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RESUMO 

 

Projeto experimental, feito como Trabalho de Conclusão de Curso, composto pela 
reflexão teórica sobre a situação das empregadas domésticas na região metropolitana 
de Goiânia, que busca valorizar aspectos singulares e identitários dessas mulheres, 
promovendo sua visibilidade por meio da produção de fotografias e entrevistas de 
quatro mulheres do ramo e sua exibição na exposição coletiva “Retratos da 
Diversidade e da Diferença”. O projeto se baseia no conceito de invisibilidade pública, 
de Fernando Braga da Costa (2004), permeado pela relação das trabalhadoras 
domésticas com mídia, beleza e consumo, de Janaína Jordão (2013). A fotografia é 
vista como retrato íntimo, conforme Charlotte Cotton (2010), que perpassa a produção 
fotográfica e, ao ser exibida, é alçado ao olhar do outro. 
Palavras-chave: Empregadas domésticas. Invisibilidade Pública. Fotografia. Goiânia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Experimental project, done as an Undergraduate Thesis, composed by the theoretical 
reflection on the situation of housekeepers in the metropolitan region of Goiânia, which 
seeks to value the unique and identity aspects of these women, promoting their 
visibility through the production of photographs and interviews of four women of the 
same branch and their exhibition in the collective exposition “Portraits of Diversity and 
Difference”. The project is based on the concept of public invisibility, by Fernando 
Braga da Costa (2004), permeated by the relationship of domestic workers with media, 
beauty and consumption, by Janaína Jordão (2013). Photography is seen as an 
intimate portrait, according to Charlotte Cotton (2010), which pervades the 
photographic production and, when displayed, is raised to the other's gaze. 
Keywords: Housekeepers. Public Invisibility. Photography. Goiânia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A paixão pela fotografia surgiu durante uma fase naturalmente criativa e curiosa, 

enquanto criança. Como um divertido passatempo, largava os bonecos e carrinhos de 

controle remoto por uma Sony Cyber-Shot da série W, enquadrando os mais diversos 

pontos de vista. O tempo passou e o meu interesse pela fotografia persistiu. A 

brincadeira de criança tornou-se ofício. Havia pessoas dispostas a pagar por aquelas 

fotos, pelo meu modo de ver o mundo. Assim, o que era nato, tornou-se comercial. E 

continuou sendo, inclusive, uma prática particular. Pensando nesta perspectiva 

pessoal é que surgiu a ideia deste TCC, ao querer fotografar empregadas domésticas, 

remetendo também à minha vivência pessoal. 

Mãe, avó, tias e primas. Muito além dos laços familiares, foi percebido que todas 

estavam conectadas por um histórico em comum: o serviço doméstico em alguma 

fase da vida. Por mais que não fizesse parte especificamente daquele grupo, convivi 

com essa profissão desde pequeno. Testemunhei os calos nas mãos, as rachaduras 

nos pés. Fiz massagem para aliviar algumas dores nas costas. Presenciei a dupla 

jornada doméstica, de cuidar da casa dos outros e da própria casa, cansativa e 

desgastante. Vi o serviço doméstico por necessidade lá fora, e por amor dentro de 

casa. Ouvi muitas histórias incríveis, mas também escutei relatos dolorosos, carentes 

de empatia. 

É difícil de entender como mulheres tão incríveis podem sentir-se humilhadas e 

inferiorizadas, devido apenas a uma ocupação. Seus gostos, sonhos e qualidades 

mais ímpares escondem-se ali, atrás das panelas, dos rodos, das vassouras e panos 

de chão. Por isso a idealização deste trabalho, para retratar quem são, além de serem 

domésticas, mas com a devida valorização ao emprego. Um assunto, por vezes, 

revoltante, e de extrema relevância na sociedade atual. 

Contudo, essa visão não é dominante na sociedade. As mulheres que trabalham 

como empregadas domésticas são diariamente invisibilizadas. Constatei isso, 

especialmente, ao ler o texto sobre representação midiática e identidade, de Janaína 

Jordão (2011). 

Sendo assim, este trabalho examina e provoca a discussão acerca da situação 

de invisibilidade social vivida por trabalhadoras domésticas goianas, no que tange a 

questões de identidade, representação midiática e distorções quanto às percepções 
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de si e de sua posição na sociedade, através da fotografia. 

