhadores Domésticos de Pelotas em prol da luta por reconhecimento jurídico 

e social das empregadas domésticas.  

Reconheceu-se, neste trabalho, o sindicato como sendo um local de luta por 

reconhecimento pelo fato de que, além de prestar um serviço de negociações 

trabalhistas, visto tratar-se de um local onde se descortinam as relações conflituosas 

entre as empregadas domésticas e suas respectivas empregadoras, cabendo ao 

sindicalista responsável mediar esses interesses, também é um local onde se presta 

informações no sentido de conscientizar as trabalhadoras domésticas acerca dos seus 

direitos e deveres, incentivando-as a lutar por eles, empoderando-as para um 

(auto)reconhecimento profissional.   

As informações que serão apresentadas a seguir, em sua maioria, foram 

obtidas através das observações diretas e, principalmente, da entrevista realizada 

com a senhora Ernestina Pereira, atual Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Domésticos de Pelotas. 

O sindicato em questão, situado à Rua Santa Cruz, nº 2454, na cidade de 

Pelotas/RS, foi fundado oficialmente no dia 17 de junho de 1989. Entretanto, longo foi 

o seu processo de formação e desenvolvimento.  

Na entrevista realizada com a presidente do sindicato, ela narrou que o seu 

despertar para a luta - não apenas individual, mas coletiva - das empregadas 

domésticas iniciou por volta de 1987, quando conheceu a campanha da fraternidade 

e a teologia da libertação da Igreja católica. Sua consciência negra e o despertar para 

a luta por direitos trabalhistas da categoria andaram juntos, de mãos dadas, durante 

todo o período que seguiu a partir de então. 

Ernestina alegou que era membro de um grupo da Igreja chamado “Agente 

Pastoral Negro” e que, através de uma ‘irmã’ de lá, tomou conhecimento da 

Associação Pelotense das Empregadas Domésticas, fundada em 1978, por Iolanda 

Prestes da Rosa, com o apoio da Igreja.  

 

Eu ‘tive’ pela Igreja Católica, pelo grupo Agente Pastoral Negro, que me insiro 
até hoje, embora um pouquinho afastada. [...] Aí, em 1978 já existia a 
Associação das Domésticas aqui, mas eu não sabia. A irmã ***, da Igreja, foi 
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quem me apresentou. Ela me disse: “Ernestina, tu faz tanta coisa, tu luta por 
tanta coisa, que eu acho que tinhas que lutar pela tua categoria. Eu fiquei 
sabendo que tem Associação das Domésticas aqui, mas eles fazem mais 
curso de formação pra servir cafezinho. Eles precisam de uma liderança 
como tu. Vai lá!”. Aí passou uns meses e eu fui e já me associei. [...] E aí eu 
segui nessa luta. [...] Quem fundou, aqui, foi a Iolanda, Iolanda Prestes da 
Rosa. Ela foi fundadora e presidenta da Associação Pelotense das 
Empregadas Domésticas, em 1978. Isso junto com o pessoal da Igreja 
católica. Nasceu nos porões da Igreja católica, como se diz.  

 

O status jurídico de sindicato só se tornou possível com o advento da 

Constituição Federal de 1988, quando foi assegurado o direito à sindicalização da 

categoria. Assim, no dia 17 de junho de 1989 a Associação Pelotense das 

Empregadas Domésticas se transformou em Sindicato dos Trabalhadores Domésticos 

de Pelotas, também sob o comando de Iolanda Prestes da Rosa. Nesse sentido, relata 

Ernestina:    

Foi criada a Associação em 1978 e, depois, em 1989 foi criado o Sindicato. 
Dia 17 de junho de 1989 se transformou em Sindicato, também com a Iolanda 
na fundação. [...] em 1988, com a Constituição Federal de 1988 a gente pôde 
se transformar em Sindicato. Aqui se transformou em 1989.  

  

 Antes de adentrarmos no trabalho desenvolvido atualmente pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Doméstico de Pelotas de forma específica, bem como no relato das 

observações realizadas nesse sentido na pesquisa de campo deste trabalho, cumpre 

fazer uma breve explanação sobre a luta por reconhecimento jurídico que as 

associações e sindicatos das domésticas, de uma maneira geral, desempenharam ao 

longo do tempo, até o advento da Emenda Constitucional nº 72, de 2013. Para tanto, 

a fim de auxiliar na compreensão dessa trajetória de luta, utilizou-se como base de 

estudo desta pesquisa, a tese de doutorado de Joaze Bernardino-Costa (2007), 

intitulada “Sindicatos das Trabalhadoras Domésticas no Brasil: teorias da 

descolonização e saberes subalternos”, que se propôs a analisar a narrativa produzida 

pelos sindicatos das trabalhadoras domésticas no Brasil, recuperando a história dos 

Congressos Nacionais da categoria.  

 Bernardino-Costa (2007) assevera que o movimento das trabalhadoras 

domésticas, no sentido de se organizarem politicamente, começou em 1936, 

principalmente através das ações de Laudelina de Campos Melo, fundadora da 

Associação profissional dos Empregados Domésticos de Santos.  

 

 



53 
 

 
 

Explicitamente, esta pioneira organização das trabalhadoras domésticas 
tinha o objetivo de conquistar o status jurídico de sindicato, uma vez que este 
poderia negociar com o Estado o reconhecimento jurídico da categoria e, 
consequentemente, os direitos trabalhistas. Ou seja, neste momento tratava-
se inquestionavelmente da reivindicação da igualdade jurídica perante as 
outras categorias trabalhistas, uma vez que a diferença as inferiorizava. A 
exclusão das trabalhadoras domésticas, neste momento, não se restringia 
somente ao não direito à sindicalização, mas envolveria também a não 
regulamentação da profissão pela CLT, em 1943. (Bernardino-Costa, 2007, 
p. 79) 

 

Foi a partir de 1960, entretanto, que o movimento das trabalhadoras domésticas 

passou a ganhar força e a se espelhar pelo país, com diversas realizações de 

congressos e reuniões nacionais para debater questões de interesses e necessidades 

da categoria (Bernardino-Costa, 2007). Esse crescimento do movimento das 

trabalhadoras domésticas, segundo Bernardino-Costa (2007, p. 81-82), teve forte 

influência da Igreja Católica, através da Juventude Operária Católica (JOC), e do 

movimento negro e sindical na luta pela regulamentação profissional e pela conquista 

de direitos. 

O primeiro Congresso Nacional das Trabalhadoras Domésticas foi realizado em 

São Paulo, em 1968, e até a década de 80, as pautas desses congressos tinham 

como foco “o reconhecimento classista-profissional das trabalhadoras domésticas, 

onde diversas associações lançaram-se à campanha trabalhadora morar na sua 

própria casa e romper com a concepção de membro da família”. (Bernardino-Costa, 

2007, p. 85) 

Vê-se que, desde essa época, já havia a consciência de que essa questão do 

afeto era um obstáculo a ser superado para que se pudesse atingir uma consciência 

profissional da categoria, havendo campanhas desenvolvidas pelas associações de 

domésticas no sentido de incentivar as trabalhadoras a romperem esses laços afetivos 

muitos profundos com os seus empregadores.    

   O movimento das trabalhadoras foi intensificado, em uma acepção mais 

política, no início da década de 80 até a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Nesse sentido, dispõe Bernardino-Costa (2007, p. 87): 

 
O período entre o 5º Congresso Nacional, em Recife, em 1985, e a 
promulgação da Constituição, em 1988, foi de intensa mobilização entre as 
trabalhadoras domésticas, com inúmeras visitas à Brasília, com o objetivo de 
pressionar os constituintes para estenderem alguns direitos à categoria. Após 
a Constituição e com a conquista de apenas alguns dos direitos 
historicamente demandados, a busca do pleno reconhecimento profissional 
ainda continuou sendo a tônica não mais das Associações, mas dos 
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Sindicatos das Trabalhadoras Domésticas, uma vez que o direito de 
sindicalização tinha sido conquistado.  

 

 Assim, vê-se que recente conquista da ampliação dos direitos trabalhistas para 

as trabalhadoras domésticas é fruto de uma longa e muito intensa participação política 

de lideranças de associações e sindicatos na luta por um reconhecimento jurídico 

igualitário da categoria. Essa luta dos sindicatos segue até hoje, e continua se 

mostrando extremamente necessária para que haja um conhecimento, 

empoderamento e fortalecimento cada vez maior das trabalhadoras domésticas.  

 Durante todo o período que desenvolvi minha pesquisa de campo no Sindicato 

dos Trabalhadores Domésticos de Pelotas, pude perceber o empenho das 

sindicalistas – principalmente da Presidente, dona Ernestina -, em incentivar as 

trabalhadoras a tomar conhecimento de seus direitos, a participar das reuniões, 

palestras, cursos e demais atividades do sindicato, para que a categoria se una, se 

fortaleça, aumente a sua autoestima e tenha forças para seguir lutando por condições 

dignas de trabalho e pelo cumprimento de seus direitos conquistados com tanta 

peleja.  

 Essa, também, é a percepção da maioria das trabalhadoras domésticas 

entrevistadas, que se mostraram profundamente gratas pelo trabalho desenvolvido 

pelo sindicato, pelas informações prestadas e conhecimentos adquiridos. Nesse 

sentido, menciono o caso da EMPREGADA DOMÉSTICA 09, que alegou considerar 

muito importante que não se procure o Sindicato apenas quando houver algum conflito 

a ser solucionado, mas antes, para manter o diálogo, trocar conhecimentos e 

promover a união da categoria.  

 
Eu já conheço aqui, o Sindicato, faz tempo. Mas comecei a participar das 
coisas mesmo no ano passado. Aí que eu comecei a me envolver, estudar e 
querer conhecer mais dos direitos das domésticas. A gente precisa saber. É 
fundamental! A gente busca sempre ter diálogo aqui, conversar, fazer com o 
que as domésticas se unam. A união é o que faz a força. A gente sempre diz 
pras domésticas aqui, que não venham só na hora da rescisão. Venham 
antes de qualquer problema. Se informem, se unam, participem dos eventos, 
dos seminários, das coisas todas que o Sindicato faz. A gente precisa dessa 
união.  

 

 Atualmente, o sindicato conta com cerca de 2.000 trabalhadoras domésticas 

associadas e, de acordo com a Presidente, o número de associadas aumentou 

bastante com o advento das novas leis trabalhistas de 2013 e 2015, considerando-as 
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um avanço importante para a categoria. Ademais, a procura pelo sindicato para 

informações e esclarecimentos de dúvidas também aumentou. 

