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Uma palavra quase sem sentido
Um tapa no pé do ouvido

Todos escutaram
Um grito mudo perguntando aonde

Nossa lembrança se esconde
Meus avós gritaram

(Siba, Vale do Juça)
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RESUMO

O  presente  trabalho  tem  por  objetivo  acompanhar  a  trajetória  de  vida  de  três 
trabalhadoras domésticas: Roselia Penteado, Miriam de Oliveira e Irenilda Costa. Roselia é 
de Palmital, interior do Paraná e chegou em Curitiba aos 12 anos acompanhada da mãe, e  
desde então vem exercendo a profissão de empregada doméstica. Miriam nasceu na capital 
paranaense mas cresceu em Colombo, e começou a trabalhar aos 14 anos,  por iniciativa de 
sua mãe que ouviu um anúncio de emprego em uma rádio e colocou-a para trabalhar. Já a 
alagoana  Irenilda,  natural  de  Girau  do  Ponciano,  nasceu  e  cresceu  em  um  sítio,  e  aos 
dezessete anos migrou para Juazeiro – BA para trabalhar, também como doméstica. Dessas 
três histórias de vida muitas experiências similares: o início precoce no mercado de trabalho, 
violências no exercício da profissão,  casamentos,  duplas jornadas de trabalho: ser mãe e 
empregada  doméstica.  Apesar  das  semelhanças,  de  compartilharem  certa  identidade 
profissional, elas construirão suas memórias de modos distintos. Assim, buscamos explorar 
essa relação entre história, memória e identidade, entender como uma memória coletiva do 
emprego doméstico  pode ser  construída  por  diversas  narrativas,  memórias  e  identidades. 
Aqui, portanto, gênero, raça e classe são elementos diferenciadores dessas três trajetórias de 
vida, e consequentemente das identidades das entrevistadas.

Palavras-chave: Emprego doméstico, memória, gênero, raça e classe.
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Introdução

Hoje,  há um pouco mais de um ano de sancionada a Lei Complementar 150, mais 

conhecida como PEC das domésticas, existem aproximadamente sete milhões de pessoas da 

população brasileira que ganham a vida prestando serviço doméstico, e a maioria esmagadora 

desse  contingente  é  composta  por  mulheres.  Partindo  de  uma perspectiva  historiográfica 

preocupada com uma história vista de baixo, mais especificamente os autores que trabalham 

com história oral, tais quais Lucilia de Almeida Neves Delgado1, Pierre Bourdieu2  e Karen 

Worcman3, este projeto de pesquisa se preocupa em acompanhar as trajetórias de vida de 

empregadas domésticas. Através de entrevistas buscaremos mapear as relações de gênero, 

etnia e classe que as mulheres que vivem do emprego doméstico estão sujeitas, e em que 

medida a Lei Complementar 150 de 2015 alterou tais relações.

Apenas na década de 1970, mais  especificamente na Lei 8.859/72, é  que temos as 

primeiras linhas que buscam a regulamentação do serviço doméstico. Em seus artigos traz 

benefícios como: férias anuais remuneradas de trinta dias com adicional de 1/3, a opção de 

pagar FGTS e benefícios da Previdência Social. Além disto, quando foi escrito era posto ao 

lado dos serviços rurais. A Constituição de 1988 também busca regulamentar essa profissão, 

assegurando  a  irredutibilidade  do  salário,  décimo terceiro,  licença  maternidade,  e  alguns 

outros benefícios. Hoje, a Lei Complementar 150 traz garantias mais sólidas, que vêm sendo 

discutidas desde 2012, quando o projeto de lei foi lançado. Seguro desemprego, carga horária 

de  no  máximo  quarenta  e  quatro  horas  semanais  -  não  excedendo  oito  horas  diárias,  - 

pagamento de hora extra de no mínimo cinquenta por cento do valor integral, proibição de 

contratação de menores de dezesseis anos, remuneração ao trabalho noturno maior que o 

diurno, salário família,  seguro contra acidentes de trabalho, assistência gratuita a filhos e 

dependentes até cinco anos de idade em creches e pré-escolas. Mas o que realmente mudou?

Sabe-se  que  estas  mulheres  integram  as  classes  econômicas  menos  favorecidas, 

exercendo um trabalho que é desqualificado histórica e socialmente, e poucas são ouvidas no 

que toca a vida particular. Vivem entre dois mundos, o de seus lares e os de seus trabalhos, 

reproduzem relações de poder diferentes em ambos que as segmentam enquanto mulheres 

1 DELGADO, Lucicilia de Almeida Neves.  História oral: memória, tempo, identidades. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2006
2 BOURDIEU, P. A ilusão biográfica. In: AMADO, J; MORAES, M. Usos & abusos da história oral. Rio 

de Janeiro: Editora FGV, 2002,
3 WORCMAN, Karen; PEREIRA, Jesus Vasquez.  História Falada: memória rede e mudança social. São 
Paulo: SESC SP: Museus da Pessoa: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006
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quando  contrastados  esses  ambientes  domésticos.  A posição  dessas  mulheres,  enquanto 

empregadas  domésticas,  é  significativamente  importante  para  a  perpetuação  de  algumas 

práticas sociais ligadas à família nuclear moderna. A divisão sexual do trabalho marginalizou 

as mulheres da produção e do espaço público, a casa, o lar, o ambiente doméstico foi definido 

como responsabilidades das mulheres, enquanto que o mercado de trabalho se definiu como 

um meio essencialmente masculino. Então a libertação do ambiente doméstico é uma etapa 

quase  necessária  para  aquelas  mulheres  que  almejam  e  tem  condições  de  entrar  nesse 

mercado de trabalho masculinizado, nesse sentido o emprego doméstico pode trazer esse 

antagonismo, a saber, de representar uma possível libertação do lar para a patroa, baseada na 

manutenção da condição marginalizada da mulher na divisão sexual do trabalho, só que de 

“outra”  mulher. Outra peculiaridade do emprego doméstico está nessa suposta substituição 

da figura da mãe pela empregada,  e as várias possíveis relações que podem surgir  dessa 

relação tensa de aproximação e distanciamento entre patroa e empregada.

Emprego Doméstico

Historicamente  o  serviço  doméstico  no  Brasil  foi  constituído  em cima  de  práticas 

paternais  e  clientelistas,  e  vinculado   à  escravidão  e  à  família  patriarcal4.  Porém,  a 

modernização,  urbanização,  industrialização  efetivaram  mudanças  nessa  família  mais 

estendida,  era  a  família  nuclear  que  tomava  conta  dos  centros  urbanos,  com  menos 

indivíduos, resguardados no seio doméstico, na privacidade familiar, como bem demonstra 

Marlene Tamanini: 

Agora, separa-se a vida mundana, a vida profissional e a vida privada: a cada local 
apropriado  como  o  quarto,  o  gabinete  ou  o  salão.  A intimidade  passa  a  ser 
preenchida por uma família reduzida aos pais e às crianças, da qual se excluíam os 
criados, os clientes e os amigos.5

Consequentemente, o caráter do emprego doméstico sofre algumas alterações, mas não 

tantas. Não há mais escravos, mas a hierarquia de cor continua a ser um fator  determinante 

para a escolha de empregados. Da mesma forma que a divisão de tarefas por sexo se mantém. 

Estudos mostram que se tinham números consideráveis de homens no serviço doméstico nos 

4  Ver  GONZALEZ, Lélia.  Racismo e sexismo na cultura brasileira.  In.: Revista Ciência Social Hoje. 
Brasília:  ANPOCS, 1984.  E:   FREITAS, Jefferson Belarmino. Desigualdades em Distâncias:  gênero, 
classe,  humilhação  e  raça  no  cotidiano  do  emprego  doméstico .  Tese  (Mestrado)  Departamento  de 
Sociologia. USP: São Paulo, 2010,

5 TAMANINI,  Marlene.  Saúde  -  doença  na  Interação  entre  gênero  e  trabalho:  Um  estudo  das  
representações  das  Empregadas  Domésticas.  Dissertação  de  Mestrado.  UFSC,  Florianópolis  -  Santa 
Catarina, 1997, p. 53.
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grandes centros urbanos no Brasil do século XIX, ainda que as mulheres fossem a grande 

maioria, porém as funções dos serviços eram, na maioria das vezes, definidas pelo sexo do 

empregado: cozinheira, lavadeira, arrumadeira, camareira foram as ocupações mais comuns 

no Rio de Janeiro nas décadas finais do século XIX. Enquanto os homens ficavam a cargo de 

entregar recados, ser jardineiro ou motorista. Isso reforça ainda mais a ideia de que o lugar da 

mulher seria no seio doméstico.6

Nesse mesmo contexto,  e  ainda mais  no século XX, o serviço doméstico acaba se 

consolidando como única alternativa para ingressar no mercado de trabalho, ainda que de 

maneira informal, para as mulheres de baixa ou sem instrução e também para imigrantes. 

Mas, conforme aponta Tamanini, essa consolidação não se dá apenas pelo enquadramento 

estrutural, mas antes pela criação e reprodução de discursos que fazem a divisão sexual do 

trabalho: 

[…] foram esses discursos os produtores da divisão sexual do trabalho no mercado 
de  trabalho,  concentrando  as  mulheres  em  alguns  empregos  e  não  em  outros, 
colocando-as sempre na base de qualquer hierarquia ocupacional e estabelecendo 
os seus salários abaixo do nível básico de subsistência.7 

Esses discursos, segundo Suely Kofes, definiram o “ser mulher”, que:

[…] seria portanto constituir-se a partir do mundo doméstico e ser parte constitutiva 
dele. Espaço que não é apenas de tarefas, de esferas desenhadas pela divisão social  
e sexual do trabalho. Mas local definidor da feminilidade. Ser mulher seria ser dona 
do  espaço  doméstico.  É  também  ser  doméstica.  O  doméstico  seria  o  próprio 
feminino.8

 Para a autora, ao dividirem esse domínio comum do espaço doméstico, a mulher se 

segmentaria em mulher-patroa e mulher-empregada, pois “a esfera em que a empregada atua 

como trabalhadora assalariada é também a esfera do desempenho de seu papel  enquanto 

mulher”.9 Na  relação  cotidiana  entre  essas  mulheres,  elas  nem  percebem  que  estão 

disputando um mesmo espaço social, e uma acaba se sobrepondo sobre a outra, negando à 

6 SOUZA, Flávia F. Para casa de família e mais serviços: O trabalho doméstico na cidade do Rio de 
Janeiro no final do século XIX.  Dissertação de Mestrado. UERJ, São Gonçalo -  Rio de Janeiro, 2009.

7 TAMANINI, Op. Cit. p. 56.
8  KOFES, Suely.. Entre nós mulheres, Elas as patroas e Elas as empregadas. Em: Arantes, Antonio Augusto 

et all. Colcha de retalhos : estudos sobre a família no Brasil. (pp.183-193). 3 ed. Campinas São Paulo: 
UNICAMP, 1994, p 186.

9 Idem, p 189.
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empregada  seu  caráter  de  mulher,  não  de  modo  interpessoal  mas  através  da  instituição 

família. 

A empregada doméstica entra para substituir a patroa. São peças de 
um mesmo lugar. É como se a organização familiar fosse ameaçada 
no monolitismo de seus papéis e na sua função de reprodutora social, 
e ela assim impusesse como condição à presença da empregada a sua 
assexualidade.10

Outra  autora  reconhecida  nesse  debate  é  Jurandir  Brites.  Ela  olha  para  a  relação 

clientelista entre patrões e empregadas e não vê ali um “sistema de dominação perverso” que 

a bibliografia pertinente ao tema crê existir. No seu estudo feito em Vitória, Espírito Santo, 

ela acredita que as empregadas chegam a valorizar esse relacionamento, criando a partir dele 

uma  forma  de  participação  política.  Usando  os  conceitos  de  roteiro  publico  e  roteiro 

encoberto de Joan Scott, Brites explica:

Se, na grande maioria das vezes, os mais fracos não usam o enfrentamento direto 
ou  práticas  organizadas  de  reação  à  dominação,  não  é  por  concordarem 
passivamente com o sistema. É, pelo contrário, justamente porque tais estratégias 
seriam  relativamente  ineficazes,  senão  inúteis  ou  até  suicidas.  A maneira  dos 
subalternos  agirem  sabiamente,  minimizando  seus  prejuízos,  é  operando  nas 
brechas, usando astúcia para burlar, antes do que derrubar, o sistema.11

Hoje, numa perspectiva igualitária de cidadania, os patrões buscam uma profissional, e 

não uma “amiga leal”, que cumpra suas funções como a lei determina, sem questionar que 

leis  são  essas  e  sem  esperar  que  “as  empregadas  desfrutem  dos  mesmos  direitos  de 

igualdades  dos  patrões”.12 Resta  às  empregadas  se  manterem  desconfiadas  quanto  aos 

benefícios  desse  regime  contratual,  buscando  novos  modos  de  negociação  nas  antigas 

práticas clientelistas.

Antes de Kofes e Brites, Eleieth Saffioti  já se voltava para as relações próprias do 

emprego doméstico, sobre uma ótica mais estruturalista. Em seu livro Emprego Doméstico e  

Capitalismo (1978), ela crê que o emprego doméstico assalariado criado pelo capitalismo não 

exerce  tarefas  próprias  desse  modo  de  produção,  pois  não  produz   mais  valia  já  que  é 

praticado dentro  da instituição  família.  Isso no entanto não impede que essa  relação,  de 

emprego doméstico com o mercado de trabalho, torne possível a reprodução da força de 

trabalho das mulheres, sendo inclusive determinante para ingressos de mulheres em posições 

10 Idem, p. 193.
11 BRITES, Jurema. Serviço doméstico: elementos políticos de um campo desprovido de ilusões. Campos – 

Revista de Antropologia Social, vol. 3, 2003, p. 71.
12  Idem, p. 76.
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mais valorizadas no mercado de trabalho – não necessariamente da empregada doméstica - 

mas a patroa que tem a oportunidade de se abster das atividades do lar para se voltar para o 

mercado de trabalho, contratando com seu novo poder aquisitivo a força de trabalho de outra 

mulher.13

Até aqui, nem patroa nem empregada conseguem se libertar da estrutura social e dos 

discursos que enquadram a mulher em determinadas qualidades ou funções, como demonstra 

Tamanini:

Reconhecemos  que  toda  sociedade  tem  um  sistema  sexo/gênero,  onde  a 
essencialidade do sexo é passada para o gênero sem que muitas vezes se distinga o 
fato  biológico  sexo  masculino  e  feminino,  da  construção  do  fato  biológico  ser 
macho e ser fêmea. Se a essencialidade do sexo é passada para o gênero a mulher se 
torna  naturalmente  sujeito  do  lar,  o  que  nos  obriga  a  pensarmos  a  relação  de 
trabalho patroa e empregada como essencializada. O problema se apresenta, então, 
enquanto  o  desafio  de  pensar  gênero,  articulado  no  interior  de  um  trabalho 
estigmatizado.14

Desse modo, essa autora nos apresenta algumas representações do doméstico para nos 

instrumentalizar nessa articulação de se pensar gênero no emprego doméstico, e comentarei 

brevemente algumas aqui. O modo de vida doméstico acontece no espaço privado, a mulher 

como empregada doméstica lida com os dois ambientes domésticos em que vive (sua casa e 

seu trabalho), e para esta mulher “este lugar é a expressão quase que acabada do que é ser 

mulher: é sua própria identidade.”15 O doméstico é um lugar de definições de tarefas, entre 

homem e mulher, pais e filhos, mas sobretudo entre patroa e empregada, “ao contratar uma 

empregada doméstica, ela possibilita a transferência de uma concepção de mundo para outra 

mulher.”16 Do doméstico como local de vigilância e disciplina. Como local da manifestação 

autoritária e da inferiorização, como ela demonstra

Os patrões  exigem não  somente  competência  profissional  mas,  sobretudo,  uma 
atitude de estima e consideração. O contrato de trabalho, desse ponto de vista, não é 
impessoal,  está  carregado  por  uma  margem  de  subjetividade  e  passa  por  uma 
profunda  invisibilidade.  Como  é  trabalho  produzido  e  consumido  na  mesma 
unidade doméstica, não ingressa no circuito do mercado: não é pago se é realizado 
pela dona de casa. Se é realizado por uma trabalhadora doméstica, se considera que 
a família está tendo um gasto consumo e não um gasto produtivo17

13 Ver SAFFIOTI, Heleieth. Emprego doméstico e Capitalismo. Petrópolis: Vozes, 1978.
14 TAMANINI, Op. Cit. p. 30.
15 Idem, p. 58.
16 Idem, p. 59.
17 Idem, p. 62.
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Essa subjetividade, esse não valor do trabalho, o espaço de trabalho se dar em uma 

propriedade particular da família, permitem o excesso de disciplina, a vigilância constante, a 

inferiorização e o autoritarismo contra essa mulher, a empregada doméstica. E ainda uma 

representação significativa, que dialoga com as ideias, aqui já expostas de Jurema Brites, a 

saber, do doméstico como lugar do desvio, no qual a infração e a boa conduta são caminhos 

de uma mesma via, “complementares e presentes”.

História, memória e identidade

Portanto,  partindo  do  depoimento  de  vida  de  empregadas  domésticas  –  mais 

especificamente de três mulheres que trabalham de diaristas ou mensalistas em Curitiba e 

região metropolitana, de diferentes idades e origens –, busco saber o que mudou com a Lei 

Complementar 150 nas relações exclusivas dessa profissão. O que a regulamentação desse 

contrato de trabalho mudou nas relações de trabalho, gênero, classe e etnia nas quais essas 

mulheres estão inseridas. Interesso-me também pela relação entre memória e identidade, em 

analisar  essas três  trajetórias de vida,  suas singularidades e similaridades,  e as diferentes 

identidades que podem existir na categoria empregada doméstica. Há também a possibilidade 

de descobrir como a família nuclear contemporânea se organiza, como se constitui o espaço 

doméstico hoje, e qual o lugar das empregadas domésticas nele. Dessa maneira, pretendo 

abordar  as  incoerências  existentes  entre  as  próprias  normas  sociais,  brechas  na  estrutura 

social rígida que permitem a multiplicação e diversificação de práticas. Não busco assim uma 

memória coletiva  das empregadas domésticas de Curitiba, mas antes ressaltar o valor das 

experiências individuais e as diversas formas que podem se dar o emprego doméstico na 

sociedade  atual.  Como  essas  mulheres  constroem  representações  desse  grupo  social, 

empregada doméstica? Ele realmente existe? Quais são as suas redes de solidariedades? Qual 

seu poder identitário?

 A história oral seria inovadora primeiramente por seus objetos, pois dá atenção 
especial aos “dominados”, aos silenciosos e aos excluídos da história (mulheres, 
proletários, marginais etc.), à história do cotidiano e da vida privada (numa ótica 
que é o oposto da tradição francesa da história da vida cotidiana), à história local e  
enraizada.  Em  segundo  lugar,  seria  inovadora  por  suas  abordagens,  que  dão 
preferência a uma “história vista de baixo”, atenta às maneiras de ver e de sentir, e 
que  às  estruturas  “objetivas”  e  às  determinações  coletivas  prefere  as  visões 
subjetivas e os percursos individuais … 18

18  FRANÇOIS, E. A fecundidade da história oral. In: AMADO, Janaína; MORAES, Marieta de. Usos & 
abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002, p. 4
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Para  tal  feito,  escolhi  a  abordagem  inovadora  da  história  oral.  Os  depoimentos 

autobiográficos me possibilitarão, através da memória individual das entrevistadas, analisar 

como se davam e como se dão essas relações, além de passar por outros fatores significantes 

que  me  possibilitarão  responder  as  perguntas  aqui  lançadas.  Busco  justamente  essa 

perspectiva  de  “história  vista  de  baixo”  para  elucidar  minhas  questões,  as  “memórias 

subterrâneas”  de  Michael  Pollak,  do  texto  Memória,  esquecimento,  silêncio,  são  muito 

relevantes. Essas perspectivas do passado que se opõem à memória tida por oficial, e que 

quando é um trabalho de “reconstrução de si mesmo o indivíduo tende a definir seu lugar 

social e suas relações com os outros.”19 Por isso utilizo depoimentos autobiográficos como 

fontes.

A relação entre história, memória, tempo e identidade é constante e fundamental para 

esta pesquisa. O tempo modifica e reafirma o significado do que foi vivido, bem como a 

representação individual e coletiva do passado. Conforme Lucilia Delgado, ele: 

confere  singularidade  a  cada  experiência  concreta  da  vida  humana,  também  a 
define  como  vivência  da  pluralidade,  já  que,  em  cada  movimento  da  história, 
entrecruzam-se tempos múltiplos, que, acoplados à experiência singular/espacial, 
lhe confere originalidade e substância20

A interseccionalidade desses tempos múltiplos se torna evidente quando acionamos a 

memória  de  uma  pessoa  através  de  um  exercício  de  recordação  que  é  a  entrevista 

autobiográfica.  Tomando  o  conceito  de  memória  de  Henry  Rousso21,  ressaltamos  a 

importância da memória como um elemento constitutivo essencial da identidade. 

Guardamos aquilo que, por um motivo ou outro, tem ou teve algum significado em 
nossas vidas. Nesse sentido, nossa memória individual é única, pois mesmo tendo 
vivido as mesmas experiências que outras pessoas,  cada um de nós seleciona e 
compõe seu próprio conjunto de registros, uma espécie de “patrimônio pessoal”22

19 Ver POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Tradução Dora Rocha Flacksman. Estudos 
Históricos. Rio de Janeiro, vol. 2, nº 3, 1989, p. 13.

20 DELGADO, Lucília de Almeida Neves. História oral: memória, tempo, identidades. Op. Cit, p. 35.
21 A saber,  “uma reconstrução  psíquica  e  intelectual  que  acarreta  de  fato  uma representação  seletiva  do 

passado, um passado que nunca é aquele do indivíduo somente, mas de um indivíduo inserido num contexto 
familiar, social, nacional”. Ver ROUSSO, Henry. A memória não é mais o que era. In.: AMADO, Jnanína; 
FERREIRA, Marieta de Moraes.  Usos e Abusos da História Oral.  Rio de Janeiro:  Editora Fundação 
Getúlio Vargas, 2002, p. 94.

22  WORCMAN, Karen; PEREIRA, Jesus Vasquez. História Falada: memória rede e mudança social. São 
Paulo: SESC SP: Museus da Pessoa: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006, p 201.
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Buscamos aqui tal “patrimônio pessoal”, as peculiaridades de cada trajetória de vida, 

seus pontos comuns e, principalmente, distintos. Esta monografia, portanto, não trata de uma 

história coletiva. Partimos de um tema comum, o emprego doméstico, como referência para 

estudar  trajetórias  de vida  visando explorar  a  pluralidade  de identidades  que compõe tal 

memória coletiva, ou seja, a subjetividade das entrevistadas enquanto sujeitos históricos. 

Interessa-nos  assim  pelo  aspecto  da  memória  como  formadora  de  identidades  e 

consolidadora de consciências individuais e coletivas, como um “elemento constitutivo do 

autorreconhecimento como pessoa e/ou como membro de uma comunidade pública, como 

uma nação, ou privada, como uma família”23. Partimos das individualidades (trajetórias de 

vida de mulheres que trabalham no emprego doméstico), em direção ao campo coletivo, sem 

o objetivo de atingir concretamente tal coletividade (que seria uma memória das empregadas 

domésticas  de  Curitiba).  A  partir  dos  elementos  comuns  nas  três  trajetórias  de  vida, 

demonstramos como experiências similares podem produzir “patrimônios pessoais”, ou seja, 

como três empregadas domésticas, que compartilham pontos parecidos em suas trajetórias de 

vida constroem suas identidades de maneiras diferentes, de acordo com as inserções sociais e 

históricas de cada pessoa. Como nos lembra Rousso:

Se o caráter coletivo de toda memória individual nos parece evidente, o mesmo não 
se pode dizer da ideia de que existe uma 'memória coletiva', isto é, uma presença e  
portanto representação do passado que seja compartilhada nos mesmos termos por 
toda uma coletividade24

É importante lembrar que se tais diferenças se relacionam com as inserções sociais e 

históricas25 de cada entrevistada, a construção das identidades pode ser entendida como “uma 

dinâmica através da qual identificação das similitudes e a afirmação das diferenças situam o 

ser humano em relação aos grupos sociais que o cercam”26.

Assim,  meu  objetivo  inicial  é  o  processo  de  construção  de  identidades  quando  as 

depoentes se dispõem a rememorar suas trajetórias de vida,  ou seja, a relação entre memória, 

identidade e tempo, visando mostrar que a categoria profissional de empregada doméstica 

está longe de ser homogênea. Pretendo também mapear quais relações que as empregadas 

domésticas participam (gênero, classe, etnia, clientelismo, paternalismo, profissional, afetiva, 

etc.) para poder entender o que mudou na prática dessa profissão com a promulgação do 

23  DELGADO, Lucília de A. N.. História oral: memória, tempo, identidades. Op. Cit.  p. 38
24 ROUSSO, Henry. A memória não é mais o que era. Op. Cit., p. 94.
25 Idem, p. 46.
26 Idem, p. 51.
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Projeto  de  Emenda  Complementar  150.  Do  mesmo  modo  nos  interessa  os  lugares  das 

mensalistas e diaristas dentro dessa família nuclear contemporânea, e de que maneira elas 

lidam com esses  dois  espaços  domésticos  (da  sua  casa  e  do  seu  trabalho).   E  por  fim, 

construir  evidências  que  me  permitam fazer  correlações  entre  as  trajetórias  de  vida,  as 

semelhanças e diferenças dos três depoimentos.

Metodologia e Fontes

O interesse historiográfico por aquelas fontes que trazem as visões sociais subalternas 

começou significativamente a ressoar nos meios acadêmicos em meados dos anos de 1960. 

Buscava-se  uma nova abordagem,  outra  perspectiva  para  a  história  tida  como oficial,  o 

objetivo era ouvir aqueles grupos sociais  dominados,  os derrotados,  os marginalizados,  a 

alteridade. Dar um salto teórico visando compreender da melhor maneira a vida das pessoas 

vistas como pertencentes às classes inferiores de sociedades passadas. Jim Sharpe chama a 

atenção para o caráter ambíguo da “história vista de baixo”, que pode ser considerada tanto 

uma abordagem quanto um tipo de história. Como abordagem ela deve servir para apagar a 

história das elites, além de abrir possibilidades para uma mais rica compreensão do passado, 

“de uma fusão da história da experiência do cotidiano das pessoas com a temática dos tipos 

mais tradicionais de história”.27 Alguns críticos afirmam que tal metodologia deixaria de ser 

considerada  uma  abordagem  válida,  pelos  seus  problemas  peculiares  em  relação  à 

documentação, e talvez pela orientação política de seus historiadores. Contudo, tais críticas 

em nada reduz seus resultados efetivos para essa nova historiografia, que ocupa os meios 

acadêmicos desde as décadas de 1970. E é aqui que a história oral entra.
Adotamos  a  concepção  de  história  oral  de  Lucília  Delgado,  a  saber,  “um 

procedimento metodológico que busca, pela construção de fontes e documentos, registrar, 

através de narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre a 

História”28.  Como  nossa  pesquisa  se  volta  para  a  dimensão  do  tempo  individual,  nas 

trajetórias de vida das entrevistadas, buscamos estruturar o projeto em torno de um roteiro 

biográfico  para  as  entrevistas.  Desse  modo,  utilizamos  o  tipo  de  pesquisa  biográfica 

múltipla29, que pelo tempo escasso, tanto do entrevistador como das entrevistadas, tivemos 

27 SHARPE,  Jim.  A  história  vista  de  baixo.  In:  BURKE,  Peter  (org.). A Escrita  da  História:  novas 
perspectivas. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1992, p. 47.

28 DELGADO, Lucicilia de A. N.. História oral: memória, tempo, identidades. Op. Cit.  p. 15.
29 Idem, p 22. “Trata-se de um conjunto de depoimentos de história de vida,  vinculados a um projeto de 

pesquisa que se propõe, por exemplo, a recolher depoimentos de sujeitos históricos, anônimos ou não, que 
atuaram em um mesmo movimento social, político, religioso ou cultural”
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que fazer o projeto em torno das trajetórias de vida, “depoimentos de história de vida mais 

sucintos e menos detalhados”30.
Assim, nos baseamos no modelo de projeto de pesquisa oral do Museu da Pessoa 31 

disponível do livro  História Falada: memória rede e mudança social32.  Num primeiro 

momento  definimos  qual  o  objeto  de  pesquisa  –  trajetórias  de  vida  de  mulheres  que 

trabalham no emprego doméstico –, em seguida buscamos pessoas dispostas a conceder seus 

depoimentos  para   projeto;  o  passo  seguinte  foi  fazer  um levantamento  prévio  sobra  as 

história  de  vida  das  entrevistadas;  depois  construímos  um  roteiro  de  entrevista  que 

possibilitasse a recordação de suas histórias de vida Partindo da infância até o momento da 

entrevista, dividimos as faixas etárias por temas: na infância, enfatizamos sua relação com os 

pais, irmãos e irmãs, tentando entender a forma que foram criadas; depois, na adolescência,  

questões sobre a escola, socialização e como começaram a trabalhar; um terceiro momento, o 

início da vida adulta,  o roteiro aborda os anos de  experiência no emprego doméstico e início 

da  vida  conjugal;  seguimos  com  perguntas  que  abordam  sua  vida  familiar,  casamento, 

divórcios, filhos; e, por fim, o roteiro termina com um momento de reflexão tendo como 

tema a situação atual do emprego doméstico, aqui é um espaço onde as entrevistadas refletem 

sobre suas trajetórias e aspirações.
O passo seguinte no projeto foi a realização das entrevistas,  foram realizadas entre 

outubro de 2016 e março de 2017, em locais diferentes, mas mais ou menos com a mesma 

duração. Roselia Penteadofoi entrevistada na sua própria residência no fim de 2016, Miriam 

de Oliveira foi entrevistada na residência do entrevistador em março de 2017, mesmo mês 

em que Irenilda Costa foi entrevistada, que deu seu depoimento nos minutos finais de seu 

expediente. O passo final foi a análise das entrevistadas, possibilitada apenas quando todas 

foram realizadas. Como o roteiro foi dividido por faixas etárias e temas, a análise foi um 

pouco facilitada no momento de construir evidências e estabelecer relações e comparações.
Sobre  as potencialidades da história oral e seu uso nos estudos biográficos, Giovanni 

Levi dá sua importante colaboração. Afirma se tratar de um nova abordagem das estruturas 

sociais, pois ao reconsiderar conceitos e análises sobre estratificação e solidariedade social 

apresenta uma maneira menos esquemática de ver  “os mecanismos pelos quais se constituem 

30 Idem, p.  23.
31  O  Museu  da  Pessoa  foi  fundado  em  São  Paulo,  em  1991,  com  o  objetivo  de  constituir  uma  Rede  

Internacional  de  Histórias  de  Vida.  É  um museu digital  voltado  para  registrar,  preservar  e  disseminar 
histórias de vida de toda e qualquer pessoa da sociedade. Iniciativa de Karen Worcman e Jesus Vasquez 
Pereira,  o museu possui  atualmente um acervo de cerca de 3656 história  de vida,  disponíveis  on-line.  
http://www.museudapessoa.net/pt/home 

32 WORCMAN, Karen; PEREIRA, Jesus Vasquez. História Falada: memória rede e mudança social. 
Op.Cit.
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redes  de  relações,  estratos  e  grupos  sociais.”33 Para  o  autor,  cada  indivíduo  possui  uma 

margem  de  liberdade  significativa  que  se  forma  a  partir  das  incoerências  dos  sistemas 

sociais,  e  que suscita  a  mudança social,  reiterando o valor  das  experiências  e  memórias 

individuais. Assim, nos convida a debater sobre a biografia nos afastando da tradição dos 

Annales de se focar nos longos períodos e suas mentalidades, atentando-nos aos principais 

problemas das discussões atuais: normas e práticas e suas relações entre grupos e indivíduos.

A meu ver a biografia é por isso mesmo o campo ideal para verificar o caráter 
intersticial – e todavia importante – da liberdade de que dispõem os agentes e para 
observar como funcionam concretamente os sistemas normativos, que jamais estão 
isentos de contradições. […] A importância da biografia é permitir uma descrição 
das normas e de seu funcionamento efetivo, sendo este considerado não mais o 
resultado  exclusivo  de  um  desacordo  entre  regras  e  práticas,  mas  também  de 
incoerências  estruturais e  inevitáveis entre as  próprias  normas,  incoerências que 
autorizam a multiplicação e a diversificação das práticas.34

Michael Pollak, ao tratar do enquadramento da memória, admite que ao comparar uma 

“memória enquadrada” com um depoimento autobiográfico,  a história de um indivíduo pode 

ser apresentada de diversos modos de acordo com o contexto em que ela é relatada,  “tudo se 

passa  como  se  coerência  e  continuidade  fossem  comumente  admitidas  como  os  sinais 

distintivos de uma memória crível e de um sentido de identidade assegurados.”35 Assim, não 

podemos torna compreensível a experiência de um indivíduo sem antes termos construído os 

sucessivos estados no espaço onde ela aconteceu, e as relações que unem o agente estudado 

com os outros agentes envolvidos no mesmo espaço.