Surge, desse modo, a seguinte questão-problema: como é possível valorizar a 

identidade e a singularidade das trabalhadoras domésticas de Goiânia, promovendo 

sua visibilidade por meio da fotografia? Partindo deste ponto, foram fotografadas 

quatro mulheres, moradoras da região metropolitana de Goiânia, que têm o emprego 

doméstico como fonte de renda única ou fundamental para o sustento familiar. 

Para salientar ainda mais este debate, foi elaborado uma sequência de 

perguntas direcionadas às personagens, com a finalidade de entrevistá-las 

anteriormente à sessão de fotos. As respostas foram gravadas, transcritas e 

destacadas para, então, fazerem parte do produto final – a exposição fotográfica 

coletiva “Retratos da Diversidade e da Diferença”. 

Nesse sentido, o primeiro capítulo traz alguns conceitos e dados estatísticos 

acerca da profissão das empregadas domésticas no Brasil, a fim de explicitar sua 

invisibilidade perante à sociedade, definição sustentada por Costa (2004). Além disso, 

nele são apresentadas as quatro mulheres, trabalhadoras domésticas, participantes 

ativas neste projeto e dotadas de opiniões concisas sobre sua classe trabalhista. 

O segundo capítulo, por sua vez, diz respeito à produção fotográfica como um 

todo, desde o primeiro contato com as domésticas, até o processo de produção das 

fotografias. Em sequência, trata do conceito de fotografia íntima, apresentado por 

Cotton (2010), método utilizado na criação dos retratos. 

Por fim, o terceiro capítulo remete à exposição “Retratos da Diversidade e da 

Diferença”, bem como tudo o que permeia à proposta expositiva e as escolhas para 

esta realização. Nisto, é abordado o olhar do outro, juntamente com reflexões dadas 

por Bourriaud (2009) acerca de exposições fotográficas e suas percepções. 

O título “Primeiros passos na contramão da invisibilidade social” é um termo 

criado para abordar tanto a relevância do tema, quanto para limitá-lo. “Dar os primeiros 

passos” é um ato no qual reconhece-se que ainda haverá uma longa caminhada à 

frente. “Estar na contramão” mostra que este não é o caminho correto a ser seguido. 

Deve ser seguido o fluxo contrário, onde essas mulheres ganham cada vez mais 

direitos, mais igualdade, ou pelo menos, mais visibilidade. 

A pesquisa é, no conjunto, uma pesquisa qualitativa, que segundo Bauer e 

Gaskell (2015, p. 68), não tem como finalidade real “contar opiniões ou pessoas, mas 

ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o 
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assunto em questão.” 

Nesse sentido, muito além de significar um mero acervo de histórias e fotografias 

em comum, as informações, vivências e pontos de vista coletadas neste trabalho 

pretendem contribuir com a discussão do tema, promovendo deliberadamente os 

“primeiros passos na contramão da invisibilidade social” a partir de uma representação 

fotográfica. 
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2 EMPREGADAS DOMÉSTICAS E A QUESTÃO DA IDENTIDADE 

 

No Brasil, a situação das empregadas domésticas configura sérias 

características de subalternidade em relação às mais diversas classes trabalhistas. 

Falhas na legislação correspondente, jornadas de trabalho extensas, bem como 

salários abaixo da média e, consequentemente, baixo poder de consumo são fatores 

de demasiada importância para a compreensão das condições sociais e econômicas 

vividas pela classe trabalhista em questão, como será explicitado de maneira 

detalhada mais adiante. 

Trata-se de uma ocupação socialmente injustiçada e desvalorizada, que fora 

reconhecida legalmente como profissão, no Brasil, apenas a partir da promulgação da 

Constituição de 19881. Além disso, somente no ano de 2015 – a partir da aprovação 

da Lei Complementar nº 150 – o ofício passou a garantir, aos trabalhadores, direitos 

já considerados comuns nas demais áreas, como: Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), seguro-desemprego, remuneração por hora extra, intervalo para 

refeição e/ou descanso, dentre outros2. 