O atendimento às trabalhadoras domésticas no sindicato se dá da seguinte 

maneira: segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 17h, sendo que, nas 

segundas-feiras, ocorrem os encaminhamentos previamente agendados ao(s) 

advogado(s) do sindicatos, para que possam orientar os(as) trabalhadores(as) e 

também empregadores – estes em menor número - acerca das medidas judiciais 

cabíveis para cada caso específico. Nas quartas-feiras dá-se prioridade para os casos 

de rescisões contratuais, também agendadas com antecedência. Por fim, nas sextas-

feiras ocorre o atendimento normal ao público interessado, esclarecendo dúvidas, 

fornecendo materiais educativos, como folders e cartilhas, bem agendando os casos 

que exijam algum procedimento mais específico, como os mencionados 

anteriormente.    

  Nesse sentido, no decorrer das observações realizadas ao longo desta 

pesquisa, pude perceber que, muitas vezes, o Sindicato dos Trabalhadores 

Domésticos de Pelotas se mostrou como um divisor de águas na vida das 

trabalhadoras domésticas observadas e, também, entrevistadas. 

Das 13 trabalhadoras entrevistadas, a maioria alegou só tomar conhecimento 

da lei e de seus direitos, através do sindicato, como já mencionado anteriormente. 

Conforme o conhecimento dos direitos tornava-se mais forte a confiança que elas 

demonstravam em lutar por eles e não mais aceitar quaisquer tipos de abusos por 

parte de seus empregadores. 

Nesse sentido, Araújo (2015, p. 42) explica que isso se deve também ao fato 

de que as trabalhadoras domésticas vivem bastante isoladas no seu ambiente de 

trabalho, sem ter com quem compartilhar suas experiências – boas ou ruins – com as 

relações que constroem com seus empregadores. Assim, muitas vezes acabam por 

se sujeitar às situações degradantes, às humilhações e às condições precárias de 

trabalho, por falta de conhecimento e em decorrência dessa naturalização da 

sociedade e do Estado em considerar esses conflitos de relação como inerentes ao 

serviço doméstico. 

Dessa forma, percebe-se que as trabalhadoras domésticas veem no Sindicato 

um espaço de diálogo, de troca de experiências e de pertencimento, visto que as suas 

colegas de profissão fazem parte de uma mesma realidade, de um “mesmo mundo”. 
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Assim, sentem-se mais seguras e aptas para enfrentar os seus conflitos e a lutar por 

seus direitos e por condições dignas de trabalho.   

Nesse sentido, Ernestina fala sobre a missão atual do Sindicato:  

 
Aqui, a nossa luta é pela igualdade da categoria das empregadas domésticas. 
Via lei. Via direitos. A nossa luta agora é isso. É empoderamento. É 
informação. Não queremos mais saber de conviver a vida inteira com tanta 
desigualdade. Tem que mobilizar a categoria, se empoderar pra lutar por 
todos os direitos.  

   

 Destarte, diante do que foi exposto aqui, é que se considera o Sindicato dos 

Trabalhadores Domésticos de Pelotas um local de luta por reconhecimento, visto que 

seu trabalho promove uma identidade de classe, de categoria profissional, através do 

direito (informando-as sobre as leis e seus direitos enquanto profissionais) e da estima 

(principalmente de autoestima, visto que, empoderando-as, fazem com que se sintam 

sujeitos de direitos), conforme as categorias trazidas por Honneth (2003, p. 24).  

 Por fim, todas essas questões já exploradas sobre reconhecimento, poder e, 

principalmente, afeto, que envolvem o universo das relações das trabalhadoras 

domésticas, passam, também pela problemática da questão de gênero. Dessa forma, 

o capítulo a seguir é destinado a abordar sobre as questões de gênero no trabalho 

doméstico, considerando as suas peculiaridades.  
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5 Questões de gênero no trabalho doméstico  

 

Entende-se necessária, nesta pesquisa, uma abordagem acerca das questões 

de gênero no trabalho doméstico, devido ao fato de ser uma atividade exercida, 

majoritariamente, por mulheres.  

Dessa maneira, o presente capítulo é destinado a discorrer sobre a divisão 

sexual do trabalho doméstico, ponderando, sobre das desigualdades que se 

constroem e se reproduzem no mercado de trabalho, sem esquecer de sopesar a 

respeito da dupla jornada de trabalho que as mulheres enfrentam, reforçando o fato 

de que, no caso das trabalhadoras domésticas, essa jornada torna-se ainda mais 

penosa em decorrência de as atividades realizadas nos seus ambientes de trabalho 

profissional, serem as mesmas que elas têm de realizar em suas próprias casas.   

5.1 Divisão sexual do trabalho doméstico  

No Brasil, assim como na maioria dos países pelo mundo, o trabalho doméstico 

é historicamente considerado, de modo predominante, tarefa de responsabilidade das 

mulheres. Naturaliza-se e reproduz-se a ideia, desde a mais tenra idade, de que as 

tarefas desempenhadas no âmbito doméstico e familiar sejam exercidas pelas 

mulheres, como se lavar, passar, cozinhar e limpar fossem atividades inerentes ao 

sexo feminino. Aprende-se, desde muito cedo, a separar o que é “trabalho de homem” 

e o que é “trabalho de mulher”, dividindo-se tarefas de acordo com essas categorias 

construídas socialmente. 

Nesse sentido, Jefferson Freitas (2010, p. 51):  

 
A noção de gênero é vista como uma construção social. É, na realidade, um 
processo que as pessoas aprendem, desde os dias iniciais de sua existência, 
principalmente quando em contato com os responsáveis por sua educação. 
De acordo com essa perspectiva, tal processo é transmitido a cada indivíduo 
como se fosse algo que representasse o curso natural da vida; e é justamente 
essa condição que garante a sua força e perpetuação.  

 

É importante salientar, ademais, que essa visão de trabalho de 

responsabilidade das mulheres, ao contrário do que se possa imaginar, é ainda mais 

enraizada nas mulheres – embora muitas vezes seja vista como um machismo por 

parte dos homens. Isso porque, desde crianças, as meninas são estimuladas pelos 

pais e pela sociedade de uma maneira geral, a brincar de “casinha”, de “mamãe e 

filhinha” ao cuidar das bonecas, de “fazer comidinha” etc. Nesse sentido, Mariana 
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Marcondes (2014) assevera, em sua pesquisa, que quase a metade das mulheres que 

ela entrevistou, concordavam que cuidar da casa era uma tarefa de responsabilidade 

feminina:   

Esse elemento ideológico da divisão sexual do trabalho ainda compõe o 
imaginário social, bastando notar que 54% das mulheres entrevistadas 
entendem que é papel do homem botar dinheiro na casa, e que a 
concordância com a responsabilidade feminina pelo cuidar da casa pautou 
47% das entrevistadas, contra a discordância de 43%. A preocupação com a 
casa asseada e ordenada compõe a construção social do feminino, ao passo 
que garantir as condições econômicas para a provisão da unidade familiar 
remete ao ideário da masculinidade. (2014, p. 87) 

 

Hirata e Kergoat (2007, p. 599) definem a divisão sexual do trabalho como uma 

forma de divisão do trabalho social que decorre das relações sociais entre os sexos, 

caracterizando-se pela designação dos homens à esfera produtiva e das mulheres à 

esfera reprodutiva, e dividem-no em dois princípios organizadores:  

 
[...] a divisão social do trabalho tem dois princípios organizadores: o princípio 
de separação (existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres) e o 
princípio hierárquico (um trabalho de homem “vale” mais que um trabalho de 
mulher). Esses princípios são válidos para todas as sociedades conhecidas, 
no tempo e no espaço. Podem ser aplicados mediante um processo 
específico de legitimação, a ideologia naturalista. Esta rebaixa o gênero ao 
sexo biológico, reduz as práticas sociais a “papéis sociais” sexuados que 
remetem ao destino natural da espécie.   

 

Nesse sentido, elucida Maria Betânia Ávila (2014, p. 14): 

 
A divisão sexual do trabalho está associada de maneira inextricável a uma 
outra configuração que se expressa em termos de relações que associam 
homens/produção/esfera pública e mulheres/reprodução/espaço privado, 
conferindo a essas associações, dentro do mesmo princípio hierárquico, uma 
qualificação da primeira como sendo da ordem da cultura e da segunda como 

sendo da ordem da natureza. 

 
Seguindo esse raciocínio, a mencionada autora chama a atenção para o fato 

de que:  
A conformação dessa divisão sexual do trabalho evidencia que a nova ordem 
social, estabelecida a partir dos interesses do capital, reestruturou a 
dominação patriarcal. O que nos leva também a considerar que o conceito de 
patriarcado deve estar situado social e historicamente. (Ávila, 2014, p. 14).  
 

Durante muito tempo fez-se “vista grossa” às diversas questões que envolvem 

o trabalho doméstico. Tratado como “invisível”, foi subjugado pelos estudos sobre o 

trabalho. Entretanto, com as transformações ocorridas no mundo do trabalho e com o 

aumento expressivo da inserção das mulheres no mercado de trabalho, gerando 
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novas formas de exploração do trabalho feminino, o tema passou a ganhar mais 

visibilidade e espaço para discussão.  

Nesse sentido, dispõe Souza (2014, p. 37): 

 
Uma vez que ao mesmo tempo em que a participação feminina no mercado 
de trabalho representa a possibilidade de emancipação vis-à-vis às antigas 
formas de exploração e dominação patriarcal no espaço doméstico, ela 
representa também o incremento de uma força de trabalho cada vez mais 
sem perspectivas, haja vista a prevalência de arranjos que favorecem, assim 
como no espaço doméstico, a precarização, a superexploração e a 
desproteção das relações de trabalho.  

 

Essa discussão foi intensificada a partir da década de 1970, com os 

movimentos feministas, que passaram a teorizar a questão do trabalho doméstico, 

problematizando questões de gênero e precariedade, e levantando vários debates 

políticos sobre o tema, o que culminou no início de pesquisas promovidas pelas 

ciências sociais, pela economia etc. (Ávila, 2014, p. 15).  

Corroborando essa ideia, Himmmeweit (1996, apud Souza, 2014, p. 133): 

 
O feminismo e as teorias de gênero tornaram visível a atividade humana de 
“trabalhos domésticos” no âmbito do pensamento social. A denúncia da 
opressão e da exploração das mulheres no capitalismo foi uma das bandeiras 
do feminismo marxista que insistiu sobre o fato de que o lugar desvantajoso 
da mulher no mercado de trabalho poderia ser explicado pelas 
responsabilidades primordiais das mesmas no lar.  

 
 Mesmo com a inserção da mulher no mercado de trabalho formal, atendendo 

às exigências do capitalismo, passando a integrar o trabalho considerado de 

produção, o trabalho doméstico continuou a ser de responsabilidade praticamente 

exclusiva das mulheres. 

Raros são os casos de lares onde existe uma divisão do trabalho doméstico de 

uma forma razoavelmente mais igualitária, no qual homens e mulheres dividem as 

tarefas do lar. Via de regra, todas ou a maioria dos afazeres domésticos, desde 

cozinhar, lavar louça, lavar e passar roupa e faxinar a casa, até as incumbências de 

tudo o que envolve o cuidado com as crianças, com os idosos e com os doentes, 

seguem delegadas às mulheres. 