[…] o conjunto das posições simultaneamente ocupadas num dado momento por 
uma individualidade biológica socialmente instituída e que age como suporte de um 
conjunto de atributos e atribuições que lhe permitem intervir como agente eficiente 
em diferentes campos.36 

Portanto, para analisar minhas fontes, parto dos conceitos apresentados por Olga von 

Simson de memória individual e memórias marginais – nas quais estas seriam os relatos 

sobre o passado dos dominados, guardadas nos seios das famílias desses grupos sociais por 

33 LEVI, Giovanni. Usos da biografia. In: AMADO, J; MORAES, M. Usos & abusos da história oral. Rio 
de Janeiro: Editora FGV, 2002, p.  173.

34 Ibidem. p. 180
35 POLLAK, M. Memória, esquecimento, silêncio. Op. Cit. p.13.
36 BOURDIEU, P. A ilusão biográfica. In: AMADO, J; MORAES, M. Usos & abusos da história oral. Rio 

de Janeiro: Editora FGV, 2002, p. 190..
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gerações, e aquelas seriam as memórias guardadas pelo indivíduo, referente a suas próprias 

experiências, mas que contém aspectos da memória do grupo social “no qual esse indivíduo 

foi socializado”.37 

A ideia desse projeto surgiu quando conheci o Museu da Pessoa, museu digital voltado 

para  a  captação,  preservação  e  disponibilização de  histórias  de  vida  de  pessoas  comuns 

interessadas em compartilhar suas experiências como parte de uma memória social maior.. 

Inspirados em outros  museus digitais  de  história  oral  existentes  no mundo,  o  Museu da 

Pessoa se insere na  Nova Museologia por possuir caráter digital e sua singularidade diante 

dos objetos de memórias que se preocupados em resguardar, a saber, as memórias individuais 

das pessoas.

Assim, o Museu, que criou sua  metodologia a partir da projeto de história oral de seus  

fundadores  sobre  imigrantes  judeus  no  Rio  de  Janeiro,  parte  da  ideia  de  incitar  os 

entrevistados a uma reflexão biográfica, começando pelo nome, data e local de nascimento, 

passando  pelas  memórias  da  infância,  trajetos  pessoais,  sentimentos  vinculados  a  suas 

experiências, terminando a estrutura da entrevista com uma avaliação do entrevistado da sua 

história de vida. É esse modelo metodológico que adotei em minhas entrevistas.

Quando conheci o Museu pensei em utilizar os depoimentos já disponibilizados por 

ele, contudo percebi que as fontes não respondiam à problemática proposta por mim, o que 

me  fez   procurar  mulheres  que  trabalham  como  empregadas  domésticas  em  Curitiba 

dispostas  a  contar  suas  histórias.  O  recorte  foi  fechado  em  três  entrevistadas:  Roselia 

Penteado, Miriam de  Oliveira e Irenilda Costa. De idades e origens diferentes, todas moram 

na  região  metropolitana  de  Curitiba  e  possuem experiências  tanto  como diaristas  quanto 

mensalistas.  A escolha ocorreu pela proximidade que tenho com elas: Roselia é mãe de um 

colega de curso, eu e Miriam frequentamos o mesmo terreiro de candomblé, e a Irenilda 

trabalha na casa de conhecidos. Desse modo, minha pesquisa pôde ser concretizada. 

Roselia, é filha única, natural de Palmital, cidade do interior do Paraná, tem quarenta e 

seis  anos e sempre se dedicou ao emprego doméstico.  Mãe divorciada de dois filhos,  já 

adultos, mora em Colombo e por lá mesmo atende suas clientes, e atua como diarista. Sua 

mãe também foi empregada, e vieram juntas do interior para ganhar a vida na capital, quando 

Roselia tinha um pouco mais de 10 anos. Em Curitiba viveram um bom tempo separadas, 

pois ambas eram empregadas domésticas e viviam na casa de seus respectivos patrões, viam-

se apenas nos domingos. Pelas imposições da vida, Roselia cursou a escola até a quarta série 

37 SIMSON, Olga R. M. von.  Memória, cultura e poder na sociedade do esquecimento.  Augusto Guzzo 
Revista Acadêmica,  nº 6, maio 2003, p. 14. 
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apenas, não conseguindo dar continuidade aos estudos quando chegou em Curitiba. Aos 18 

anos, volta a morar junto com a mãe, mas sem deixar de trabalhar como doméstica. Aos 19 

anos se casa com o pai de seus filhos, e com ele vai morar. Não demora e é exigida para que 

abandone a  profissão e  cuide apenas da casa,  foi  o único período que não trabalhou no 

emprego  doméstico,  voltando  à  profissão  após  o  divórcio.  Desde  então  trabalha  como 

diarista, há quase 18 anos.

Miriam, por sua vez, tem quarenta e seis anos e é natural de Curitiba. Morou a vida 

toda em Colombo, aliás mora próximo à Roselia, e assim como ela começou de mensalista e 

há alguns anos trabalha como diarista. Sua mãe teve dez filhos, e todas as filhas trabalharam 

como empregadas domésticas,  como a mãe largou a profissão para cuidar da casa e dos 

filhos. Desde pequena Miriam acompanhava as irmãs no trabalho a pedido da mãe, para ser 

cuidada por elas e já aprender algum ofício, encarava como brincadeira o que iria tornar sua 

profissão.   Assim como Roselia,  cursou apenas  a  quarta  série,  pois  a  falta  de condições 

materiais e a necessidade de trabalhar lhes impossibilitaram dar continuidade aos estudos. 

Teve também dois  filhos  com seu ex-marido,  e  do mesmo modo abandonou o  emprego 

doméstico por um tempo para ajudá-lo nos comércios que decidia abrir. Após se divorciar 

depois dez anos sem trabalhar como empregada, voltou a ser diarista, e até hoje ganha sua 

vida assim, atendendo toda Curitiba e região metropolitana.

Já Irenilda, tem 26 anos e é natural de Girau do Ponciano, Alagoas. Nascida e criada 

em um sítio,  irmã mais  velha  de cinco irmãos,  desde  de pequena auxiliava  os  pais  nos 

afazeres domésticos (limpando, lavando e cuidando dos irmãos), como da lida com o campo. 

Aos dezessete anos vai morar alguns meses em Juazeiro, interior da Bahia, onde começa a 

trabalhar como empregada doméstica. Depois volta para para Alagoas, porém decide morar 

em  Arapiraca,  cidade  maior  e  bem  próxima  da  sua  cidade  natal,  onde  continua  como 

empregada. Nunca ficou mais de seis meses com os mesmos patrões, e chegou a parar de 

trabalhar, graças a ajuda de amigos, para conseguir terminar o segundo ano do ensino médio. 

Enquanto esteve em Arapiraca, conheceu o pai de sua filha, que hoje tem quatro anos, mas 

não chegaram a casar. Em 2016 ela foi demitida por sua patroa e teve a oportunidade de vir 

para Curitiba graças a parentes e ao seu atual companheiros, que vivem aqui há alguns anos. 

Continuou no emprego doméstico, porém como diarista, e assim viveu por seis meses até ser 

contratada como mensalista, seu primeiro emprego de carteira assinada.
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CAPÍTULO I

Roselia Aparecida Penteado

 

Nascida  em dezembro  de  1971,  Roselia  Aparecida  Penteado  é  natural  de  Palmital, 

cidade do centro-oeste paranaense, é filha única, e foi criada por mãe solteira. Cresceu na 

região rural, e aos oito anos se mudou com a mãe para a cidade,  onde começou a trabalhar já  

aos  onze  anos.  Sua  mãe  também era  doméstica,  e  por  vezes  Roselia  a  acompanhava  ao 

serviço, auxiliando do mesmo modo que faziam em casa, já que eram apenas as duas. Sua 

rotina quando jovem, então, era ir para a escola pela manhã, ir para a casa onde sua mãe 

estava trabalhando e, após o expediente, voltar para seu lar.

Em 1981, aos onze anos, Roselia e sua mãe chegaram em Curitiba. Por aqui tinham a 

irmã de sua mãe, que já vivia na capital há alguns anos. Quando chegaram, primeiro sua mãe 

foi  trabalhar  na  casa  de  uma  família,  enquanto  Roselia  ficava  com sua  tia.  Porém,  não 

demorou, para sua tia arranjar uma casa para ela trabalhar também, o que a fez largar os 

estudos e se afastar ainda mais de sua mãe.

Dos  doze  aos  dezoito  anos  Roselia  viveu  na  casa  de  patrões,  servindo  de  babá  e 

empregada. Aos quinze anos retomou os estudos, voltando a abandoná-lo ao terminar a quarta 

série. Sua rotina até os dezoito anos era basicamente seguir a patroa, vendo muito pouco sua 

mãe: “E tinha final de semana que não dava porque como eu era babá e doméstica ao mesmo 

tempo eu tinha que seguir a rotina da patroa”38. 

A decisão de ter que trabalhar ou estudar surge muito cedo para Roselia, e não é um 

caso isolado. As diferenças de oportunidades, de ensino e, consequentemente, de emprego, 

sabe-se há muito que são grandes entre as classes sociais. Por não ter condições de pagar um 

transporte, de pagar os materiais escolares, ou até mesmo pela falta de tempo que o emprego 

doméstico em tempo integral ocasiona,  as possibilidades de Roselia conseguir um melhor 

emprego,  ou  ascender  socialmente  pelos  estudos,  foram  cerceadas.  Soma-se  a  isso  a 

tradicional educação que as jovens de famílias mais pobres recebem desde cedo, que é o zelo 

pelo  lar.  A experiência  de  Roselia  na  infância,  de  acompanhar  e  ajudar  sua  mãe  no seu 

emprego de doméstica, e de ajudá-la em casa também, é uma realidade para a grande maioria 

das mulheres que ganham a vida nessa ocupação. Saffioti, em sua pesquisa sobre emprego 

doméstico em Araraquara, já salientava que “a aprendizagem básica para o desempenho da 

38  PENTEADO, Roselia Aparecida. Entrevista 01  Curitiba, out./16. Concedida a Gabriel Almeida Miranda 
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ocupação foi realizada no seio da própria família de orientação em 81,7% dos casos”39. Ou 

seja, o emprego doméstico, não raramente, é a única opção para mulheres das classes mais 

baixas, principalmente as que tem menor nível de instrução.

Para além disso, a questão trabalhista reforça essa condição de vulnerabilidade feminina 

que está atrelada ao emprego doméstico. Sua parca regulamentação por décadas, bem como a 

falta de legislação reservou para as empregadas domésticas uma grande instabilidade. Podem 

ser  demitidas  a  qualquer  momento  sem nenhum ressarcimento,  sem previsão  de  quando 

conseguirá outro emprego. Não havia para ela nenhuma garantia profissional, apesar da Lei nº 

5.859  existir desde 1972. Tal lei, regulamentada pelo Decreto nº 71.855 de 1973,  regulava a 

admissão na carteira assinada de empregadas domésticas, com direito a 20 dias de férias e 

segurança à Previdência Social, desde que fossem pagos corretamente os impostos40. Contudo 

percebemos,  pelo  depoimento  de  Roselia,  o  caráter  informal  do emprego doméstico,  que 

possibilita que se esquive da legislação e se reproduza a partir de relações interpessoais e 

paternalistas. Nesse caso, Roselia era uma menor de idade trabalhando e vivendo na casa de 

seus patrões, com carga horária muito superior a prevista na CLT, sem remuneração fixa e 

sem nenhum direito trabalhista assegurado, apesar de em teoria possuí-los. 

Roselia  não  soube  especificar  em  quantas  casas  trabalhou,  mas  afirma  que  foram 

muitas, até achar uma família na qual prestou serviços por quase seis anos, como ela mesma 

explica:  “Morava,  na  casa  de  um,  na  casa  de  outro,  mas  tudo uma família  só,  por  esse 

período.”41 Voltou a  morar  com a  mãe aos  dezoito  anos,  mas  sem deixar  de atender  aos 

clientes que havia conquistado nos primeiros anos em Curitiba. Aos dezenove anos se casou, 

e não demorou para ir morar com seu marido. Teve, então, seus dois filhos, Adélcio e Filipe. 

Aqui, é importante algumas palavras sobre os papéis desiguais exercidos por homem e 

mulher em um casamento. Cinthya Sartí (1989), ao estudar as relações de gênero na periferia 

de  São  Paulo,  trabalhava  com  reciprocidade  e  hierarquia  para  delimitar  a  relação  entre 

homem e  mulher.  Para  ela  o  casamento  é  ambíguo para  essas  mulheres  da periferia  por 

representar  ao  mesmo  tempo  o  fim  de  uma  fase  “irresponsável”  que  é  a  infância  e 

adolescência, e o início de uma relativa liberdade que é sair da casa da sua família e ir para  

longe de seus pais.

No entanto,  Sartí  demonstra  que  o  casamento  também é  baseado  numa relação  de 

reciprocidade muito desigual, na qual cada gênero tem sua função social na família (o homem 

de provedor e mantenedor financeiro da casa, e a mulher estaria responsável pelo cuidado e 

39 SAFFIOTI, Heleieth. Emprego Doméstico e Capitalismo. Op.Cit. p. 58.
40 Idem, p. 41.
41 PENTEADO, Roselia Aparecida. Entrevista 01. Op. Cit.
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administração  da  casa).  Porém,  a  desigualdade  aparece  quando  um  dos  lados  deixa  de 

cumprir com seu papel: se o homem esquece de suas funções ele se torna um mau marido e o 

divórcio se torna uma opção para a mulher; contudo se a mulher é acusada de não exercer 

corretamente o papel de dona de casa – se tiver que trabalhar fora para dar conta das despesas 

da casa, por exemplo – a norma social habilitaria o marido a praticar um ato violento contra  

ela. Um outro lado dessa moeda, é a compreensão que existe se o marido mantiver certos 

vícios (jogos, bebidas, amantes, etc.) desde que ele esteja mantendo financeiramente a casa. 

Ou seja, para ela o casamento em comunidades periféricas, na qual a ideia de família ainda 

está  atrelada aos  valores  tradicionais  e  a  uma divisão  sexual  do trabalho muito rígida,  é 

encarado como uma possibilidade de melhora de vida, ao mesmo tempo em que reproduz a 

condição vulnerável da mulher pobre:

A  divisão  dos  papéis  complementares  é  uma  maneira  de  aliviar  suas 
condições  de  existência,  viabilizando  um  modo  de  vida.  Qualquer  projeto 
individual,  nas  condições  que  estão  submetidas  as  mulheres  nesses  segmentos 
sociais, encontra barreiras que se referem tanto a sua importância no grupo familiar 
de origem, por sua posição na divisão de trabalho familiar, como também ao fato de 
estarem destinadas a  um lugar desqualificado e mal remunerado no mercado de 
trabalho, agravado por sua condição de gênero, o que dificulta o enfrentamento com 
o  mundo  fora  de  casa.  Essas  circunstâncias  tendem  a  desencorajar  qualquer 
iniciativa individual para “melhorar de vida”, quando esta chega a ser concebida. É 
no  casamento,  através  da  figura  do  marido,  que  serão  depositadas  todas  suas 
expectativas de “ter alguma coisa”42

Sobre esse tema, Flávia Birolli nos ajuda a entender como essa relação matrimonial, 

baseada  em posições  diferentes  entre  homens e  mulheres,  extrapola  a  esfera  do  privado, 

afetando e se deixando afetar pelas relações de gênero na esfera pública. 

O âmbito  das  relações  familiares  e  íntimas  pode  ser  também o  da  distribuição 
desigual  das  responsabilidades  sobre  a  vida  doméstica  e  sobre  as  crianças,  dos 
estímulos diferenciados que favorecem um maior exercício de autonomia, no caso 
dos homens, e a obediência ou engajamento em relações que cultivam uma posição 
de dependência e subordinação para as mulheres.43

E continua:  “As  expectativas  sociais  conduzem ao  desenvolvimento  de  habilidades 

diferenciadas pelas mulheres e pelos homens.”44 Além disso, essa relação recíproca e desigual 

entre homem e mulher no matrimônio gera um trabalho não remunerado feminino – que são 

42  SARTÍ, Cynthia. Reciprocidade e Hierarquia: relações de gênero na periferia de São Paulo. Cadernos de 
Pesquisa, São Paulo (70): 38-46, agosto 1989. p. 45.

43 BIROLI, Flávia. O público e o privado. In.: Biroli, Flávia; Miguel, Luís Felipe. Feminismo e política: uma 
introdução. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 34

44 Idem., p. 35.
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as  atividades  domésticas  – que orienta  e  limita  a  vida  profissional  e  lazer  das  mulheres, 

enquanto  permite  maior  dedicação  ao  tempo  livre  do  homem,  seja  para  se  divertir  ou 

trabalhar. Ou seja, apesar de poder ser visto como uma possibilidade de melhora de vida, o 

casamento pode trazer, e na prática traz, tantas outras explorações e violências.

Roselia perdeu sua mãe com quarenta e cinco anos em um acidente de carro, – ela  

morreu  durante  o  expediente  enquanto  seu  patrão  dirigia,  e  havia  sido  a  vida  inteira 

empregada doméstica – e ainda abandonou seu emprego por ordem do marido. Após doze 

anos juntos, seu marido a abandonou, deixando-a só para prover a casa e criar seus filhos.  

Roselia não ficou todo seu casamento sem trabalhar, nos primeiros anos de matrimônio se 

manteve no mercado de trabalho. O período em que se voltou incondicionalmente para o lar, 

por pressão do marido, foram os anos finais de sua união. Desde então, ela vem buscando 

oportunidades de emprego como diarista e não mais mensalista45.  São mais de trinta anos 

atuando na área e nesses últimos quinze apenas como diarista.

1.1 “Como eu só tinha mãe, ela era doméstica!”

 O vínculo de Roselia com a mãe era muito forte, já que ela era filha única de mãe 

solteira, além de compartilharem a profissão em comum. E assim nos contou que sua mãe foi 

empregada também: “A vida toda. Sai da roça com oito, ela morreu com quarenta e cinco, ela 

trabalhou até  morrer.  Morreu  jovem,  trabalhou na  roça,  da roça  pra  doméstica”46. Não é 

incomum,  entre  os  estudos  sobre  emprego  doméstico,  sobretudo  aqueles  baseados  em 

entrevistas,  que  as  empregadas  domésticas  relatem  que  suas  mães  também  eram 

empregadas47. Poucas foram as falas diretas de Roselia sobre sua mãe como empregada, mas 

tentaremos explorar ao máximo tais referências para compreender como a divisão sexual do 

trabalho age na reprodução dessa força de trabalho específica.

A divisão sexual do trabalho é uma forma de dividir o trabalho baseada nas relações 

sociais48 de sexo. Ela está posta antes do capitalismo, mas é durante a consolidação desse 

45 Conforme artigo 1º da Lei Complementar nº 150 de 1º de Junho de 2015, define como empregado 
doméstico “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.” Por consequência, se entende por diarista a pessoa que trabalha menos de 
dois dias por semana para uma pessoa ou família. Lei Complementar nº 150 de 2015 disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp150.htm. Último acesso em 4 de Abril de 2017

46 PENTEADO, Roselia Aparecida. Entrevista 01  Op. Cit.
47 Ver, por exemplo, KOFES, S."Entre nós mulheres, Elas as patroas e Elas as empregadas". Op. Cit. pp. 189-

190.
48 Aqui, pretendemos utilizar o conceito de relação social trazido por Danièle Kergoat, a saber, de ser uma 
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sistema de produção que tal divisão toma os contornos que possui até hoje. No momento em 

que o capital separa a produção da reprodução, quando retira a produção do espaço privado e 

a  concretiza  no  espaço  público,  acaba  reforçando  uma  divisão  de  funções  já  existente, 

baseada no sexo. Direcionando assim, a esfera produtiva (entendida como produção de bens) 

aos  homens  e  a  esfera  reprodutiva  (entendida  como  produção  da  força  de  trabalho)  às 

mulheres.   Como demonstra Ana Alves: “O final do século XIX marca a constituição de 

espaços distintos: o privado e o público, excluindo as mulheres deste último.”49

O elemento que melhor permite observar essa separação entre o público e o privado é a 

família. Para Perrot, a família seria:

...  a  responsável  pelo  gerenciamentos  dos  “interesses  privados”,  cujo  bom 
andamento  é  fundamental  para  o  vigor  dos  Estados  e  o  progresso  da 
humanidade[...].  Elemento  essencial  na  produção,  ela  assegura  o  funcionamento 
econômico e a transmissão dos patrimônios. Como célula reprodutora, ela produz as 
crianças e proporciona-lhes uma primeira forma de socialização […]. Cadinho da 
consciência nacional, ela transmite os valores simbólicos e a memória fundadora. É 
a criadora da cidadania e da civilidade.50”

Foi dentro da família, esse grupo social situado na fronteira do público e do privado, 

que, segundo Rago, delimitou-se o modelo de feminilidade,  à:

… esposa-dona-de-casa-mãe-de-família […] cabia, agora, atentar para os mínimos 
detalhes da vida cotidiana de cada um dos membros da família, vigiar seus horários, 
estar  a  par  de  todos  os  pequenos  fatos  do  dia  a  dia,  prevenir  a  emergência  de 
qualquer sinal da doença ou desvio51 

Ao pai cabia o zelo pelo honra e respeito da família, era a autoridade máxima dentro do lar, 

colocada inclusive pelo Código Civil, estabelecendo certa incapacidade à mulher casada.52 

Cabia a ele o sustento da casa e a vida pública, incluindo o voto. Os filhos, por sua vez, eram 

tensão que corta o campo social, que produz certos fenômenos sociais entre grupos de interesses opostos. 
No caso da divisão sexual de trabalho os grupos sociais que se atritam são os sexos, produzindo tensão 
sobre temas relacionados ao trabalho e sua divisão. Ver KERGOAT, Daniele. Divisão Sexual do Trabalho e  
relações sociais de sexo. Tradução de Miriam Nobre In.: SÃO PAULO. Prefeitura Municipal Coordenadoria 
Especial da Mulher. Trabalho e cidadania ativa para as mulheres: desafios para as políticas públicas. 
Marli  Emílio (org.),  Marilane Teixeira (org.),  Miriam Nobre (org.),  Tatau Godinho (org.).  -  São Paulo:  
Coordenadoria Especial da Mulher, 2003, pp. 55-63

49  ALVES, Ana E. Santos. Divisão Sexual do Trabalho: a separação da produção do espaço reprodutivo 
da família. Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 11 n. 2, maio/ago. 2013, p. 281

50 PERROT, Michele. Funções da Família. In.: _______________. História da Vida Privada, 4: da 
Revolução Francesa à Primeira Guerra. Tradução Denise BOTTMANN. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1991, p. 105.

51 RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890-1930. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1985, p. 62.

52 PERROT, Michelle. História da Vida Privada, 4: da Revolução Francesa à Primeira Guerra.. Op. Cit p. 
121.
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responsabilidade da esposa, principalmente a educação inicial e as primeiras sociabilizações.

No entanto, esse é o modelo de família burguesa, que apesar de estar longe da realidade da 

família operária lhe foi imposta, numa tentativa de domesticação da classe trabalhadora. Diz 

Rago:  “A família  nuclear,  reservada,  [...]  instalada  numa habitação aconchegante  deveria 

exercer  uma  sedução  no  espírito  do  trabalhador,  integrando-o  ao  universo  dos  valores 

dominantes.”53 De modo geral, o próprio discurso operário do século XIX reproduzia a ideia 

de inferioridade das mulheres.

Denunciando a exploração do trabalho feminino sempre sob o ângulo do atentado 
ao pudor, o discurso operário reforça a representação da fábrica como espaço pouco 
indicado para a delicada presença feminina e, deste modo, a intenção de preservação 
da mulher contra a imoralidade do processo de trabalho atua no sentido de defender 
o espaço masculino na produção e de valorizar a força de trabalho do homem54

O discurso médico também foi nesse sentido. Legitimando a divisão sexual do trabalho, ele 

atribuía às mulheres características tidas por naturais, que as punham em submissão ao sexo 

masculino. Ser mãe é para o discurso médico a natureza de toda mulher, e o lugar da mãe  

nessa sociedade é o privado, o doméstico.

No  discurso  médico,  dois  caminhos  conduzirão  a  mulher  ao  território  da  vida 
doméstica: o instinto natural e o sentimento de sua responsabilidade na sociedade. 
Enquanto para o homem é designado a esfera pública do trabalho, para ela o espaço 
privilegiado para a realização de seus talentos será a esfera privada do lar. Tudo que 
ela tem a fazer é compreender a importância de sua missão de mãe, aceitar seu 
campo profissional: as tarefas domésticas, encarnando a esposa-dona-de-casa-mãe-
de-família.55

Sobre esse assunto, a divisão sexual do trabalho e suas consequências para a vida profissional 

das mulheres, Londa Schiebinger nos traz importantes reflexões. No seu livro O feminismo 

mudou a ciência?, ela demonstra como tal divisão interfere na vida de mulheres cientistas, 

ramo profissional composto majoritariamente por homens.

A tensão  que  as  mulheres  (e  cada  vez  mais  os  homens)  encontram  entre  vida 
familiar e carreira não é inteiramente uma questão privada. Desde o século XVIII o 
celebrado “indivíduo” tem sido, na verdade, o homem chefe-de-família.A cultura 
profissional foi estruturada para assumir que um profissional tem uma esposa que 
fica  em casa  (hoje  em dia,  às  vezes  um marido)  e  acesso  ao  seu  trabalho  não 
remunerado.56

53 RAGO, M. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890-1930 Op. Cit. p. 61
54 Idem. p. 68.
55 Idem. p. 75.
56  SCHIEBINGER, LONDA. O feminismo mudou a ciência?. Tradução Raúl Fiker. Bauru, São Paulo: 

25



Isso mostra que em nossa sociedade a divisão sexual do trabalho permanece um obstáculo 

para as mulheres ingressarem nas profissões.

Os arranjos domésticos são parte da cultura da ciência. Apesar da distinção histórica 
entre  as  esferas  doméstica  e  pública,  a  vida  privada  não  está  separada  da  vida 
pública.  E  o  conflito  que  muitas  mulheres  encontram  entre  família  e  carreira 
também não é apenas um assunto privado. A cultura profissional foi estruturada com 
o pressuposto de que um profissional tem uma esposa-do-lar, e se beneficia de seu 
trabalho não remunerado.57 

O fato é que, apesar da divisão sexual do trabalho relegar a mulher à esfera privada, apesar do 

capitalismo impôr às classes trabalhadoras um modelo de família que distancia as mulheres 

da rua, do público, de esferas produtivas, as mulheres das classes mais pobres sempre tiveram 

que conciliar o cuidado com sua casa e família, e o sustento das mesmas. Ou seja, enquanto 

se  fomentava  a  divisão  sexual  do  trabalho,  a  mulher  pobre  esteve  sujeita  a  jornadas  de 

trabalho dupla e aos juízos morais decorrentes disso.

Na prática, as mulheres também tiveram que entrar no mercado de trabalho, vender sua 

força de trabalho para sobreviver,  mas em condições muito desfavoráveis em relação aos 

homens. Sua força de trabalho era desvalorizada e renegada a funções tidas como femininas: 

“O trabalho para o qual as mulheres eram contratadas era considerado ‘trabalho de mulher’, 

dito como apropriado às suas capacidades físicas e produtivas, determinando a elas sempre as 

funções  mais  baixas  na  hierarquia  ocupacional  e  menores  salários.”58.  Nota-se  como  as 

diferenças  entre  os  gêneros  são  sexualizadas  e  naturalizadas,  atribuindo  à  mulher  uma 

domesticidade intrínseca. A divisão sexual do trabalho é, portanto, baseada na diferenciação e 

na hierarquização: a primeira  referente à separação em trabalho de homem e trabalho de 

mulher; enquanto que a hierarquização trata da colocação desse trabalho masculino como 

mais  produtivo  que  feminino.59 Assim,  no  bojo  da  consolidação  do  capitalismo  como 

estrutura dominante masculina, a mulher foi relegada à esfera do privado e da reprodução, 

utilizando-se  discursos  naturalistas  para  assentar  essa  diferença,  alegando  que  o 

distanciamento  da  mulher  ao  lar  poderia  comprometer  suas  “competências  domésticas”60 

EDUSC, 2001. pp. 42-3
57 Idem. p. 183
58 Idem, p. 283
59 Ver  KERGOAT, Daniele. Divisão Sexual do Trabalho e relações sociais de sexo. Op. Cit., pp. 55-56
60  ALVES, Ana E. Santos. Divisão Sexual do Trabalho: a separação da produção do espaço reprodutivo 

da família. Op. cit, p .283   . Apud. SCOTT, Joan W. A mulher trabalhadora. In: DUBY, Georges; PERROT, 
Michelle.  História das mulheres no Ocidente: o século XIX. Tradução de Claudia Gonçalves e Egito 
Gonçalves. Porto: Edições Afrontamento, 1991.
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além de atrapalhar sua função para a reprodução, o que colaborou para relegar às mulheres a 

serviços marginais e mal pagos.

 É,  nesse  cenário,  que  se  insere  o  trabalho  doméstico.  Tamanini,  se  valendo  da 

perspectiva de Saffioti, inclui o trabalho doméstico  no setor não capitalista de produção, que 

coexiste no modo de produção capitalista. Tal setor se apropriaria de “parcelas menores do 

produto social e não usufruiriam integralmente dos benefícios proporcionados pelo sistema 

capitalista”61,  inserindo-o  como exército industrial  de reserva.  A crítica a essa perspectiva 

econômica  defende  que  tal  teoria  exacerba  o  trabalho  doméstico  na  ótica  da  produção, 

caracterizando-o “essencialmente como produto (a mercadoria força de trabalho), o que acaba 

negligenciando  o  estudo  das  condições  e  das  relações  que  levaram à  constituição  desse 

processo de trabalho.”62 Além disso, colocar a mão de obra feminina como 

um  elemento  completamente  à  parte,  específico,  maleável,  como  se  ela  não 
participasse, no seu conjunto, das relações sociais existentes, mas fosse apenas uma 
secreção acessória das relações sociais.63 

Tais  teorias  revisionistas  pretendem  uma  abordagem  que  una  produção  e  reprodução 

“tentando fundamentar a análise das formas sociais da reprodução nas relações sociais de 

produção, e aprender sua evolução, em sua articulação com formas de desenvolvimento do 

capitalismo”64.

O que nos interessa nesse debate é a posição do emprego doméstico na sociedade de 

mercado,  e  as  consequências  para  as  mulheres  que  exercem  essa  profissão.  O  trabalho 

doméstico  é  subestimado  e  desvalorizado:  “uma  série  de  atividades  indispensáveis  para 

manutenção da formação social e efetivamente realizadas por mulheres não aparecem como 

trabalho”65. Além de isolado na esfera doméstica, e também invisibilizado dos pontos de vista 

econômico, ideológico e sociológico. 

61 TAMANINI,  Marlene.  Saúde  -  doença  na  Interação  entre  gênero  e  trabalho:  Um  estudo  das 
representações das Empregadas Domésticas. Op. Cit., p 29. Apud. SAFFIOTI. Heleieth Iara Bongiovani. 
Emprego doméstico e capitalismo. Petrópolis: Vozes, 1978.