Logo, este capítulo pretende caracterizar a situação das trabalhadoras 

domésticas no Brasil, trazendo definições de diferentes pontos de vista, dados e 

associações históricas que comprovam o caráter de subalternidade da classe 

trabalhista em questão, bem como apresentar teorias que fundamentem uma 

determinada crise de identidade e consequente invisibilidade social dessas mulheres. 

 

2.1 O que é ser empregada doméstica no Brasil? 

 

De acordo com o artigo 1º da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, 

entende-se por 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”3. 

 
1 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil [recurso eletrônico]. 

Brasília: Supremo Tribunal Federal, Secretaria de Documentação, 2019. Disponível em: 
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF.pdf. Acesso em: 27 set. 2019. 

2 ESOCIAL. Direitos do Trabalhador Doméstico. Governo Federal. Disponível em: http://portal.esocial. 
gov.br/empregador-domestico/direitos-do-trabalhador-domestico. Acesso em: 08 out. 2019. 

3 BRASIL. Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015. Brasília: Presidência da República, Casa 
Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/leis/lcp/Lcp150.htm. Acesso em: 27 set. 2019. 
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Portanto, os termos “empregado doméstico”, ou “trabalhador doméstico” 

representam múltiplos profissionais, como faxineiras, babás, jardineiros, motoristas 

particulares, cozinheiros, dentre outros. No entanto, considera-se senso comum a 

associação direta do nome ao serviço de limpeza, já que representa uma fração quase 

totalitária deste segmento. 

Sabe-se também que o termo abrange as pessoas que realizam o mesmo 

trabalho, mas de maneira informal – na maioria das vezes não sindicalizadas, 

tampouco com carteira de trabalho assinada. Nesse sentido, destaca-se uma parcela 

importante da classe trabalhista em questão: as diaristas, que recebem uma quantia 

pré-estabelecida por dia de serviço em cada residência. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho4 – OIT (2019), “o termo 

trabalhador(a) doméstico(a) se refere a toda pessoa do sexo feminino ou masculino 

que realiza um trabalho doméstico no marco de uma relação de trabalho”. Ainda nesta 

fonte, afirma-se que a atividade engloba praticamente qualquer tipo de tarefa realizada 

dentro de uma residência: desde lavar, passar, cozinhar, cuidar de crianças, idosos 

ou animais domésticos, até proteger a casa ou dirigir para famílias. Vale ressaltar que 

o setor em questão, conforme pesquisa da OIT, é composto prioritariamente por 

mulheres, no Brasil. Cerca de 92% de todos os trabalhadores domésticos no Brasil 

são mulheres. 

Suprindo-se de um misto entre hierarquia, intimidade e autoritarismo, o serviço 

doméstico tem como premissa o deslocamento de uma pessoa, que deixa sua 

residência diariamente, para cuidar, limpar, organizar e manter organizado o lar de 

outrem. E como todo ofício dentro do sistema capitalista, é feito em troca de monetário, 

ainda que, na maioria das vezes, seja escasso. 

Por se tratar de um serviço realizado dentro do ambiente familiar de quem 

contrata, é possível visualizar uma relação tênue de afetividade entre empregados 

domésticos e seus empregadores, uma vez que torna-se inevitável o contato e/ou 

envolvimento direto com episódios e particularidades dentro do mesmo ambiente. 

Esse relacionamento, segundo Freyre (2006), pode ser comparado com a 

familiaridade que existia entre as sinhás e suas escravas, que muitas vezes eram 

criadas lado a lado, tornavam-se suas confidentes e prováveis futuras amas de leite 

 
4 OIT. Trabalho Doméstico. Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-domestico/. 

Acesso em: 07 set. 2019. 
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de seus filhos. Estas, reiteradamente, passavam a ocupar posições elevadas em 

relação aos demais escravos, resultante da proximidade afetiva com seus senhores. 

Entretanto, o vínculo inconscientemente construído entre as duas classes nem 

sempre se faz benevolente para ambos os lados. É recorrente a criação de um falso 

elo de amizade e afeto, quando na verdade deseja-se, por parte do contratante, uma 

autoridade aparentemente gentil em seu benefício. 