Essas questões, ademais, corroboram a discussão acerca do crescimento da 

contratação de empregadas domésticas e/ou diaristas, nos casos onde há condições 

financeiras para pensar em tal “saída” para a sobrecarga de trabalho auferida às 

mulheres. Entretanto, novamente nos deparamos com a questão de gênero, passando 
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também pela problemática de classes, porque esse trabalho será, novamente, 

delegado à outras mulheres. 

Nesse sentido, explana Ávila (2014, páginas 18 e 21): 

 
As desigualdades de classe e de raça entre mulheres são, historicamente, 
um determinante da sua inserção na relação trabalho doméstico/trabalho 
assalariado. O trabalho doméstico sempre foi de responsabilidade das 
mulheres, para as mulheres de todas as classes. Há, no entanto, uma 
desigualdade social histórica na forma de enfrentar essa relação. No contexto 
atual, as mulheres estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, 
sem que isso signifique uma transformação na sua relação com o trabalho 
doméstico. Temos aí uma contradição entre autonomia financeira e 
sobrecarga de trabalho e de tempo de trabalho em decorrência de uma 
jornada que compreende trabalho assalariado e trabalho doméstico não 
assalariado. [...] O emprego doméstico é uma questão estratégica para se 
pensar sobre as relações sociais que são engendradas a partir do trabalho 
doméstico, nas reconfigurações da divisão sexual do trabalho, que se refaz 
mas permanece e se reproduz no imbricamento de relações sociais de 
sexo/gênero, de classe e de raça. Neste sentido, o emprego doméstico dentro 
da divisão sexual do trabalho produz uma subdivisão no interior do trabalho 
doméstico que se estabelece como uma relação de desigualdade entre 
mulheres. 

 

No mesmo entendimento, Maria Lombardi (2009, p. 111) dispões sobre essa 

tendência à bipolaridade do trabalho feminino:  

 
[...] identificação da bipolaridade ou dualidade do trabalho feminino, 
introduzindo mais uma segmentação no grupo de mulheres trabalhadoras: de 
um lado, grandes contingentes de trabalhadoras concentradas em trabalhos 
precários, menos valorizados, remunerados ou não. De outro lado, um 
pequeno, mas crescente contingente de mulheres altamente qualificadas e 
escolarizadas, envolvidas em carreiras profissionais de prestígio, 
ascendendo nas hierarquias empresariais e chegando a postos de chefia e 
direção.  

  
Dessa maneira, a autora citada aponta, em seu artigo, que dentre as mulheres 

situadas nas posições precárias, as empregadas domésticas formavam o número 

mais numeroso, tendo em vista que o trabalho desta categoria de trabalhadoras se 

enquadra na informalidade pelo fato de a maioria não possuir carteira de trabalho 

assinada.  

De acordo com Sanches (2009, p. 884), o trabalho doméstico é considerado 

parte da economia informal devido ao fato de o seu local de realização ser o domicílio 

em sua função reprodutiva15 e pela dificuldade em incluí-lo como criador de valor. 

Neste sentido, dispõe, ainda:  

                                                           
15 Significa dizer que o local de realização não é gerador de lucro, segundo a definição adotada pela 
OIT como um dos requisitos para conceituar economia informal.  
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Não é, pois, a precariedade (real) do trabalho doméstico que o define como 
informal, mas o lugar que ocupa na concepção tradicional do que é uma 
atividade econômica. 

 

Diante de tais explanações, passa-se a compreender de uma maneira mais 

detalhada, a seguir, os conceitos e entendimentos referentes a esse trabalho 

doméstico considerado um trabalho do cuidado. Da mesma forma, discutir-se-á a 

respeito da dupla jornada de trabalho que as mulheres passaram a assumir, dentro e 

fora de seus lares, bem como os desdobramentos do trabalho doméstico no trabalho 

doméstico remunerado.  

5.2. Trabalho doméstico: uma atividade do cuidado 

O trabalho doméstico é considerado um trabalho do care, ou seja, do cuidado. 

Cuidado esse que se refere tanto ao cuidado da casa, quanto ao cuidado das pessoas, 

principalmente das crianças, idosos e doentes. Assim, seu conceito está intimamente 

ligado às questões de gênero, classe e também de raça. 

Nesse sentido, Nadya Guimarães (2011, p. 154) 

 
O “cuidar da casa” (ou “tomar conta da casa”), assim como o “cuidar das 
crianças” (ou “tomar conta das crianças”) ou até mesmo o “cuidar do marido”, 
ou “dos pais”, têm sido tarefas exercidas por agentes subalternos e femininos, 
os quais (talvez por isso mesmo) no léxico brasileiro têm estado associados 
com a submissão, seja dos escravos (inicialmente), seja das mulheres, brancas 
ou negras (posteriormente).   

 

Como já mencionado no tópico anterior, têm-se, no senso comum, a ideia 

naturalizada de que trabalhos que envolvem o cuidado sejam exercidos por mulheres. 

Cumpre salientar, que esses tipos de trabalho, além de desvalorizados pela 

sociedade, apesar de sua fundamental importância para a manutenção da vida em 

sociedade e também para a economia, de uma maneira geral, é exercido sem 

qualquer retribuição financeira ou, no caso do trabalho doméstico remunerado, com 

baixa remuneração e condições precárias.    

Nesse sentido, menciona Souza (2009, p. 42): 

 
Na visão econômica, o trabalho doméstico é improdutivo, ou seja, não produz 
valor de troca. É aquilo que as mulheres reconhecem: é um fazer e desfazer 
contínuo, dificilmente percebido por alguém. Ou melhor, só se percebe quando 
não é feito. 
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 Guimarães (2011) elucida que à medida que o trabalho do care vai se 

manifestando como uma profissão exercida em troca de remuneração, problematiza-

se essa questão da gratuidade do trabalho doméstico, bem como a questão de 

gênero. 

[...] Vale dizer, a emergência do care como profissão implica o 
reconhecimento e a valorização do trabalho doméstico e do trabalho familiar 
como “trabalho”; em outras palavras, a associação do trabalho do care com 
uma profissão feminina deixa de ser natural. Entretanto, a construção da 
ruptura (ou da continuidade) entre a especialização profissional no serviço de 
care e o care atribuído ao trabalho doméstico e familiar é feita de diversas 
maneiras a depender do contexto nacional de que se trate. O caráter mais ou 
menos disruptivo e reconfigurador da atividade profissional do care variará, 
assim, conforme o peso (ou a prevalência) do trabalho doméstico remunerado 
(e sem prestígio social), ao lado da atividade doméstica não remunerada, 
bem como conforme a importância e a eficiência das políticas públicas 
relacionadas ao care, e mesmo conforme a força do segmento empresarial 
dedicado à prestação da assistência. (Guimarães, 2011, p. 156) 

 

 Dessa forma, conforme o trabalho doméstico vai buscando esse 

reconhecimento como profissão, mas ainda não foi descontruído como uma atividade 

inerente às mulheres no âmbito familiar, vão surgindo diversas problematizações a 

respeito da dupla jornada do trabalho doméstico.  

De uma maneira geral, todas as mulheres que trabalham fora de seus lares 

possuem dupla jornada de trabalho. Isso porque, ao término de cada expediente do 

“serviço de fora”, ao retornarem para os seus lares, o trabalho continua no “serviço da 

casa”. É preciso cuidar da alimentação da família e de sua própria, lavar a louça, 

atender às necessidades dos filhos/idosos/doentes - e, não raras vezes, do 

companheiro etc. É uma multiplicidade de tarefas que as mulheres precisam realizar, 

dia após dia, tendo que conciliar todas as funções exercidas no trabalho remunerado 

com os cuidados com a casa e com a família. 

Entretanto, as trabalhadoras domésticas possuem uma peculiaridade em suas 

duplas jornadas, principalmente as que são contratadas para trabalhar como 

faxineiras. Isso porque as atividades que desempenham no seu ambiente de trabalho 

são praticamente as mesmas que desempenham em suas casas. 

Nesse sentido, Ávila (2014, p. 70) comenta sobre os resultados obtidos durante 

o seu estudo: 

As trabalhadoras domésticas apontaram como maior desvantagem de seu 
trabalho a cotidiana repetição de tarefas. Essa percepção é reforçada pelo 
fato de que as tarefas não se esgotam nas casas de seus patrões: chegando 
a suas casas, elas têm que cuidar novamente de tarefas domésticas e de 
suas famílias. 

 



63 
 

 
 

 Nessa perspectiva, cumpre destacar que, durante a realização desta pesquisa, 

foi possível observar esse descontentamento em diversos discursos das empregadas 

domésticas entrevistadas. Entre elas está a DIARISTA 04 que, ao ser questionada 

sobre o trabalho doméstico como profissão, respondeu:  

 
Eu acho boa. Uma profissão digna como qualquer outra, só que o trabalho é 
mais chatinho. [risos] A gente passa o dia inteiro limpando tudo nas casas 
das patroas, depois chega em casa e tem que limpar a nossa casa também. 
Aí já tá muito cansada.  

  

  Outro caso que, devo dizer, chamou bastante a minha atenção, foi o caso da 

EMPREGADA DOMÉSTICA 03 que, apesar de ter sido contratada como faxineira, 

desempenha, também, a função de cuidadora. Ela narra que a sua jornada é tão 

exaustiva que, quando retorna para a sua casa, não tem condições físicas e 

psicológicas de fazer as atividades do seu lar. 

 
[...] Só que aí o meu patrão ficou doente, com problema de saúde, e aí passou 
pro filho dele assinar a minha carteira. Aí eu trabalho assim agora: uma vez 
na semana eu faço faxina na casa do filho do meu patrão. Mas aí os meus 
patrões ficaram doentes, os dois. Eles têm muitos problemas, agora estão 
com depressão também e não conseguem nem se locomover sozinhos. ‘Tão’ 
bem dependentes pra tudo. Eu cuido dos dois, mas assim: o filho deles vai lá 
e dá banho no pai e troca ele. Isso eu não faço. Faço só na minha patroa. 
Cuido dela, chego, lavo ela, comida pra ela, tudo, tudo. Guria, eu ando tão 
cansada! Eu tenho que cuidar da casa, cuidar deles, cuidar das roupas. É 
roupa ‘mijada’ e ‘cagada’ todo dia! Vocês me desculpem a expressão, mas é! 
Roupa deles, roupa de cama, tudo. Eu fico exausta! Eu perdi 4kg só nessa 
função toda. Eu chego em casa e não consigo fazer nada, de tanta dor nas 
costas, dor no corpo todo. E ainda com essa, de não tirar férias... agora eu 
pedi 10 dias, porque eu não aguento mais. Vamos ver!  

 

Assim, vê-se que a sua sensação é de que a sobrecarga decorrente da dupla 

jornada de trabalho está afetando a sua saúde física e emocional, conforme o narrado.  