62 HAKIKI-TALAHITE, Fatiha.  Por uma problemática do processo de trabalho doméstico. In.:  O sexo do 
trabalho. Andrée Kartchevsky … et. al.: tradução de Sueli Tomazini Cassal. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
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O trabalho executado pelos empregados domésticos não constitui  apenas relação 
externa de compra e venda de força de trabalho, mas também de modo de vida. O 
trabalho doméstico é uma responsabilidade da mulher,  culturalmente definida do 
ponto de vista social como dona de casa, mãe ou esposa. Esse trabalho dirigido para 
as atividades de consumo familiar, é um serviço pessoal para o qual cada mulher 
internaliza a ideologia de servir aos outros, maridos e filhos. O trabalho realizado 
para sua própria família é visto pela sociedade como uma situação natural, pois não 
tem remuneração e é condicionado por relações afetivas entre a mulher e os demais 
membros familiares, gratuito e fora do mercado.66

Assim, a divisão sexual do trabalho, bem como a separação das esferas pública e 

privada, constituiu no espaço das relações familiares e íntimas, distribuindo desigualmente os 

papéis na esfera doméstica.  Em uma perspectiva materialista e produtivista, como a de Ana 

Alves referenciando Saffioti, aborda que essa 

tradição de inferioridade, de subordinação e de desvalorização do trabalho da qual 
tem sido vítima historicamente a mulher contribuiu para a sua marginalização nas 
funções produtivas, educando-a de modo submisso para que o capitalismo extraísse 
o máximo de trabalho excedente.67

No nosso caso, a mãe de Roselia tinha um nível de escolaridade baixo, além de uma 

baixa  qualificação técnica  para  o  mercado de  trabalho que a  recebeu –  em um primeiro 

momento ao saírem da zona rural de Palmital para a urbana, e em seguida do interior para a 

capital,  quando chegaram em Curitiba. “Ficamos ali entre o Batel e Água Verde, daí uma 

parente nossa arranjou uma casa para minha mãe trabalhar, e daí minha mãe ficou lá e eu 

fiquei com minha tia por um tempo.”68 Disso podemos chegar à seguinte conclusão: que, para 

a mãe de Roselia, diante da experiência profissional de trabalho com a terra, e com o lar,  

durante o tempo que foi casada e morava na zona rural, o emprego doméstico é a categoria 

profissional  de  mais  fácil  adesão  no  meio  urbano,  justamente  pela  posição  do  emprego 

doméstico  no  mercado  de  trabalho  (por  ser  considerado  menos  produtivo  e  irrelevante 

enquanto produção)  e  pelos  valores  atribuídos  a  ele  (vinculado a  características tidas  por 

femininas, por ser um “trabalho de mulher” e naturalizar o saber de cuidar de um lar a uma 

mulher). Demonstrando como “as mulheres 'são expostas à vulnerabilidade durante o período 

66 MELO, Hildete Pereira de.  O Serviço Doméstico Remunerado no Brasil: de criadas a trabalhadoras. 
Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Junho de 1998. p. 2. Disponível em: 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2423/1/td_0565.pdf  

67 ALVES, Ana E. Santos. Divisão Sexual do Trabalho: a separação da produção do espaço reprodutivo 
da família. Op. Cit., p. 282.
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de desenvolvimento por suas expectativas pessoais (e socialmente forçadas) de que serão as 

principais responsáveis pelo cuidado com as crianças'”69 e da residência. No momento em que 

são cerceadas as condições de uma melhor qualificação, quando a divisão sexual do trabalho 

lhe coloca como improdutiva para a esfera pública, é o seu valor como mulher na sociedade 

de mercado, é a atividade remunerada na esfera particular da família (de outra pessoa) que 

resta para essas pessoas conseguirem seu rendimento

Para nossa entrevistada, vale a mesma afirmativa de sua mãe, salientando o fato de 

Roselia à época ser ainda uma criança; lhe foi privado o estudo (completou a quarta série), 

parte considerável de sua infância,  e até mesmo um maior contato com sua mãe por sua 

condição de ser filha única,  de uma solteira,  morando em uma metrópole desconhecida e 

precisando sobreviver.  Não  é  à toa que morar  na casa dos patrões  não foi  uma escolha 

espontânea, mas sim uma estratégia de sobrevivência.

1.2 Morando com a patroa

Não deve ser fácil sair do interior e chegar em uma cidade grande com onze anos, e ter 

que mudar toda a sua rotina. Soma-se a isso o fato de, a partir de então, ter que morar na casa  

de uma família que não é a sua (ver sua mãe apenas nos finais de semana que for possível), 

prestando serviço doméstico a eles.  A partir desse momento, Roselia passou a viver de modo 

intenso a rotina de uma empregada doméstica. Historicamente há um significado social para a 

prática das empregadas residirem na casa dos patrões, para além da visão arcaica que imperou 

e até reverbera na nossa sociedade de que mulher tem hora para estar na rua,  a  honra e 

honestidade  das  empregadas  poderia  se  questionada  pelos  patrões,  correndo  risco  de 

desemprego. Contudo, é outro significado social que se faz relevante para o caso de Roselia, a 

saber, o fato de os patrões assumirem um poder simbólico de pais.70 Como podemos perceber 

em uma das falas de Roselia:  “É difícil porque peguei uma época que eu tinha vindo da roça, 

aí a criança que vem da roça é diferente da criança da cidade, que daí você tem que obedecer 

a tudo e a todos.”71 Na sequência dessa mesma fala, podemos notar outro aspecto de se viver 

na casa de patrões, as relações íntimas que perpetuam práticas paternalistas

A patroa chegava no final do mês “Ah, esse mês eu vou te dar em roupa, pode 
ser?!”, tá bom beleza. Chegava final do mês, não tinha roupa, não tinha dinheiro. No 
outro mês era a mesma história, daí eu reclamava com a mãe, saí de uma casa e ia 

69 Ibidem, p. 35. Apud. OKIN, Susan. Justice, gender, and the family. Nova York, Baisc Book, 1989
70  BRITO, Marcelo. Empregadas Domésticas: intimidade e distanciamento nas relações de trabalho. 2012. 

(Apresentação de Trabalho/Comunicação). Apud.  DA MATA, Roberto. A casa e a rua: Espaço, 
Cidadania, mulher e morte no Brasil. RJ: Ed. Guanabara Koogan, 1991.

71 PENTEADO, Roselia Aparecida. Entrevista 01 Op. Cit.
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para outra. Daí às vezes vinha um trocadinho, uma muda de roupa, mas era bem 
complicado, eu tinha que dizer amém para tudo.72

Nessa  fala  observamos  que  as  práticas  paternalistas  podem  ser  transformadas  em 

desvalorização  do  trabalho,  ao  atribuir  um  valor  não  monetário  à  força  de  trabalho  da 

empregada doméstica. Aqui o salário não existia, era mero instrumento discursivo para se 

manter uma mão de obra barata. O valor do trabalho de Roselia era calculado no teto que a 

acolhia, na comida que ganhava e nos regalos que, esporadicamente, lhe eram dados. “Olha 

foi difícil, porque “esse mês vou te dar roupa, no outro mês vou te dar o salário”, chegava no 

final do mês nem roupa nem salário. Até achar uma casa que finalmente eu fui ganhar meu 

salário”73

Outro aspecto do emprego doméstico que Roselia experienciou intensamente, quando 

foi morar na casa de patrões, foi o da violência física e psicológica e inferiorização: “Ah, isso 

sempre né, quase diário. Qualquer coisa errada que fazia, pelo fato de ser criança na época, 

talvez por isso, daí eles vinham com agressividade, com palavras que doem e a gente não 

esquece”74

Aqui a memória da violência vem junto com a reiteração do fato de que ela era uma 

criança,  demonstrando  a  já  referenciada  possibilidade  de  poder  simbólico,  similar  à 

paternidade  que os patrões têm ao permitir que a empregada more  com eles. Notam-se duas 

perpetuações de vínculos paternalistas: uma é a herança escravocrata que atrela o castigo ao 

trabalho; outra seria a violência contra mulheres e crianças na esfera privada. Sobre isso, 

comenta Soihet: “A violência surgia, assim, de sua incapacidade de exercer o poder restrito 

sobre a mulher, sendo antes uma demonstração de fraqueza e impotência do que de força”75, 

por parte do homens, que praticariam a violência para “manter na linha” mulheres e crianças, 

consideradas como incapazes. Isto só é possível pela localização do emprego doméstico na 

sociedade de  mercado,  o  trabalho remunerado no domicílio  não é  atingido pela  ética  de 

justiça preponderante na esfera pública. 

Às vezes sim. Porque você faz o serviço e não está bom, ela não faz e ainda reclama 
de como a gente faz. A gente faz o melhor que pode, e às vezes sai um grito daqui, 
um grito dali, “não passa o pano nesse, não põem esse produto”. Eu penso que as 
pessoas tem que ter um pouco mais de educação, de respeito pela gente, porque a 
gente está lá limpando né, fazendo o que eles não podem fazer. Hoje em dia são 

72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 Ibidem.
75 SOIHET, Raquel. Mulheres pobres e violência no Brasil urbano. In.: História das mulheres no Brasil. 

Organização Mary Del Priore. São Paulo: Contexto, 2001, p. 370.
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poucos, mais ainda existe.76

Outro fator a ser levado em consideração nessa experiência de Roselia na casa dos 

patrões  é  a  domesticação  a  qual  as  empregadas  nessas  situações  estão  sujeitas,  segundo 

Kofes: 

À domesticidade, ser definida pelo doméstico, sobrepõe-se, para a empregada, ser 
domesticada  no  sentido  do  treinamento  dos  hábitos  culturais  sob  a  atitude 
mando/obediência. Domesticar é 'querer que você faça da maneira como queremos 
que você faça'. E isto é fundamentalmente o que é esperado da empregada77. 

Com isso “é a condição de mulher que é negada à empregada para afirmá-la apenas na 

sua dimensão de trabalhadora [..] A empregada doméstica entra para substituir a patroa”.78 

Chegamos no âmago da relação entre patroa e empregada, a saber, a tensão contínua 

que as aproxima e as afasta cotidianamente. Mandar e obedecer, patroa e empregada, fazem 

parte de uma mesma moeda, fruto da segregação arbitrária da mulher à esfera doméstica e 

reprodução. Em nenhuma fala Roselia deixa explícito as imbricações de seu relacionamento 

com suas patroas,  já que afirma gostar de todas as patroas que tem hoje, porém outra fala  

relevante para ressaltar as peculiaridades das relações sociais de sexo no âmbito do trabalho 

doméstico é a seguinte: “Tinha uma patroa tão boazinha e o patrão tão ruim, ele me bateu, 

brigou com a mãe dele que veio em minha defesa. Daí saí da casa dele e fui trabalhar com a 

mãe dele.79” Nesse caso, após ser agredida por seu patrão, Roselia foi amparada pela mãe do 

mesmo, indo com ela trabalhar, uma amostra de quão ambíguas podem ser as relações de 

afeto nessa categoria de trabalho. Ambíguas e complexas, pois no seu ambiente de trabalho 

ela tem de manter vários tipos de relações – de um modo com o patrão, de outra maneira com 

a patroa, os filhos, avós, etc. - que estão dentro da esfera íntima da família. De modo geral,  

isso exige um maior  esforço para fazer  valer  seus  direitos  quando necessário,  ao mesmo 

tempo que possibilita  alternativas  geradas  por  relações  paternalistas,  como nesse caso de 

Roselia que foi acolhida pela mãe de seu ex-patrão.

Sobre  a  complexidade  das  relações  mantidas  pelas  empregadas  domésticas  no  seu 

ambiente de trabalho, vale ressaltar algo que não está presente no discurso da entrevistada 

mas perpassa a realidade da grande maioria das profissionais dessa área, a saber, a questão da 

solidão no trabalho. Diz Saffioti: “ De fato, a empregada doméstica não tem um grupo de 

76 PENTEADO, Roselia Aparecida. Entrevista 01 Op. Cit.
77 KOFES, S. Entre nós mulheres, Elas as patroas e Elas as empregadas. Op. Cit. p. 191
78 Ibidem, p. 192-3
79 PENTEADO, Roselia Aparecida. Entrevista 01 Op. Cit.
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trabalho  no  qual  integrar-se.  […]  O fato  de  a  patroa  colaborar  nos  afazeres  domésticos 

aproxima-se  da  empregada,  criando  um  clima  de  afetividade  propício  à  adaptação  da 

empregada  ao  trabalho.”80 Provavelmente  a  mãe  do  ex-patrão  não  ajudava  Roselia  nos 

afazeres  domésticos  mas,  pelos  arranjos  no  interior  da  família,  talvez  foi  quem  tivesse 

maiores condições de desenvolver laços afetivos com ela. Os mesmos laços afetivos podem 

explicar também como ela permaneceu trabalhando para essa família por tanto tempo, mas 

mudando entre os núcleos familiares que a compunham.

Outro assunto expressivo, que não necessariamente tem a ver com o fato de morar na 

casa de patrões, porém é extremamente significativo para compreender as experiências de 

empregadas domésticas, e a vivência da Roselia em particular, é sobre os acordos trabalhistas 

feitos com os patrões.  Quando questionada sobre o pagamento dos impostos trabalhistas em 

nossas entrevistas respondeu o seguinte:

Não, porque na verdade eu nunca trabalhei  registrada. Porque assim ó: eu estou 
numa família há 14 anos, comecei de babá cuidando do nenê dela. Daí de babá eu  
fui para doméstica, o que quer dizer: eu de babá, cozinheira, lavadeira, passadeira, 
tudo num papel só. Hoje em dia não, cada um faz uma função. Daí o que aconteceu? 
Eu fiquei acho que uns 5 anos corrido com eles, nunca fui registrada, mas naquela 
coisa também de “ah, mas não precisa! A hora que eu quiser sair eu saio” Um erro, 
boa parte é da gente, não é só dos patrões não. Daí eu saí de doméstica por causa do 
marido, depois voltei de diarista pra eles, depois voltei mensalista de novo. Enfim, 
resumindo, 14 anos. Daí a mãe dele, a mãe do patrão, chegava e falava pra mim: 
“Por quê você não leva eles na justiça? Eles tem que te pagar”. É que eu tinha um 
problema na perna – hoje já estou bem, graças a Deus – e eu estava lá nessa época.  
Daí eu falei que não tinha coragem de fazer isso. E realmente, se eu ferrar com eles  
eu perco o emprego, e eu precisava do emprego: sozinha para criar os meninos. 
Então um pouco da culpa é da gente também. Mas décimo terceiro, salário e essas 
coisa, férias...  Não davam férias,  mas pagavam as férias em dinheiro,  porque eu 
preferia também, tinha duas bocas aqui, e eles eram pequenos. Mas eles iam viajar e 
eu ficava, ia trabalhar e folgava, não ia todos os dias, mas ia, daí ficava dois dias em 
casa, daí ia de novo, e eles viajando curtindo as férias.81

Deste  trecho  do  depoimento  de  Roselia,  podemos  demonstrar  como  relações 

paternalistas e afetivas são usadas para desvalorizar e afastar ainda mais o trabalho doméstico 

da  ética  trabalhista  dominante  na  esfera  pública.  Com essa  fala  percebemos  como  essa 

categoria de emprego ainda se mantém em relações de poder próprias do ambiente privado, 

típicas  de  relações  familiares,  no  qual  ainda  impera  um senso  de  justiça  distorcido  que 

reproduz a violência contra a mulher.

Na  experiência  de  muitas  mulheres,  a  proteção  à  privacidade  na  família  e  nas 

80 SAFFIOTI, H. Emprego doméstico e Capitalismo  Op. Cit., p. 75
81 PENTEADO, Roselia Aparecida. Entrevista 01 Op. Cit.

32



relações  afetivas  corresponderia  a  resguardar  um espaço  de  violência  contra  as 
mulheres;  não  protegeria  afetos,  mas  agressores.  […]  Em  outras  palavras,  a 
liberdade para violentar, humilhar e manter a mulher em posição de objeto é que 
seria mantida.82 

1.3 “Ele queria que eu ficasse em casa” 

Após esses  anos  morando na casa  de  patrões,  Roselia  se  casou e  foi  construir  sua 

família,  em Colombo (região metropolitana de Curitiba),  onde vive até hoje.  Aqui,  nossa 

entrevistada passa a viver mais intensamente um outro lado da vida de empregada, que é lidar 

com representações diferentes de uma mesma mulher, a empregada e a dona de casa. Patroa e 

empregada, faces de um mesmo estereótipo de mulher engendrado no bojo da divisão sexual 

do  trabalho  que  construiu  uma  noção  de  feminino  intimamente  atrelada  à  família  e  à 

domesticidade. Quando perguntada sobre sua rotina no período em que esteve casada, Roselia 

respondeu: “Era difícil né? Porque você tem que fazer fora, chegar em casa e fazer também. 

Na verdade doméstica em casa, doméstica fora. Mas a gente vai indo, com jeitinho a gente dá 

um  jeito.”83 Deixando  claro  a  dupla  jornada  de  trabalho  que  fazia,  fora  de  casa  como 

empregada  e  dentro  de  casa  como  “dona  de  casa”.  Flávia  Biroli  nos  lembra  que,  no 

casamento há :

padrões de gênero socialmente estruturados que envolvem as mulheres em 'ciclos de 
vulnerabilidade  socialmente  causada  e  distintamente  assimétrica'.  [...]  Por  outro 
lado, quanto ao trabalho não remunerado feito pelas mulheres na esfera doméstica, 
ele ao mesmo tempo que orienta – ou limita – suas possibilidades de exercício do 
trabalho remunerado e o usufruto do tempo para as mulheres ao lazer, mas é o que  
possibilita a dedicação ampliada do tempo dos maridos ao trabalho ou lazer.84

Ela chegou quase a apanhar certa vez: 

Uma vez cheguei em casa as 8, quase apanhei do marido […] Acho que não era 
ciúmes não, mais machismo. 'Você tem que ficar em casa, não pode trabalhar fora'. 
Então tive que sair do emprego por causa disso. Assim a família dele me chamava 
de  preguiçosa  porque  não  ia  trabalhar,  mas  ninguém  entendia  o  que  estava 
acontecendo aqui dentro. 85

Essa experiência de Roselia nos permite voltar à questão da divisão sexual do trabalho e 

82 BRIOLI, F. Feminismo e política: uma introdução, Op. Cit. p. 42.
83 PENTEADO, Roselia Aparecida. Entrevista 01 Op. Cit.
84 BRIOLI, F. Feminismo e política: uma introdução, Op. Cit p. 49-50. Apud. OKIN, Susan. Justice, gender, 

and the family. Nova York, Baisc Book, 1989, p. 138.
85 PENTEADO, Roselia Aparecida. Entrevista 01 Op. Cit.
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de como tal divisão impôs uma situação de vulnerabilidade à mulher pobre, que sofre pela 

pressão de ter que zelar pela casa, do dinheiro para mantê-la, de cuidar dos filhos. E se não 

cumprir seus papéis poderá sofrer justificadamente uma agressão. 

A mulher pobre, cercada por uma moralidade oficial completamente desligada de 
sua realidade, vivia entre a cruz e a espada. O salário minguado e regular de seu 
marido chegaria a suprir as necessidades domésticas só por um milagre. Mas a dona 
de casa, que tentava escapar à miséria por seu próprio trabalho, arriscava sofrer o 
pejo da “mulher pública”. 86

Mas será que essa condição se aplica às patroas de Roselia? Digo, será que as mulheres 

de  classes  sociais  mais  abastadas  estão  na  mesma  condição  que  as  mulheres  de  classes 

pobres? Raquel Soihet nos ajuda a compreender tais questões:

A vida familiar destinava-se, especialmente, às mulheres das camadas mais elevadas 
da sociedade,  para  a  quais  se fomentavam as  aspirações ao casamento e  filhos, 
cabendo-lhes  desempenhar  um  papel  tradicional  e  restrito.  Quanto  àquelas  dos 
segmentos  mais  baixos,  mestiças,  negras  e  mesmo  brancas,  viviam  menos 
protegidas e sujeitas à exploração sexual.87

A família nuclear burguesa ainda é o modelo de família nas sociedades ocidentais. Não 

é de admirar, portanto, que alguns aspectos da atual realidade das mulheres trabalhadoras se 

assemelhem com a experiência das mulheres proletárias do século XIX e início do XX. A 

própria situação de “ter uma empregada” ainda é um status social, que está ao alcance dessas 

“mulheres das camadas mais elevadas da sociedade”.  Essas mesmas mulheres são as que 

terão acesso, ainda que limitado é bem verdade, a melhores empregos. Logo, a empregada 

doméstica para a patroa representa a possibilidade de se libertar das funções domésticas, ao 

mesmo tempo que é expressão do acesso que a patroa tem a empregos melhores remunerados, 

a ponto de pagar outra mulher que limpe, arrume, passe, cozinhe. Não pretendo afirmar que 

as mulheres burguesas estão livres de abusos e violências de gênero, apenas reforço o caráter 

desigual de oportunidades e de condições que a mulher pobre encara, e como isso limita tanto 

sua inserção no mercado de trabalho como sua própria vida privada.

 Para além da  violência psicológica contida na ameaça de agressão há, nessa parte do 

depoimento, também a postura negativa da família que não compreende  a submissão  de 

Roselia à vontade do marido e a julga por não ajudar nas contas de casa. Roselia só voltou  ao 

86 FONSECA, Cláudia. Ser mulher, mãe e pobre. In.: História das Mulheres no Brasil. Organização Mary 
Del Priore. São Paulo: Contexto, 2001, p. 516.

87 SOIHET, Raquel. Mulheres pobres e violência no Brasil urbano. Idem, p. 368.
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serviço  de doméstica quando o pai de seus filhos os abandonou. Logo, como sua mãe, teve 

que criar seus filhos sem o auxílio do pai. Esse questão do abandono masculino é antiga. 

Cláudia Fonseca, analisando processos de guarda de menores do início no século XX aqui no 

Brasil, constata: “O homem que não queria mais viver com sua esposa podia simplesmente 

sumir,  esperando  que  sua  mulher  desse  conta  de  sustentar  a  família”88.  Isso  reforça  a 

vulnerabilidade que estas mulheres encaram. Percebe-se a situação privilegiada do homem 

diante da construção social da ideia de mulher-esposa-mãe-dona-de-casa, ele pode se abster 

da educação dos filhos, ainda que pague uma pensão, é a mulher quem terá o esforço diário 

de equilibrar sua funções, as responsabilidades a ela imposta.

Para criar seus dois filhos Roselia teve auxílio de suas vizinhas e comadres, também 

empregadas domésticas.

Daí o que fazia? As minhas vizinhas do lado, que essas duas são minhas comadres 
agora,  daí  uma  olhava,  outra  olhava  para  levar  pra  escola,  daí eu  ligava:  “Já 
comeram, já se arrumaram? Então tá na hora de ir pra escola”, então eles iam para 
escola  ou  a  vizinha  levava quando  eram muito  pequenos  […] Daí  o  filho  dela 
cresceu com a gente.  Então quando eu tive que ir trabalhar,  daí  os meus filhos 
cuidaram do filho dela. É uma história bonita. Nós somos até hoje unidos. 89

Assim, a partir das redes de afeto se pode construir estratégias efetivas de resistências à 

marginalização, vulnerabilização, e violência as quais as mulheres, sobretudo as empregadas 

domésticas, estão sujeitas. Ana Ferreira Rocha, em usa pesquisa sobre o circuito da dádiva 

entre  mulheres nas freguesias de São Gabriel – BA, nos ajuda a entender como é possível 

surgir e para que serviriam essas redes de solidariedade. Ela estuda um cenário um pouco 

diferente da realidade de Colombo,  baseada na “freguesia”, que seria essa comunidade onde 

a  ideia  de doméstico é  ampliada,  normalmente  situada no meio  rural,  com suas  próprias 

hierarquias e códigos de condutas, onde há uma definição e aceitação do papéis de homens e 

mulheres, na qual “a esfera doméstica se constitui como reduto de poder, de sabedoria e , 

habilidade feminina”.90 Apesar disso, o circuito da dádiva se inicia através da maternidade, 

quando uma mulher dá à luz é que a comunidade de mulheres se volta para auxiliá-la no 

cuidado da criança e da casa, construindo um “ sentimento de pertença mais amplos que os de 

parentesco,  servindo,  assim,  para  a  coesão  do  grupo  de  mulheres”91.  Ou  seja,  a  rede  de 

solidariedade se forma a partir do circuito de dádiva instaurado pela maternidade, e se volta 

88 FONSECA, Cláudia. Ser mulher, mãe e pobre.. Op. Cit. p. 523
89 PENTEADO, Roselia Aparecida. Entrevista 01 Op. Cit.
90  ROCHA, Ana Ferreira. Gênero, reciprocidade e reprodução social: o circuito da dádiva na prática da 

“freguesia” entre mulheres de São Gabriel-BA. Viçosa, MG, 2008, p. 76.
91 Idem, p. 84.
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para a manutenção e reforço da identidade feminina enquanto grupo. 

Entendendo rede por  “conjunto  de sujeitos  que,  através  da manutenção de relações 

interpessoais  –  amizade  ou  camaradagem  –  permite  conservar  e  esperar  confiança  e 

fidelidade”92, podemos concluir que a relação mantida por Roselia e sua vizinha permitiu a 

ambas  enfrentar  as  dificuldades  que  mães  solteiras  e  trabalhadoras,  sem  essa  família 

estendida para dar suporte, encaram. Seus vínculos afetivos, de camaradagem ou amizade, 

cultivados por morarem próximas, por trabalharem na mesma profissão, por terem filhos de 

idades próximas, enfim, por uma natural empatia de compartilharem experiências de vida 

quase iguais enquanto mulheres, permitiram que elas criassem e sustentassem essa relação de 

solidariedade frente à s necessidades que encontravam. E se é necessário para essas redes de 

afeto se construírem na dádiva ou na confiança, temos nas trocas de favores entre Roselia e 

sua vizinha a fonte para se criar tal rede: os favores para além de uma caridade vem pela 

necessidade, levar os filhos da vizinha na escola enquanto ela trabalha, por exemplo, é uma 

necessidade que tanto Roselia quanto sua amiga terão, e o favor inicial é o que inaugura o 

circuito de dádiva.

Sobre a vulnerabilidade feminina em ocasiões de divórcios, nos quais a mãe fica com a 

guarda das crianças, Biroli afirma que:

Essa vulnerabilidade tende  a ser  ainda maior  quando os  casais  se separam e  as 
mulheres  permanecem responsáveis  pelos  filhos.  Nos casamentos convencionais, 
até mesmo o poder relativo das mulheres na definição da vida doméstica e afetiva 
[…] pode ser reduzido diante da autoridade proveniente dos recursos materiais e de 
representações patriarcais da autoridade masculina.93

De fato, a questão da guarda dos filhos é outro assunto que demonstra a vulnerabilidade 

que por vezes as mulheres são expostas. Dentro do modelo de família burguesa o pai é o 

senhor da casa, e tem plenos poderes sobre sua prole e sua esposa. Quando do desquite ou 

separação de corpos, a prioridade da guarda sempre é do pai, e para tanto os argumentos que 

desqualificam a mãe são conhecidos, da incapacidade da mulher se cumprir seu papel de mãe, 

seja porque está trabalhando fora de casa, seja pela sua “idoneidade”. Sobre o caso da guarda 

dos  filhos  de Joaquim e Eutherpe,  ocorrido  1925 em Porto  Alegre,  Cláudia  Fonseca  nos 

lembra desses argumentos, onde a mulher é tida como uma :

92 Sobre o conceito de rede e dádiva ver: CAILLE, Alain. Nem holismo nem individualismo metodológicos: 
Marcel Mauss e o paradigma da dádiva. Rev. Brás. Ci. Soc., São Paulo, v. 13, n. 38, 1998, p. 14.. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69091998000300001. 
Acesso em 04 de Abril de 2017

93 BIROLI, F.  Feminismo e política: uma introdução. Op. Cit. p. 58.

36

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69091998000300001


… ameaça à moralidade pública, ao bem -estar das gerações futuras, à integridade 
da nação! […] Num cálculo hábil da mentalidade de seus juízes, Joaquim também 
apela para a preocupações higienistas. O escândalo do adultério é completado pela 
degenerescência  moral  e  física  de  toda  espécie;  jogo,  doença,  cor  de  pele, 
libertinagem sexual.94 

Aos poucos,  graças às lutas feministas  do século XX, as mulheres foram ganhando 

vantagem sobre a guarda dos filhos. Porém, tal prioridade se construiu graças ao mito da 

maternidade,  que  naturaliza  os  sentimentos  maternos  às  mães,  o  que  de  fato  gerou  uma 

sobrecarga e vulnerabilidade das mulheres solteiras que tinham que trabalhar, cuidar de casa e 

dos  filhos  sozinhas.  A situação por  aqui  mudou,  porém bem recentemente.  Em 2014 foi 

promulgada a Lei nº 13.058 que altera os artigos 1.583, 1.584, 1.585 da Lei nº 10.406 de 

2002, seu Capítulo IX Da Proteção da Pessoa dos Filhos, que trata da guarda dos filhos. O 

artigo 1.583, que antes se lia, “No caso de dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal 

pela separação judicial por mútuo consentimento ou divórcio direto consensual, observar-se-á 

o  que  os  conjugues  acordarem sobre  a  guarda  do  filhos”;  agora  se  lê:  “A guarda  será 

unilateral  ou  compartilhada”.  No  seu  parágrafo  2,  afirmava:   “A guarda  unilateral  será 

atribuída ao genitor  que revele  melhores  condições  para exercê-la  e,  objetivamente,  mais 

aptidão aos filhos os seguintes fatores: I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo 

familiar; II – saúde e segurança, III – educação”. Hoje se lê em tal parágrafo: “Na guarda 

compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada 

com a mãe e o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos”, 

tendo sido revogado os três itens que se seguiam.95 

Assim, hoje se assiste a um aumento considerável de guardas compartilhadas entre pais 

divorciados, contudo tal realidade é muito recente, como o caso de Roselia pode demonstrar. 

Até bem pouco tempo atrás a prática das mães ficarem com seus filhos após a separação era 

muito comum, fazendo com que as mulheres arcassem com o ônus do divórcio ao ter que dar 

conta de tudo sozinha, apesar de pagas ou não as pensões pelo marido.

Portanto, observamos que no caso de Roselia muitos dos padrões sociais e econômicos 

desse tipo de emprego foram reproduzidos. Através de sua experiência profissional, percebe-

se como o trabalho doméstico se caracteriza, sobretudo pelo caráter paternalista da relação 

patroa e empregada.  Além disto,  como observamos na situação de Roselia,  quase não há 

perspectiva de melhoria no emprego, impedindo assim uma mobilidade social. A dedicação 

94 FONSECA, C. Ser mulher, mãe e pobre Op. Cit. p. 512.
95 As informações contidas nesse parágrafo foram retiradas do seguinte documento: BRASIL. Decreto-Lei nº  

10.406 de 2002 de 10 de Janeiro de 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Último acesso em 04 de Abril de 2017.
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quase integral nas casas onde trabalhava somada às atribuições familiares e à posição de dona 

de casa em sua residência resultaram na pressão do marido para que Roselia largasse seu 

emprego. No entanto,  quando precisou assumir a função de chefe de família no lugar do 

marido, retornou ao emprego doméstico, porém como diarista e não mais mensalista.  Isso 

demonstra  como a  lei  não  altera  o  caráter  informal  do  emprego doméstico,o  mercado,  a 

grosso  modo,  se  adaptou  à  LCP 150  buscando   relações  de  trabalho  menos  duradouras, 

relações nas quais a lei não toca.   
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CAPITULO II

 Miriam Adriane de Oliveira

Miriam Adriane de Oliveira, curitibana, mãe de um casal de filhos, nasceu no dia 18 de 

julho de 1974, e com pouco menos de um ano foi morar com sua família em Colombo (região 

metropolitana de Curitiba), cidade em que reside até hoje. Sua mãe era empregada doméstica, 

havia largado a ocupação um pouco antes de Miriam nascer, “porque já eram muitos filhos 

para cuidar”96.  Seu pai,  conforme a entrevistada, “trabalhou de um tudo, de estivador até 

segurança noturno”97; e dentre os dez irmãos, ela é a antepenúltima. Ela recorda de brincar 

com os sobrinhos quando criança, justamente por essa diferença de idade entre seus irmãos. 

Entrou na escola com 6 anos e concluiu a quarta série. 