Nesse sentido, a descrição dada por Jordão (2013) à imagem e ocupação de 

empregadas domésticas reforça ainda mais uma disparidade entre contratado e 

contratante: 

[...] uma pessoa que lida com os serviços domésticos, com tudo o que há de 
delicado em uma casa, mas que é desvalorizada como profissional, que 
carrega um estigma de inferioridade, o qual parece deixar ainda mais 
desiguais as relações entre dominador e dominado. Pode-se tentar enxergar 
aí uma luta entre forças sociais. (JORDÃO, 2013, p. 109). 

A noção de disparidade entre as duas classes, nessa perspectiva, pode ser 

adequadamente associada com o histórico servil vivido por pessoas negras durante o 

período colonial no Brasil. Nas palavras de Bernardino-Costa (2007a, p. 335), “de 

acordo com o padrão de poder moderno/colonial, o trabalho doméstico historicamente 

foi caracterizado como um lugar de negro”. 

Percebe-se que, como a escravidão no país esteve diretamente vinculada à cor 

da pele – fatidicamente pela dominação de pessoas de pele negra por pessoas de 

pele branca –, essa distinção culminou para uma lamentável desigualdade social que 

perdura até os dias atuais, trazendo à tona um verdadeiro abismo entre as classes 

existentes. “Poucos têm muito, muitos têm pouco”. Via de regra, isso condiz tanto ao 

capital, quanto às mais diversas oportunidades e privilégios – como saúde, educação, 

segurança e lazer. Uma dolorosa contradição aos direitos sociais de todo e qualquer 

cidadão brasileiro, previsto no artigo 6º da Constituição Federal vigente, que assegura: 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (Redação dada pela EC n. 90/2015). (BRASIL, 2019, p. 23). 

Com uma finalidade intrínseca de alcançar alguns destes direitos – promulgados 

mais de uma década depois – sancionou-se a Lei Áurea, oficialmente Lei Imperial n.º 

3.353, em 13 de maio de 1888, autenticando a proibição e extinção do escravismo em 

território brasileiro. Fato este que fez do Brasil o último país, dentre todos da América, 
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a decretar algo desse tipo5. 

Mesmo após a Abolição, as ex-escravas – mulheres negras que realizavam, na 

maioria das vezes, tarefas servis dentro da casa-grande de seus senhores – entraram 

para o sistema de trabalho assalariado habituadas apenas àqueles serviços. Na 

maioria dos casos, tiveram grande parte de sua vida privadas à educação e ao 

aprendizado sobre novos ofícios. 

De acordo com Bernardino-Costa (2007b), a transição do trabalho servil de ex-

escravas de casa para o mercado remunerado pode ser vista como “suavizada” em 

relação às outras categorias de trabalho encaradas pelos demais escravos libertos. 

No entanto, essa adaptação facilitada ao trabalho doméstico, nas palavras do autor: 

[...] perdurou também uma representação negativa das empregadas 
domésticas que as identifica como pertencentes ao universo das escravas. 
Assim, tanto num discurso auto-referenciado das empregadas domésticas 
quanto num discurso representativo do universo da patroa, há constantes 
identificações do trabalho doméstico ao trabalho escravo. (BERNARDINO-
COSTA, 2007b, p. 231). 

Desse modo, acabaram por permanecer em áreas altamente desvalorizadas 

socialmente, com salários miúdos e direitos desconsiderados. Com tão poucos 

recursos, concentraram suas residências em regiões periféricas, afastadas dos 

grandes centros e, consequentemente, das principais oportunidades de trabalho. 

Sendo assim, uma quantidade numerosa dessas mulheres teve um destino em 

comum: o trabalho doméstico. Não se trata de uma fonte unânime e que explica o 

surgimento ímpar dessa classe trabalhista no país, mas de uma explicação plausível 

e pertinente com seu histórico colonial6. 

Para evidenciar os fatos mencionados, bem como suas consequências refletidas 

na atualidade, dispõe-se de uma sequência de dados e informações valorosas acerca 

do serviço doméstico atual no Brasil, a serem mencionados nas próximas linhas. 