Além dessa questão, cumpre mencionar a falta de políticas públicas para o 

suporte à reprodução social. Isso porque, se as trabalhadoras domésticas cuidam dos 

filhos (e dependentes, de modo geral) de suas patroas, quem cuida dos filhos delas? 

Sob a proteção de quem ficam os filhos dessas trabalhadoras durante as suas 

jornadas de trabalho?  

De todas as domésticas (mensalistas e diaristas) entrevistadas no decorrer 

desta pesquisa, nenhuma delas alegou levar os filhos para o seu ambiente de 

trabalho. Entretanto, ao serem questionadas sobre com quem deixavam as crianças 

durante os seus horários de expediente, as respostas dividiram-se entre irmã mais 
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velha, madrinha e avó. Observe-se que todas as mencionadas são, também, 

mulheres. Houve apenas uma exceção nesse quesito de gênero, na qual a 

entrevistada alegou que o seu marido é quem cuidava dos filhos enquanto ela estava 

trabalhando, porque ele já estava aposentado. No mais, o restante das entrevistadas 

alegou que os filhos ou já eram adultos, ou eram adolescentes e, portanto, ficavam na 

escola durante o período em que elas trabalhavam.  

 Nesse sentido, Ávila (2014, p. 26) aclara que a divisão sexual do trabalho impõe 

às mulheres essa responsabilidade do cuidado com os dependentes através das 

gerações, dispondo que é comum as avós, por exemplo, ofertarem o seu tempo para 

cuidar dos netos, nos horários em que a mãe não pode estar presente por estar 

trabalhando. Entretanto, de acordo com a autora, essa disponibilidade é, na verdade, 

“uma obrigação estendida às mulheres, e sempre às mulheres, nestes diferentes 

arranjos familiares”. 

 Por fim, no que tange à ausência de suporte à reprodução social, Ávila (2014, 

p. 27) ilustra: 

No Brasil, apenas 19% das crianças de 0 a 3 anos têm acesso a creches. 
Esse quadro explica porque a creche aparece como a principal demanda das 
mulheres entrevistadas frente ao poder público para enfrentar a sobrecarga 
de trabalho no dia a dia. A ausência das creches como suporte no cuidado 
com as crianças limita as possibilidades de inserção nas mulheres no 
mercado de trabalho. Segundo dados do IBGE (Pnad, 2011), entre as 
mulheres com filhos de 0 a 3 anos os quais todos frequentam creche, 71,7% 
estão ocupadas. Entre aquelas com filhos de 0 a 3 anos que não frequentam 
creche, a taxa de ocupação se reduz para 43,9% (IBGE, 2012). 

 
 Vê-se, assim, que sem esse apoio do Poder Público em instituir creches 

destinadas à assistência das crianças enquanto os pais estão no trabalho, a extensão 

da responsabilidade do cuidado segue se perpetuando de geração em geração, 

sobrecarregando fundamentalmente as mulheres, inseridas ou não no mercado de 

trabalho formal.    

 A disponibilização de creches é, dessa maneira, de suma importância para 

ajudar a minimizar – ainda que parcialmente - os efeitos dessa desigualdade na 

divisão sexual do trabalho, principalmente nas atividades do cuidado. Ademais, as 

implementações de políticas públicas nesse sentido poderiam garantir um ingresso 

cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho, auferindo melhores níveis de 

renda para suas famílias.  

Seguras de que seus filhos estarão sob os cuidados de instituições adequadas, 

poderiam trabalhar mais tranquilas, sem a culpa que muitas vezes carregam por 
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estarem conscientes de que estão sobrecarregando, também, o tempo das avós, das 

tias, madrinhas e/ou irmãs com essa responsabilidade do cuidado que também é do 

Estado, visto que promover a proteção integral das crianças e adolescentes é uma 

responsabilidade de todos, garantida por lei16. 

Diante de tudo o que foi exposto até aqui, é possível compreender como essa 

construção social de classificar as atividades entre “trabalho de homem” e “trabalho 

de mulher” reflete no trabalho doméstico remunerado, historicamente considerado 

inferior aos demais trabalhos e, até recentemente, esquecido da apreciação e cuidado 

do Estado.  

Passa-se, a seguir, para o último capítulo deste trabalho, onde será 

apresentada a metodologia utilizada e se descreverá as observações e entrevistas 

realizadas ao longo da pesquisa de campo, juntamente com as análises dos dados 

obtidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Assim dispõe o art. 227 da CF/88: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.  
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6 As percepções dos agentes sociais sobre as relações de trabalho domésticas  
 

O presente capítulo trata da parte metodológica desta pesquisa e se propõe a 

descrever as observações diretas e as entrevistas realizadas ao longo da pesquisa de 

campo executada no Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Pelotas.  

6.1 Procedimentos metodológicos 

Considerando a complexidade do tema proposto e a necessidade de 

compreender a realidade social dos trabalhadores domésticos e suas relações com 

seus empregadores após o advento da Emenda Constitucional nº 72, de 2013, julgou-

se que a presente pesquisa necessitava do uso de uma abordagem qualitativa para 

melhor elucidar as percepções que os próprios trabalhadores domésticos possuem da 

sua situação e da relação de trabalho a que são submetidos, desenvolvendo, assim, 

uma pesquisa epistemologicamente fundada e verossímil.   

A pesquisa qualitativa, conforme elucida Álvaro Pires (2010, p. 90), caracteriza-

se por sua flexibilidade de adaptação durante seu desenvolvimento, bem como por 

sua capacidade de combinar diferentes técnicas de coleta de dados e de valorização 

da criatividade e da exploração indutiva do campo de observação. 

Martin Bauer (2014, p. 23), por sua vez, aclara que a pesquisa qualitativa se 

propõe a interpretar as realidades sociais. E é justamente essa a proposta da presente 

pesquisa: interpretar e compreender a sociabilidade privada entre trabalhadoras 

domésticas e seus empregadores, buscando produzir informações aprofundadas e 

ilustrativas desta realidade social, explorando o espectro de opiniões e as diferentes 

representações sobre o tema em pauta.  

Neste sentido, Tatiana Gerhardt (2009. P. 32) dispõe: 

 
A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que 
não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 
dinâmica das relações sociais [...] A pesquisa qualitativa trabalha com o 
universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 
que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis.  

 

No que tange às técnicas de pesquisa, optou-se por utilizar a entrevista e a 

observação etnográfica, a fim de viabilizar o presente trabalho.  
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Tratando-se de uma metodologia de coleta de dados amplamente empregada 

nas ciências sociais, a entrevista é, segundo George Gaskell (2014) uma técnica que 

busca, essencialmente, descobrir novas perspectivas sobre determinados fatos, visto 

que fornece dados para a compreensão das relações entre os atores sociais e sua 

situação. 

Antônio Gil (2008, p. 109), por sua vez, considera a entrevista uma técnica 

fundamental de investigação social devido, principalmente, a sua flexibilidade. 

Defende, ainda, que a entrevista é uma forma de interação social.  

Dentre os diversos tipos de entrevistas que o pesquisador pode se utilizar, 

optou-se, neste trabalho, em empregar a entrevista individual focalizada que, segundo 

Gil (2008, p. 112), é recomendada para casos onde o objetivo seja explorar com maior 

profundidade determinada experiência vivida, conferindo assim ao relato uma maior 

precisão.  

No caso específico desta pesquisa, a experiência de vida que se pretende 

explorar com maior profundidade é a relação social entre empregada doméstica e 

seus patrões, buscando compreender como se entrelaçam as relações de poder e 

afeto com a relação profissional, e se isso prejudica ou não o reconhecimento da 

profissionalização das trabalhadoras domésticas.   

No que tange à condução da entrevista, contou-se com um roteiro 

semiestruturado de perguntas, elaborado com base nos objetivos desta pesquisa e 

em consonância com o embasamento teórico acerca da luta por reconhecimento, do 

poder simbólico e das questões afetivas. 

Cumpre salientar que o referido roteiro foi utilizado apenas como um norteador 

de questionamentos, não havendo o intuito de segui-lo à risca, visto que o interesse 

maior era de que o entrevistado discorresse o mais livremente possível acerca dos 

assuntos que foram focalizados – o que nem sempre ocorreu. 

A escolha dos(as) entrevistados(as) deu-se a partir da disponibilidade das 

empregadas domésticas filiadas ou não ao Sindicato dos Trabalhadores Domésticos 

de Pelotas, além da disponibilidade de pessoas indicadas por conhecidos, que se 

enquadravam nesta categoria profissional ou no papel de empregadores(as). 

Cumpre observar que se optou por delimitar empregadas do gênero feminino 

na escolha das entrevistadas por se tratar de expressiva maioria desta categoria 
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profissional, além de, via de regra, possuírem um vínculo maior de afeto com seus 

empregadores devido às funções desempenhadas nas residências em que trabalham.  

Além das empregadas domésticas, incluindo as autônomas, mais conhecidas 

como “diaristas”, e empregadores, entrevistou-se também a Presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores Domésticos de Pelotas, senhora Ernestina Pereira, responsável 

pelo atendimento às domésticas e homologações de rescisões trabalhistas, que 

durante boa parte de sua vida também trabalhou como empregada doméstica e agora 

se dedica à luta pelo reconhecimento jurídico e social da categoria, além do 

empoderamento dessas trabalhadoras.  

Algumas das entrevistas foram gravadas eletronicamente, com o 

consentimento dos(as) entrevistados(as), a fim de melhor preservar o seu conteúdo. 

Houve, porém, casos em que não foi obtido o consentimento para gravação, sendo 

realizadas apenas com anotações pessoais. Posteriormente, todas as entrevistas 

foram transcritas para análise e interpretação dos dados.  

No que diz respeito à técnica da observação etnográfica, por sua vez, optou-se 

por realizá-la ao sentir a necessidade, no andamento da pesquisa, de analisar a 

dinâmica dos atendimentos prestados às empregadas domésticas no Sindicato dos 

Trabalhadores Domésticos de Pelotas.  

Observar, segundo Angrosino (2009), é o ato de perceber um fenômeno 

através dos sentidos. Embora seja comum utilizar apenas a visão, referido autor 

salienta que um bom etnógrafo precisa estar atento o suficiente para perceber as 

informações advindas de todas as fontes possíveis.  

Assim, entende-se, aqui, que a observação mostrou-se uma técnica necessária 

para melhor compreensão do problema e objetivos gerais e específicos desta 

pesquisa, porque, além de possibilitar a observação das falas e discursos – pois 

percebeu-se que as trabalhadoras domésticas sentiam-se muito mais à vontade para 

discorrer sobre detalhes dos seus casos nos atendimentos com a sindicalista do que 

no decorrer das entrevistas realizadas-, também possibilita atentar-se mais aos gestos 

e expressões corporais dos atores sociais envolvidos.  