Então é porque naquela época não tinha colégio próximo, e porque minha mãe não 
podia dar para gente o que a gente precisava, então ela preferia já mandar a gente ir 
junto com as irmãs mais velhas para ter uma noção do trabalho, para a gente já 
começar a se cuidar sozinha.98

Nesse  momento  ela  começou,  pela  vontade  de  sua  mãe,  a  ajudar  nos  afazeres 

domésticos, e por vezes acompanhava as irmãs no trabalho – todas suas irmãs trabalharam de 

empregadas domésticas também – “... era mais uma brincadeira que um trabalho. Porque era 

para distrair o filho da patroa enquanto minha irmã estivesse fazendo o almoço, estivesse 

limpando a casa”99, ou seja, era uma ajuda prestada às irmãs nos dias mais atarefados. A suas 

irmãs mais velhas, dentro de sua casa, cabia também a função de cuidar dos irmãos e irmãs 

mais novos, incluindo a pequena Miriam, possibilitando que a mãe delas pudesse dar conta 

de cuidar da casa. Isso mostra, mais uma vez, a questão, já trabalhada no capítulo anterior,  da 

divisão sexual do trabalho, que relega as mulheres ao espaço privado da casa e às funções 

domésticas, o que, por consequência, leva a uma inferiorização nos espaços públicos e uma 

subalternidade ao marido na esfera privada. O pai dela, por sua vez, era alcoólatra, o que 

dificultava muito a relação dentro do lar por sobrecarregar a mãe nas exigências cotidianas da 

família:

Meu pai era bastante ausente. Pelo vício dele. Ele não era um alcoólatra violento ou 

96
OLIVEIRA, Miriam Adriane de. Entrevista 02  Curitiba, março./17. Concedida a Gabriel Almeida Miranda 

97 Idem.
98 Idem.
99 Idem.
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que saía para bar, ele bebia dentro de casa, ali ele dormia, ali ele ficava. A relação 
com  minha  mãe  era  explosiva  porque  ela  via  os  filhos  passar  fome,  e  as 
necessidades, e daí a gente tomava coro até para pedir um pão. Ela não podia dar, se 
estressava e … Então a nossa relação era de muito stress mesmo porque não tinha e  
aquele monte de filho pedindo.100

Percebam a situação delicada da mãe de Miriam. Impossibilitada de trabalhar por causa 

dos filhos, que eram muitos, e da casa, que aprendia nos seus afazeres, frustrada por não ter  

condições materiais de atender às necessidades das crianças, abandonada pelo marido que se 

limita apenas a trabalhar fora de casa e não a auxilia nas funções privadas, ela tem poucas 

opções para dar aos filhos algo melhor. Como havia feito com suas outras filhas, restou a ela 

dar à Miriam o mesmo destino. Assim, ela deixou de acompanhar as irmãs nos seus serviços 

e começou a trabalhar, por volta de seus 14 anos, por iniciativa de sua mãe que ouviu no 

rádio uma oferta para trabalhar na casa de uma família em Curitiba. A própria mãe acertou os 

termos e entregou sua filha aos novos patrões. A partir daí ela passou a morar na casa deles.

Foi  assustador  porque  a  minha  mãe  ouviu  no  rádio  uma  pessoa  que  estava 
precisando de empregada, ela simplesmente falou “Olha, tu arruma tuas coisas que 
você vai começar a trabalhar”.  Aí tem a rodoviária velha né?! Eu estava com uma 
bolsona enorme, tremendo, a mulher chegou “Oi, tudo bem?!” se apresentou para 
minha mãe e me levou para a casa dela, e eu fiquei trabalhando.101

Os primeiros  momentos  foram difíceis,  cuidar  de  uma casa  inteira  sozinha  é,  sem 

dúvida, uma enorme responsabilidade para uma criança. “Fazia do jeito que eu sabia fazer. 

Então levava muita bronca. Passava muito carão. Foi bem difícil”102. Foi quando Miriam se 

deparou com a dura realidade de uma empregada doméstica: só podia comer quando a patroa 

desse ordem, não podia comer o mesmo que os patrões, limitação no número de refeições, 

além do tratamento ríspido e agressivo por parte dos patrões.

Aos  15  anos  retornou à  escola,  trabalhando de  dia  e  estudando  à  noite,  graças  ao 

consentimento dos patrões com quem morava. Não conseguiu dar continuidade aos estudos, 

sempre  que  mudava de  casa  dependia ou dos  patrões  ou das  possibilidades  materiais  de 

prosseguir  com  os  estudos.   Ela  relata  que  não  ficava  muito  tempo  em  um  emprego, 

dificilmente conseguia ficar por mais de 1 ou 2 anos, pelas condições de trabalho que se 

apresentavam. Aliás,  esta é uma triste característica do emprego doméstico,  como mostra 

Saffioti ao comentar essa alta mobilidade da ocupação: “ … a empregada doméstica é vítima 

100 Idem.
101 Idem.
102 Idem.
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de uma insatisfação indefinível gerada pela própria modalidade de trabalho que desenvolve 

aliada à sua situação de subordinação”103 

Miriam morou nas casas em que trabalhava até conhecer seu ex-companheiro, e ir com 

ele morar aos 22 anos de idade. Aos 23 deu à luz ao seu primeiro filho, e aos 26 à sua filha. 

Quando ambos foram morar juntos, seu companheiro pediu que parasse de trabalhar como 

empregada, sugerindo montar um negócio deles; e assim aconteceu. Abriram um bar, depois 

uma lanchonete, e nunca dava certo. Segundo Miriam, ela ficava responsável por tudo, pela 

casa, pelos filhos, pelo negócio, enquanto seu companheiro se preocupava em manter seu 

vício  em  jogos.  Por  fim,  abriram  um  pesque  pague,  onde  ele  conheceu  outra  mulher, 

resultando  na  separação  do  casal.  A partir  de  então,  Miriam  voltou  a  trabalhar  como 

doméstica, porém, assim como Roselia, não mais como mensalista, mas sim como diarista. 

Reforçando a adaptação do mercado à LCP 150 que mantém a informalidade do emprego 

doméstico  na  forma  do  trabalho  da  diarista,  mais  barato,  sem  nenhum  contrato  ou 

regulamentação, onde o contratante possui muito mais privilégios que a contratada.

Alguns  fatores  aproximam  a  experiência  de  Roselia  com  a  vida  de  Miriam.  Um 

exemplo  é  a  iniciação  precoce  de  ambas  no  mercado  de  trabalho,  fator  permitido  pela 

tradicional socialização da meninas ainda quando crianças dentro desse espaço de afazeres 

domésticos. Ambas começaram a ajudar desde cedo em casa, e acompanharam suas irmãs, ou 

mãe,  enquanto  trabalhavam nas  casas  alheias  como empregadas.  A mãe de ambas foram 

empregadas. Porém, um fator bastante significativo que distancia as experiências de Roselia e 

Miriam é a questão racial. Ainda quando estava iniciando na profissão Miriam já percebia 

como a relação de patroas e empregadas era diferente quando esta última é uma mulher de 

cor.

Nesse capítulo, abordaremos sua vida a partir de três perspectivas, muito nítidas no 

discurso da entrevistada: o lugar do emprego doméstico numa sociedade de mercado e as 

consequências disso para as mulheres que trabalham nesse setor; os abusos e humilhações 

intrínsecos  a  esta  profissão;  e,  por  fim,  o  racismo  que  também compõe  as  relações  do 

emprego doméstico.  

2.1 O Emprego doméstico e classe: Uma perspectiva materialista

Antes  de  trazermos  o  ponto  de  vista  da  entrevistada,  e  sua  experiência  como 

empregada,  nos permitimos apresentar algumas especificidades do emprego doméstico.  O 

103 SAFFIOTI, H.  Emprego doméstico e Capitalismo.. Op. Cit., p. 67.
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trabalho  doméstico  assalariado  surge  no  bojo  da  consolidação  do  sistema  de  produção 

capitalista  e  da  sociedade  burguesa.  A mercantilização  da  sociedade  tornou  o  trabalho, 

exercido por séculos por servos e escravos, em ocupação remunerada, ao passo que o próprio 

ambiente de trabalho – a casa, o doméstico – também se transformava – a família burguesa 

diminuía e se tornava nuclear; o privado se torna o espaço fundamental da família, que é 

considerada a célula básica da sociedade moderna.  Desse processo, resultam as origens do 

emprego doméstico que experimentamos hoje. 

A redução das grandes casas aristocráticas, ao estilo dos Guermantes, abre espaço 
para o crescimento da 'empregada para todo serviço', por meio da qual a pequena 
burguesia urbana afirma suas pretensões. A profissão se proletariza e se feminiliza, 
numa conjunção clássica que indica sua relativa degradação na escala da estima 
social.104 

Estes dois processos – a mudança do modo de produção e a consolidação da sociedade 

burguesa –,  além de não serem excludentes  foram acompanhados de outro processo que 

permitiu  a  ampla  industrialização  da  sociedade,  a   saber,  a  já  tratada  divisão  sexual  do 

trabalho,  que  deixa  as  mulheres  responsáveis  pela  reprodução  da  mão  de  obra  numa 

sociedade  de  mercado.  Tais  movimentos  canalizaram as  atividades  exercidas  no  âmbito 

doméstico para a forma que conhecemos hoje, relacionadas a ideias como feminilidade e 

subalternidade, sempre desvalorizado. Assim, o emprego em domicílio se aproveitou de uma 

ampla  mão  de  obra  disponível  nas  mulheres  operárias,  que,  apesar  de  sofrerem com as 

exigências da divisão sexual do trabalho, de terem que cuidar das suas casas e filhos, foram 

trabalhar nas casas da burguesia, uma opção a ser considerada quando não lhe restava nada a 

não ser sua força produtiva. Assim, com mais de dois séculos de existência, essa ocupação se 

sedimentou sobre essa categoria social, a mulher pobre. Afirma Saffioti:

Na sociedade feudal, a servidão atingia homens e mulheres; na sociedade capitalista 
que se constituía, além da persistência de costumes que inferiorizavam socialmente 
a mulher, as leis davam a esta última tão somente a liberdade imprescindível para 
que ela pudesse vender livremente sua força de trabalho.105 

Contudo,  apesar  de  nascer  do  capitalismo,  o  emprego  doméstico  não  possui  uma 

característica produtivista. Ou seja, há uma contradição fundamental própria dessa forma de 

ocupação, tanto pela especificidade de suas atividades – que aproxima esse forma de trabalho 

104  PERROT, M. História da Vida Privada, 4: da Revolução Francesa à Primeira Guerra Op. Cit., p. 182.
105  SAFFIOTI, Heleieth. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. 3. ed. São Paulo: Expressão 

Popular, 2013, p. 160.
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assalariado a funções exercidas por servas ou escrava em períodos pré-capitalistas –; quanto 

pelo seu lugar no sistema de produção que o constituiu.

Remuneradas pela renda pessoal,  as  domésticas executam tarefas  cujo 'produto', 
bens  e  serviços,  são  consumidos  diretamente  pela  família  empregadora,  não 
circulando pelo mercado para efeito de troca com o objetivo do lucro. Ainda que 
haja um contrato, verbal ou escrito (registro na carteira de trabalho), de trabalho, o 
emprego doméstico não se insere no setor capitalista das atividades econômicas.106 

As mesmas  atividades  exercidas  por  trabalhos  fora  da  esfera  doméstica,  em bares, 

hotéis ou restaurantes, são remuneradas pelo capital  inserido no mercado, pois o produto 

desses  tipos  de  trabalhos  voltam  para  o  mercado  objetivando  o  lucro  desses  hotéis, 

restaurantes  e  bares;  enquanto  que,  a  roupa limpa,  a  comida feita,  a  casa arrumada pela 

empregada não tem por fim o lucro, mas sim o consumo imediato da unidade doméstica. Tal 

contradição tem alguns efeitos, talvez o mais imediato, é jogar as empregadas domésticas 

para fora da esfera de produção. Isto, por sua vez, diminui consideravelmente o rendimento 

das pessoas que se ocupam desse serviço, além de dar um caráter de mobilidade ao emprego.

Assim,  nessa  perspectiva  materialista  de  formação  do  emprego  doméstico,  esta 

ocupação se constitui  em um grande exército de mão de obra de reserva para momentos 

necessários, como, por exemplo, um aumento exponencial na produção industrial. 

Há  que  pensar,  todavia,  no  modo  pelo  qual  o  sistema  de  produção  de  bens  e 
serviços opera nas  sociedades  competitivas.  Incentivar  atitudes que  discriminam 
certas categorias sociais significa assumir um comportamento altamente racional 
(racional  com  relação  a  fins)  na  medida  em  que  estes  contingentes  humanos 
constituem reservas de trabalho das quais se poderá lançar mão no momento azado 
e a bom preço.107

Saffioti escreve esta afirmação nos fins nos anos 1960, olhando para as mulheres, de 

um modo geral e não especificamente para o emprego doméstico. Tal afirmação vêem da 

ideia,  consolidada  na  mente  de  pesquisadores  marxistas,  de  que  os  conflitos  de  classe 

definem  os  conflitos  de  gênero,  ou  seja,  vem  de  uma  prática  comum  entre  estudiosos 

materialistas que veem as questões de gênero sobrepujadas pelos problemas definidos pelas 

classes.  Acreditamos  que  os  elementos  que  constituem  o  emprego  doméstico  são  mais 

complexos - envolvem uma interseccionalidade, indo além das relações de classe, tocando 

também questões de gênero, raça, migração e identidade –, porém as reflexões de Saffioti, 

106 SAFFIOTI, H. Emprego doméstico e Capitalismo.. Op Cit., p. 191
107 SAFFIOTI, H. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. Op Cit., p. 88.
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quando limitadas à  experiência  das  empregadas domésticas  nos ajudam a entender  como 

essas mulheres, que se dispõem a trabalhar nesse tipo de ocupação são marginalizadas na 

esfera produtiva e como, consequentemente, isso reflete nas condições materiais de trabalho. 

A “integração periférica”108, sugerida pela autora para interpretar a relação das mulheres com 

o mercado de trabalho, se torna esclarecedora quando a confrontamos com a realidade das 

empregadas domésticas. Por estarem além do sistema de produção, por serem criadas no seio 

da estrutura reprodutiva do capitalismo (a saber, dar a luz, cuidar dos filhos e da casa), pela 

baixa qualificação de sua mão de obra, pelo mercado de trabalho extremamente masculino e 

pela  perpetuação de  representações  inferiorizadas  e  subalternas  da  figura  feminina,  estas 

mulheres – empregadas domésticas – se integram perifericamente no mercado de trabalho, no 

capitalismo.

Mas, se o emprego doméstico é uma forma de trabalho não produtiva, no sentido de 

não produzir lucro, por que ele ainda existe? Para Saffioti isso é muito claro, o capitalismo 

usa de atividades não capitalistas para manter o sistema de produção, usando esse exército de 

reserva quando necessário e, quando não, distribuindo nos setores não produtivos. O que 

reforça a situação marginal do emprego doméstico no nosso sistema de produção

O  capitalismo  não  tem  nem  condições  nem  interesse  em  eliminar  formas  não 
capitalistas de atividade econômicas, já que nelas está contida uma força de trabalho 
absorvível, pelo menos parcialmente, pelas atividades capitalistas em momentos de 
prosperidade econômica, e que deverá encontrar maneiras de sobreviver quando o 
setor capitalista da economia repele e expulsa mão de obra.109

2.2  Legislação

A posição do emprego doméstico no capitalismo nos ajuda a entender o motivo dessa 

ocupação sofrer com considerável negligência sobre uma legislação que a acolhesse. Durante 

décadas  o emprego doméstico  também esteve à  margem do Código de Leis  Trabalhistas 

(CLT),  vindo a  ser  plenamente  reconhecido de  direitos  como profissão em 2015,  com a 

promulgação da Lei Complementar nº 150, mais conhecido como PEC das domésticas.

A primeira lei que trata do emprego doméstico é  a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 

1972, que dava alguns direitos trabalhistas às profissionais da área, mas que era muita vago. 

Nessa lei as empregadas domésticas começaram a poder se vincular à Previdência Social, que 

torna  o  uso  da  carteira  de  trabalho  obrigatória  para  essa  ocupação,  além  de  atribuir  a 

108 Ibidem.
109  SAFFIOTI, H. Emprego doméstico e Capitalismo.. Op Cit., pp. 184-185.
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qualidade de segurado obrigatório para as empregadas domésticas. Há também o direito às 

férias  remuneradas  de  20  dias,  após  12  meses  de  serviço.  Incluiu  o  direito  ao  fundo de 

garantia,  porém  apenas  se  “o  empregado  inscrito  no  FGTS  que  tiver  trabalhado  como 

doméstico por um período mínimo de 15 meses nos últimos 24 meses contados na dispensa 

sem justa causa”110. Sem contar, que apenas legisla sobre aquela pessoa que “presta serviços 

de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou família”, deixando de fora a 

maior parte das pessoas que trabalhavam e ainda hoje trabalham no serviço doméstico num 

caráter temporário, as faxineiras e diaristas, agora ainda mais em maioria.

Em 2 de abril de 2013, 41 anos depois da Lei nº 5.859, é promulgado o Projeto de 

Ementa Constitucional (PEC) n° 72,  que altera o art. 7º da Constituição Federal ampliando 

os direitos trabalhistas de empregadas domésticas. 

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, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições 
estabelecidas em lei e observada 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,  XII,  XXV e XXVIII,  bem 
como a sua integração à previdência social.111 

São assegurados a irredutibilidade do salário mínimo, décimo terceiro, repouso semanal 

remunerado, licença maternidade, aposentadoria,  seguro desemprego, vale transporte,  e é 

vetado o desconto em salário pelo fornecimento de roupa, alimento, produtos de higiene e 

etc. pelo patrão. Tal ementa viria a ser complementada em 2015, com Lei Complementar nº 

150,  de  1º  de junho de  2015,  que trata  sobre o contrato de trabalho específico  que esta 

ocupação necessitava. A LCP 150 definiu os termos de contribuição INSS e uso do  FGTS, 

definiu indenização de 50% no caso de dispensa da trabalhadora, bem como os termos do 

seguro-desemprego, fixou o adicional noturno no valor de 20% da diária (bem como seu 

horário: das 22:00 horas da noite às 5:00 horas da manhã), e regulou o seguro por acidente de 

trabalho. Todas essas alterações serviram para regulamentar melhor o contrato de trabalho 

das empregadas domésticas, tendo como objetivo dar maior respaldo e segurança jurídica ao 

exercício da profissão.112 

110  BRASIL. Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5859.htm. (Acessado  dia 17/04/2017)

111  BRASIL. Ementa Constitucional nº 72, de 2 de abril de 2013. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc72.htm. (Acessado  dia 17/04/2017)

112  As informações contidas nesse parágrafo foram retiradas na seguinte lei: BRASIL. Lei Complementar nº 
150, de 1º de junho de 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp150.htm. 
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Porém há  algumas  lacunas  nessas  Leis  dos  últimos  5  anos.  Assim como a  Lei  n° 

5.859/72, esses projetos tratam do serviço doméstico de caráter contínuo, a LCP 150 define 

essa profissão para pessoas que prestam serviço por mais de 2 dias na casa de terceiros, 

deixando na informalidade um grande contingente de diaristas, que a partir da promulgação 

de tais leis, apenas tende a aumentar. Isso porque a legislação se preocupou em legislar mais 

sobre a contribuição de tal categoria profissional para a Previdência Social, que propriamente 

as relações abusivas que se reproduzem no interior desse tipo de trabalho. Alguns pontos 

fundamentais para profissionais mulheres atualmente, como auxílio creche e salário família, 

não  foram  incluídos  na  lei.  As  alterações  efetivadas  aumentaram  consideravelmente  a 

contribuição retirada diretamente do salário das empregadas domésticas, o que forçou um 

aumento do valor recebido na carteira assinada, sem efetivamente aumentar o salário líquido 

que a empregada teria para sobreviver. Logo, tais alterações aumentaram o custo dessa mão 

de obra na tentativa de inseri-la no Código de Leis Trabalhistas, custo esse elevado para 

aumentar a contribuição das empregadas ao INSS e ao FGTS, sem, no entanto, aumentar 

pragmaticamente o valor da sua mão de obra.

Assim, a reação do mercado foi se voltar para o lado informal do emprego doméstico: 

se houve um aumento da mão de obra formal, há um movimento de se buscar uma mão de 

obra mais barata, informal, a saber, as diaristas. De lá para cá o número de diaristas vem 

aumentando  exponencialmente,  como  Roselia  e  Miriam  podem  demonstrar:  ambas 

trabalharam por toda vida de mensalistas, morando inclusive na casa dos patrões, porém nos 

últimos anos voltaram para o mercado de trabalho como diaristas.

Gabriel: Como é sua logística? Como você organiza seu trabalho como diarista?
Miriam:  É que para mim o trabalho de diarista, como é que eu vou te dizer...  é  
muito informal. A pessoa te chama, pode ter... é que eu tenho uma única casa fixa, a 
pessoa te chama daí você vai lá limpa, daí quando ela achar que precisa de novo é 
que ela te chama. Eu tenho muitas casas, muitas, mas é tudo assim quando elas 
acharem que precisa, quando a casa tiver pegando bicho. É verdade, daí te chama. 
[...]
Gabriel: Você tem uma região que você atende mais? E qual o valor da sua diária?
Miriam: Olha, hoje em dia não está dando para escolher. Tem pessoas que estão se 
oferecendo para trabalhar até por 50 reais. Está muito disputada essa área porque 
não tem mais doméstica. Então, as diaristas estão assim... tem até alguns clubes que 
se formaram agora, tem o clube da Alice, tem o clube de
fulano, de sicrano, que são pessoas, empregadores e empregadas, que se comunicam 
por estes clubes para ver qual a melhor oferta.
[...]
Gabriel:Ou seja o mercado está diminuindo as diárias?
Miriam: Está diminuindo. Tipo, a pessoa fala com você e você diz que vai cobrar 
80, aí vem outra e fala “não, eu cobro 50”. É bem difícil de você... porque é tão 
informal.  Eu estava trabalhando em Campo Magro, quando a mulher me chama 

(Acessado  dia 17/04/2017)
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obviamente, ela me paga 140, é numa chácara, eu pego 5 ônibus para chegar lá. 
Mas eu não posso dizer que não vou, porque a necessidade né... e também não dá 
para eu cobrar muito, porque as diárias agora estão em torno de 150 e 180, mas 
quem que tem para pagar isso?! Então, eu prefiro ter o pouco, mas ter trabalho.113

Dentro dessa nova legislação muitas mensalistas viraram diaristas por imposição do 

mercado de trabalho. Muitos patrões preferem pagar uma diarista, para ir um ou dois dias na 

semana, que o ônus de desembolsar um salário mais tributos de uma mensalista,  que exige 

dos patrões um maior controle burocrático, a saber, registrar e guardar folha ponto, registro 

de  férias,  horas-extras,  etc.  O  que,  longe  de  trazer  mais  segurança  profissional  para  a 

profissão,  coloca  uma  tendência  de  sucateamento  da  mão  de  obra  das  empregadas 

domésticas.

Gabriel: Você conhece a PEC 150, a lei que formalizou o emprego doméstico como 
profissão?
Miriam: Isso é novo né?!
Gabriel: É bem novo, foi aprovada em 2015 mas começou a ser debatida em 2013. 
Então, nesses últimos anos, você como diarista se sente mais resguardada, protegida 
profissionalmente por essa lei?
Miriam: Para diarista não existe lei nenhuma. A lei é só a partir de 3 dias na mesma 
casa, e ninguém pega. Quando a lei começa a pegar a pessoa “Ah não, venha só 
dois dias, ou venha só um dia”. E eu acho que ficou muito mais difícil com essa lei.  
Essa lei não ajudou assim em nada, só dificultou. Desde
que  essa  lei  foi  aprovada  vem  dificultando  muito  o  trabalho  das  domésticas  e 
diaristas. A gente está praticamente numa selva lutando para conseguir trabalho. 
[...]
 Eles quiseram igualar a empregada doméstica com os outros trabalhadores, só que 
não  conseguiram  porque,  veja  bem,  o  FGTS  que  é  um  direito  de  todos  os 
trabalhadores, o patrão só paga para a empregada doméstica se ele quiser. E tem 
agora esse negócio de horário, “ai tem horário tem que bater o cartão”. Então, uma 
mulher até me chamou para trabalhar com ela numa casa por mês, só que era assim, 
eu ia ter que bater o cartão às 8 horas da manhã e às 6 da tarde, não tinha porque eu 
ficar na casa dela das 8 da manhã às 6 da tarde, já que eu iria todo dia. E como ela é 
advogada, ela não queria que eu ficasse parada. Eu falei “não vou trabalhar para 
essa mulher, o que que eu vou ficar fazendo na casa dela?” Ela falou “Não, cada dia 
você pega um cômodo para limpar” ainda que eu pegasse um cômodo para limpar 
todo dia, eu ia limpar aquele cômodo o dia todo. Então eu falei que não tinha como.  
Ela ainda falou assim “Não pode faltar, não pode chegar atrasada e não pode pegar 
atestado” Pô! Não posso ficar doente, o ônibus não pode quebrar porque é uma 
coisa que acontece. Porque para ela não ia ter meio termo, não teria “Ai, eu cheguei 
atrasada  porque...”  Dane-se,  você  que  levante  mais  cedo e pegue outro ônibus. 
Então todos estão assim, se é para ser mensalista “Te pago salário tal, 1200”, mas 
tem que ser assim, contadinho no miudinho, dentro da lei, ainda mais ela que é  
advogada.  Parece  que  ajuda  mais  a  controlar  o  trabalho  que  para  ajudar  num 
reconhecimento  legal  da  profissão  .  Porque  daí  a  hora  que  ela  quiser  mandar 
embora ela manda, aí você cumpre o aviso, recebe ali e ela acha outra pessoa, e 
você vai ficar na expectativa de arrumar um outro emprego.114

Perceba que a percepção de Miriam sobre a LCP 150 se volta mais para entender tal 

113 OLIVEIRA, Miriam Adriane de. Entrevista 02. Op Cit.
114 Idem.
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regulamentação  como  uma  tentativa  de  controle  do  trabalho  da  empregada,  do  que  um 

mecanismo que trate de dar uma segurança profissional. Ao ignorar algumas especificidades 

do  emprego  doméstico,  ao  tentar  dar  a  essa  categoria  profissional  os  mesmos  direitos 

trabalhistas  que  outras  profissões,  há  uma  negligência  das  particularidades  do  emprego 

doméstico como,  por exemplo,  tratar o ambiente doméstico como qualquer outro tipo de 

ambiente profissional, ou ignorar que tal categoria profissional é majoritariamente composto 

por mulheres, torna-se compreensível o entendimento de Miriam sobre a LCP. 

2.3  “me sinto às vezes até humilhada, às vezes diminuída”. 

Até agora vimos, de uma perspectiva materialista, algumas especificidades do emprego 

doméstico. Tal perspectiva nos permite entender como o emprego doméstico remunerado foi 

deixado  de  lado  pela  CLT por  décadas,  e  como,  mesmo surgindo  leis  que  agraciem tal 

categoria  profissional  com  leis  trabalhistas,  o  emprego  doméstico  até  hoje  é  deixado  à 

margem do mercado profissional. Ou seja, a questão material não é suficiente para entender 

tal condição, por isso  trazemos uma perspectiva de interseccionalidade. Mas, como isso de 

fato  afeta  a  vida  das  empregadas  domésticas?  De  muitas  formas.  Podemos  concluir, 

genericamente,  que  ninguém  se  torna  empregada  doméstica  por  escolha.  O  emprego 

doméstico, por suas peculiaridades pragmáticas, é a última ou única opção de trabalho para 

mulheres pertencentes a baixos estratos sociais. Por isso, segundo Hildete Pereira de Melo, o 

emprego  doméstico  é  fundamental  por  absorver  um grande  contingente  de  mão  de  obra 

feminina de baixa escolaridade e baixa experiência profissional, funcionando como a porta de 

entrada para migrantes do interior e explicando uma significativa presença de crianças nessas 

atividades.115 

Abusos  e  humilhações  são  clivagens  intrínsecas  às  relações  mantidas  dentro  do 

emprego doméstico. Tais relações abusivas nascem da natureza do emprego doméstico, que 

relega  às  empregadas  viverem numa relação de  trabalho híbrida,  “mesclada  por  trabalho 

assalariado com um certo regime servil”116. O próprio salário da empregada é um exemplo de 

como a exploração permeia o seu cotidiano: 

Neste caso, a empregada é vítima de uma 'exploração' mediada pela exploração 
típica do modo de produção capitalista. Com efeito, seus salários são contidos 
dentro de certos limites pelo grau de exploração de que é objeto a patroa como 
assalariada  do  capitalismo.  Nestes  termos,  a  empregada  doméstica  serve  ao 
sistema capitalista, nele integrando-se na medida em que cria condições para 

115 MELO, H. O Serviço Doméstico Remunerado no Brasil: de criadas a trabalhadoras. Op. Cit., p. 27.
116 Ibidem.

48



sua reprodução. Não podendo usufruir dos benefícios oferecidos por este, pode 
ser definida como elemento “superexplorado” das formações sociais dominadas 
pelo capitalismo.117 

Mas deixemos o viés marxista um pouco de lado e nos preocupemos em entender a 

relação  abusiva  que  empregadas  domésticas  se  sujeitam diariamente  nos  seus  trabalhos. 

Miriam percebe essa face da profissão que a acolheu durante quase toda sua vida, quando é 

entregue pela mãe aos seus primeiros patrões. Ali nota, como não é sua casa, que os tempos 

familiares e a sociabilização se dão de outra maneira, e que ela como empregada possui um 

lugar muito específico nessa teia de relações. Ela não é da família, apesar de dormir lá e ter  

acesso a todos os cômodos, nem parente, nem agregada e nem visita. Dessa situação - de 

exercer uma profissão num ambiente privado, de ser uma contratada para fazer as funções 

domésticas,  prestar serviço na casa de uma família e, logo, receber ordens de qualquer um da 

família  e,  assim,  apesar  de  ser  uma  “profissional”  ser  colocada  num  patamar  de 

subalternidade,  e ainda por cima ser uma criança – surgem várias condições para os patrões 

manterem relações abusivas, quando não agressivas com a empregada.

Gabriel: E qual foi a família que você ficou mais tempo?
Miriam: Não lembro. Sempre estava... não tinha muito paciência para maus tratos 
“Ah não pode fazer isso!”ou eu era sempre acusada, podia ter cinquenta pessoas 
numa casa e sempre sobrava para mim. Ficava pouco tempo, era um ano, um ano e  
meio, nunca parei para ficar dez, quinze anos, ou até mais de dois anos, no máximo.

Gabriel: E daí você foi para uma outra família?
Miriam:  Sim. Sai dessa casa e fui para uma outra casa, com a minha irmã. Um 
pessoal que tinha uma loja, os … . E nessa casa foi bem interessante porque a gente  
passava  fome.  Porque  a  gente  não  podia  abrir  a  geladeira,  tinha  esse  negócio 
antigamente, a gente não podia comer se a patroa não desse ordem, e a gente não 
podia comer aquilo que eles comiam.118

Dessas  falas,  podemos  tirar  alguns  elementos  de  análise.  Primeiro  a  questão  da  extrema 

mobilidade  como  uma  característica  do  emprego  doméstico.  Para  além  das  condições 

estruturais, já tratadas nesse capítulo, que larga o trabalho doméstico à margem do sistema de 

produção,  auferindo a ele baixas remunerações e  uma maior instabilidade,  há outro fator 

preponderante que corrobora com essa peculiaridade do serviço doméstico, que são os maus 

tratos e abusos sofridos pelas empregadas. No caso de Miriam, que não lembra de ter ficado 

mais de dois anos numa casa, a fala acima nos permite concluir que as humilhações que ela 

sofria foram significativas, mas que propriamente as condições materiais dos empregos, para 

117  SAFFIOTI, H. Emprego doméstico e Capitalismo Op. Cit, p. 196.
118  OLIVEIRA, Miriam Adriane de. Entrevista 02. Op Cit.
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ela decidir mudar de patrões. Obviamente que a decisão de se demitir para uma empregada é 

muito difícil, principalmente quando as possibilidades de conseguir um outro emprego fixo 

são  baixas.  Porém,  lidar  com  abusos  diários  é  considerado  muito  pior  que  ficar 

desempregada. Na segunda fala, conseguimos perceber como que se deu a relação abusiva, 

que neste caso foi com a comida. Miriam nos mostra como a doméstica é inserida na família 

contratante, um corpo estranho à lógica particular da família e que, portanto, será negado e 

invisibilizado, e a limitação de refeições, em não poder abrir a geladeira, em só poder comer 

quando a patroa mandar são fatores usados para negar a  presença da Miriam na família. 

“Desta maneira é a condição de mulher que é negada à empregada para afirmá-la apenas na 

sua dimensão de trabalhadora.”119 . Além disso, tal ato abusivo força um diferenciação entre 

patroa e  empregada,  que dificulta  muito o dia  a  dia  da contratada  e  leva  também a sua 

negação como pessoa.120

Sobre essa negação do criado, Michelle Perrot, refletindo sobre o processo de transição 

entre criadagem e emprego doméstico na França do século XIX, nos ajuda a entender como 

essa negação foi deliberadamente usada para mostrar à empregada que ela não faz parte da 

família, que apesar dela ser necessária para deixar a casa em ordem, sua presença não é bem 

vinda121. Tais atos não são  permitidos em qualquer outra profissão que se exerça na esfera 

pública, porém, pelo emprego doméstico ser uma profissão específica da esfera privada, tais 

abusos são perpetuados. 

Ainda  nessa  família,  que  negava  comida  e  controlava  o  tempo  e  o  número  das 

refeições, Miriam lembra que sofreu com uma acusação de furto. Na época trabalhava junto 

com a irmã nessa mesma casa, quando foram acusadas pelo sumiço de um óculos de sol.