Michael Angrosino (2008, p. 74-75), elucida que há uma tipologia clássica dos 

papéis do observador, elaborada por Gold (1958), que é classificada em quatro 

categoriais distintas, quais sejam: observador invisível; observador-como-participante; 

participante-como-observador e participante totalmente envolvido.  
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O observador invisível é aquele que fica o mais distante possível do seu objeto 

de estudo. Ele não é sequer notado, o que enseja impasses éticos, corroborando para 

que essa modalidade não seja muito bem vista pelos pesquisadores contemporâneos, 

embora ainda seja utilizada.  

 O observador-como-participante, diferentemente do invisível, é visto e 

conhecido. Há interação com o objeto de estudo, mas sempre no papel de 

pesquisador. Angrosino (2008, p. 75) destaca, ainda, que possivelmente esse tipo de 

observador pretende estabelecer um “contexto para entrevistas ou outros tipos de 

pesquisa”.  

O participante-como-observador, por sua vez, não se distancia do seu objeto 

de pesquisa. Pelo contrário, integra-se à vida do grupo e envolve-se com as pessoas, 

ao mesmo tempo em que objetiva manter sua neutralidade como pesquisador.  

Por fim, o participante totalmente envolvido, como o próprio nome já nos induz 

a concluir, é aquele que se envolve completamente com o seu objeto de estudo.  

Neste trabalho optou-se pela categoria observador-como-participante. Em 

todos os momentos, fui vista e conhecida por todas as trabalhadoras e/ou 

empregadoras domésticas e, apesar de me permitir interagir em alguns momentos, 

mantive-me a maior parte do tempo apenas observando e escrevendo as anotações.  

Dessa maneira, as observações foram realizadas durante os meses de 

novembro e dezembro de 2016, e janeiro e fevereiro de 2017, nas segundas, quartas 

e sextas-feiras, das 14h às 17h, no Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de 

Pelotas, procurando atentar para todos os gestos, expressões e comportamentos de 

todos os ali presentes, fossem sindicalistas, empregadas domésticas ou 

empregadores(as).  

6.2. Observações e entrevistas realizadas no Sindicato dos Trabalhadores 

Domésticos de Pelotas.  

 Como mencionado anteriormente, na pesquisa de campo deste estudo, optou-

se por realizar a observação etnográfica ao sentir a necessidade de analisar a 

dinâmica dos atendimentos prestados às empregadas domésticas no Sindicato dos 

Trabalhadores Domésticos de Pelotas, bem como compreender o modo como os 

agentes sociais envolvidos, isto é, patrões e empregados, percebem os sentidos dos 
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vínculos sociais gerados pelo trabalho doméstico, principalmente no que tange às 

relações de poder, afeto e reconhecimento. 

 O desenvolver das observações realizadas ao longo desta pesquisa ocorreram 

no período compreendido entre 09 de novembro de 2016 e 17 de fevereiro de 2017, 

encerrando-se com a obtenção de uma entrevista realizada com a sindicalista 

Ernestina Pereira que, na ocasião, elucidou um pouco sobre a sua trajetória de luta 

pessoal e coletiva, em prol das trabalhadoras domésticas, bem como aclarou algumas 

questões práticas acerca do seu trabalho atual no sindicato.    

No que tange às entrevistas, cumpre mencionar que, no total, foram realizadas 

18 (dezoito) entrevistas, sendo que 9 (nove) entrevistadas são empregadas 

domésticas, 4 (quatro) são diaristas, 4 (quatro) são empregadores(as) e 1 (uma) é 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Pelotas. 

Cumpre destacar que, das 9 (nove) entrevistas com as empregadas 

domésticas, 7 (sete) foram realizadas no Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de 

Pelotas, mas nem todas eram associadas ao sindicato. As outras 2 (duas) entrevistas 

foram realizadas em Rio Grande/RS, com empregadas domésticas sem qualquer tipo 

de vínculo sindical. 

Das 4 (quatro) entrevistas com as diaristas, apenas uma foi realizada no 

Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Pelotas. As demais foram realizadas em 

Rio Grande/RS. 

O mesmo ocorreu com as entrevistas com os(as) empregadores(as). Uma foi 

realizada no Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Pelotas e as demais em Rio 

Grande/RS.    

Por fim, a entrevista com a Presidente do sindicato foi realizada no último dia 

de minha pesquisa de campo, no Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Pelotas. 

É importante salientar que, por questões éticas, nenhum(a) entrevistado(a) – 

com exceção da sindicalista – teve o seu nome identificado. Utilizou-se denominações 

como “EMPREGADA DOMÉSTICA 01”, por exemplo, para apresentá-los no decorrer 

deste trabalho. 

 Dito isto, passa-se, a seguir, às descrições dos casos observados durante 

esses três meses de pesquisa, desde o meu primeiro contato com o sindicato, de 

acordo com as anotações realizadas nos cadernos de campo elaborados. 



71 
 

 
 

As primeiras anotações do caderno de campo ocorreram no dia 09 de 

novembro de 2016, no primeiro contato com o Sindicato dos Trabalhadores 

Domésticos de Pelotas. Assim que cheguei, já pude observar que havia um grande 

movimento de empregadas domésticas acompanhadas de suas empregadoras no 

local. Era dia de rescisão contratual.  

 O primeiro atendimento passa sempre pela senhora Leda, que é a responsável 

por coletar os dados das pessoas que chegam ao sindicato e encaminhá-las à senhora 

Ernestina ou aos advogados do sindicato mediante prévio agendamento, conforme o 

caso. 

Enquanto eu aguardava para conversar com a senhora Ernestina, observei 

diversos pôsteres fixados nas paredes, que continham fotos de eventos e palestras 

realizados pelo sindicato, bem como textos de pesquisas realizadas por acadêmicas 

do curso de Antropologia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL, também sobre 

o trabalho doméstico, o que me encheu de expectativas para começar a realizar logo 

a pesquisa de campo por lá.  

 Ao chegar a minha vez de ser atendida, apresentei-me como pesquisadora e 

estudante de mestrado em sociologia da UFPEL, relatei alguns dados do meu trabalho 

obtidos até aquele momento e solicitei algumas informações a respeito do sindicato, 

de cadastros de domésticas e da percepção das mudanças ocorridas com o advento 

da Emenda Constitucional nº 72 de 2013 e da Lei Complementar nº 150 de 2015. 

Diante desses questionamentos, a sindicalista sugeriu que eu seguisse frequentando 

o sindicato nas segundas, quartas e sextas-feiras, a fim de poder conferir melhor o 

trabalho desenvolvido por elas e, ainda, tentar realizar as entrevistas necessárias para 

a minha pesquisa, com as empregadas domésticas. E assim foi feito, a partir de então.  

  Cumpre salientar que não serão apresentados todos os casos observados 

neste trabalho, nem serão analisadas todas as entrevistas individualmente. Optou-se 

por selecionar apenas os casos mais relevantes para as questões propostas por esta 

pesquisa, que possam responder e aclarar, de alguma maneira, a percepção dos 

empregadores e, principalmente, das empregadas domésticas acerca das alterações 

práticas dos dispositivos legais e das relações de poder, afeto e reconhecimento que 

englobam o trabalho doméstico remunerado.  

 Assim, para uma melhor compreensão e organização do material coletado, 

dividiu-se os casos observados em dois grupos de questões, quais sejam: questões 
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de reconhecimento jurídico e social e questões de poder e afeto, destacando-se os 

casos de maior relevância em cada um deles. Certamente, estas questões se 

misturam e estão todas interligadas umas com as outras e, por decorrer umas das 

outras, torna-se difícil uma separação muito delimitada. A divisão dessas questões 

nesta pesquisa ocorreu, basicamente, apenas por questões didáticas e de 

organização das ideias.  

 

6.2.1 Questões de reconhecimento jurídico e social 

 

  O primeiro caso (01) a me chamar a atenção, logo no segundo dia de pesquisa, 

foi o caso de uma jovem negra17, de 20 (vinte) anos de idade, acompanhada de sua 

mãe e sua avó – também empregadas domésticas -, que procurou o sindicato para 

sanar suas dúvidas a respeito do seu primeiro contrato de trabalho, bem como 

desabafar acerca de sua angústia e insatisfação com as atividades desempenhadas 

no seu ambiente de trabalho.   

 Diante dos fatos narrados durante o atendimento com a sindicalista, foi possível 

observar, desde logo, tratar-se de um caso de exploração e desvio de função.  

A jovem, que demonstrou sua ansiedade durante todo o tempo, mexendo nas 

mãos e nos cabelos sem parar, relatou que havia sido contratada para trabalhar como 

babá na casa dos empregadores. Entretanto, alegou prestar também outros serviços, 

como de faxina geral, destacando, inclusive, que além dos demais afazeres, ainda 

tinha que cuidar da limpeza do pátio, incluindo os cuidados com a higiene dos animais 

domésticos dos empregadores.  

Não obstante, relatou, ainda, que algumas vezes era chamada para cuidar da 

criança fora do seu expediente normal de trabalho e em dias de folga, sem receber 

nenhum centavo a mais por isso.  

Por fim, mencionou que o seu local de trabalho era muito afastado de sua 

residência e que, por vezes, não recebia todas as passagens devidas para o seu 

deslocamento.  

                                                           
17 Esta especificação de raça foi salientada no decorrer das observações porque, apesar de no Brasil 
a expressiva maioria das empregadas domésticas serem negras, no caso do Rio Grande do Sul e, mais 
especificamente de Pelotas/RS, essa realidade nem sempre é verificada, devido ao grande número de 
trabalhadoras domésticas que migraram da zona rural, onde há grande predominância de imigrações 
europeias.  
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 A sindicalista, então, mostrou-se bastante incomodada com tudo o que ouviu e 

começou a explicar todos os problemas decorrentes daquela relação de trabalho, 

principalmente a respeito do desvio de função.  

Entretanto, apesar de explicar minuciosamente todos os pontos do contrato de 

trabalho, a sindicalista não poupou a jovem de adverti-la sobre a importância de as 

empregadas domésticas tomarem ciência sobre os seus direitos e obrigações 

contratuais, além de chamar a atenção da mãe e da avó da jovem por, tendo 

experiência com o trabalho doméstico, não terem repassado o conhecimento sobre 

os direitos e não terem a educado para ser uma mulher e empregada doméstica 

empoderada.  

O segundo caso (02) que me chamou a atenção foi o de uma trabalhadora, 

branca, de aproximadamente 35 a 40 anos, que procurou o sindicato a fim de informar-

se a respeito dos seus direitos referentes a um contrato de trabalho no qual a 

empregadora não havia dado baixa na sua carteira profissional. 

Ao chegar para o atendimento, a trabalhadora alegou que começou a trabalhar 

com a empregadora em 2010, como cuidadora. Apesar de sempre passar as noites 

no trabalho, em função de suas atribuições, disse que jamais havia recebido adicional 

noturno durante todo o período em que trabalhou na casa. 

A referida trabalhadora adoeceu e pediu atestado médico em 2015, mas alegou 

já ter trabalhado mesmo na vigência do auxílio-doença. Em maio de 2016, aposentou-

se por invalidez. 