Gabriel:Vocês tinham um tempo diferente para comer?
Miriam:  A gente não podia acordar e ir tomar um café da manhã. Não podia. A 
gente fazia duas refeições por dia. E ficamos nessa por um tempo até ela nos acusar 
de roubo, de um óculos. A gente foi para praia , fomos para limpar a casa porque o  
pessoal  ia  descer  para  praia.  Passamos  fome  na  praia  também,  porque  lá  eles 
comiam camarão, comiam marisco, e não era comida de pobre, não é?! A gente 
passava mais a pão e água. E sumiu esse óculos na praia, e a casa estava cheia, só 
que  o  que  eu  ia  fazer  com um óculos?  Pobre  pra  caramba  (risos)  Aí,  quando 
voltamos ela pegou e falou para minha irmã assim: “Vai até o supermercado” Isso 
era uma segunda feira, voltamos domingo à noite. “... que a água vai subir” porque 
a filha dela só tomava água mineral. Aí minha irmã já se ligou: “Ela tá achando que 
a gente roubou o bendito do óculos”. Aí a gente foi, ela remexeu nossas coisas, tudo 
lá, não achou. Aí veio com aquela cara de pastel como se nada tivesse acontecido. 
Aí minha já... daí já sai dessa casa também.

119 KOFES, S. Entre nós mulheres, Elas as patroas e Elas as empregadas. Op. Cit., pp 192-193.
120  FREITAS, Jefferson Belarmino. Desigualdades em Distâncias: gênero, classe, humilhação e raça no 

cotidiano do emprego doméstico.Op. Cit. p. 117.
121 PERROT, M. História da Vida Privada, 4: da Revolução Francesa à Primeira Guerra, op. Cit,, p 184.
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Gabriel: E então, no que deu esse processo delas acusarem vocês de roubo?
Miriam :Ela só acusou, assim, verbalmente. Disse que o óculos tinha sumido. Aí 
como eles não tinham certeza se era eu ou ela que tinha pego, o bendito do óculos, 
ela  jogou essa de irmos no mercado – porque não precisava nós duas irmos ao 
mercado  -,  ela  trancou  o  portão,  e  enquanto  a  gente  foi  ao  mercado  ela  ficou 
remexendo nossas coisas, porque a gente morava na casa dela. Tínhamos acabado 
de chegar da praia com ela, então ou esse bendito óculos iria estar no meio das  
nossas coisas, até no lixo do banheiro ela remexeu para ver se achava o óculos, aí  
minha irmã um pouco mais velha já sacou, elas discutiram e acabamos saindo

Gabriel: E vocês saíram com alguma compensação por essa demissão?
Miriam: Não. Nada122

Em qualquer outra área profissional, em caso similar, os devidos órgãos executivos e/ou 

judiciários seriam solicitados para resolver o problema de furto de um objeto. Contudo, pelas 

peculiaridades já ressaltadas do emprego doméstico, há nesse caso a possibilidade dos patrões 

extrapolarem sua esfera de poder e fazer Miriam e sua irmã sofrerem com falsas acusações. 

Assim,  mesmo  sem  terem  feito  nada  de  errado,  ambas  foram  demitidas  sem  nenhuma 

compensação.  Marlene  Tamanini  ao  lembrar  os  lugares  do  doméstico,  não  ajuda-no  a 

entender como práticas tão desumanas são perpetuadas até hoje no ambiente profissional 

dessa  ocupação.  Para  ela,  o  doméstico,  dentre  outras  coisas,  é  um lugar  de  vigilância  e 

disciplina,  da manifestação autoritária,  da inferiorização e do preconceito,123 onde patrões 

abusam do poder  que tem no âmbito privado de suas  casas  para  inferiorizar  e  coibir  as 

empregadas domésticas. 

Os patrões  exigem  não  somente  competência  profissional  mas,  sobretudo,  uma 
atitude de estima e consideração. O contrato de trabalho, desse ponto de vista, não é 
impessoal,  está  carregado  por  uma  margem  de  subjetividade  e  passa  por  uma 
profunda invisibilidade.124  

Ou  seja,  numa  perspectiva  de  contrato  profissional  os  patrões  estão  contratando  uma 

profissional para entregar um serviço, porém a relação profissional propriamente dita está 

cheia de clivagens que fazem do emprego doméstico uma ocupação informal até hoje.

Era tudo, era babá, cozinheira, era um x tudo. E quando se mora na casa do patrão 
ele abusa um pouco de você. Você não tem um horário para dormir, você não tem 
um horário para você. Você tem que estar à disposição. Inclusive você trabalhou o 
dia e o patrão fala “Agora você cuida das crianças que nós vamos sair”, entendeu?! 
Então isso acontecia muito.125

122  OLIVEIRA, Miriam Adriane de. Entrevista 02. Op Cit
123  Ver TAMANINI, M. Saúde - doença na Interação entre gênero e trabalho: Um estudo das 

representações das Empregadas Domésticas, op. Cit., pp. 58-62.
124 Idem, p. 62.
125 OLIVEIRA, Miriam Adriane de. Entrevista 02. Op Cit
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Apesar  de  o  número  de  mensalistas  residentes  na  casa  de  patrões  estarem  diminuindo 

consideravelmente,  a  prática  abusiva  de  solicitar  uma  produção  maior  da  empregada 

doméstica enquanto diarista é muito comum.

… Tem casas que você vai e tem vontade de virar as costas e ir embora, porque daí  
elas querem “Ai, porque estou pagando tanto”, aí você vai ter que fazer tudo, o que 
elas não fariam em um mês tem que fazer em um dia. E você tem que aguentar  
porque  não  dá  para  dizer  “não,  não  venho  mais”.  Hoje  em  dia  fico  nessa 
expectativa, tenho uma casa fixa e as outras vão me chamando126

Contudo, humilhação e discriminação são coisas diferentes. Para Jefferson Freitas, a 

humilhação é posta mais diretamente, enquanto que a discriminação é mais velada, porém a 

linha que separa as duas é muito delicada: 

Vale  ressaltar  que  a  linha  entre  humilhação  e  discriminação  no  cotidiano  do 
emprego doméstico é consideravelmente tênue por duas razões principais: primeiro, 
devido à intrínseca desvalorização da ocupação; segundo, devido à limitação do que 
é ou não permitido às domésticas, num ambiente em que a intimidade de cada lar 
ora lhes é concedida, ora não.127 

Freitas acredita que tais atos humilhantes ou discriminatórios partem dos patrões numa 

intenção deliberada de corrigir hábitos sociais das empregadas, e se dá através da transmissão 

de valores morais da família empregadora à empregada doméstica “tais valores, uma vez 

repassados, o são para corrigir hábitos sociais, entretanto, sempre a cargo do servir – e, mais 

precisamente do  servir bem”128. Se aproximando, dessa maneira, da ideia de domesticar a 

empregada, trazida por Kofes para entender a relação patroa-empregada:

À domesticidade, ser definida pelo doméstico, sobrepõe-se, para a empregada, ser 
domesticada  no  sentido  do  treinamento  dos  hábitos  culturais  sob  a  atitude 
mando/obediência. Domesticar é “querer que você faça da maneira como queremos 
que você faça”. E isto é fundamentalmente o que é esperado da empregada.129 

Contudo, para Freitas, é a ampliação da distância social entre patroa e empregada que 

torna as humilhações e discriminações mais constantes e agressivas. Soma-se a este fato, a 

natureza  degradante  de  muitas  atividades  domésticas,  que  colaboram  para  uma  maior 

incidência de atos abusivos, deixando os patrões mais à vontade para diminuir e inferiorizar a 

126 Idem.
127  FREITAS, J. Desigualdades em Distâncias: gênero, classe, humilhação e raça no cotidiano do emprego 

doméstico. op. cit., p. 108.
128  Ibidem.
129  KOFES, S. Entre nós mulheres, Elas as patroas e Elas as empregadas Op. cit., p. 191.
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empregada.  Neste  ponto  ele  destaca  a  possibilidade  de  haver  humilhação  sentida  pelas 

empregadas sem envolver um agente humilhador, por assim dizer.

No entanto, as relações sociais moldadas pelo emprego doméstico nunca param de 
abrir  espaços  para  a  adição  de  desigualdades.  Estas  relações  amplificam,  por 
exemplo, a noção de rebaixamento – que, como acabamos de ver, é condição sine 
qua non para as situações de humilhação. Essa amplificação extra ocorre, porque 
pode haver na ocupação rebaixamento sem a ação de um rebaixador: eis aqui mais 
uma das peculiaridades do emprego doméstico.130 

O trecho que se segue é sua última fala na entrevista, logo ela não está abordando uma 

experiência específica, mas está fazendo um balanço da sua vida como empregada. 

Eu acho que não me sinto resguardada, e eu me sinto às vezes até humilhada, às  
vezes diminuída e até com vergonha de ser empregada doméstica. Porque a gente 
não têm nada que diga “não você faz um trabalho importante”. Que nem eu, estava 
trabalhando  numa  casa  e  eu  estava  louca  de  feliz,  três  dias  na  semana  que 
maravilha. De repente mulher fala para eu não ir mais. Meu mundo caiu. Quando 
você  começa  a  ter  um  dinheiro  entrando  direto  e  fixo,  você  começa  a  criar 
expectativa, e de repente, do nada... tira o meu chão.131

Contudo, apesar de poder existir esse sentimento de humilhação mesmo quando não há 

alguém humilhando, a humilhação deliberada não só existe como é a mais comum.

Contudo, as situações de humilhação moldadas pelo emprego doméstico também 
são acionadas por um agente (o/a empregador/a), que, quando recorre à humilhação, 
o faz de  maneira racional; seu objetivo é rebaixar a sua contratada, manuseando, 
para tanto, modos de desigualdade que não aqueles de classe, que são aceitos, não 
em certa medida, mas 'na medida certa'. Nesse aspecto, as humilhações do emprego 
doméstico  podem  assumir  uma  ação  extensiva.  Se  considerarmos  as  principais 
categorias sociais que servem como estigmas em seu cotidiano, pode-se sugerir que 
nem apenas gênero, nem apenas classe conseguem se fazer, na maioria das vezes, 
suficientes para rebaixar a trabalhadora, a essas categorias, juntam-se outras (raça,  
por exemplo),  que,  em movimento conjunto,  transformam a humilhação em um 
problema sempre presente,  quase como se fosse um impasse de natureza para a 
ocupação.132 

2.4  “ligava e perguntava se tinha algum problema, por eu ser negra.”

Entraremos agora no outro lado da humilhação, mas precisamente a discriminação de 

130  FREITAS, J. Desigualdades em Distâncias: gênero, classe, humilhação e raça no cotidiano do emprego 
doméstico. Op. cit., p. 114

131 OLIVEIRA, Miriam Adriane de. Entrevista 02. Op Cit
132   FREITAS, J. Desigualdades em Distâncias: gênero, classe, humilhação e raça no cotidiano do 

emprego doméstico., Op. cit., p. 201
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teor  racial.  O racismo no Brasil  é  algo  velado,  por  mais  que  presenciamos atos  racistas 

diariamente,  um  racista  não  se  assume  como  tal,  e  quando  cobrado  por  um  ato 

discriminatório o primeiro passo é a negação. Esse caráter velado do racismo no nosso país 

está intimamente vinculado à ideia de democracia racial, há muito sedimentado por Gilberto 

Freyre133.  Nessa lógica, é a mulher negra quem mais recebe o ônus do racismo que vivemos 

diariamente (além de terem os menores salários, são excluídas de muitas áreas profissionais 

devido ao sexismo e ao racismo).

Há décadas a mulher negra vem sendo apontada como aquela que experimenta a 
maior precariedade no mercado de trabalho brasileiro.  Entretanto os estudos que 
aprofundaram a perspectiva de gênero raramente levam em consideração a variável 
cor. Frequentemente tais estudos homogenizam a força de trabalho tratando-a como 
se  o  fator  racial  inexistisse  enquanto  diferencial  de  direitos  ou  como  se  as  
especificidades que afetam a mulher negra pudessem ser esgotadas no quadro dos 
problemas gerais concernentes às mulheres.134 

Estudos, como o de Maria Aparecida Silva Bento135, apontam que o salário da mulher 

negra é, pelo menos, sete vezes menor que da mulher branca. E que mesmo que a negra 

dedique  mais  anos  de estudo e  profissionalização que  a  branca,  ela  não  terá  as  mesmas 

oportunidades  de  emprego.136  Cargos  de  chefia  e  representatividades  em  empresas  são 

praticamente  impossibilitados  de  acesso  por  mulheres  de  cor,  ao  passo  que  o  emprego 

doméstico é uma ocupação reincidente nesse contingente de mão de obra.

…  maior  parte  de  nossas  entrevistadas  (60%)  iniciou  sua  vida  profissional 
precocemente entre os 6 e 10 anos - geralmente como doméstica e essa atividade se 
revelou como alternativa segura de trabalho para as mulheres negras em momento 
de crise 40% das nossas entrevistadas tiveram que retornar ao trabalho doméstico 
depois de terem trabalhado na indústria e/ou no comércio.137 

Durante  muito  tempo  a  mulher  negra  era  tratada  pela  literatura  apenas  em  uma 

perspectiva de classe ou apenas numa perspectiva racial.  Umas das pioneiras no Brasil  a 

133 Entendemos por democracia racial a ideia de que o Brasil não possui racismo, que somos um país 
harmoniosamente miscigenado. A noção de que a maioria dos brasileiros não entende que sofram 
discriminação racial, reduziria a mobilidade social brasileira por outros fatores como classe e gênero. Tal 
noção norteadora de interpretações das relações raciais no país. A “morosidade dos trópicos”, o bom senhor 
e o escravo conformado, que são representados por Gilberto Freyre, são exemplos de como se construiu a 
negação do racismo no Brasil, relegando à discriminação um caráter velado. Para mais, ver: FREYRE, 
Gilberto. Casa grande & Senzala. 39ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2000.

134  BENTO, Maria Aparecida Silva. A Mulher Negra no Mercado de Trabalho. Rev, Estudos Feministas, nº 
2, ano 3,  2º semestre de 1995. p. 479

135  Idem.
136  Idem, p. 482.
137 Idem, p. 485.
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tratar destas duas perspectivas foi Lélia Gonzalez. Ela não refutava a noção de permanência 

de relações arcaicas, paternalistas e clientelistas, nas relações contemporâneas, incluindo o 

racismo,  mas recusava a ideia  de que os  embates de classe se sobrepunham às  questões 

raciais.

Quanto à doméstica, ela nada mais é do que a mucama permitida, a da prestação de 
bens e serviços, ou seja, o burro de carga que carrega sua família e a dos outros nas 
costas. Daí, ela ser o lado oposto da exaltação; porque está no cotidiano.E é nesse 
cotidiano  que  podemos  constatar  que  somos  vistas  como  domésticas.  Melhor 
exemplo disso são os casos de discriminação de mulheres negras da classe média,  
cada vez mais crescentes. Não adianta serem “educadas” ou estarem “bem vestidas” 
(afinal, “boa aparência”, como vemos nos anúncios de emprego é uma categoria 
“branca”,  unicamente  atribuível  a  “brancas”  ou  “clarinhas”).  Os  porteiros  dos 
edifícios  obrigam-nos a entrar  pela porta  de serviço,  obedecendo instruções dos 
síndicos brancos [...]138

Lélia constrói seu argumento em três pontos: de que o Brasil é um país racista; e que o 

emprego doméstico é um lugar propício para vermos esse racismo; logo, é a mulher negra 

quem recebe a maior carga desse racismo brasileiro, pois é quem mais arca com relações 

desagradáveis fundamentadas na sua cor139. Assim,  Miriam seria  mais  uma   mulher  desse 

significativo contingente de mulheres negras que, diariamente suportam o fardo do racismo e 

do sexismo. 

 Aquela coisa de “Ó! Sai por aqui, não sai por ali não”. Teve um fato que aconteceu: 
minha irmã trabalhava num prédio, e eu fui, e o porteiro não sabia se eu era uma 
empregada doméstica, ou uma visitante, ou o que, ele não sossegou enquanto não 
entrei pelo elevador de serviço. Não sei se... mas naquela época, deus o livre se uma 
empregada subir  no  elevador social,  entra pela garagem direto pelo elevador de 
serviço.140

O mesmo exemplo utilizado por Gonzalez nossa entrevistada vivenciou, e tantas outras 

mulheres negras ainda vivenciam. Outros dois casos que são trazidos por Miriam nos ajudam 

a entender como se dá tal discriminação. O primeiro envolve ela mesma e o segundo uma 

amiga que lhe foi negligenciada uma oportunidade de emprego:

Gabriel:  Você  falou da  questão  racial.  Você consegue trazer  algum exemplo de 
alguma agressão ou racismo que você passou na sua experiência como empregada 
doméstica?
Miriam:Tem um exemplo bem chato, porque minha patroa ... eu trabalhava para um 

138  GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. Op. Cit. p. 230.
139  FREITAS, J.Desigualdades em Distâncias: gênero, classe, humilhação e raça no cotidiano do emprego 

doméstico., Op.cit., pp. 159-160
140 OLIVEIRA, Miriam Adriane de. Entrevista 02. Op Cit

55



casal de médicos, e eles iam fazer o aniversário da filha de dois anos que eu era a  
babá,  também além de  né...  então  a  menina  era  muito grudada comigo.  E  eles 
estavam lá filmando o evento, e tinham outras babás só que todas eram brancas, 
então na hora que o rapaz veio me filmar, a mulher olhou “Não, não, não”, aí o 
rapaz baixou a câmera e ficou olhando para ela.  Porque estava cheio de outras 
babás, por que ele não poderia me filmar?
[...]
Gabriel: Você acha, como mulher negra, que nesse emprego uma mulher branca é 
tratada diferente?
Miriam:  É  muito!  Porque...  teve  até  uma  questão  que  aconteceu  com meu ex-
marido, que ele era garçom também, aí ele foi fazer um casamento e ele tinha duas 
amigas, uma branca e uma negra, e ele iria trabalhar de garçom. Ele decidiu levar a 
branca porque achou que o pessoal não iria aceitar a outra que era negra. Mas ele é  
branco né, daí eu falei “Nossa, por que você fez isso?” aí ele “Ah, imagina, vou 
levar ela lá, essa super tição” porque falou que ela era bem escurinha. Dava até para 
entender,  quando eu ficava sem trabalho, eu já ligava, via anúncio no jornal,  já 
ligava e perguntava se tinha algum problema, por eu ser negra.141

A questão da não interação, da recusa em aceitar o trabalho de uma pessoa negra é 

muito comum no dia a dia dessas trabalhadoras. A amiga de Miriam não foi recusada pelos 

possíveis patrões, mas por uma pessoa próxima que temeu perder créditos com seus chefes 

indicando uma mulher negra para o serviço. A situação de Miriam perguntar antecipadamente 

para os patrões se haveria algum problema por ela ser negra, confirma a presença explícita 

dessa prática de não interação como discriminação racial. Já na situação de aniversário das 

filhas  de  seus  patrões,  levanta  outra  questão  própria  do  racismo no emprego  doméstico. 

Mesmo perguntando se haveria algum problema com a cor dela, e pelo caráter velado do 

racismo, há a questão de que uma vez aceita a interação com uma empregada negra, nada 

impede  que  a  discriminação  ocorra.  Freitas  acredita  que  isso  se  dê  porque  nas  relações 

interpessoais, “face a face”, n a esfera privada, a cor da trabalhadora se torna um marcador 

social  que  amplia  a  distância  social  entre  patroa  e  empregada,  gerando  humilhação  e 

discriminação.142 

Acontece  que  a  mucama “permitida”,  a  empregada doméstica,  só  faz  cutucar  a 
culpabilidade branca porque ela continua sendo a mucama com todas as letras. Por 
isso  ela  é  violenta  e  concretamente  reprimida.  Os  exemplos  não  faltam  nesse 
sentido; se a gente articular divisão racial e sexual de trabalho fica até simples. Por  
que será que ela  só  desempenha atividades que não implicam em “lidar  com o 
público”? Ou seja, em atividades onde não pode ser vista? Por que os anúncios de 
emprego  falam  tanto  em  “boa  aparência”?  Por  que  será  que,  nas  casas  das 
madames,  ela  só  pode  ser  cozinheira,  arrumadeira  ou  faxineira  e  raramente 
copeira?143 

141   OLIVEIRA, Miriam Adriane de. Entrevista 02. Op Cit
142   FREITAS, J.Desigualdades em Distâncias: gênero, classe, humilhação e raça no cotidiano do emprego 

doméstico., Op.cit., p. 203.
143  GONZALEZ, L.Racismo e sexismo na cultura brasileira , Op. Cit., p. 233.
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Um último  exemplo,  desta  vez  comparando  a  situação  no mercado  de  trabalho  de 

Roselia Penteado e Miriam de Oliveira, nos elucidará um pouco mais a condição da mulher 

negra no emprego doméstico. Roselia mora e atende seus clientes em Colombo, e está numa 

média de R$ 100,00 a diária, com uma semana consideravelmente cheia:

Gabriel: E quanto está o valor de uma diária no mercado?
Roselia: Olha, ouvi no rádio que tem gente que está cobrando R$200. De R$100 à 
R$150, eu tenho certeza

Gabriel: A senhora ganha entre R$100 e R$150?
Roselia: Eu estou no R$100 ainda, eu sou mais em conta

Gabriel: E ainda perdeu duas diárias?
Roselia: E ainda perdi, pense?! e a mulherada com cento e pouco. É que primeiro eu 
estou aqui no bairro, por causa da perna tive que sair de longe e tentar arranjar por 
aqui, daí fui arrumando por aqui e ficando por aqui. Porque eu não conseguia, até 
chegar lá minha perna estava desse tamanho, daí trabalhava com dor, chegava lá já 
com dor.144

Enquanto  que  Miriam,  que  também  mora  em  Colombo,  não  possui  as  mesmas 

condições no mercado de trabalho. Como já citado nesse mesmo capítulo, hoje ela luta por 

uma diária de R$50,00 a R$ 80,00, chegando a receber R$ 140,00 para limpar uma chácara 

em Campo Magro, tendo que pegar 5 conduções. O ponto que gostaria de chegar é que a cor 

define inclusive condições de disputa no mercado de trabalho, porque apesar de Miriam não 

ter nenhum problema de saúde que limite sua área de trabalho, ela não consegue as mesmas 

oportunidades de emprego que uma pessoa que mora a alguns metros dela, que tem a mesma 

escolaridade,  que  trabalha  na  mesma  ocupação,  e  que,  de  modo  geral,  tem as  mesmas 

condições materiais, o que as difere é a cor da pele.

144  PENTEADO, Roselia Aparecida. Entrevista 01. Op. Cit.
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CAPÍTULO III

3. Irenilda Farias Costa

Nossa última entrevistada tem apenas vinte e seis anos, é filha mais velha de cinco 

irmãos e tem uma filha de cinco anos. Natural de Girau do Ponciano, cidade próxima de 

Arapiraca, Alagoas, nasceu e cresceu na zona rural, no sítio dos pais dela. Ali, como Roselia e 

Miriam, começou muito jovem, com cerca de nove anos, a ajudar nas tarefas de casa e na 

roça,  principalmente  por  ser  a  filha  mais  velha,  “Acho  que  por  ser  a  mais  velha  a 

responsabilidade caiu mais em cima de mim”145. Suas funções iam desde plantar e colher 

fumo, abrir canteiros, lambicar, até lavar louça, varrer, cozinhar e cuidar dos irmãos. Os pais 

nunca tiveram carteira assinada, e a vida toda trabalharam com a terra, os sítios próximos ao 

deles  eram  de  parentes,  e  foi  nesse  cenário,  entre  as  brincadeiras  com  os  primos,  a 

responsabilidade  de  cuidar  dos  irmãos,  de  ajudar  na  roça  e  ir  para  escola,  que  Irenilda 

cresceu. 

Quando completou dezessete anos se mudou para Juazeiro, interior da Bahia, fronteira 

com Pernambuco, e ali começou a trabalhar de empregada doméstica. Seus irmãos já estavam 

maiores e conseguiam dar conta das obrigações do sítio, e ela entendia que assim poderia 

ajudar financeiramente sua família. Não ficou muito tempo, seis meses, a  distância dos pais e 

as condições de trabalho a fizeram retornar para sua cidade natal. Parou de estudar quando 

voltou, ficou três anos sem frequentar a escola, ajudando seus pais e irmãos no sítio. Aos 18 

anos foi para Arapiraca, novamente em busca de oportunidades,  “Eu fui indicada por uma 

pessoa, para ir trabalhar na casa do pai dela, para cuidar de dois senhores de idade. Aí lá eles 

me deixaram estudar. Estudava à tarde e tomava conta da casa e deles”146. Ou seja, como a 

maioria  dos  migrantes  ela  foi  para  Arapiraca  porque  havia  a  possibilidade  concreta  de 

trabalhar e estudar, possibilidade que não houve quando foi para Juazeiro e foi estabelecida 

por uma pessoa amiga de seu pai. Foi, também, porque não havia impedimento por parte dos 

patrões dela dar continuidade aos estudos. Infelizmente não ficou muito com esse casal de 

senhores,  aliás, ela nunca ficou muito mais de seis meses em um emprego, reforçando o 

aspecto informal do emprego doméstico, já abordado nos capítulos anteriores. Outro aspecto 

relevante na trajetória de Irenilda é o fato dela ter  trabalhado, nos oito anos que tem no 

mercado de trabalho, sem carteira assinada, ganhando muito abaixo de um salário mínimo, e 

sendo explorada em excessivas cargas horárias. Ela passava a semana na casa desse casal de 

145 COSTA, Irenilda Farias. Entrevista 03  Curitiba, mar./17. Concedida a Gabriel Almeida Miranda 
146 Idem.
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idosos, sábado à tarde voltava para Girau do Ponciano e domingo no fim da tarde retornava 

para Arapiraca. Um rotina muito cansativa, principalmente pelas condições de saúde de seus 

primeiros patrões, como ela explica:

Porque  além de  dar  conta  da  casa,  tinha  que  dar  conta  de  dois  senhores.  Eles 
tomavam remédio controlado para a pressão, o senhor tinha Mal de Parkinson, e ele 
trocava o dia pela noite,  de dia dormia e a noite ele passava acordado. E nesse 
período da noite ele passava todinha me chamando. Eu acordava 5 horas da manhã 
para limpar a casa e dar conta de tudo, e na hora que eu deitava para tirar um 
cochilo ele me chamava: “Irenilda minha filha, me ajude a levantar”. Aí eu ia lá  
sentava ele, quando dava 10 minutos ele deitava de novo. E isso era a noite todinha, 
ele  me chamando,  quando amanhecia o dia eu parecia um zumbi.  Eu ia  para a 
escola à tarde, eu não estava conseguindo tirar nota boa, não estava conseguindo 
pensar, os professores falavam e eu nem sabia o que eles estavam falando, dormia 
na sala de aula. 147

Assim,  não  conseguiu  aguentar  tão  exaustiva  rotina,  pediu  demissão  e  logo  foi 

contratada por outra senhora de idade, porém as condições de trabalho eram similares. Foi 

quando Irenilda conheceu a Teca e seu irmão Bill, que concordaram em acolhê-la para que 

ela  conseguisse  dar  continuidade  aos  estudos.  Ali  ficou,  não  como empregada,  mas  não 

deixava de ajudar nos afazeres da casa como retribuição ao acolhimento que foi dado. 

Foi quando eu conheci a Teca, e falei para ela que não estava aguentando, 
meu corpo estava muito cansado, aí ela falou “venha para minha casa porque você 
vai estudar.  E dê um tempo que eu vou lhe ajudar de alguma forma, vou tentar 
ajudar seus pais”. Aí eu fui para lá e passei dois anos com ela, para eu conseguir 
fazer o 1º e 2º ano, que eu só tirei nota boa. Eu era uma das melhores na sala de aula 
no período que estive com a Teca, porque lá eu tinha tempo para estudar, eu cuidava 
da casa, ajudava ela, mas tinha tempo de estudar. Só eu, ela e o Bill.148

As circunstâncias da vida a fizeram largar os estudos e retornar ao sítio que cresceu. O 

motivo, mas precisamente, foi o pai de sua filha. Aos vinte e um anos ela retorna à Girau do 

Ponciano porque conheceu este homem, e dele engravidou. Não conseguindo desde então 

retornar  aos  estudos,  deixando incompleto  o terceiro ano do ensino médio.  Infelizmente, 

Irenilda preferiu não tratar mais detalhadamente esse assunto. Após esse relacionamento, e 

antes de vir para Curitiba, nossa entrevistada trabalhou como empregada doméstica na sua 

própria cidade, uma experiência muito marcante, porque até então ela não havia sido tão mal 

tratada como naquela casa. Ali ela trabalhou com mais três mulheres, todas empregadas, e 

ficava responsável pelo jardim:

147 Idem.
148 Idem.
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o quintal dela era mais ou menos 1 hectare de terra, para eu limpar, lavar 
cerâmica, aguar as plantas no aguador, os passarinhos faziam cocô e todos os dias 
eu tinha que passar pano. [...] Quando eu terminava, só fazia almoçar e passava para 
a cozinha para ajudar a outra que estava com a pia cheia de louça. Ás vezes ia  
ajudar a outra com pano.149

 

E continua.

eles humilhavam muito a gente. Se a gente comesse mais de um pedaço de 
carne eles falavam. E na hora que a gente ia comer, aí vinha o filho deles e tirava a  
carne melhor para o cachorro e deixava só o pescoço, a asa e o pé pra gente. E fora 
que ela chegava gritando, falava que a gente não trabalhava, que ela estava gastando 
o dinheiro dela pagando salário, e não estava vendo porcaria nenhuma feita, que ia 
mandar uma embora, e a gente não podia nem responder. Nunca respondi, mas falei 
“não  vou  ficar  aguentando  isso”,  que  eu  não  aguento  desaforo,  não  sou  de 
responder, mas não vou ficar aguentando. Daí esse menino que hoje é meu marido 
conversava comigo por telefone, eu falava isso para ele, e ele: “Irenilda, grava tudo 
e bota ela no pau”, eu falei “Eu não, por mim eu não tô nem aí, aqui se faz, aqui se 
paga, eu entrego à Deus”; eu pobre, não tenho onde cair morta, vou me meter com 
rico, pra que?! O genro dela é advogado, a filha é advogada, é uma das melhores, 
uma ricona lá em Girau, eu vou me meter com ela?! Deus me livre. Problema dela,  
ela tá plantando e um dia ela vai colher. Ai, não fui eu quem saiu, foi ela que me 
mandou embora. Eu discuti com a outra empregada doméstica da cozinha, porque 
além de tudo, além de eu tomar conta do meu serviço a outra queria que eu fizesse o 
dela, falei “Eu não vou fazer o seu serviço, porque estou ganhando o mesmo que 
você”. Aí essa outra pegou e foi levar pra ela, e aí ela me mandou embora150

Vale  lembrar  que  ela  não  trabalhava  registrada,  e  ainda  tinha  que  passar  por  essas 

explorações. Os depoimentos de Roselia e Miriam,vão na mesma direção, principalmente as 

falas que lembram das experiências delas como mensalistas, o que deixa explícito a relação 

íntima entre a informalidade do emprego doméstico e as explorações e humilhações que as 

empregadas domésticas estão sujeitas. Outro fato relevante dessa fala de Irenilda é o  receio 

dela em acionar a justiça,  em confrontar uma pessoa altamente influente na sua pequena 

cidade,  advogada,  no  âmbito  legal.  Isso  aconteceu  em 2016  ,  a  LCP 150  já  havia  sido 

promulgada, a categoria profissional das empregadas domésticas teoricamente já deveria ter 

uma  maior  segurança  profissional.  Mas  ainda  assim,  ela  ganhava  menos  de  um salário 

mínimo, não era registrada, passava humilhações e não cogitou processar sua ex-patroa. Seu 

receio não é infundado, e demonstra as fragilidades de se aplicar a teoria jurídica à prática.

Após essa experiência, as porta de Curitiba se abriram para Irenilda, através de seu 

atual companheiro. Eles cresceram juntos em Girau do Ponciano, ele está em Curitiba há seis 

149 idem
150 Idem.
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anos,  vivendo  com  um  primo  seu  e  com um primo  de  Irenilda.  Após  essa  situação  el 

incentivou-a a se mudar para a capital paranaense e vir morar com eles. Há nove meses ela 

aqui chegou, e logo conseguiu um trabalho de diarista, assim como em Arapiraca através de 

uma indicação. Uma amiga de Alagoas, que também trabalha de diarista há alguns anos em 

Curitiba, apresentou ela à Nice que por sua vez apresentou-a à Vanessa, que logo tratou de 

contratá-la  como diarista.  Ia  duas  vezes  por  semana limpar  a  casa  da  Vanessa,  o  que  já 

garantia um rendimento maior que aqueles que teve no Nordeste, porém também não durou 

muito, pois o marido da Vanessa foi transferido para São Paulo e ela o acompanhou. Foi 

então que Irenilda conheceu a Adriana, atual patroa dela, e pela primeira vez teve sua carteira  

de trabalho assinada.