Em janeiro deste ano, sentiu-se apta para voltar ao trabalho e procurou sua 

empregadora, que não quis mais os seus serviços. Ocorre, porém, que a trabalhadora 

alega que nunca houve rescisão de contrato, não há assinatura de saída na sua 

carteira profissional de trabalho e que não recebeu nenhum valor da empregadora, 

desde que afastou, em 2016.  

A sindicalista questionou o motivo de ela nunca ter reclamado e procurado 

pelos seus direitos antes, e ela respondeu: “Eu só sabia por cima de algumas coisas 

que eu tinha direito e, apesar de a minha relação com a patroa nunca ter sido das 

melhores, eu realmente precisava muito daquele emprego e, principalmente, daquele 

dinheiro. Eu não tinha muita opção”. Neste momento, a empregada ficou visivelmente 

constrangida e abaixou os olhos, evitando o contato visual com a sindicalista. Esta, 

por sua vez, entregou à trabalhadora doméstica alguns folders e panfletos com 
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conteúdo educativo a respeito das alterações na legislação brasileira, explicando-a 

sobre as garantias que ela tinha direito no caso narrado.  

O terceiro caso (3) que merece ser mencionado é o caso de uma trabalhadora 

doméstica que chegou ao sindicato através da indicação de uma vizinha, buscando 

informações sobre férias. Era uma senhora de, aproximadamente, 50 (cinquenta) 

anos de idade, loira e com um sotaque típico de pessoas provenientes da zona rural 

do Rio Grande do Sul. Alegou trabalhar na casa dos patrões como faxineira desde 

2010, mas sempre tirou férias de uns 10 (dez) dias, duas vezes ao ano. Disse, ainda, 

que os patrões eram excelentes para ela e, orgulhosa, contou que quando eles saíam 

para viajar, deixavam ela responsável por toda a administração da casa. Estava lá “só 

para saber como funcionava certinho essa questão das férias”, porque ela preferia 

tirar um mês inteiro, mas não sabia como dizer isso para os patrões, já que, na sua 

percepção, eles eram tão bons para ela. 

De uma maneira geral, também percebi muitos casos – tanto nas observações 

quanto nas entrevistas – de domésticas que narraram desconhecer os seus direitos 

trabalhistas, situação já bastante mencionada no decorrer dos capítulos anteriores. 

Outros casos, também, que se misturam com a questão de poder, impactaram pela 

forma como as empregadas narraram ser humilhadas por suas empregadoras. 

Algumas alegaram ter sido criticadas por suas roupas, outras alegaram terem sido 

chamadas de “louca”, outras, ainda, sofreram ameaças via ligação telefônica etc.   

Casos como os acima mencionados reforçam a ideia preconizada por Honneth 

de que essas ações desrespeitosas prejudicam a possibilidade de uma visão de 

autorrespeito (2003, p. 217) por parte das empregadas domésticas.  

Por ainda desconhecerem os seus direitos, por sentirem-se “invisíveis” e 

“ignoradas” enquanto profissionais - visto que o trabalho doméstico é, historicamente, 

considerado um trabalho inferior aos outros, não sendo valorizado socialmente -, é 

que as empregadas domésticas acabam por naturalizar essa visão de relação entre 

patrão e empregada e aceitar essas condições indignas de trabalho, como férias 

parceladas, desvio de função, exploração, jornadas de trabalho exaustivas, 

humilhações etc. Isto, é claro, somado ao fato do medo que elas possuem de perder 

o emprego e acabar ficando sem renda para o sustento próprio e de suas famílias.  

Ainda nesse sentido de desconhecer as leis, uma observação que chamou 

bastante a atenção durante a análise dos dados, foi o fato de que uma das 
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entrevistadas alegou já ter trabalhado como empregada doméstica, mas que antes de 

ser dispensada, trabalhava como diarista 3 vezes na semana na casa da mesma 

empregadora. Ou seja, de acordo com o disposto no artigo 1º da Lei Complementar 

nº 150, de 201518, ela trabalhava como empregada doméstica – e não como diarista -

, sem saber, e deveria ter a sua carteira de trabalho assinada a fim de garantir os 

direitos trabalhistas assegurados por lei. 

Vê-se, neste caso, a importância de que o acesso à informação sobre a 

legislação trabalhista brasileira voltada para o trabalho doméstico chegue cada vez 

mais para essas trabalhadoras que, vulneráveis e sem conhecimento, são tão 

facilmente enganadas. 

Por fim, trazendo à baila a percepção dos empregadores entrevistados sobre o 

trabalho doméstico e as alterações na legislação brasileira, concluiu-se que, apesar 

de a maioria alegar já ter ouvido falar sobre as novas leis voltadas para o trabalho 

doméstico e reconhecer a importância da equiparação dos direitos da categoria com 

os trabalhadores urbanos e rurais, muitos reclamaram da questão da onerosidade do 

contrato de trabalho. 

Nesse sentido, dispôs a EMPREGADORA 02: 

  
Já, já ouvi falar, sim. De todas as mudanças, não. Mas das principais que 
afetam o nosso bolso, né? [risos]. E também dos direitos delas que se 
igualaram a de qualquer outro trabalhador normal. [...]. Ah, eu acho ótimo que 
as domésticas tenham conquistado os seus direitos, né. Não tinha porquê 
elas terem direitos diferentes dos outros trabalhadores. Acho que foi um 
avanço importante para elas. Mas acho também que como ficou bastante 
pesado para os empregadores, porque são muitas multas e muitos detalhes 
para pagar, muitas deixaram de ser domésticas para virar diaristas. Aí perde 
um pouco a segurança, né? Sem carteira, sem INSS. Tudo tem os dois lados. 

 

 A EMPREGADORA 03, por sua vez, comenta: 

 
Olha, o **** (citou o nome do marido) é quem sabe falar mais disso tudo, mas 
aqui em casa não mudou muita coisa. A gente sempre assinou a carteira dela 
e pagou tudo. Não notei muita diferença. Acho que a **** (citou o nome da 
empregada) também não notou tanta diferença por isso, mas assim, no geral 
acho que tudo isso foi muito bom para as domésticas. Tem muito patrão que 
não quer assinar a carteira pra não pagar o que elas merecem receber por 
direito. Não sei se te ajudei, mas a minha opinião é essa.  

 

                                                           
18 Art. 1º: Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, 
subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito 
residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana, aplica-se o disposto nesta Lei. [grifos 
nossos] 
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    A despeito de termos avanços na legislação brasileira e de um esboço de 

mudança na mentalidade de alguns empregadores(as), não podemos olvidar que 

ainda há muito a se avançar na luta por reconhecimento social e jurídico das 

trabalhadoras domésticas, pois o desconhecimento dos novos dispositivos legais 

protetivos e os preconceitos e os valores deturpados sobre o trabalho domésticos que 

se encontram enraizados em nossa sociedade ainda se apresentam como fortes 

obstáculos a serem transpostos.  

   

6.2.2 Questões de poder e afeto:  

 

 O quarto caso (4) a me chamar a atenção, está intimamente ligado com as 

questões de poder e afeto no âmbito do trabalho doméstico.  

 Quando cheguei ao sindicato, havia uma senhora branca de, 

aproximadamente, 50 anos de idade sendo atendida. Ela foi até o sindicato para sanar 

dúvidas a respeito de férias e valores de rescisão trabalhista. Alegou ter assinado 

papéis que constavam um valor, mas que recebeu, de fato, um valor bem menor do 

que o que constava nos documentos. Mesmo assim assinou.  

 A trabalhadora estava bastante agitada e demonstrava estar incomodada com 

toda a situação narrada. Alegou ter pedido demissão no início de janeiro porque os 

patrões estavam lhe devendo há algum tempo. Ao ser questionada, pela sindicalista, 

a respeito de horas extras e jornada de trabalho, a trabalhadora disse ter uma jornada 

irregular de trabalho, sem livro de ponto e que, muitas vezes, fazia horas extras sem 

nada receber.  

 No meio do agendamento para rescisão e das orientações sobre como 

proceder com os empregadores até a data marcada, a trabalhadora, bastante 

exaltada, contou que um dia ela pediu um dia de folga aos empregadores, a fim de 

consultar e realizar exames médicos, e a empregadora teria respondido: “Vai! Podes 

ir. Aqui ninguém vai sentir a tua falta. Só o cachorro!”. Após alguns segundos em 

silêncio, com os olhos arregalados de espanto, baixou a cabeça e disse: “Então não 

vale a pena ficar em uma casa onde só o cachorro vai sentir a minha falta, né? ” 

     Nesse sentido, ainda, está o caso (5), que já foi mencionado no decorrer desta 

pesquisa. É o caso da DIARISTA 03 que alegou ter sido acusada de ter danificado 

roupas e objetos da casa de sua empregadora e, ainda, ter sido chamada de louca. 
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Ela começou a me acusar de uma coisa que eu não fiz. É que ela tem um 
cachorrinho e ele corroía, comia todas as coisas, aí eu botava roupa na corda 
e ele rasgava. Um fim de semana eu deixei a roupa na corda e ela não 
recolhia, né, então o cachorro roeu. Aí o dia que a nora dela disse que ia 
assinar minha carteira, ela pegou e começou a mexer no guarda roupas, mas 
aquela roupa já estava rasgada, porque o cachorro já tinha rasgado. Aí ela 
disse que eu que tinha rasgado a roupa dela com tesoura. Aí, o filho dela que 
mora com ela, quando ele briga com ela, ele joga as coisas, né, e aí ele 
quebrou a cadeira e uma mesa no fim de semana. Quando eu cheguei, na 
segunda-feira, eu perguntei: “Dona *** [mencionou o nome], quem quebrou a 
cadeira e a mesa? ” Aí ela disse que tinha sido ele. Mas aí no dia que ela foi 
me botar pra rua, ela disse que tinha sido eu. Aí eu falei que não sou louca. 
Por que eu teria quebrado a cadeira? Aí, ela me disse que eu era louca, que 
eu precisava procurar uma ajuda, me tratar e que ela ia me denunciar. E aí, 
a gente ‘discutimo’, e ela me mandou embora. 

 

Nestes dois casos, a humilhação e a falta de respeito com que as empregadas 

domésticas foram tratadas em seus ambientes de trabalho aparece muito forte em 

seus relatos. Percebe-se, assim, a experiência do abuso do poder simbólico patronal. 

Como os empregadores se veem em uma posição hierárquica superior nessa relação, 

sentem-se no direito – naturalizado pela sociedade – de (mal)tratar as empregadas 

domésticas como bem entenderem, inferiorizando-as e ressaltando o sentimento de 

um tipo de poder que não reconhece limites jurídicos. 

 Outro caso (6) que merece ser mencionado ocorreu em uma quarta-feira de 

rescisão – o dia de maior movimento no sindicato. Naquela ocasião, quando cheguei, 

já havia uma empregada doméstica e a representante legal de sua empregadora 

sendo atendidas, e mais uma empregada acompanhada de sua empregadora 

aguardando atendimento nas cadeiras do corredor.  

Aproveitei a oportunidade para tentar entrevistar as duas que aguardavam o 

atendimento e, assim, poder compreender duas visões distintas de um mesmo caso. 

A empregada doméstica aceitou conversar comigo, mas mostrou-se bastante 

desconfortável quando a empregadora lhe dirigiu um olhar desconfiado. Mostrou-se, 

ademais, constrangida em responder as perguntas sobre a relação com os 

empregadores e sobre o cumprimento de direitos trabalhistas, mesmo não estando 

mais na frente da empregadora. Entretanto, ao ser questionada sobre se já havia 

recebido presentes da empregadora, levantou os olhos na minha direção, sorriu e 

disse: “Muitos! Ela é muito boa pra mim. Bolsas, sapatos... Ela me dá várias coisas!”. 

 Após a breve entrevista – interrompida por chegar o momento da rescisão -, 

empregada e empregadora entraram para resolver a situação com a sindicalista. A 

trabalhadora doméstica não entendeu os cálculos de sua rescisão, então a sindicalista 
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lhe explicou todos os valores e a quais direitos eles correspondiam, e fechou o 

atendimento perguntando se havia mais alguma dúvida ou reclamação a fazer. A 

trabalhadora doméstica disse que não, e ainda acrescentou: “Acabou o serviço, mas 

ficou a amizade”.  

 Por fim, a sindicalista perguntou se estava tudo certo no Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS. A trabalhadora olhou para a empregadora, sem saber o que 

dizer. A empregadora lançou um olhar um tanto intimidador a sua empregada, e disse-

lhe que estava tudo nos contracheques. A trabalhadora, então, voltou-se à sindicalista 

e assentiu com a cabeça. 

 Não há como dizer aqui se de fato “ficou a amizade” ou, ainda, se sequer havia 

uma relação de amizade entre elas. O que posso mencionar, enquanto observadora 

do caso, é que através das expressões faciais, principalmente da empregadora, não 

foi possível identificar nenhum tipo de demonstração de afeto. O que eu vi foi uma 

postura fortemente intimidadora da empregadora sobre a empregada, que ficava 

nitidamente apreensiva a cada troca de olhares com a empregadora, como se 

estivesse com receio da sua reação. 

 Vê-se, aí, a ideia de Bourdieu (2000) de que o poder simbólico seria um poder 

“invisível”, exercido de forma imperceptível pelos envolvidos. A relação de dominação 

versus dominado ocorre de forma naturalizada, legitimando o poder de um sobre o 

outro. No caso, o poder da empregadora sobre a empregada, parte mais vulnerável e 

hipossuficiente desta relação. 

 Ademais, esse poder evidencia-se também na fala da empregada doméstica 

ao alegar que a empregadora era muito boa para ela porque lhe dava presentes. 

Demonstrou um sentimento de dívida, de gratidão, ao mesmo tempo que apreensão 

com as reações da empregadora. Vê-se, aí, a dimensão de dádiva hierarquizante e 

patriarcal dessa relação entre patrão e empregado.    

 Outro episódio que merece destaque foi o caso (7) de uma jovem de, 

aproximadamente, 30 anos, negra, que chegou no sindicato buscando informações 

sobre como proceder com as situações desagradáveis vivenciadas com a, até então, 

empregadora. Narrou que foi contratada para ser babá no início de janeiro e que, 10 

(dez) dias depois, havia sido demitida por chegar 15 (quinze) minutos atrasada em um 

dia de forte chuva. Ao tentar justificar-se com a empregadora, esta começou a alterar 

a voz e a reclamar, inclusive, das roupas que ela utilizava para ir trabalhar. Neste 
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momento a trabalhadora começou a chorar e a desabafar, contando o que seu 

companheiro estava doente, que ela não tinha condições de comprar roupas novas e 

que a empregadora não tinha lhe dado um uniforme ainda; que ela precisava muito 

daquele dinheiro no momento e que não entendia o motivo de a empregadora tratá-la 

tão mal, já que entendia não ter feito nada de errado.  

 Após tomar água e se acalmar um pouco, a trabalhadora passou para ser 

atendida pela sindicalista, que explicou os procedimentos a serem seguidos para 

entrar em um acordo com a empregadora e receber os valores devidos. 

 Nesse caso, vê-se rompido o ideal de comportamento de que fala Vidal (2009) 

ao elucidar as questões de poder e afeto que evolvem as relações entre patrões e 

empregadas. Esse nítido conflito descrito no caso acima, revela um resquício 

paternalista, carregado de dominação e de poder simbólico, além de trazer uma 

interpretação culturalista (Vidal, 2009) em decorrência de a empregada ter sido 

humilhada por sua inferioridade econômica, por exemplo, ao ser criticada por suas 

roupas e ao ser ignorado o fato de que, em dias de intensa chuva, é comum que 

ocorram atrasos nas linhas dos transportes coletivos.   

  Nesse mesmo sentido de relações conflituosas, observou-se o caso (8) de uma 

trabalhadora branca, entre 40 e 50 anos de idade, que chegou bastante agitada e 

preocupada no sindicato. Alegou que a “ex”-empregadora estava intimidando-a, 

fazendo chantagens e ofendendo-a por celular. Afirmou, ainda, que até a estagiária 

da advogada da “ex”-empregadora já havia ligado para ela e até para a sua filha, 

alterando a voz ao falar da filha, nitidamente amedrontada com a situação.  

 No meio deste atendimento, consegui uma entrevista e não pude observar 

melhor as peculiaridades do caso, mas vi que foi agendado um horário com o 

advogado do sindicato para tratar detalhadamente as questões das ameaças. 

 Fora das relações conflituosas, cumpre trazer à baila a percepção da 

EMPREGADORA 03 que, muito satisfeita, alegou ter uma relação de amizade 

verdadeira com a empregada doméstica que contratou para trabalhar em sua casa:  

 
Ah, é bem amigável! (sorriso) Ela é uma amiga mesmo. A gente conversa, 
toma mate... É uma boa companhia pra mim. Principalmente depois que eu me 
aposentei, aí a gente convive muito mais, né. O dia inteiro juntas. [grifos 
nossos] 

 

 Vê-se, neste caso, a noção da “troca simbólica” que há nessa relação, de 

interesse de ambas as partes. De um lado, há o interesse da empregadora em, além 
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de ter uma pessoa para cuidar da limpeza da sua casa, ainda tem uma companhia 

para conversar e passar o tempo; por outro lado, há o interesse da empregada em 

manter essa relação de amizade a fim de garantir a continuidade do seu emprego e, 

ainda, poder contar com a ajuda dos patrões quando estiver passando por alguma 

necessidade financeira ou até mesmo psicológica. 

 Por fim, cumpre mencionar que foi possível perceber, como já mencionado nos 

capítulos anteriores, a diferença nessa relação de proximidade entre as diaristas e as 

empregadas domésticas, e entre as empregadoras de diaristas e empregadoras de 

domésticas. Durante a análise das entrevistas, viu-se que há um maior distanciamento 

nessas relações com as diaristas. As empregadoras, principalmente, alegaram manter 

bom relacionamento, mas nada muito íntimo devido ao pouco contato. Nesse sentido, 

também foi possível perceber que, entre as empregadoras de diaristas, a frequência 

com que presenteavam ou faziam doações para as empregadas era menor, o que 

corrobora com a ideia de Souza (2014, p. 134), ao dizer que “o trabalho da diarista 

fundamenta-se em uma racionalidade em relação ao curto prazo, mas que além de 

alforriá-la das relações de proximidade e intimidade típicas do trabalho da empregada 

doméstica permite-lhes a criação e a recriação do seu próprio tempo”  

 Nesse sentido, traz-se a fala da EMPREGADORA 04 sobre a doação de roupas 

e/ou presentes: 

 
Não costumo, mas já doei, sim. A gente mais ou menos regula de corpo e de 
idade, ela é um pouco mais velha que eu só. Tem 38. Então, da última vez 
que eu fiz aquela “limpa” no meu guarda-roupas, - sabe? - eu doei algumas 
coisas pra ela. 

 

  Em todos esses casos descritos acima, apesar de diversos, percebe-se a 

manifestação do poder simbólico patronal. Apesar de não ser possível identificá-lo de 

uma maneira visível, é possível perceber suas nuances nos gestos, olhares e 

expressões de raiva e/ou notória admiração e gratidão, além de vislumbrar que os 

agentes envolvidos – no caso as empregadoras e suas empregadas -, o reconhecem, 

sem que seja preciso expressar verbalmente. Ademais, vislumbrou-se que as 

questões de afeto, misturadas com essas relações de poder, ainda estão bastante 

enraizadas nessas relações, sendo esperadas e desejadas por ambas as partes, o 

que acaba por dificultar uma visão profissional, de relação formal de trabalho dessa 

categoria. 
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Por fim, antes de encerrar este capítulo, cumpre salientar, também, que no 

decorrer da pesquisa foi possível observar um detalhe bastante interessante que é a 

confiança que as trabalhadoras domésticas depositam no trabalho das sindicalistas 

do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Pelotas, principalmente na Presidente, 

a senhora Ernestina. 

 Presenciei diversos episódios em que as trabalhadoras domésticas já haviam 

sido atendidas e orientadas sobre os seus casos, mas que mesmo assim retornavam 

ao Sindicato apenas para contar sobre alguma novidade ou sobre algum avanço nas 

suas demandas judiciais, bem como levar documentos recebidos para serem 

analisados e/ou cálculos trabalhistas feitos pelos empregadores, para serem refeitos 

pela sindicalista.  

 Nesse sentido, houve um caso (09) de uma jovem entre 20 e 25 anos, negra, 

que procurou o sindicato apenas para sanar algumas dúvidas sobre os seus direitos 

e solicitar a opinião da sindicalista acerca da ideia que tinha em mente. Não havia 

nenhum conflito com os empregadores e nenhum problema oriundo de seu contrato 

de trabalho, mas a trabalhadora queria saber quais direitos ela teria ao pedir demissão 

do emprego, porque estava inclinada a sair do trabalho doméstico para ir trabalhar em 

uma empresa terceirizada de limpeza. 

 A sindicalista entregou folders informativos sobre a Lei das Domésticas e os 

direitos que lhes eram assegurados e explicou, brevemente, sobre as desvantagens 

e inseguranças do trabalho terceirizado. A trabalhadora agradeceu os conselhos e 

explicações e disse que iria pensar sobre o que a sindicalista havia dito.  

 Outro caso (10) similar foi o de uma senhora de meia idade, branca, que já 

havia estado no Sindicato na semana anterior, explicando o seu caso e obtendo as 

informações necessárias, mas que retornou apenas para a sindicalista conferir se os 

documentos e cálculos que o empregador entregou a ela estavam corretos. Estavam. 