Nesse capítulo, abordaremos num primeiro momento a questão da migração e do papel 

das mulheres nos processos migratórios, fazendo as devidas conexões com a trajetória de 

Irenilda. Dentro das migrações voltaremos a um tema já abordado no primeiro capítulo que é 

a relevância das redes sociais na vida das nossas entrevistadas, diferenciando as redes de 

afeto e amizade tratadas no primeiro capítulo das redes migratórias, que analisaremos aqui. 

Por fim, vamos trazer a reflexão de Irenilda sobre sua trajetória com empregada doméstica, as 

diferenças de experiências como mensalista e diarista e como ela encara a recente mudança 

na legislação através da LCP 150.

3.1 Juazeiro, Arapiraca, Curitiba. Três estados, um ofício.

Com apenas vinte e seis anos, Irenilda dedicou quase um terço de sua vida a mudar de 

cidades em busca de melhores oportunidades, de emprego, de educação, enfim, de vida. Os 

tempos que sua memória traz se interseccionam a todo momento na sua fala, explicitando o 

valor dos processos migratórios na sua experiência de vida.  Mas quais os motivos dela ter se 

engajado nessas migrações? Como se deu tais processos? O que essas migrações trouxeram 

para Irenilda?

Antes  de  mais  nada,  é  importante  ressaltar  o  lugar  das  mulheres  nos  estudos 

migratórios. Por muito tempo a literatura negou às mulheres o lugar de sujeitos nos processos 

migratórios, como nos lembra Gláucia Assis: “Enquanto os homens são representados como 

aqueles que vinham em busca de trabalho, as mulheres não foram inicialmente representadas 

como trabalhadores imigrantes, e sim como aquelas que acompanhavam maridos e filhos.”151

151  ASSIS,  Gláucia  de  Oliveira.  Mulheres  migrantes  no  passado e  no  presente:  gênero,  redes  sociais  e  
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O que Assis sugere é que não apenas as mulheres possuem um papel fundamental nos 

processos  migratórios,  como  o  gênero  é  um  elemento  que  diferencia  a  experiência  da 

migração,  ou  seja,  que  homens  e  mulheres  estão  inseridos  de  maneira  diferentes  nestes 

processos152. Ao analisar migrações internacionais a autora nota que homens se inserem nos 

países receptores através de relações de amizade, enquanto que as mulheres buscam redes 

migratórias baseadas em relações de parentesco, além de serem em grande parte as primeiras 

de seu núcleo familiar a migrarem, sendo fundamentais para a reprodução dessas redes.

Tais redes migratórias153 constituem as vias para as migrações se concretizarem. Antes 

de partirem os migrantes analisam e planejam a viagem, recepção (moradia e emprego) e 

permanência (possibilidade de trazer parentes), como demonstra Assis: “Desde o momento da 

partida, a escolha de quem vai migrar, os motivos da migração, a permanência ou o retorno 

ocorre articulado em uma rede de relações que envolvem gênero, parentesco e geração.”154 

Assim,  a  migração  deixa  de  ser  entendida  como  uma  decisão  individual  e  passa  a  ser 

encarada como uma decisão coletiva,  parte de uma estratégia familiar.  O que torna essas 

redes migratórias – baseada em vínculos de parentesco, amizade ou origem – distintas das 

redes  de afeto baseada em reciprocidade,  que abordamos no primeiro capítulo.  Aqui  não 

temos um circuito de dádiva, e  a reciprocidade está voltada para a manutenção do fluxo 

migratório, é mantida pela obrigatoriedade que os laços familiares dão para a    retribuição da 

ajuda  prestada.  “Dessa  forma,  as  redes  sociais  tornam-se  um  recurso  precioso,  pois 

constituem o  capital  social  que  auxilia  pessoas  com poucos  recursos,  pouca  experiência 

profissional e baixo nível de escolaridade na migração de longa distância.”155

Assim, tanto a  ida para Juazeiro,  como Arapiraca e  Curitiba evidenciam através da 

trajetória de vida de Irenilda o potencial  dessas redes migratórias.  Ela veio para Curitiba 

depois do convite de seu atual namorado e com pessoas que indicaram oportunidades de 

trabalho,  ou  seja,  ela  veio  depois  de  analisar  e  planejar  sua  vinda,  buscando  ajudar 

financeiramente  seus  pais  e  filha.  Um fato  curioso  é  que,  apesar  de  conhecer  seu  atual 

namorado desde a infância, ela aceitou a vir e se relacionar com ele. Começaram a conversar 

sobre isso por telefone,  e a vinda de Irenilda possibilitou esse relacionamento.  Como ela 

migração internacional. Estudos Feministas, Florianópolis,  vol. 15, nº 3, setembro-dezembro/200, p. 748.
152 Idem, p. 768.
153  Sobre redes  migratórias:  “as  redes  migratórias  consistem em laços  sociais  que ligam as  comunidades 

remetentes aos pontos específicos de destino nas sociedades receptoras. Esses laços unem migrantes e não 
migrantes  em uma rede  complexa  de  papéis  sociais  complementares  e  relações  interpessoais  que  são 
mantidas por um conjunto informal de expectativas mútuas e comportamentos prescritos. As relações em 
rede mais importantes são as baseadas em parentesco, amizade e origem comum, as quais são reforçadas 
por uma interação regular em associações voluntária.”  Idem, p. 752. 

154 Idem, p. 751.
155  Idem, p´. 752
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explica:

Gabriel: Mas como nasceu essa relação amorosa? Aqui ou lá?
Irenilda: Aqui. Na realidade a gente já se conhecia, sempre tive amizade com a mãe 
dele, e as irmãs, a gente se conhece, como a gente mora no mesmo sítio. Ele me viu 
por uma foto,  pegou e falou que queria  conversar comigo por telefone,  a gente 
começou a fala.156

Aqui vale algumas reflexões de Viviane Assunção sobre migrações por amor157.  Ao 

estudar migrações de brasileiras que se casaram com holandeses e foram morar com eles na 

Holanda, a autora tenta mapear as motivações por trás do matrimônio, ou seja, as condições 

práticas que possibilitaram que essas mulheres pudessem ir viver na Holanda. Ela percebeu 

que  alguns  marcadores  de  vida  –  como idade,  ter  filhos  e  idade  dos  filhos,  casamentos 

anteriores – pesam na decisão de construir uma nova vida na Holanda, do mesmo modo que 

as relações de gênero, que organizam as relações familiares nos distintos  estágios de vida, 

como a responsabilidade do cuidado e da casa por exemplo158, são fatores que definiram a 

decisão das entrevistadas em migrarem para a Holanda.

Outro elemento que compõe sua pesquisa são as definições de amor que os discursos 

das migrantes trazem. Assunção relativiza a ideia de amor romântico para poder entender 

esses processos migratórios específicos. O amor dessas migrantes, para a autora, estaria mais 

próximo dos conceitos de amor confluente de  Anthony Giddens e amor líquido de Zygmunt 

Bauman. O primeiro baseado em uma emancipação sexual da mulher e igualdade de doação 

dos  sentimentos,  enquanto  o  segundo  entende  o  amor  como  uma  prática,  que  pode  ser 

descartável  e  equiparado com uma mercadoria,  podendo servir  como um investimento.159 

Assim, não podemos afirmar que Irenilda não ame seu companheiro partindo de um ideal de 

amor romântico, mas também não podemos desconsiderar as reflexões de Assunção sobre 

mulheres que tomam a decisão de migrar pensando também nos relacionamentos que terão. 

No caso de Irenilda, acredito que esse elemento foi mais complementar a sua decisão de vir 

para Curitiba, de certo que lhe possibilitou uma casa com pessoas próximas para morar, uma 

rede social de conterrâneos para se inserir, o que por sua vez ajudou a conseguir trabalho e se 

integrar mais rapidamente à cidade.

Mas por que migrar? Ou melhor, por que continuar migrando? O caso de Irenilda é 

156  COSTA, Irenilda Farias. Entrevista 03  Op. Cit.
157  ASSUNÇÃO, Viviane.  Migrantes por amor? Ciclo de vida, gênero e a decisão de migrar em diferentes  

fases da vida. Estudos Feministas, Florianópolis, 24(1): 406, janeiro-abril/2016.
158 Idem, p. 64
159 Idem, p. 75-6.
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similar a quase todos os casos de mulheres que se dispõem a migrar , inclusive o caso de 

Roselia que veio para Curitiba ainda garota com sua mãe para trabalharem como empregada 

doméstica. O fator econômico é significativo para a tomada de decisão, porém atribuir a ele 

toda a responsabilidade sobre a  decisão de migrar  torna a reflexão muito limitada.  Délia 

Dutranos lembra que:

Trabalho, desemprego, condições de precariedade, falta de reconhecimento, 
necessidade  de  capacitação,  discriminação  retributiva,  segregação  ocupacional, 
vulnerabilidade, são algumas das vivências que caracterizam a situação de mulheres 
de determinadas origens sociais em todas as partes do mundo e que, para algumas, 
representam o motor que as impulsiona a embarcar no projeto de migração.160

A falta de condições materiais que impede uma alimentação e vestimenta digna, bem 

como impossibilitam o próprio acesso à educação e ao mercado de trabalho formal, a falta de 

acesso a serviços públicos como saúde, são elementos concretos na realidade de mulheres 

migrantes.  Dutra chama a atenção para “fatores  notadamente femininos” -  a autora toma 

como notadamente femininos fatores que são mais característicos das mulheres migrantes, 

ainda que haja homens que compartilham tais fatores – que pesam na tomada de decisão, 

como:   “a pobreza e a falta de oportunidades, a violência e opressão para com a mulher 

dentro do próprio núcleo familiar e comunitário, assim como a vontade de se emancipar e 

realizar  sonhos”161.  Os  filhos  e  pais  são,  também,  fatores  que  pesam na  decisão,  e  com 

Irenilda não poderia ser diferente. Ela abriu mão de ficar perto de sua filha, de morar em uma 

cidade  completamente  diferente,  longe  dos  pais  também,  para  buscar  melhores 

possibilidades, não apenas mandando dinheiro, mas planejando talvez a vinda deles, ou pelo 

menos de sua filha, para que ela tenha acesso a uma educação de qualidade, a um serviço 

público mais presente, a uma possível melhora de vida, oportunidades que Irenilda não teve 

mas que deseja para a filha. Como confirma Dutra 

Essa constatação comprova, sem dúvida, que migrantes não são “aventureiros”, são 
indivíduos que elaboram um projeto de vida, que, geralmente, pressupõe inserção 
efetiva  na  lógica  do  sistema  tanto  para  si  como  para  familiares.  São,  então, 
indivíduos inseridos numa estratégia social mais do que individual.162

160  DUTRA, Délia. Mulheres, migrantes, trabalhadoras: a segregação no mercado de trabalho. Rev. Inter. 
Mob. Hum., Brasília, Ano XXI, n. 40, , jan./jun. 2013, p. 179.

161 Idem, p. 180.
162  DUTRA, DÉLIA.  Marcas de uma origem e profissão: trabalhadoras domésticas peruanas em Brasília. 

Caderno CRH, Salvador, v. 28, n. 73, Jan./Abr. 2015, p. 194.
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A relação  entre  mulheres  migrantes  e  emprego  doméstico  também  merece  nossa 

atenção.  Levando  em consideração  as  relações  de  gênero  nos  processos  migratórios  fica 

evidente que a grande maioria das mulheres que migram são recepcionadas por uma rede de 

trabalho informal,  na qual  o  emprego doméstico  tem destaque.  A trajetória  de Irenilda e 

Roselia demonstram isso, reflexão já trazida por Dutra:

Seguindo  essa  linha  de  pensamento,  à  categoria  ‘mulher  migrante’ podem  ser 
associadas outras categorias, como a de ‘trabalhadora doméstica’, por exemplo  […] 
podemos,  rapidamente,  associá-las  à  situação  de  pobreza,  desemprego,  exclusão 
social,  falta  de  oportunidades,  pouca  ou  inexistente  educação  formal  etc.  No 
entanto,  elas  poderiam,  também,  ser  pensadas  como mulheres  empreendedoras, 
determinadas a superar limites materiais e emocionais para melhorar de vida 163 

A concentração de mulheres migrantes no emprego doméstico não pode ser atribuída às 

decisões que essas mulheres tomaram. Muito pelo contrário, tal concentração é determinada 

por discriminações e processo de seleção do mercado baseados em classe, sexo, raça, status 

profissional e migratório.

Ou seja, a origem social dessas mulheres migrantes aparece como um marcador que 
as  distingue e  as  condiciona  para  desenvolver  determinadas  tarefas,  como a  de 
cuidar dos outros. Algo que o resto da sociedade, e até elas próprias, podem chegar 
a  assumir  como sendo uma tarefa natural  por serem mulheres  e pertencer a um 
determinado estrato social étnico.164

Desse modo, queremos evidenciar as condições de vulnerabilidade que as mulheres 

migrantes estão sujeitas. Tal vulnerabilidade é produzida pela inserção desigual no mercado 

de trabalho que as relações de gênero imputam aos processos migratórios, pelos fatores de 

diferenciação social com classe, raça e origem, além da divisão sexual do trabalho que dá a 

esse continente feminino o repertório comum da responsabilidade pelo cuidado com o lar, 

filhos, família. Poderíamos dizer que Ireinlda e Roselia compartilharam alguns aspectos de 

uma identidade profissional comum, de serem migrantes, trabalhadoras domésticas, de terem 

nascido e crescido em zonas rurais. Mas, evidentemente, cada uma respondeu diferentemente 

a esses estímulos, pelas peculiaridades que cada trajetória de vida traz – inserção social e 

histórica,  diferentes  marcadores  sociais  e  de  ciclos  de  vida,  produziram  percepções 

identitárias diferentes. Como lembra Dutra

163  Idem, p. 182
164  Idem, p. 191
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São mulheres migrantes que saem dos seus países e comunidades de origem sem 
características  e  condições de vida  fixas  e  pré-determinadas  – desconhecendo o 
peso disso nas suas vidas. As migrantes, ao longo do percurso migratório, traçam 
caminhos que vão atribuindo novas significações à experiência vivida. Pois, tanto a 
condição  de  gênero  como  a  origem  social  associada  a  características  étnicas 
produzem  novos  e  diversos  significados  nas  instâncias  de  interação  social  nas 
sociedades receptoras165.

3.2  “Pela primeira vez na minha vida assinaram minha carteira”

Além da trajetória de migrante de Irenilda, outro fato relevante de sua vida está no seu 

registro profissional. Dos seus dezessete aos vinte e seis anos nenhuma vez sua carteira de 

trabalho foi assinada. Quando começou a trabalhar, aos dezessete anos em Juazeiro, ganhava 

R$250,00  enquanto  o  salário  mínimo  girava  em  torno  de  R$500,00.  Antes  de  vir  para 

Curitiba,  quando trabalhava na casa da advogada junto com mais três mulheres,  ganhava 

R$750,00, enquanto o salário mínimo nacional estava em R$ 880,00. Assim que chegou em 

Curitiba e foi trabalhar como diarista na casa da Vanessa, cobrava R$135,00 na diária e tirava 

pouco mais de R$1000,00 no mês. Hoje ela trabalha de segunda à sexta, das 8:00 às 16:00, e  

ganha R$1200,00, mas paga os impostos e possui direito à previdência social. Não à toa, 

valoriza seu registro em carteira e se diz satisfeita com o atual emprego:

Olha, eu estou contente de trabalhar como doméstica, porque pela primeira vez na 
minha vida assinaram minha carteira. Eu vivi esses anos todos trabalhando em vão. 
Imagina se tivessem assinado minha carteira quando eu tinha 18 anos, o tanto de 
direito e benefício que eu teria. Só que minha vida foi trabalhar, muitas vezes eu 
procurava trabalho “Tem como você comprovar na carteira?”; não tem. Se você não 
tem um registro as pessoas não vão acreditar no que você fala.  Então, essa é a 
diferença.166

Esse trecho demonstra que a valorização por parte de Irenilda de sua atual condição 

como mensalista registrada vai além dos fatores econômicos. Ela destaca não a diferença de 

valores que ganhava para o que ganha hoje, ela destaca o tempo que deixou de contribuir com 

a previdência social e fundo de garantia, ao mesmo tempo que lembra o peso que o registro 

tem nas  oportunidades de emprego que aparecem ou deixam de aparecer,  principalmente 

depois  da  LCP 150.  Quando  interrogada  sobre  as  diferenças  entre  a  vida  de  diarista  e 

mensalista, ela traz como o lado bom de ser diarista o fato de não precisar fazer tudo que uma 

165   DUTRA, Délia.  Mulheres, migrantes, trabalhadoras: a segregação no mercado de trabalho.. Op. Cit. p. 
192

166  COSTA, Irenilda Farias. Entrevista 03  Op. Cit

66



mensalista faz, ao passo que lembra que a mensalista é registrada: “A diarista não cozinha, a 

diarista não lava. Tem algumas casas que ela passa roupa, mas tem outras que não passa. E a 

diária hoje está de R$ 140,00, R$ 150,00, tem lugares que a diária está até de R$ 170,00. Só 

que não é registrado né?!”167

Podemos encarar  tal  reação como uma consequência indireta  da regulamentação do 

emprego doméstico que a LCP 150 trouxe. Apesar de ganhar quase a mesma coisa como 

diarista e mensalista registrada – lembrando que de um salário de R$1200,00 se descontados 

todos os impostos a renda líquida cairia para cerca de R$1000,00 – e de ter menos afazeres 

como  diarista,  o  fato  dela  ser  registrada  e  ter  direitos  a  benefícios  é  considerado  mais 

importante.  Apesar  de  ter  tido  más  recordações  do  tempo  que  trabalhou  em  Girau  do 

Ponciano como mensalista, das humilhações que passou, do receio de processar sua patroa, 

ou seja, das falhas que a Lei complementar possui, Irenilda ao refletir sobre sua trajetória 

considera uma vitória seu primeiro registro. Como podemos perceber no trecho a seguir:

Eu só tenho que agradecer a Deus, por eu estar aqui. Pela oportunidade que a 
Adriana me deu, porque pela primeira vez na vida eu estou sendo tratada como 
gente. Então, não tem um dia que eu não agradeça a Deus. Eu sempre falei para 
minha mãe, não me importo de trabalhar,  não me importo que eu não pare um 
segundo, a única coisa que eu quero na minha vida é só ser respeitada. Até porque a 
melhor  coisa  é  você  saber  respeitar  as  pessoas,  e  graças  a  Deus  aqui  eles  me 
respeitam e me tratam como gente. Então eu acho que isso não tem dinheiro no 
mundo que pague. E quando também a pessoa dá confiança a você, porque hoje em 
dia não é fácil ter confiança. Então são coisas que a gente tem que preservar. E se 
hoje eu sou o que sou é graças a Deus e minha mãe, e à minha filha, porque por elas 
eu enfrento tudo.168 

Irenilda associa o registro na carteira com o fato de hoje ser  respeitada no ambiente de 

trabalho.  Não  possuir  uma rotina  exaustiva,  ter  um contrato  que  explicite  os  termos  da 

relação  de  trabalho,  direitos  trabalhistas  como  férias,  13º  salário,  hora  extra,  refletem a 

relação respeitosa que tem com seus patrões atuais. “Não tem dinheiro no mundo que pague”, 

a confiança e o respeito que ela tem hoje no seu ambiente de trabalho lhe dá segurança, e para 

ela o registro em carteira é um exemplo disso. Por fim, termina a entrevista voltando à mãe e 

à filha, nos lembrando o motivo dela estar aqui em Curitiba hoje, porque foi para Juazeiro,  

porque ficou em Arapiraca, o que a faz encarar os desafios da vida, “por elas eu enfrento 

tudo”.

167 Idem.
168 Idem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  início  precoce  no  mercado  de  trabalho,  uma  infância  na  qual  os  limites  entre 

responsabilidades  domésticas  e  brincadeiras  foram muito  tênues,  migração,  humilhações, 

vulnerabilidade,  relacionamentos  abusivos,  falta  de  acesso  à  educação  e  uma  carreira 

profissional  em  um  mercado  informal  foram  aspectos  constantes  nas  entrevistas  que 

compuseram  esta  pesquisa.  Roselia,  Miriam  e  Irenilda  passaram  por  um  bocado  de 

experiências  parecidas,  que  permitiria  uma  relação  empática  entre  as  três,  que  nos 

possibilitam  cogitar  aspetos  de  uma  identidade  profissional.  Mas  não  foi  isso  que 

propusemos.  Antes  de  mais  nada  nos  interessa  as  diferenças,  como  cada  uma  das  três 

interagiu com essas experiências comuns. A idade delas, de seus filhos, o contexto histórico 

que começaram a trabalhar, que casaram, que se divorciaram, sua cor, classe social origem, 

suas  inserções  sociais  e  históricas  produziram  memórias,  identidades  e  subjetividades 

específicas, e ainda em formação.

Em cada entrevista decidimos ressaltar um tipo de relação que permitiu a construção da 

memória de cada entrevistada. No depoimento de Roselia, destacamos a divisão sexual do 

trabalho e algumas consequências diretas dela na trajetória de vida da entrevistada como, por 

exemplo, a relação com seu ex-marido, o fato dela ter começado ainda criança a trabalhar 

como empregada doméstica.  No caso de Miriam, abordamos a relação étnica, ressaltando 

dentro  das  humilhações  que  as  mulheres  que  trabalham  no  emprego  doméstico  estão 

submetidas  a  discriminação  racial;  do  mesmo  modo,  nesse  capítulo  ainda  retomamos 

aspectos da divisão sexual do trabalho para analisar a relação de classe própria do emprego 

doméstico.  Já  no  depoimento  de  Irenilda,  voltamos  às  interseccionalidades  partindo  das 

relações  contidas  dentro  da  migração,  como  classe,  raça,  sexo  e  origem  imputam certa 

vulnerabilidade às mulheres migrantes.

Assim,  o  modo  que  Roselia,  Miriam  e  Irenilda  interagiram  com  as  distintas 

interseccionalidades  de  classe,  raça  e  gênero,  as  proximidades  e  distanciamentos,  nos 

permitiu  apreender  parte  do “patrimônio  pessoal”  de cada  uma delas.  Não trataremos de 

analisar  aqui  tal  “patrimônio”,  nosso interesse está  no processo,  em como cada uma das 

entrevistadas construiu sua memória, o que lembrou, quando lembrou, como lembrou e de 

que maneira  expôs tal  memória  na entrevista.  Por  exemplo,  porque cada uma lembra de 

maneira diferente da infância, momento em que todas compartilharam uma educação baseada 

na divisão sexual do trabalho; ou ainda, como cada uma delas reflete sobre sua trajetória de 

68



vida a partir de suas atuais condições de emprego – aqui a idade e a trajetória profissional 

delas pesam no momento de  rememorarem.

Constatamos assim a multiplicidade de identidades que uma memória ou identidade 

coletiva pode possuir, do mesmo modo percebemos como a memória age produzindo tais 

identidades, e ainda como as inserções sociais e históricas de cada pessoa age na construção 

dessa memória. 

Por fim, o que diz respeito à LCP 150, percebemos que na prática ela possui muitas 

brechas.  O  fato  de  regular  apenas  o  emprego  doméstico  mensalista  reforçou  o  caráter 

informal do trabalho doméstico feito pelas diaristas, isso levou a um aumento no número de 

diaristas, como os depoimento de Roselia e Miriam puderam demonstrar. Do mesmo modo, 

podemos perceber que ainda para as mensalistas a regulamentação trouxe pouca segurança 

profissional efetiva, isso graças ao caráter paternalista e clientelista que o emprego doméstico 

carrega, como a experiência de Irenilda pode demonstrar – ao se recusar a processar sua 

patroa,  ser  demitida  e  não  ter  nenhum  direito  trabalhista.  As  relações  entre  patrões  e 

empregadas são muito desiguais, e são poucas as empregadas domésticas que de fato aceitam 

comprar um briga jurídica com os patrões. Ainda assim, há o lado positivo da LCP 150, que é 

o aumento no número de registro de mensalistas, e o valor que a carteira assinada tem para 

muitas dessas mulheres que nunca foram registradas, como é o caso de Irenilda.

Roselia, Miriam e Irenilda são três mulheres incríveis, de muita garra e muita coragem. 

São mulheres que sabem das dificuldades que a vida e os sistemas impõem, mas não se 

deixam abalar, têm sonhos e não deixam de persegui-los, não cedem aos limites materiais e 

emocionais da vida. Elas vivem, e ao se recordar revivem momentos, tempos passados que 

construíram o presente e desenham um futuro, escrevendo e reescrevendo a história.

69



ANEXOS

Entrevista  01 (editada)
Entrevistada: Roselia Aparecida Penteado
Data: 07/10/2016
Entrevistador e local: Gabriel Miranda, casa de Roselia
Legenda: Gabriel Miranda (G) e Roselia Penteado (R)

G: Qual seu nome?
R: Roselia Aparecida Penteado

Quando e onde a senhora nasceu?
R: Palmital    10-12-1971

G: Qual seu estado civil? 
R: Separada

G: Como foi sua infância em Palmital?
R: Foi boa, depois foi ruim, porque aos 11 anos comecei a trabalhar

G: Quantos irmãos a senhora tinha?
R: Nenhum, sou filha única por parte de mãe

G: Onde a senhora morava, campo ou cidade? Como era a casa?
R: Morei no sítio até os 8 anos, dos 8 para frente na cidade

G: Seu pai e sua mãe trabalhavam? Com o que trabalhavam?
R: Como eu só tinha mãe, ela era doméstica

G: Seu pai morreu?
R: Não. Encontrei ele agora há pouco tempo

G: Como era o cotidiano na sua infância,  a que sua mãe era solteira e ainda empregada 
doméstica, trabalhando na casa dos outros?
R: Eu ia para a escola, de manhã ou à tarde, depende. E no resto do dia ficava com ela no 
trabalho dela, ajudava e tudo.

G: Ela se casou posteriormente?
R: Não

G: E quem cuidava da casa?
R: Ela. Eu ajudava.

G: Tinha algum tempo para brincar?
R: Até que tinha

G: Quais eram as brincadeiras?
R: Elástico, pular corda, boneca, casinha, essas coisas
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G: E suas amigas eram do colégio ou do seu bairro, sua comunidade?
R: Da comunidade, do bairro

G: E como sua mãe passava o tempo? Ela tinha tempo para lazer, para sair com as amigas, 
pra se divertir?
R: Não, ela não saía. Do serviço pra casa e ficar comigo. Eram só nós duas

G: E com que idade a senhora começou a frequentar a escola?
R: Aos 8 anos quando vim para a cidade

G: Até quando a senhora frequentou a escola?
R: Até os 12 anos em Palmital, daí eu vim para Curitiba e fiquei um bom tempo fora da 
escola, daí voltei aos 15 e parei em seguida também

G: Quando a senhora veio para Curitiba?
R: Foi aos 12 anos, em 1981

G: Veio com sua mãe?
R: Isso

G: Vocês já conheciam alguém aqui?
R: Não

G: Onde vocês ficaram, aqui em Colombo mesmo?
R: Ficamos ali entre o Batel e Água Verde, daí uma parente nossa arranjou uma casa para  
minha mãe trabalhar, e daí minha mãe ficou lá e eu fiquei com minha tia por um tempo

G: A senhora tinha parente aqui?
R: Tinha uma tia, irmã da minha mãe

G: Há quanto tempo a senhora está em Colombo?
R: Uns trinta anos

G:  E  alguma  vez  a  senhora  teve  que  trabalhar  e  estudar  algum tempo,  e  teve  trabalho 
remunerado?
R: Olha foi difícil, porque “esse mês vou te dar roupa, no outro mês vou te dar o salário”, 
chegava no final do mês nem roupa nem salário. Até achar uma casa que finalmente eu fui 
ganhar meu salário

G: Qual idade da senhora?
R: 12 para 13 anos

G: Aqui em Curitiba?
R: Sim

G: E a senhora terminou a escola?
R: Só fiz até a quarta série
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G: A senhora morou com sua mãe até se casar?
R: Não. Até os 12 em Palmital. Aqui em Curitiba quando a gente foi morar juntas eu já tinha 
17 para 18 anos

G: E até isso acontecer vocês estavam morando onde?
R: Na casa de patroa e minha mãe também

G: Então dos 12 aos 18 a senhora ficou morando em casa de patroa trabalhando quase de 
graça?
R: Isso

G: E quando você via sua mãe?
R: Nos sábados e domingos. E tinha final de semana que não dava porque como eu era babá e 
doméstica ao mesmo tempo eu tinha que seguir a rotina da patroa

G: Como era seu primeiro emprego? Essa fase até seus 18 anos?
R: teve casas que tenho boas recordações, que os patrões eram bons. Outras que eu não gosto 
de lembrar porque era muito triste, até apanhar de patrão eu apanhei

G: Quantas casas a senhora trabalhou até ir morar com sua mãe?
R: Foram muitas né?! Porque eu era babá e doméstica junto, então eu ia em uma não dava 
certo, depois ia para outra. Daí acabei ficando 6 anos numa família só socorrendo, chamavam 
e eu ia lá cuidar

G: E como era sua relação com os patrões? Tem como definir um perfil de patrão?
R: Depende da família. Uns me tratavam como da família, comia na mesa e tudo, outros 
como empregada mesmo

G: E como era a relação com as famílias? Patroa, patrão, filhos, agregados, como você se 
relacionava com eles?
R: Depende. Se a relação era boa era com todos, começando pela patroa, a mãe da patroa, o 
patrão, os filhos

G: Mas já aconteceu de a patroa ser melhor que o patrão?
R: Já. Tinha uma patroa tão boazinha e o patrão tão ruim, ele me bateu, brigou com a mãe 
dele que veio em minha defesa. Daí saí da casa dele e fui trabalhar com a mãe dele

G: Na época passou pela sua cabeça acionar judicialmente seu patrão por agressão?
R: Na época a gente não tinha instrução. Primeiro que a gente veio do sítio, daí aqui é cidade 
grande, a gente não tinha muita sabedoria, e aí ficou por elas. Se fosse hoje sim, claro que 
não deixo acontecer

G: E de uma maneira geral, as patroas ajudavam no serviço doméstico, ensinavam alguma 
coisa do jeito que elas queriam, ou elas te davam essa liberdade de decidir como fazer?
R: Lá no começo elas ensinavam, porque primeiro que eu era muito nova, então elas me 
ensinavam bastante. O que ensinavam eu fazia, mas não ajudavam em nada não

G: Para além da agressão, a senhora se lembra de alguma violência verbal?
R: Ah, isso sempre né, quase diário. Qualquer coisa errada que fazia, pelo fato de ser criança 
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na  época, talvez por isso, daí eles vinham com agressividade, com palavras que doem e a 
gente não esquece

G: E o que você pensava desses patrões agressivos?
R: Que eu queria ir embora, sair dali, queria minha mãe. Só isso. Mas não podia, tinha que 
ficar

G: A senhora me disse que ficou 6 anos na casa de uma família só. Por que a senhora saiu? A 
senhora morava lá né?!
R: Morava, na casa de um, na casa de outro, mas tudo uma família só, por esse período. Não 
me lembro direito o motivo, mas não foi por briga, ninguém me mandou embora, nada disso. 
Eu saí  por  que  vi  coisas  melhores  para  mim.  Acho que  foi  isso porque não me lembro 
exatamente o que aconteceu, tanto é que eu voltava para visitar eles e tudo mais.

G: A senhora já pertenceu a algum sindicato?
R: Não

G: Quando a senhora se casou?
R: Me casei tinha 19 anos

G: Quanto tempo durou?
R: fiquei acho que 12 anos casada

G: Quantos filhos?
R: Tive dois filhos

G: E quando a  senhora foi  casada,  como era a  rotina  da sua  casa?  Trabalhar  em outras 
residências  e  ainda ter  cuidar  do seu lar,  já  que a  senhora deixou de morar  na casa dos 
patrões?
R: Era difícil né. Porque você tem que fazer fora, chegar em casa e fazer também. Na verdade 
doméstica em casa, doméstica fora. Mas a gente vai indo, com jeitinho a gente dá um jeito.

G: A senhora não se sentia dona de casa no seu lar? Se sentia como doméstica dentro da sua 
própria casa?
R: Às vezes sim. Mas não, eu faço com carinho o que eu faço, eu gosto de fazer o que faço

G: A senhora fazia todas as atividades sozinha em casa?
R: Os meninos eram pequenos na época né, agora que estão grande eles ajudam. Mas quando 
eram pequenos era só eu, o marido não ajudava em nada não.