 Ao ser indagada sobre o seu retorno, a trabalhadora respondeu:  

 
O patrão me entregou esses documentos, mas eu achei melhor trazer aqui 
para conferir tudo. A gente não sabe, né? Quando vê, eles nos enrolam. 
Melhor vir aqui e se informar se está tudo certinho! 
 

 Cumpre mencionar que, inclusive comigo, essa questão da confiança no 

sindicato ficou bastante evidente. No início da minha pesquisa, muitas trabalhadoras 

não queriam me dar entrevista e, as que aceitavam conversar comigo, eram 

praticamente monossilábicas, quase não deixando material útil para ser analisado, 
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restringindo-se a responder “sim” ou “não”. Entretanto, conforme as semanas foram 

passando, a Presidente do Sindicato começou a conversar com elas sobre a minha 

pesquisa e a dizer que elas podiam confiar em mim para contar suas histórias, porque 

eu estava lá para ajudar a difundir a ideia da luta das empregadas domésticas. Só 

então é que algumas começaram a se soltar mais para falar comigo.   

 Além dessas questões de confiança, outros pontos também me chamaram a 

atenção no desenvolver da pesquisa, que merecem ser destacados. Desde as 

primeiras entrevistas efetivadas, intrigava-me o fato de as empregadas domésticas 

alegarem só terem adquirido conhecimento a respeito da Lei das Domésticas e de 

seus “novos” direitos conquistados após procurarem o Sindicato dos Trabalhadores 

Domésticos de Pelotas, o que me fez perceber a importância que o trabalho 

desenvolvido no Sindicato possui na vida dessas trabalhadoras, conferindo-lhes 

informação, estimulando-lhes o desejo de aprender mais sobre os seus direitos e 

promovendo, assim, o ânimo para que sigam unidas na luta por reconhecimento 

jurídico, social e por melhores condições de trabalho. 

Ademais, outra questão que eu achei no mínimo curiosa foi que, diferentemente 

do que ocorre no Brasil de forma geral, no Rio Grande Sul e, mais especificamente, 

na cidade de Pelotas/RS, não há uma predominância tão significativa de mulheres 

negras no trabalho doméstico remunerado, como eu esperava encontrar. Ao longo de 

toda a pesquisa de campo, tanto nas entrevistas, quanto nas observações realizadas, 

o que vi foi uma divisão bastante equilibrada entre mulheres negras e brancas à 

procura do Sindicato. Entretanto, a maioria de baixa renda, com idade entre 40 e 50 

anos, e com nível de escolaridade fundamental incompleto. 
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7 Considerações finais 

 

A presente pesquisa se propôs, desde o início, a compreender se as inovações 

na legislação trabalhista, com o advento da Emenda Constitucional nº 72, de 2013, e 

da Lei Complementar nº 150, de 2015, tornaram, de fato, mais profissionais as 

relações entre patrão e empregada e como ficaram as questões de poder e de afeto 

nestas relações. 

No início da elaboração deste trabalho, partiu-se da hipótese de que tais 

alterações legais, que garantiram novos direitos aos empregados domésticos, 

equiparando-os aos demais trabalhadores urbanos e rurais, corroboraram para tornar 

mais profissional e menos afetiva a relação entre as empregadas domésticas e as 

seus respectivos empregadores, tendo em vista a ruptura com a relação com o 

paternalismo, a autonomia e o reconhecimento jurídico e social que as empregadas 

domésticas passaram a adquirir. 

Entretanto, através dos dados obtidos, foi possível ultimar que embora os 

referidos dispositivos legais tenham trazido avanços muito significativos e importantes 

para todos os trabalhadores domésticos brasileiros, tais avanços até o momento não 

se mostram suficientes para garantir que os direitos adquiridos por essa categoria 

profissional sejam plenamente efetivados. 

 No decorrer da pesquisa de campo foi possível observar que a maioria das 

empregadas domésticas entrevistadas só tomaram conhecimento das alterações na 

legislação trabalhista brasileira e de seus direitos através do Sindicato dos 

Trabalhadores Domésticos de Pelotas. Antes desse contato com o sindicato, além de 

desconhecerem os seus direitos, muitas se submetiam a situações de exploração e 

humilhação, por medo de perder o emprego ou por terem naturalizado que essas 

situações “fazem parte” do seu ofício. 

Ademais, as observações possibilitaram perceber que as alterações legais 

também não têm sido suficientes para tornar as relações de trabalho mais 

profissionais, apesar de objetivar promover, também, a sua formalização. Atribui-se 

isto, ao fato de que as relações entre patrões e empregadas ainda estão embebidas 

em uma herança paternalista e patriarcal, seguindo fortemente permeadas pelo afeto 

e pela intimidade no cotidiano familiar. Relação essa que, disfarçada de “amizade”, 

perpetua as trocas simbólicas de afeição e proteção por lealdade e obediência, o que 
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prejudica sobremaneira a consolidação de uma visão mais profissional de trabalho, 

dificultando, ainda, que as empregadas domésticas se reconheçam como sujeitos de 

direitos e se empoderem para lutar por condições mais dignas de trabalho.  

Dessa forma, percebe-se que a luta por reconhecimento ainda precisa avançar 

e as alterações na legislação brasileira ainda precisam se tornar melhor conhecidas 

pelas empregadas domésticas, pois a falta de uma mitigação mais significativa de 

eventuais laços de afeto, abafando a relação de trabalho, continua a prejudicar e 

atrasar os avanços em questão de reconhecimento não apenas jurídico, mas social. 

E, nesse sentido, a atuação do Sindicato dos Trabalhadores de Pelotas tem se 

mostrado de grande valia, promovendo a informação e o incentivo necessários para 

que as trabalhadoras adquiram autonomia, empoderem-se e consigam se unir para 

lutar por seus direitos com dignidade e respeito profissional, em pé de igualdade com 

qualquer outra categoria profissional. 

 Por fim, cumpre salientar que, apesar de objetivar promover a formalização da 

categoria dos trabalhadores domésticos, como mencionado acima, as alterações 

trabalhistas acabaram por promover, em alguns casos, informalidade, tensões e 

rupturas nas relações entre patrões e empregadas. Através dos discursos de maior 

onerosidade na contratação das empregadas domésticas, alguns patrões passaram a 

preferir o trabalho das chamadas diaristas, sem vínculo profissional. Por outro lado, 

viu-se que há domésticas que também estão preferindo trabalhar como diaristas, 

porque entendem que assim podem acessar uma maior remuneração e obterem uma 

maior autonomia no que concerne ao estabelecimento dos seus horários de trabalho. 

 Destarte, ao término da elaboração desta pesquisa, concluiu-se que a luta por 

reconhecimento das trabalhadoras domésticas ganhou uma força muito importante 

com o advento da Emenda Constitucional nº 72, de 2013 e da Lei Complementar nº 

150, de 2015. Entretanto, para que tais avanços legais possam, de fato, mudar essa 

realidade de vulnerabilidade e desigualdades históricas do trabalho doméstico, é 

preciso tempo para que sejam absorvidas pelos patrões, pelas empregadas e pela 

sociedade de uma maneira geral, para que haja um amadurecimento do imaginário 

social nesse sentido. A luta ganhou força, fortaleceu a esperança de dias melhores e 

condições mais justas e, para seguir avançando, não pode parar. A garantia de 

equiparação de direitos trabalhistas foi só o começo.  
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Apêndice A - Roteiros de entrevistas 

 

 

1. Entrevistas com empregadores(as):  

 

Sexo: ( ) feminino ( ) masculino 

Idade: ____ Escolaridade: ____ Profissão: ____ Estado civil: ____ 

 

1. Há quanto tempo a sua empregada doméstica trabalha na sua casa? 
2. Ela foi contratada para desempenhar quais atividades domésticas?  
3. Qual o horário de trabalho? 
4. Costuma haver hora extra?  
5. No intervalo do almoço ela sai para comer ou almoça na casa de vocês?  
6. Como é a relação entre vocês? É mais amigável ou estritamente profissional?  
7. Você tem filhos? Como é a relação entre seus filhos e a empregada doméstica? 
8. A empregada tem filhos? Eles frequentam ou já frequentaram a sua casa? 
9. Você costuma doar suas roupas ou as dos seus filhos para a sua empregada? Já 
presenteou com alguma outra coisa?  
10. Você já ouvir falar sobre a nova lei das domésticas? Já está a par das mudanças, 
dos novos direitos e deveres? 
11. Qual é a sua opinião sobre essas mudanças? 
12. Alguma vez você já respondeu ação judicial decorrente de contrato de trabalho 
com alguma doméstica? Por qual motivo?  
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2. Entrevistas com diaristas:  

 

Sexo: ( ) feminino ( ) masculino 

Idade: ____ Escolaridade: ____ Estado civil: ____ 

 

1. Há quanto tempo trabalha como diarista? 
2. Já trabalhou como empregada doméstica? Por que desistiu? 
3. O que você vê de mais vantajoso e desvantajoso em trabalhar como diarista? 
4. Em quantas casas você trabalha por semana? São sempre as mesmas?  
5. Como é a sua relação com os patrões e/ou filhos dos patrões? 
6. Já recebeu algum presente ou doação dos patrões? 
7. Já ouviu falar sobre a “Lei das Domésticas”? Conhece os novos direitos? Qual a 
sua opinião? 
8. Tem filhos? Quem fica com eles durante o seu horário de trabalho? 
9. Estuda ou estudou? 
10. O que você acha da sua profissão? 
11. Como você acha que as pessoas veem a sua profissão? Sente-se valorizada?  
12. Você já ingressou com alguma ação trabalhista contra algum patrão? Como foi?  
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3. Entrevistas com empregadas domésticas:  

 

Sexo: ( ) feminino ( ) masculino 

Idade: ____ Escolaridade: ____ Estado civil: ____ 

 

1. Há quanto tempo trabalha como empregada doméstica? 
2. Mora ou já morou na casa dos patrões? 
3. Para quais atividades de doméstica foi contratada? 
4. Qual o horário de trabalho? Faz horas extras? 
5. Sai no horário do almoço ou almoça na casa dos patrões? 
6. Qual a relação com os patrões? 
7. Já recebeu doações ou presentes dos seus patrões? 
8. Tem filhos? Quem fica com eles durante o horário de trabalho? 
9. Você estuda? 
10. Já ouviu falar sobre a nova “Lei das Domésticas”? Qual a sua opinião? 
11. O que você acha da sua profissão? 
12. Já ingressou com alguma ação trabalhista contra algum patrão? Por quê? 
13. Por que você procurou o Sindicato? 
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4. Entrevista com a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de 
Pelotas, senhora Ernestina Pereira:  
 
 

Não foi elaborado um roteiro de perguntas para a entrevista com a Presidente 
do sindicato. Entretanto, foi solicitado que ela contasse, livremente, a respeito da sua 
trajetória enquanto trabalhadora doméstica, enquanto membro do sindicato e, 
também, a respeito da sua opinião acerca da “lei das domésticas” e das questões de 
poder e de afeto entre empregadas e empregadoras.  
 