G: E seu ex-marido trabalhava em que?
R: Ele é pedreiro

G: A senhora voltou a estudar depois que se firmou como doméstica?
R: Não

G: Atualmente a senhora trabalha como mensalista? Até quando trabalhou como mensalista?
R: Acho que faz uns 10, 12 anos que virei diarista. Meu filho tinha 5, agora ele está com 22,  
faz uns 12 anos que sou diarista
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G: E como a senhora percebe essa mudança? Foi pra melhor, para pior? Ganha mais, ganha 
menos?
R: Pra mim foi pra melhor, além de ganhar mais eu gosto mais de ser diarista

G: Por quê?
R: Talvez porque eu enjoei de ser doméstica. De todo dia na mesma casa, fazendo as mesmas 
coisas

G: A senhora se sente mais livre?
R: Isso, mais livre, independente

G: Porque a senhora não tem essa relação tão próxima com os patrões?
R: Exato

G: A senhora se sente feliz nesse emprego, de diarista?
R:  Hoje  sim,  posso  falar  com  orgulho  que  adoro  ser  diarista,  tenho  orgulho  da  minha 
profissão, adoro meus patrões, estou muito bem graças a Deus.

G: E nas sua amizades, a senhora tem amigas que também são domésticas?
R: Tenho bastante

G: E elas continuam de mensalista ou fizeram o mesmo caminho que a senhora?
R: Uma está de mensalista ainda, mas faz bico de diarista na semana, e as outras viraram 
todas diaristas

G: E hoje em dia, como está seu tempo, quantos dias por semana a senhora trabalha?
R: De segunda à sexta, tirando duas sextas por mês que tenho livre

G: Essas sextas livres foi a senhora que escolheu?
R: Não, foi a crise mesmo que afetou e eu perdi dois dias. Mas ano que vem já recupero de 
volta

G: A senhora já ouviu falar da PEC das domésticas?
R: Não

G: Ela está em vigor definitivamente faz 2 anos. Nesse período de tempo o que mudou no 
mercado de trabalho de uma empregada doméstica?
R:  Eu acho que  mudou porque elas  estão  virando  diarista.  Está  tendo mais  diarista  que 
mensalista, as patroas preferem diarista à mensalista.

G: Mas essas mulheres acabam ganhando mais ou menos como diarista?
R: Eu acho que ganham mais de diarista

G: Desde que a senhora começou nessa profissão com seus 12 anos, até hoje, houve um 
reconhecimento da emprego doméstico?
R: Da minha infância para cá mudou bastante,  porque a gente não tinha nem pagamento 
direito. Agora não, você tem seu pagamento certinho na data certa, tem férias, 13º terceiro. 
Na época boa que eu peguei  tinha tudo isso.  Então da fase ruim fui  pra fase boa,  então 
melhorou bastante de lá pra cá.
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G: Retomando a  época  ruim,  como era ter  que lidar  com isso,  a  incerteza  de  receber  o 
pagamento? 
R:  É difícil porque peguei uma época que eu tinha vindo da roça, aí a criança que vem da 
roça é diferente da criança da cidade, que daí você tem que obedecer a tudo e a todos. A 
patroa chegava no final do mês “Ah, esse mês eu vou te dar em roupa, pode ser?!”, tá bom 
beleza. Chegava final do mês, não tinha roupa, não tinha dinheiro. No outro mês era a mesma 
história, daí eu reclamava com a mãe, saí de uma casa e ia para outra. Daí às vezes vinha um 
trocadinho, uma muda de roupa, mas era bem complicado, eu tinha que dizer amém para 
tudo.

G: E nessa família que a senhora trabalhou por 6 anos como mensalista, além do salário tinha 
também alguns presentes?
R: Tinha, em toda família, onde eu ia era roupa, casaco, calçado

G: Mas a senhora tinha férias, décimo terceiro?
R: Isso não, nunca tive. Até os 15 anos, quando fui ter férias, décimo terceiro e salário tudo 
certinho.

G: E a sua mãe, trabalhou até quando como empregada?
R: A vida toda. Saí da roça com 8, ela morreu com 45, ela trabalhou até morrer. Morreu 
jovem, trabalhou na roça, da roça doméstica

G: Sem aposentadoria?
R: A gente pagava o INSS dela mas não deu tempo de receber, ela morreu antes com 45. E 
morreu trabalhando. Acidente de trabalho. Porque como ela estava de serviço, estava com o 
patrão dela no carro, morreu ali, o patrão estava dirigindo

G: O patrão arcou com as despesas do funeral?
R: Essa parte sim, arcou com tudo. Só que hoje eu vejo que tinha mais coisa para receber do 
que recebi. Mas deixa pra lá.

G: A senhora pode contar um pouco mais sobre suas experiências negativas?
R: Ainda existe patrões que negam uma banana, um copo de leite pra você tomar. Tenho uma 
amiga que foi tomar um copo de nescau e foi demitida por causa disso. E ela era diarista e 
não mensalista

G: E sobre as patroas, você percebe que elas utilizam da sua posição como empregadoras 
para se afirmar superiores?
R: Às vezes sim. Porque você faz o serviço e não está bom, ela não faz e ainda reclama de 
como a gente faz. A gente faz o melhor que pode, e às vezes sai um grito daqui, um grito dali,  
“não passa o pano nesse, não põem esse produto”. Eu penso que as pessoas tem que ter um 
pouco mais de educação, de respeito pela gente, porque a gente está lá limpando né, fazendo 
o que eles não podem fazer. Hoje em dia são poucos, mais ainda existe

G: A senhora disse que no começo era babá, a senhora já trabalhou de cozinheira, ou só 
limpando a casa?
R: Olha já trabalhei épocas que eu era tudo: lavava, passava, cozinhava, cuidava de criança, 
não sei como eu dava conta de tudo isso. Hoje em dia não dou mais conta não
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R: O homem tem que ser companheiro das esposas, ajudar. Os dois tem que trabalhar, mas os 
dois tem que se ajudar em casa, porque antigamente as mães não educavam assim.

G: Que horas a senhora chegava em casa para conseguir dar conta de tudo isso?
R: Uma vez cheguei em casa as 8, quase apanhei do marido

G: Ciumento?
R: Acho que não era ciúmes não, mais machismo. “Você tem que ficar em casa, não pode 
trabalhar  fora”.  Então  tive  que  sair  do  emprego por  causa  disso.  Daí  a  família  dele  me 
chamava  de  preguiçosa  porque  não  ia  trabalhar,  mas  ninguém  entendia  o  que  estava 
acontecendo aqui dentro.

G: Então a senhora ficava 4, 5 horas em casa, quando era mensalista?
R: Era assim, os meninos iam para escola às 13 e eu ia pro trabalho, deixava eles na escola e  
ia pro trabalho. Daí eles vinham da escola, às vezes eles ficavam comigo, quando pai estava 
em casa e eles já eram maiorzinhos eles vinham direto pra casa. Daí eu chegava entre 18 e 20 
horas, dependia. O ruim é que eu tinha que esperar os patrões chegarem para ir embora. 
Nunca entendi  isso.  Até  hoje  tenho vontade  de  perguntar  o  por  quê  de  eu  ter  que  ficar 
esperando eles chegarem para eu ir embora, porque não tinha nada pra fazer

G: E a senhora pensa em aposentadoria?
R: Estou pagando o INSS

G: E quanto tempo falta:
R: Acho que uns 15 anos, comecei a pagar agora

G: E os outros patrões não pagavam imposto?
R:  Não, porque na verdade eu nunca trabalhei registrada. Porque assim ó: eu estou numa 
família  há  14  anos,  comecei  de  babá  cuidando  do  nenê  dela.  Daí  de  babá  eu  fui  para 
doméstica, o que quer dizer: eu de babá, cozinheira, lavadeira, passadeira, tudo num papel só. 
Hoje em dia não, cada um faz uma função. Daí o que aconteceu? Eu fiquei acho que uns 5 
anos corrido com eles,  nunca fui registrada,  mas naquela coisa também de “ah, mas não 
precisa! A hora que eu quiser sair eu saio”
Um erro, boa parte é da gente, não é só dos patrões não. Daí eu saì de doméstica por causa do 
marido,  depois  voltei  de  diarista  pra  eles,  depois  voltei  mensalista  de  novo.  Enfim, 
resumindo, 14 anos.
Daí a mãe dele, a mãe do patrão, chegava e falava pra mim: “Por que você não leva eles na  
justiça? Eles têm que te pagar”. É que eu tinha um problema na perna – hoje já estou bem, 
graças a Deus – e eu estava lá nessa época. Daí eu falei que não tinha coragem de fazer isso. 
E realmente, se eu ferrar com eles eu perco o emprego, e eu precisava do emprego: sozinha 
para criar os meninos. Então um pouco da culpa é da gente também.
Mas décimo terceiro, salário e essas coisa, férias... Não davam férias, mas pagavam as férias 
em dinheiro, porque eu preferia também, tinha duas bocas aqui, e eles eram pequenos. Mas 
eles iam viajar e eu ficava, ia trabalhar e folgava, não ia todos os dias, mas ia, daí ficava dois  
dias em casa, daí ia de novo, e eles viajando curtindo as férias, mas eu já tinha recebido 
minhas férias e estava trabalhando menos no mês de dezembro que era época de férias deles 
(dos seus filhos)
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G: E a senhora tinha a chave da casa?
R: Até hoje eu tenho a chave de todo mundo.

G: E quando a senhora falou que seu ex-marido quis que a senhora parasse de ser mensalista?
R: Com tudo, ele queria que eu ficasse em casa

G:  Quanto  tempo  a  senhora  ficou  assim,  a  senhora  virou  diarista  depois  voltou  para 
mensalista?
R: Não, depois eu peguei só de diarista. Depois que ele abandonou a gente, que largou os 
meninos pequenos e eu e foi embora, eu peguei só de diarista. Por quê? Porque eu tentei ficar 
um, dois dias para tentar acostumar eles sem eu, porque eles eram pequenos.

G: E eles passavam o dia todo sozinho?
R: Passavam o dia todo sozinhos, iam pra escola.

G: Porque sua mãe já era falecida...
R: era falecida e eu era sozinha. Daí o que fazia? As minhas vizinhas do lado, que essas duas 
são minhas comadres agora, daí uma olhava, outra olhava para levar pra escola, daí eu ligava: 
“Já comeram, já se arrumaram? Então tá na hora de ir pra escola”, então eles iam para escola 
ou a vizinha levava quando eram muito pequenos

G: E as vizinhas são donas de casa?
R:  Também  são  donas  de  casa.  Antes  disso  eu  também  fui  o  suporte  delas,  para  elas 
trabalharem.

G: Eram empregadas domésticas também?
R: Também. Diarista. Daí o filho dela cresceu com a gente. Então quando eu tive que ir  
trabalhar, daí os meus filhos cuidaram do filho dela. É uma história bonita. Nós somos até 
hoje unidos.

G: Um sentimento de acolhimento né?
R: Uma acolhe a outra, uma ajuda a outra. Ela me ajudou e eu ajudei ela.
Foi terrível no começo, mas a gente vai ganhando experiência né?! Hoje em dia não deixo 
ninguém pisar em mim. A vida ensina a gente, derruba, machuca, mas a gente aprende, mas 
assim é bom a gente segue aprendendo. Hoje eu estou feliz com as minhas patroas. Tanto que 
uma vai mudar, de um dia vou ganhar dois dias com ela, então para mim vai ser ótimo.

G: A senhora disse que perdeu algumas diárias por causa da crise?
R: Perdi. Perdi duas no caso. Uma eu estava indo toda semana, perdi dois dias e estou indo de 
quinze em quinze. Mas daí eu já recupero com essa de terça que vai mudar e vai querer dois 
dias.

G: E quanto está o valor de uma diária no mercado?
R: Olha, ouvi no rádio que tem gente que está cobrando R$200. De R$100 à R$150, eu tenho 
certeza

G: A senhora ganha entre R$100 e R$150?
R: Eu estou no R$100 ainda, eu sou mais em conta
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G: E ainda perdeu duas diárias?
R: E ainda perdi, pense?! e a mulherada com cento e pouco. É que primeiro eu estou aqui no 
bairro, por causa da perna tive que sair de longe e tentar arranjar por aqui, daí fui arrumando 
por aqui e ficando por aqui. Porque eu não conseguia, até chegar lá minha perna estava desse 
tamanho, daí trabalhava com dor, chegava lá já com dor

G: Pensando em aposentadoria que a senhora teria que contribuir mais uns dez anos...
R: Isso se eu chegar lá e conseguir receber
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Entrevista  02 (editada)
Entrevistada: Miriam Adriane de Oliveira
Data: 08/03/2017
Entrevistador e local: Gabriel Miranda, casa de Gabriel
Legenda: Gabriel Miranda (G) e Miriam de Oliveira (M)

G: Qual o seu nome?
M: Miriam Adriane de Oliveira

G: Quando e onde você nasceu?
M: Nasci em Curitiba, em 18 de julho de 1974

G: Qual seu estado civil?
M: Hoje eu sou separada, não casei então não posso ser divorciada. Separada

G: Você tem filhos?
M: 2
Um casal?
M: Sim

G: Onde você passou sua infância em Curitiba?
M: Passei em Colombo, só nasci em Curitiba, fui para Colombo com menos de 1 ano.

G: E você tem quantos irmãos?
M: Tinha 10, perdi 2, agora somos em 8.

G: Quantos anos sua mãe teve o primeiro filho?
M: Aos 23

G: E quando você nasceu ela tinha quantos anos?
M: 42

G: Você é a mais nova?
M: Quase. Tenho mais um irmão que nasceu quando ela estava com 44 anos

G: Você morava em Colombo né?! Como era sua casa?
M: Era uma casa pobre. Não tinha luxo. A gente dormia amontoado, era uma casa de três 
cômodos, não tinha banheiro dentro de casa, era aquela famosa patente que era fora de casa. 
Não tem muito o que falar, era uma casa bem pobre mesmo.

G: Quanto tempo você morou nessa casa que você nasceu?
M: Morei cinco anos

G: E para onde vocês foram? Continuaram em Colombo?
M: Continuamos em Colombo só que um pouco mais... É que como meu pai era alcoólatra e 
não parava em um emprego, a gente perdeu esse terreno.
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G: E você morou sua vida toda em Colombo?
M: Sim

G: Seu pai trabalhava em que?
M: Meu pai trabalhou de um tudo, de estivador até segurança noturno

G: E sua mãe?
M: Minha mãe era caseira só.

G: Dona de casa?
M: Dona de casa

G: E sua mãe trabalhou de empregada doméstica?
M: Trabalhou

G: Depois que você nasceu também?
M: Não. Depois que eu nasci não, porque já eram muitos filhos para cuidar.

G: O que você lembra do cotidiano na sua casa, sua relação com seus irmãos e irmãs, com 
seu pai e sua mãe?
M: Meu pai era bastante ausente. Pelo vício dele. Ele não era um alcoólatra violento ou que 
saía para bar, ele bebia dentro de casa, ali ele dormia, ali ele ficava. A relação com minha mãe 
era explosiva porque ela via os filhos passar fome, e as necessidades, e daí a gente tomava 
coro até para pedir um pão. Ela não podia dar, se estressava e … Então a nossa relação era de 
muito stress mesmo porque não tinha e aquele monte de filho pedindo. O que eu lembro é 
isso

G: E sua mãe tomava conta dos filhos sozinha? Tinha algum irmão, ou sua avó para ajudar?
M: Não, era só as minhas irmãs mesmo, que já eram adolescentes que ajudavam a tomar 
conta dos menores

G: Como era esse processo de ajudar na casa? Você também ajudava? Com que idade vocês 
começavam nos afazeres domésticos?
M:  Como  te  falei,  lá  pelos  10,  12  anos  minha  mãe  já  iniciava  a  gente  nos  serviços 
domésticos. Para gente começar ter uma noção para a gente ir cuidar da casa alheia

G: Você tinha tempo para brincar? Entre escola, ajudar na casa?
M: Tinha

G: Você brincava com quem? Pessoal da rua, da escola?
M: Com os meus sobrinhos

G: E quais eram as brincadeiras?
M: Pular elástico, brincar de pique, esconde. Essas brincadeiras que as crianças não brincam 
mais  hoje.  Porque na  verdade a  gente  não tinha  TV, não tinhas  essas  facilidades  que as 
crianças têm hoje

G: Sua mãe tinha tempo para se divertir? Sair com as amigas ou algo parecido?
M: Ela tinha as vizinhas né. Mas tempo para se divertir e sair não 
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G: Você entrou na escola com que idade?
M: Aos 6

G: E você fez até que série?
M: Fiz até a quarta série

G: Com que idade? Lá pelos 12?
M: Não, saí antes, saí com 10

G: E por que você saiu da escola?
M: Então é porque naquela época não tinha colégio próximo, e porque minha mãe não podia 
dar para gente o que a gente precisava, então ela preferia já mandar a gente ir junto com as 
irmãs  mais  velhas  para  ter  uma noção do trabalho,  para a  gente já  começar  a  se  cuidar 
sozinha.
 

G: Teve algum período em que você conciliou estudos e trabalho?
M: Depois, quando eu estava com 15 anos me interessei de novo pelos estudos. Chegou um 
colégio mais perto de casa e  eu quis voltar  a estudar.  Daí eu trabalhava durante o dia e 
estudava durante a noite

G: E com que idade você começou a trabalhar?
M: Sozinha, comecei com 14 anos.

G: Com 11 para 12 anos você começou dentro de casa?
M: Dentro de casa e ia com minhas irmãs para o trabalho delas

G: E como era acompanhar suas irmãs na casa dos patrões?
M: Então,  era mais uma brincadeira que um trabalho. Porque era para distrair o filho da 
patroa enquanto minha irmã estivesse fazendo o almoço, estivesse limpando a casa. No início 
não era uma coisa remunerada nem uma coisa fixa. “Ah, amanhã tenho um monte de coisa 
para fazer vou levar a fulana para … Sabe?!”

G: E como foi começar a trabalhar? Quem eram seus primeiros patrões? Eram conhecidos, 
alguém te indicou?
M: Foi assustador porque a minha mãe ouvia no rádio uma pessoa que estava precisando de 
empregada,  ela simplesmente falou “Olha,  tu arruma tuas coisas que você vai começar a 
trabalhar”. Aí tem a rodoviária velha né?! Eu estava com uma bolsona enorme, tremendo, a 
mulher chegou “Oi, tudo bem?!” se apresentou para minha mãe e me levou para a casa dela, e 
eu fiquei trabalhando.

G: E você morava na casa dessa mulher?
M: Morava na casa dela

G: Como era essa família?
M: Como eu era muito nova ainda, eu não tinha uma noção da responsabilidade. Fazia do 
jeito que eu sabia fazer. Então levava muita bronca. Passava muito carão. Foi bem difícil.

G: E quanto tempo você ficou com essa família?
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M: Um ano

G: E daí você foi para uma outra família?
M: Sim. Saí dessa casa e fui para uma outra casa, com a minha irmã. Um pessoal que tinha 
uma loja, os ____. E nessa casa foi bem interessante porque a gente passava fome. Porque a 
gente não podia abrir a geladeira, tinha esse negócio antigamente, a gente não podia comer se 
a patroa não desse ordem, e a gente não podia comer aquilo que eles comiam.

G: Vocês tinham um tempo diferente para comer?
M: A gente não podia acordar e ir tomar um café da manhã. Não podia. A gente fazia duas 
refeições por dia. E ficamos nessa por um tempo até ela nos acusar de roubo, de um óculos. A 
gente  foi  para  praia  ,  fomos  para  limpar  a  casa  porque  o  pessoal  ia  descer  para  praia. 
Passamos fome na praia também, porque lá eles comiam camarão, comiam marisco, e não era 
comida de pobre, não é?! A gente passava mais à pão e água. E sumiu esse óculos na praia, e  
a casa estava cheia, só que o que eu ia fazer com um óculos? Pobre pra caramba (risos)
Aí, quando voltamos ela pegou e falou para minha irmã assim: “Vai até o supermercado” Isso 
era uma segunda feira, voltamos domingo à noite. “... que a água vai subir” porque a filha 
dela só tomava água mineral. Aí minha irmã já se ligou: “Ela tá achando que a gente roubou o 
bendito do óculos”. Aí a gente foi, ela remexeu nossas coisas, tudo lá, não achou. Aí veio 
com aquela cara de pastel como se nada tivesse acontecido. Aí minha já... daí já saí dessa  
casa também.
Essa foi  a segunda família,  você 15 anos né?! Essa época que você pensou em voltar  a 
estudar?
Sim, foi em 1989.

G: E então, no que deu esse processo dela acusarem vocês de roubo?
M: Ela só acusou, assim, verbalmente. Disse que o óculos tinha sumido. Aí como eles não 
tinham certeza se era eu ou ela que tinha pego, o bendito do óculos, ela jogou essa de irmos 
no mercado – porque não precisava nós duas irmos ao mercado -, ela trancou o portão, e 
enquanto a gente foi a mercado ela ficou remexendo nossas coisas, porque a gente morava na 
casa dela. Tínhamos acabado de chegar da praia com ela, então ou essa bendito óculos iria 
estar no meio das nossas coisas, até no lixo do banheiro ela remexeu para ver se achava o 
óculos, aí minha irmã um pouco mais velha já sacou, elas discutiram e acabamos saindo

G: E vocês saíram com alguma compensação por essa demissão?
M: Não. Nada

G: E qual foi a família que você ficou mais tempo?
M: Não lembro. Sempre estava... não tinha muito paciência para maus tratos “Ah não pode 
fazer  isso!” ou eu era sempre acusada,  podia ter  cinquenta pessoas numa casa e  sempre 
sobrava para mim. Ficava pouco tempo, era um ano, um ano e meio, nunca parei para ficar  
dez, quinze anos, ou até mais de dois anos, no máximo. 

G: Então os maus tratos são coisas comuns para alguém que vive de emprego doméstico?
M:Antigamente era.

G: Você acha que hoje mudou?
M: Mudou bastante. Porque antigamente você não sentava na mesa do patrão para comer, o 
patrão comia, o que sobrava da mesa você podia comer, em algumas situações. E hoje mudou 
bastante porque o patrão te chama para comer na mesa, às vezes você come antes que o 
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patrão

G: E como eram as relações com as patroas? Haviam presentes,  ou assistência? Ou elas 
vinham querendo ensinar algo para você?
M:  Não  a  relação  com  a  patroas  era  sempre  de  “Eu  estou  pagando,  faça  o  que  estou 
mandando. Tem que fazer bem feito, porque estou te pagando” Não existia compensação, 
porque como eu morava dentro da casa delas, então elas davam comida, água, luz, então não 
existia compensação, presentinho, essas coisas que hoje em dia a maioria das pessoas dá “ai 
tá fazendo aniversário vou te dar alguma coisa. Ai, é natal vou te dar algo”

G:  E  com  os  filhos?  Porque  normalmente  se  fala  empregada  doméstica,  mas  você  era 
lavadeira, cozinheira, babá?
M: Era tudo, era babá, cozinheira, era um x tudo. E quando se mora na casa do patrão ele 
abusa um pouco de você. Você não tem um horário para dormir, você não tem um horário 
para você. Você tem que estar à disposição. Inclusive você trabalhou o dia e o patrão fala 
“Agora você cuida das crianças que nós vamos sair”, entendeu?! Então isso acontecia muito

G: Como é ser dona de casa e ser empregada doméstica? Você já pagou alguém para te ajudar 
em casa? Já imaginou essa possibilidade?
M: Não sei, porque nunca tive essa experiência até porque não tenho condições. Saio do 
trabalho chega em casa vai fazer janta, vai limpar a casa, vai ver o que dá pra fazer. Eu não 
sei como eu lidaria com  essa coisa de ter uma pessoa fazendo. Até porque, como eu sou 
empregada doméstica, como eu sou muito exigida, acho que seria muito exigente, seria uma 
pessoa muito chata.

G: Se você tivesse condições, você teria uma empregada?
M: Ah, teria (risos)

G: E como é ter essas duas cargas horárias? Como é lidar com sua casa, sua rotina, seus 
filhos e seu emprego?
M: Olha,  você tem que dar um jeito.  É muito cansativo porque você passa o dia inteiro 
limpando uma casa, e aí você chega em casa e tem que fazer a mesma coisa. Vai limpar casa,  
vai ver comida, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então é uma mesmice, é uma extensão, só 
muda o tempo do ônibus. Você chega em casa e às vezes não tem tempo para nada. Não tem 
tempo para fazer uma unha, não tem tempo para arrumar o cabelo, daí no outro dia de manhã 
já sai do jeito que está. Acho que a gente perde, bom eu que estou perdendo assim um pouco 
da minha vaidade.

G: Por essa falta de tempo?
M:  Pela  falta  de  tempo.  Porque  daí,  ave  maria,  tem que  pegar  ônibus,  já  tem que  sair 
correndo.  A noite  parece  que fica  curta.  Você já  levanta cansado.  Os filhos  de hoje  não 
ajudam em nada, dão muito trabalho e não ajudam

G: Permita-me voltar um pouco para entender sua trajetória. Até que idade você morou na 
casa dos seus patrões? Quando você conheceu seu marido, suponho.
M: Sim quando conheci meu marido, sempre trabalhei de doméstica mesmo depois que eu 
conheci meu marido.
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G: Mas quando você foi morar numa casa sua, deixou de morar na casa dos patrões, com que 
idade foi isso?
M: Com 22

G: Foi quando você se casou?
M: Sim

G: Quando você foi morar na sua casa?
M: Sim

G: Você teve seus filhos com que idade?
M: O primeiro com 23 e o segundo com 26

G: E como era a rotina nessa casa? Seu marido trabalhava? Alguém ajudava você a cuidar das 
crianças, uma creche?
M: Eu nunca procurei. Meu ex marido nunca gostou muito de receber ordens, de trabalhar 
fora, como ele vinha de uma família de comerciantes ele falou assim para mim “Vamos abrir 
nosso próprio negócio, e vamos ser nossos patrões mesmos” eu já estava de saco cheio de ser 
empregada então  falei  “Vamos!”  Só que  foi  a  pior  coisa  que  eu  fiz,  porque daí  abria  o 
negócio e eu era quem ficava tomado conta, porque ele tinha o vício do jogo dele então... Por 
exemplo, a gente abriu um bar, eu quem ficava no bar. Então sobrava tudo para mim, além da 
rotina de cuidar do bar eu tinha que cuidar da casa. Aí engravidei tive o filhos, engravidei de 
novo, cuida de filho, cuida de bar, cuida da casa
 
G: Então teve um período em que você parou de ser empregada doméstica?
M: Sim, voltei quando me separei

G: E quanto tempo durou isso, você sem trabalhar como empregada doméstica?
M: 12 anos. Eu voltei faz pouco tempo, uns 8 anos atrás, que foi quando a gente se separou.

G: Você parou quando engravidou?
M: Isso, lá pelos 23 anos

G: E voltou como empregada com 35?
M: Acho que 32 anos.

G: Então você ficou nesse tempo cuidando do bar?
M: Sim. O bar não dava certo, daí ele abria outra coisa, “ah, vamos abrir uma lanchonete”daí 
ele abria uma lanchonete. A lanchonete não dava certo, abria uma outra coisa. Sempre nessa. 
Sempre em Colombo. A última coisa que ele abriu foi uma pesque e pague, que sobrou para 
mim também. Que foi onde ele conheceu a bendita cuja lá e resolveu me deixar. Aí eu tinha 
que ficar pedindo para ele as coisas, que já era ruim quando a gente estava casado você ficar 
pedindo, você vê que a pessoa precisa, e tinha que ficar pedindo, ou ter que tirar dinheiro 
escondido para certas coisas. Daí terminamos para eu não ter que ficar pedindo as coisas para 
ele. Então voltei a trabalhar.

G: De diarista ou mensalista?
M: De diarista já.

G: E como você percebeu essa mudança, depois de 9 anos longe desse mercado de trabalho o 
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que você percebeu de diferente?
M: Uma mudança, nesse tempo, é que os patrões estão mais maleáveis. Não é mais aquela 
coisa assim de “Aí! Eu estou nesse patamar e você está aqui” entende?! Assim, o preconceito 
de você ser pobre ou porque você é negra – já tive muito né – mas isso mudou um pouco.  
Agora as pessoas tentam de tratar com um pouco mais de igualdade, com eu te disse: sentar à 
mesa com eles, ou andar de carro,  ou sair  para passear.  Hoje em dia tem essa mudança, 
mudou muito.

G: Você falou da questão racial. Você consegue trazer algum exemplo de alguma agressão ou 
racismo que você passou na sua experiência como empregada doméstica?
M: Tem um exemplo bem chato, porque minha patroa ...  eu trabalhava para um casal de 
médicos, e eles iam fazer o aniversário da filha de dois anos que eu era a babá, também além 
de né... então a menina era muito grudada comigo. E eles estavam lá filmando o evento, e 
tinham outras babás só que todas eram brancas, então na hora que o rapaz veio me filmar, a  
mulher olhou “Não, não, não”, aí o rapaz baixou a câmera e ficou olhando para ela, porque 
estava cheio de outras babás, por que ele não poderia me filmar?

G: Isso foi quando?
M: Em 92

G: Você era mensalista?
M: Isso

G: Morava na casa deles?
M: Não nessa época já ia para casa todos dias. Mas tinha isso, teve essa coisa e daí eu senti  
na hora e não saí mais para o salão.

G: Você acha, como mulher negra, que nesse emprego uma mulher branca é tratada diferente?
É muito! Porque...  teve até uma questão que aconteceu com meu ex-marido,  que ele era 
garçom também, aí ele foi fazer um casamento e ele tinha duas amigas, uma branca e uma 
negra, e ele iria trabalhar de garçom. Ele decidiu levar a branca porque achou que o pessoal 
não iria aceitar a outra que era negra. Mas ele é branco né, daí eu falei “Nossa, por que você 
fez isso?” aí ele “Ah, imagina, vou levar ela lá, essa super tição” porque falou que ela era 
bem escurinha.  Tava até  para entender,  quando eu ficava sem trabalho,  eu já  ligava,  via 
anúncio no jornal, já ligava e perguntava se tinha algum problema, por eu ser negra.

G: E como eram as respostas?
M: Às vezes falavam que não

G: Mas tinha de fato?
M: Tinha. Sempre tinha. Aquela coisa de “Ó! Sai por aqui, não sai por ali não”. Teve um fato 
que aconteceu: minha irmã trabalhava num prédio, e eu fui, e o porteiro não sabia se eu era 
uma empregada doméstica, ou uma visitante, ou o que, ele não sossegou enquanto não entrei 
pelo elevador de serviço. Não sei se... mas naquela época, deus o livre se uma empregada 
subir no elevador social, entra pela garagem direto pelo elevador de serviço

G:  E pelo  lado financeiro.  Depois  que  você  voltou  como diarista,  considerando que  são 
formas distintas de receber entre mensalista e diarista, você acha que tem uma qualidade de 
vida  melhor?  Você ganha,  comparativamente,  mais  ou menos?  Por  esse lado econômico, 
quais são as mudanças?
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M: Eu acho que antigamente era melhor. Não que eu ganhasse mais, eu acho que hoje em dia  
o  dinheiro  está  muito  desvalorizado,  você  vai  no  mercado  com  cinquenta  reais  e  não 
consegue comprar o que antigamente se comprava. E eu tinha uma vida melhor antes. Hoje 
em dia eu não estou conseguindo

G: Como é sua logística? Como você organiza seu trabalho como diarista?
M: É que para mim o trabalho de diarista, como é que eu vou te dizer... é muito informal. A 
pessoa te chama, pode ter... é que eu tenho uma única casa fixa, a pessoa te chama daí você 
vai lá limpa, daí quando ela achar que precisa de novo é que ela te chama. Eu tenho muitas  
casas,  muitas,  mas  é  tudo  assim quando  elas  acharem que  precisa,  quando  a  casa  tiver 
pegando bicho. É verdade, daí te chama. Tem casas que você vai e tem vontade de virar as 
costas e ir embora, porque daí elas querem “Ai, porque estou pagando tanto”, aí você vai ter 
que fazer tudo, o que elas não fariam em um mês tem que fazer em um dia. E você tem que 
aguentar porque não dá para dizer “não, não venho mais”.
Hoje em dia fico nessa expectativa, tenho uma casa fixa e as outras vão me chamando.

G: Você tem uma região que você atende mais? E qual o valor da sua diária?
M: Olha, hoje em dia não está dando para escolher. Tem pessoas que estão se oferecendo para 
trabalhar até por 50 reais. Está muito disputada essa área porque não tem mais doméstica. 
Então, as diaristas estão assim... tem até alguns clubes que se formaram agora, tem o clube da 
Alice, tem o clube de fulano, de sicrano, que são pessoas, empregadores e empregadas, que 
se comunicam por estes clubes para ver qual a melhor oferta.

G: Ou seja o mercado está diminuindo as diárias?
M: Está diminuindo. Tipo, a pessoa fala com você e você diz que vai cobrar 80, aí vem outra 
e  fala  “não,  eu  cobro  50”.  É  bem  difícil  de  você...  porque  é  tão  informal.  Eu  estava 
trabalhando em Campo Magro, quando a mulher me chama obviamente, ela me paga 140, é 
numa chácara, eu pego 5 ônibus para chegar lá. Mas eu não posso dizer que não vou, porque 
a necessidade né... e também não dá para eu cobrar muito, porque as diárias agora estão em 
torno de 150 e 180, mas quem que tem para pagar isso?! Então, eu prefiro ter o pouco, mas 
ter trabalho
  
G: Você conhece o sindicato das empregadas domésticas?
M: Eu conheci há muitos anos atrás. Uma vez eu fui lá até para eles somarem né?! Porque 
antes tinha que passar pelo sindicato, eles que faziam isso, quando a empregada era mandada 
embora ia no sindicato, para meter o patrão no pau ou para somar quanto é que tinha para 
receber, porque não podia confiar no patrão só. Mas foi há muitos anos atrás

G: Você foi mensalista, autônoma e hoje diarista. Pra você o que faz uma pessoa se voltar  
para esse mercado de trabalho?
M: É a facilidade. Porque, como eu não terminei meus estudos, eu não posso chegar numa 
loja e querer  trabalhar  numa loja.  Não tenho estudo.  A idade também não está  ajudando 
muito, porque todo mundo quer de 18 a 30 anos, que essa é a idade do mercado, e a falta de 
estudo mesmo. Você se joga para aquilo que dá. Não que eu escolhi ser doméstica ou diarista, 
mas é aquilo que eu posso ser agora, no momento. É algo em que posso trabalhar, que sei 
fazer e que eu vou conseguir fazer, porque não tenho um curso, não tenho estudo.

G: Você conhece a PEC 150, a lei que formalizou o emprego doméstico como profissão?
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M: Isso é novo né?!

G: É bem novo, foi aprovada em 2015 mas começou a ser escrita em 2013. Então, nesses 
últimos anos, você como diarista se sente mais resguardada, protegida profissionalmente por 
essa lei?
M: Para diarista não existe lei  nenhuma. A lei  é só a partir  de 3 dias na mesma casa,  e 
ninguém pega. Quando a lei começa apegar a pessoa “Ah não, venha só dois dias, ou venha 
só um dia”. E eu acho que ficou muito mais difícil com essa lei. Essa lei não ajudou assim em 
nada, só dificultou. Desde que essa lei foi aprovada vem dificultando muito o trabalho das 
domésticas e diaristas. A gente está praticamente numa selva lutando para conseguir trabalho

G: O que você acha que deveria ser feito para vocês, profissionais dessa área de trabalho, se 
sentirem mais seguras profissionalmente?
M: Eu não sei o que eles quiserem... Eles quiseram igualar a empregada doméstica com os 
outros trabalhadores, só que não conseguiram porque, veja bem, o fgts que é um direito de 
todos os trabalhadores o patrão só paga para a empregada doméstica se ele quiser. E tem 
agora esse negócio de horário, “aí tem horário tem que bater o cartão”. Então, uma mulher até 
me chamou para trabalhar com ela numa casa por mês, só que era assim, eu ia ter que bater o 
cartão às 8 horas da manhã e às 6 da tarde, não tinha porque eu ficar na casa dela das 8 da 
manhã às 6 da tarde, já que eu iria todo dia. E como ela é advogada, ela não queria que eu 
ficasse parada. Eu falei “não vou trabalhar para essa mulher, o que que eu vou ficar fazendo 
na casa dela?” Ela falou “Não, cada dia você pega um cômodo para limpar” ainda que eu 
pegasse um cômodo para limpar todo dia, eu ia limpar aquele cômodo o dia todo. Então eu 
falei que não tinha como. Ela ainda falou assim “Não pode faltar, não pode chegar atrasada e 
não pode pegar atestado” Pô! Não posso ficar doente, o ônibus não pode quebrar porque é 
uma coisa que acontece. Porque para ela não ia ter meio termo, não teria “Ai, eu cheguei 
atrasada porque...” Dane-se, você que levante mais cedo e pegue outro ônibus. Então todos 
estão assim, se é para ser mensalista “Te pago salário tal, 1200”, mas tem que ser assim, 
contadinho no miudinho, dentro da lei, ainda mais ela que é advogada.

M: Parece que ajuda mais a controlar o trabalho que para ajudar num reconhecimento legal 
da profissão . Porque daí a hora que ela quiser mandar embora ela manda, aí você cumpre o 
aviso, recebe ali e ela acha outra pessoa, e você vai ficar na expectativa de arrumar um outro 
emprego.

G: Suas irmãs são empregadas até hoje?
M: Eu tenho uma irmã que é enfermeira, e as outras todas ainda são

G: E a sua filha? Ela está estudando, trabalhando?
M: Olha eu estou tentando pra que ela não siga esse caminho. Mas sabe como é adolescentes 
né?! Problemáticos, vivem fazendo... Eu queria que eles tivessem a vida que eu tive para eles 
saberem o que é o sofrimento. Mas a gente também dá, aquela coisa “ah não! Não quero que 
meu  filho  passe  por  isso  então  eu  vou  suar  a  camisa  para  que  ele  não  passe”  e  acaba 
estragando o filho. Então a culpa é da gente mesmo. Mas eu tento, eu falo para ela “Estude!”. 
Ela quer ser veterinária. O colégio que ela estuda é longe, então eu pago a passagem dela. 
Que  até  isso  agora  nosso  prefeito  ajudou.  R$4,30   a  passagem.  Então  pense  né,  duas 
passagens todo dia.

G: Acho que é isso Miriam, mais alguma coisa que você queira falar, alguma experiência que 
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você passou que você acha que vale a pena deixar registrada?
M: Não, é isso. Eu acho que não me sinto resguardada, e eu me sinto às vezes até humilhada,  
às vezes diminuída e até com vergonha de ser empregada doméstica. Porque a gente não têm 
nada que diga “não você faz um trabalho importante”. Que nem eu, estava trabalhando numa 
casa e eu estava louca de feliz, três dias na semana que maravilha. De repente mulher fala 
para eu não ir mais. Meu mundo caiu. Quando você começa a ter um dinheiro entrando direto 
e fixo, você começa a criar expectativa, e de repente, do nada... tira o meu chão.

G: Será que pela características do emprego doméstico, de o seu ambiente de trabalho ser a 
casa de outro, de sua tarefas serem de alguém da família, se você ser uma profissional da casa 
dos outros, de seu ambiente de trabalho ser a esfera doméstica dos patrões, tudo isso não 
dificulta essa tentativa de profissionalização?
M: Eu acho. Sabe por que? Porque você vai para dentro da casa de outra pessoa, é o ambiente 
dela, ela tem a rotina dela, a gente entra e já mexe um pouco com o hábito daquela família,  
tira a liberdade daquela família. E outra, aquela pessoa não vai te confiar de cara, eu estou há 
oito meses nessa casa que vou uma vez por semana, e meu patrão me testa direto, sabe?! 
Deixa dinheiro dentro do bolso, hoje é 20 reais, amanhã 40, depois é 100 . Então é um estres  
muito grande. O maior estres é quando você quebra alguma coisa, porque você não sai da sua 
casa “Ah, hoje eu vou quebrar alguma coisa”, a gente também tem os problemas da gente, a 
gente não consegue deixar em casa. Aí quebra alguma coisa, ou você tenta esconder ou você 
fala logo de cara, dependendo da pessoa. Então isso é muito estressante. Porque você tem que 
cuidar de uma casa, de uma pessoa, com todo cuidado. Você tem que ser rápida, você tem que 
ser eficaz e você tem que ser cuidadosa.

G: Só para refletir mesmo. Um assunto que estava conversando com uma amiga e gostaria 
que você opinasse.  Você acha que é possível  acabar  com o emprego doméstico,  se  todo 
mundo cuidar do seu lixo ou se conscientizar da situação das empregadas?
M: Acho muito difícil porque as pessoas estão trabalhando mais, o custo de vida aumentou 
muito, então as pessoas quanto mais elas têm mais elas querem. Daí, hoje em dia para criar 
um filho é muito mais caro, aí vai faculdade. Aquela pessoa que te emprega já vai trabalhar o  
dobro para dar conta para manter o nível de vida que ela tem, então ela não vai parar. Não vai 
chegar de noite e fazer uma faxina na casa, acho que seria até impossível, porque até as 
pessoas de classe média alta elas têm uma jornada de trabalho extensiva: e levo filho pra 
escola, e vai pro trabalho. Então, vai limpar o banheiro? Ah, não vai! É cômodo
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Entrevista  03 (editada)
Entrevistada: Irenilda Farias Costa
Data: 08/03/2017
Entrevistador e local: Gabriel Miranda, residência dos Zablonsky (trabalho de Irenilda)
Legenda: Gabriel Miranda (G) e Irenilda Costa (I)

G: Qual seu nome?
I: Irenilda Farias Costa

G: Quando e onde você nasceu?
I: Nasci no sítio de Massaranduba, município de Girau do Ponciano, dia 23 do 01 de 1991.

G: Estado Civil?
I: Solteira

G: Mas a quanto tempo você divide sua vida com seu atual companheiro?
I: 9 meses

G: Como foi a sua infância?
I: Minha infância foi trabalhar

G: Você tem quantos irmãos?
I: Tenho 5

G: Quantos anos sua mãe tinha quando te teve? Dos seus irmãos você é a …?
I: A mais velha, ela tinha 18 anos

G: E seu irmão caçula, ela teve com quantos anos?
I: Acho que com uns 20 anos, por ai. Porque minha irmã mais nova tem 22.

G: Então foi um em seguida do outro?
I: Isso, diferença de um ano

G: E na cidade onde você nasceu onde você morava? Como era sua casa?
I: Quatro cômodos. Pequena

G: Você morava na roça né?!
I: Na roça

G: Essa roça era do seu pai, era arrendada?
I: Era do meu pai

G: E quanto tempo você morou nessa casa que você nasceu?
I: Morei 17 anos

G: E para onde você foi depois?
I: Para Juazeiro

G: Sua mãe e seu pai trabalhavam? Em que?
I: Na roça
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G: E com que idade você e seus irmãos começaram a ajudar eles?
I: Com 9 anos

G: Todos?
I: Não só eu, porque os outros eram pequenos

G: Mas quando fizeram 9 anos também ajudaram?
I:  Mais  eu,  quem mais  trabalhava  lá  em casa  era  eu.  Acho que  por  ser  a  mais  velha  a 
responsabilidade caiu mais em cima de mim

G: Você ajudava sua mãe na casa, a cuidar de seus irmãos?
I: Aham! (Positivamente)

G: E na roça também?
I: issso!

G: Seus pais trabalhavam o dia todo? Por lidarem com a terra, como era a rotina?
I: Começava das 7 às 11:30, meio dia, e pegava a hora da tarde e largava 4 ou 5 horas

G: Alguma vez eles ficaram desempregados?
I: Sempre, porque quem vive da roça não tem essa questão de trabalhar de carteira assinada, 
de ter um salário. Vai plantar pra depois colher, e ver o que que dá.

G: E como é essa expectativa de trabalhar com a roça, de viver da terra?
I: Tinha que esperar o período da chuva cair, e o período de inverno são mais ou menos três 
meses de chuva, então tem que preparar a terra pra plantar a lavoura, depois que você colher a 
lavoura é que você vai vender, para depois se beneficiar com o dinheiro da lavoura. 

G: Você disse que começou com nove anos, quais eram as atividades que fazia, tanto na casa 
como na roça?
I:  Eu plantava fumo,  quebrava fumo,  lambicava,  cavava canteiro.  Em casa lavava roupa, 
varria casa, lavava prato, cuidava dos meus irmãos e cozinhava. Lógico que comida simples 

G: O que sua mãe fazia antes de casar?
I: Vivia da roça

G: Na família dela?
I: Aham! (Positivamente)

G: Quantos irmãos ela teve?
I: Ela tem 8

G: E como era a relação com seus pais? Entre eles, com os filhos?
I: Bem, graças a Deus, até hoje bem

G: Você tinha tempo para brincar?
I: Não exatamente

G: Como foi esse lado da sua infância?
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I: Cuidava dos meus irmãos

G: Daí você brincava com eles?
I: Sim eu brincava com eles. Eu falei que ia mexer com meu psicológico.

G: Você tinha vizinhos?
I: Sim

G: Como que era essa relação com seus vizinhos?
I: A, é tudo primo

G: Parte de mãe ou parte de pai?
I: Parte de pai

G: E como que eram as festas, comemorações?
I: Na escola, comemorava muito.

G: E com que idade você começou a ir para a escola?
I: Com 9

G: E você frequentou até que série?
I: Até o terceiro do ensino médio

G: Você fez tudo na sua cidade?
I: Não. Cheguei a cursar o ensino médio em Arapiraca

G: E com que idade você foi para Arapiraca?
I: Com 18

G: E você foi procurar emprego ou estudar em Arapiraca?
I: Para trabalhar e estudar ao mesmo tempo

G: Como você teve essa ideia de ir para Arapiraca?
I: Eu fui indicada por uma pessoa, para ir trabalhar na casa do pai dela, para cuidar de dois 
senhores de idade. Aí lá eles me deixaram estudar. Estudava à tarde e tomava conta da casa e 
deles.

G: E quem era essa pessoa que te indicou? Amiga, parente?
I: Era conhecida do meu pai, a Neusa. O nome do marido dela no me esqueci

G: De Arapiraca para sua cidade é muito longe?
I: Não. De Arapiraca, nossa, não gasta nem 20 minutos

G: E como que era sua rotina? Trabalhava quantos dias na semana?
I: Trabalhava de segunda à sexta.

G: De qual horário a qual horário?
I:  Direto,  eu dormia  no serviço.  Daí quando era  sábado à tarde...  aliás  eu trabalhava  de 
segunda à sábado. Quando era sábado à tarde, meio dia eu ia pra casa e voltava no domingo
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G: Aí você estudava ...
I: À tarde, à noite eu ficava em casa com os senhores, que eram doentes

G: E você ficou nessa casa até que idade?
I: Só trabalhe lá seis meses

G: E depois você foi para onde?
I: Depois fiquei seis meses cuidando de uma senhora, que já faleceu. E depois conheci um 
pessoal, um casal de irmãos, que fiquei morando com eles uns dois anos.

G: Como empregada?
I: Não. Morando mesmo. Até estudava né. Ela me colocou dentro de casa para eu terminar o 
ensino médio. Ela me ajudava, mas não trabalhava não.

G: E essa casa de senhores que você foi trabalhar em Arapiraca, foi seu primeiro emprego?
I: Meu primeiro trabalho foi em Juazeiro

G: Com que idade você foi para Juazeiro?
I: Com 17

G: Você parou de estudar para ir para Juazeiro ou lá você estudou também?
I: Lá eu comecei a estudar, só que como passei seis meses e voltei, aí parei de estudar. Passei 
o que?! Uns três anos sem estudar

G: Lá em Juazeiro?
I: Não. Depois que eu voltei de Juazeiro para Alagoas. Aí eu passei três anos sem estudar, 
depois eu voltei a estudar de novo

G: Você foi para Juazeiro, voltou para sua cidade, foi para Arapiraca e lá terminou o ensino 
médio?
I: Não cheguei a terminar, eu desisti no terceiro ano.

G: E ao você atribui essa sua trajetória escolar?
I: Como eu me mudava muito né?! Então não tinha tempo de estudar. Tempo de certa forma 
eu tinha, o problema era que quando eu arrumava um trabalho que pensava que ia ficar fixo, 
não dava certo. Às vezes o patrão mandava eu embora, aí pronto eu desistia. Sempre que 
acontecia era isso.

G: E nesses seus trabalhos, tanto o de Juazeiro como os de Arapiraca, como era sua relação 
com os patrões, como era seu dia a dia?
I: Bem,  graças a Deus, em Juazeiro, as pessoas me tratavam bem mesmo porque eles não 
eram ricos. Os de Arapiraca também, eu tenho uma relação boa com eles, me sentia à vontade 
na casa deles, eram dois senhores de idade e um rapaz solteiro que tinha lá. Mas, graças a 
Deus também, eles me tratavam super bem

G: Desculpa perguntar, mas você ganhava um salário mínimo ou mais?
I: Não, na época um salário mínimo era R$ 500,00, eu ganhava R$ 250,00

G: Para trabalhar de segunda à sábado?
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I: Isso

G: Eles davam alguns presentes, como roupa, algo como compensação?
I: Não.

G: E como era trabalhar e morar no seu ambiente de trabalho?
I: No que eu trabalhei em Arapiraca era muito puxado pra mim, até por isso que não aguentei 
muito tempo. Porque além de dar conta da casa, tinha que dar conta de dois senhores. Eles 
tomavam remédio controlado para a pressão, o senhor tinha Mal de Parkinson, e ele trocava o 
dia pela noite, de dia dormia e a noite ele passava acordado. E nesse período da noite ele 
passava todinha me chamando. Eu acordava 5 horas da manhã para limpar a casa e dar conta 
de tudo, e na hora que eu deitava para tirar um cochilo ele me chamava: “Irenilda minha filha, 
me ajude a levantar”. Aí eu ia lá sentava ele, quando dava 10 minutos ele deitava de novo. E 
isso era a noite todinha, ele me chamando, quando amanhecia o dia eu parecia um zumbi. Eu 
ia para a escola à tarde, eu não estava conseguindo tirar nota boa, não estava conseguindo 
pensar, os professores falavam e eu nem sabia o que eles estavam falando, dormia na sala de 
aula. Foi quando eu conheci a Teca, e falei para ela que não estava aguentando, meu corpo 
estava muito cansado, aí ela falou “venha para minha casa porque você vai estudar. E dê um 
tempo que eu vou lhe ajudar de alguma forma, vou tentar ajudar seus pais”. Aí eu fui para lá e 
passei dois anos com ela, para eu conseguir fazer o 1º e 2º ano, que eu só tirei nota boa. Eu 
era uma das melhores na sala de aula no período que estive com a Teca, porque lá eu tinha 
tempo para estudar, eu cuidava da casa, ajudava ela, mas tinha tempo de estudar. Só eu, ela e 
o Bill. Foi isso, trabalhei em outras casas também...

G: Em Arapiraca?
I: Sim, cuidando de uma senhora de 92 anos

G: Depois que você largou o 3º anos?
I: Não antes do terceiro ano, antes de começar o terceiro ano eu trabalhei 6 meses cuidando 
de outra senhora de idade que hoje já faleceu, e antes de eu vir para aqui estava trabalhando 
em uma casa lá em  Girau do Ponciano, só que eu era jardineira, cuidava do jardim e ainda 
ajudava em outros serviços dentro de casa.

G: Então você saiu de Arapiraca com que idade? E por que?
I: Na realidade de Arapiraca eu sai com 21 anos

G: E você veio para Curitiba ou voltou para sua cidade?
I: Não, eu voltei para o interior, pro sítio, para a casa de meus pais. Foi quando eu conheci 
uma pessoa, e vivi 4 anos com ela, e tenho uma filha hoje, de 4 anos que está com os meus  
pais. Aí foi nesse período que aconteceu tudo isso

G: Seus irmão também saíram da sua cidade?
I: Só o meu irmão

G: E ele mora onde?
I: Está em São Paulo

G: O caçula?
I: Ele nasceu depois de mim, o Leandro
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G: Quantos anos ele tem?
I: 25

G: Então seu atual companheiro não é o pai da sua filha?
I: Não

G: Como você conheceu ele ?
I: Na realidade a gente se conhecia de criança. Fomos criados praticamente juntos. Só que … 
não sei. Ele não me suportava e eu não suportava ele, e hoje estamos aqui juntos

G: Mas como nasceu ela relação amorosa? Aqui ou lá?
I: Aqui. Na realidade a gente já se conhecia, sempre tive amizade com a mãe dele, e as irmãs,  
a gente se conhece, como a gente mora no mesmo sítio. Ele me viu por uma foto, pegou e 
falou que queria conversar comigo por telefone, a gente começou a falar

G: Ele aqui e você lá?
I: Isso

G: Então ele convidou para você vir morar aqui?
I: É

G: Isso faz...
I: 9 meses

G: Então desde os 17 anos até hoje você trabalhou como empregada doméstica. Qual foi o 
emprego que você se manteve por mais tempo?
I: A casa que fiquei mais tempo foram 6 meses só

G: Sempre essa média de 6 meses, um pouco mais, um pouco menos?
I: Sempre 6 meses

G: E por que você acha que o emprego doméstico tem essa característica?
I:  Eu acho que depende dos patrões, e a pressão também né ?! Porque tem pessoas que não 
aguenta a pressão, e também porque é um trabalho complicado, você tem que dar conta de 
tudo.

G: E você sempre trabalhou de mensalista?
I: Já trabalhei de diarista quando cheguei aqui. Trabalhei 6 meses

G: E qual é a diferença de trabalhar de mensalista e diarista?
I: A diferença é que a diarista vai trabalhar pela diária. E tem coisas que a diarista faz que a  
doméstica não faz

G: Tipo?
I: A diarista não cozinha, a diarista não lava. Tem algumas casas que ela passa roupa, mas tem 
outras que não passa. E a diária hoje está de R$ 140,00, R$ 150,00, tem lugares que a diária 
está até de R$ 170,00. Só que não é registrado né?! 

G: E quando você estava de diarista sua diária estava entre esses valores?
I: A minha diária estava de R$ 135,00, eu pegava 2 ônibus para lá, era no Batel
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G: E você tinha só uma cliente?
I: Eu trabalhei com mais duas, só que elas me chamaram umas 3 vezes, porque tem pessoas 
assim, quando coloca a casa em ordem ela não te chama mais, entendeu?! Então você deixa a 
casa bem bonitinha, “Ah, não vou chamar mais não!”. Agora específico mesmo, trabalhei 6 
meses com a Vanessa. Só sai de lá porque o marido dela foi transferido para São Paulo

G: Então você vivia com os valores dessas diárias durante esses 6 meses?
I: Era R$ 1100,00

G: Você ia toda semana para lá?
I: Ia terça e sexta. 2 dias por semana

G:  Das  suas  experiências,  como  mensalista  ganhando  abaixo  do  salário  oficial,  e  como 
diarista trabalhando 2 dias por semana, o que você entende como melhor?
I: Olha, eu estou contente de trabalhar como doméstica, porque pela primeira vez na minha 
vida assinaram minha carteira.  Eu vivi  esses  anos todos trabalhando em vão.  Imagina se 
tivessem assinado minha carteira quando eu tinha 18 anos, o tanto de direito e benefício que 
eu teria. Só que minha vida foi trabalhar, muitas vezes eu procurava trabalho “Tem como 
você comprovar na carteira?”; não tem. Se você não tem um registro as pessoas não vão 
acreditar no que você fala. Então, essa é a diferença

G: Essas oportunidades como diarista aqui em Curitiba, como você teve contato? Alguém de 
apresentou à elas?
I:  Uma amiga minha que me indicou

G: Ela é de Alagoas também?
I: É de Alagoas ela. Ela tem uma amiga aqui de Curitiba, ela me apresentou para essa amiga 
dela, que é a Nice que hoje também é amiga minha, e aí ela me indicou para a Vanessa.

G: E essas suas amigas trabalhavam como doméstica também?
I: Diaristas. A Nice trabalhava de diarista, a Inês de diarista,a Dice com diarista – que foi 
quem me indicou para aqui.

G: E como é a relação com suas amigas?
I: É uma boa relação. Foi através delas que eu consegui trabalho, uma vai indicando para a 
outra, vai informando.

G: Nas minha entrevistas surgiu, algumas vezes, uma relação parecida de ajuda mútua. Há 
essa semelhança na sua relação com suas amigas? 
I: A Nice tem 3 filhas, mas já são casadas, tem na realidade até netos, na minha vista ele é  
bem financeiramente. A Inês também, ela não tem filha, é solteira, e tem o próprio patrimônio 
que ela construiu sozinha, também está estabilizada. A Dice também, ela vive bem, tem a casa 
dela, tem filho e marido, que trabalha

G: Vocês moram próximas?
I: A Dice mora em Pinhais

G: E você mora em Pinhais?
I: Eu moro em São José dos Pinhais, mas é perto. São vizinhas. A Inês mora no Uberaba, que 
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é Curitiba. E a Nice se mudou para uma cidadezinha

G: E vocês se falam sempre? 
I: Sim, pelo WhatsApp, sempre nos falamos pelo WhastApp

G: E vocês saem juntas, tem tempo de confraternizarem?
I: Ah sim, tem tempo

G: E a sua casa aqui, como é? Com quem você mora?
I: Eu moro com meu marido, 2 primos meu, e um primo dele

G: Eles também são lá de Alagoas?
I: Sim, do mesmo sítio que a gente.

G: E a quanto tempo que eles estão morando juntos?
I: O Taciano tem 6 anos que tá aqui, acho que o Nicácio tem mais ou menos 1 ano que mora 
com ele. Mas graças a Deus nós nos damos muito bem

G: Você disse que foi o primeiro trabalho de carteira assinada, quais são as mudanças?
I: Eu pensar que daqui a 1 ano ou 2 eu vou ter direito a alguma coisa. Fico feliz

G: Isso te dá segurança?
I: Sim, talvez me dê mais segurança

G: E você sabe quais são os direitos assegurados pela carteira assinada?
I: Tenho mais ou menos uma noção

G: Mais no seu dia a dia, o que mudou praticamente ?
I: Você não trabalhar no feriado, que eu trabalhava. Direito a hora extra, caso você ultrapasse 
o limite. São coisas que eu nunca tive. São alguns benefícios, lógico que eu tenho alguns 
deveres no contrato, tenho que cumprir um monte de normas do contrato, mas para mim está 
tranquilo. É que eu não tenho muita noção.

G:  Analisando sua experiência no emprego doméstico, o que você acha que mudou na sua 
vida?
I: Mudou para melhor

G: Por que?
I: Porque eu nunca recebi um salário na minha vida. A vida toda que eu trabalhei sempre 
ganhava menos que 1 salário, e hoje posso dizer que ganho um salário. Tem pessoas hoje que 
chegam a passar com R$ 980,00, R$ 900,00, então para mim – sei que muita gente acha que é 
pouco – é o suficiente, porque imagino que muita gente não tem esse valor . E hoje graças a  
Deus posso dizer que tenho como sobreviver e, também, mandar para minha filha

G: Você acha que ser empregada aqui em Curitiba é mais fácil ou mais difícil?
I: É mais fácil, porque lá você arruma mas é como eu disse, eles pagam muito mal, é raro 
você encontrar uma pessoa que pague bem, e quando paga bem eles exploram muito. Digo 
isso porque já trabalhei em várias casas. Trabalhei em uma em Girau que meu Deus do céu, 
era um absurdo o que a mulher fazia com a gente, não só comigo com mais 3 empregadas que 

96



tinham lá. Hoje duas amigas minha inda trabalham lá. Eu falei: “não sou obrigado a aguentar 
isso”, porque uma coisa é você ser pobre, e outra coisa é você ser humilhada

G: Mas o que ela fazia você passar?
I: Eu acordava 6 horas da manhã, e a gente trabalhava até 11 horas da noite

G: Sem descanso?
I: Aham (positivamente). Eu trabalhava no quintal, era jardineira, o quintal dela era mais ou 
menos 1 hectare de terra, para eu limpar, lavar cerâmica, aguar as plantas  no  aguador,  os 
passarinhos faziam cocô e todos os dias eu tinha que passar pano. Ia almoçar, eu “torava” 
meu dia lá – que o só de lá não é igual ao daqui – 12 horas lá ninguém aguenta aquele sol 
forte, se for um pessoalzinho daqui, do jeito que são fraquinhos meu Deus, eles desmaiam no 
sol de lá, e eu “torava” meu dia no sol. Quando eu terminava, só fazia almoçar e passava para 
a cozinha para ajudar a outra que estava com a pia cheia de louça. Ás vezes ia ajudar a outra 
com pano. Eram 4 empregadas, eu cuidava do quintal,  a Fran da casa que é igual a uma 
mansão de novela,e a outra dos panos, que era a Galega, e a Telminha na cozinha. Tinha 14 
banheiros, fora garagem.

G: E você ganhava quanto?
I: R$ 750,00

G: E essa questão da alimentação? Você tomava café da manhã, jantava? Qual era seu tempo 
para isso?
I: Aham (positivamente), mas a gente só comia depois que eles comiam, a gente não podia 
comer junto com eles. Por isso que até hoje não gosto de comer com o patrão.

G:  Perguntei  dos  maus  tratos,  porque  uma  coisa  é  você  ser  maltratada,  outra  é  sofrer 
discriminação.  Você  já  sofreu  alguma  discriminação?  Ser  nordestina  em  Curitiba,  por 
exemplo. 
I: Não, aqui não. Graças a Deus não

G: E lá? Por ser pobre, ou do sítio?
I:  Sim.  Eu e as meninas, eles humilhavam muito a gente. Se a gente comesse  mais de um 
pedaço de carne eles falavam. E na hora que a gente ia comer, aí vinha o filho deles e tirava a 
carne melhor para o cachorro e deixava só o pescoço, a asa e o pé pra gente. E fora que ela 
chegava gritando, falava que a gente não trabalhava, que ela estava gastando o dinheiro dela 
pagando salário, e não estava vendo porcaria nenhuma feita, que ia mandar uma embora, e a 
gente não podia nem responder. Nunca respondi, mas falei “não vou ficar aguentando isso”, 
que eu não aguento desaforo, não sou de responder, mas não vou ficar aguentando. Daí esse 
menino que hoje é meu marido conversava comigo por telefone, eu falava isso para ele, e ele: 
“Irenilda, grava tudo e bota ela no pau”, eu falei “Eu não, por mim eu não tô nem ai, aqui se 
faz, aqui se paga, eu entrego à Deus”; eu pobre, não tenho onde cair morta, vou me meter 
com rico, pra que?! O genro dela é advogado, a filha é advogada, é uma das melhores, uma 
ricona  lá  em Girau,  eu  vou  me  meter  come ela?!  Deus  me  livre.  Problema dela,  ela  tá  
plantando e um dia ela vai colher. 
Ai, não fui eu quem saiu, foi ela que me mandou embora. Eu discuti com a outra empregada 
doméstica da cozinha, porque além de tudo, além de eu tomar conta do meu serviço a outra  
queria que eu fizesse o dela, falei “Eu não vou fazer o seu serviço, porque estou ganhando o 
mesmo que você”. Aí essa outra pegou e foi levar pra ela, e aí ela me mandou embora, Falei: 
“Vou satisfeita”, ela me pagou, peguei minha coisas e vim embora.
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G: Você já conheceu algum sindicato de empregadas domésticas, nesse tempo que você está 
trabalhando?
I: Não, nuca conheci não.

G: Você teve sua filha com que idade mesmo?
I: Tive ela com 22

G: Você, suas amigas, ou outra mulher que está nessa profissão, está por opção? Ou que leva 
uma pessoa a buscar esse tipo de emprego?
I: Olha, depende. No meu caso foi sempre mais …. assim, também gosto de fazer isso, mas 
no meu caso foi a única opção que encontrei. E também eu gosto de fazer esse serviço, é uma 
coisa que me identifico mais. Então posso até algum dia querer melhorar mais, ou querer 
mudar de profissão, mas, pelo menos por enquanto, estou satisfeita com a minha profissão. 
Eu sei que é puxado, mas é uma coisa que sei fazer e que eu gosto de fazer, então para mim 
está tranquilo

G: Tem algo que você queira falar, ou deixar registrado?
I:  Eu só tenho que agradecer a Deus, por eu estar aqui. Pela oportunidade que a Adriana me 
deu, porque pela primeira vez na vida eu estou sendo tratada como gente. Então, não tem um 
dia  que  eu  não  agradeça  a  Deus.  Eu  sempre  falei  para  minha  mãe,  não  me  importo  de 
trabalhar, não me importo que eu não pare um segundo, a única coisa que eu quero na minha 
vida é só ser respeitada. Até porque a melhor coisa é você saber respeitar as pessoas, e graças 
a Deus aqui eles me respeitam e me tratam como gente. Então eu acho que isso não tem 
dinheiro no mundo que pague. E quando também a pessoa dá confiança a você, porque hoje 
em dia não é fácil ter confiança. Então são coisas que a gente tem que preservar. E se hoje eu 
sou o que sou é graças a Deus e minha mãe, e à minha filha, porque por elas eu enfrento tudo
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