Assim como em qualquer outra contratação de serviços, o empregado doméstico 

deve cumprir horários, realizar tarefas específicas e zelar pela qualidade do seu 

serviço. O empregador, do mesmo modo, deve preencher sua carteira de trabalho, 

 
5 SILVA, Daniel Neves. Abolição da escravatura. Mundo Educação. Disponível em: https://mundo 

educacao.bol.uol.com.br/historiageral/abolicao-escravatura.htm. Acesso em: 07 set. 2019. 
6 Entende-se que a correlação entre a situação atual das empregadas domésticas e a escravidão no 

Brasil seja de grande pertinência para o tema. No entanto, não é o foco deste trabalho. Pretende-se 
abordar a profissão como meio de distinção dentro da sociedade e a predominância massiva do 
gênero feminino nessa área. 
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realizar o pagamento corretamente e gerenciar suas atividades7. No entanto, sabe-se 

que a realidade vivida pela classe não ocorre sempre dessa maneira, como apontam 

os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE, 2019), explicitados 

na Tabela 1. 

Tabela 1. Pessoas de 14 anos ou mais, ocupadas na semana de referência, por posição na ocupação 
e categoria do emprego no trabalho principal - Brasil (Mil pessoas). 

Trimestre móvel 
Total de 

trabalhadores 
Trabalhador 
doméstico 

Trabalhador 
doméstico com 

carteira assinada 

Trabalhador 
doméstico sem 

carteira assinada 

4º trimestre 2012 89857 6143 1924 4218 

4º trimestre 2013 91403 5941 1848 4093 

4º trimestre 2014 92396 5951 1913 4038 

4º trimestre 2015 91800 6249 2081 4168 

4º trimestre 2016 89871 6083 1941 4142 

4º trimestre 2017 91770 6348 1872 4476 

4º trimestre 2018 92736 6256 1779 4477 

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal. 

Segundo o instituto, em referência à categoria do emprego no último trimestre 

de 2018, apenas 28,4% dentre todos os trabalhadores domésticos no Brasil possuem 

carteira de trabalho assinada8. Isso significa que mais de dois terços dos empregados 

nesse âmbito não têm garantia alguma dos seus direitos trabalhistas – como salário 

mínimo, décimo terceiro salário, seguro desemprego, férias e repouso semanal 

remunerados, pagamento de horas extras, licença maternidade, dentre outros 

benefícios. 

Além disso, é possível notar – vide Tabela 1 – que o número de trabalhadores 

domésticos com carteira assinada alcançou o menor número desde o início do 

levantamento feito pelo IBGE, em 2012, ainda que a quantidade total de brasileiros 

nessa área tenha aumentado em 1,8% nesse mesmo período. Semelhantemente, a 

porção de empregados domésticos sem carteira assinada atingiu o seu ápice, 

chegando aos quase 4,5 milhões de pessoas. 

Nessa mesma pesquisa, dessa vez filtrando-se para o estado de Goiás, é 

possível visualizar o rendimento médio real (valores ajustados conforme a inflação 

 
7 ESOCIAL. Trabalhadores Domésticos: Direitos e Deveres. Ministério do Trabalho e Previdência 

Social. Brasília, 2015. Disponível em: http://portal.esocial.gov.br/manuais/cartilha-trabalhadores-
domesticos-direitos-e-deveres. Acesso em: 09 out. 2019. 

8 IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Quarto Trimestre de 2018. Publicado 
em: 22 fev. 2019. 
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anual) habitualmente recebido por mês pela posição e categoria do emprego. 

Conforme Tabela 2 (a seguir), no último trimestre de 2018, a média salarial de um 

trabalhador doméstico foi de R$896,00 por mês, valor abaixo do salário mínimo9. 

Àqueles que mantiveram sua carteira de trabalho assinada nesse período, a média 

fora R$1197,00. Em contrapartida, aos trabalhadores domésticos sem carteira 

assinada, a média no mesmo intervalo de tempo fora R$739,00. 

Tabela 2. Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas 
de 14 anos ou mais, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho - Goiás (Reais). 

Trimestre móvel 
Total de 

trabalhadores 
Trabalhador 
doméstico 

Trabalhador 
doméstico com 

carteira assinada 

Trabalhador 
doméstico sem 

carteira assinada 

4º trimestre 2012 2059 817 1053 700 

4º trimestre 2013 2138 895 1119 780 

4º trimestre 2014 2161 897 1140 775 

4º trimestre 2015 1976 902 1161 760 

4º trimestre 2016 2028 905 1186 772 

4º trimestre 2017 2109 932 1219 795 

4º trimestre 2018 2065 896 1197 739 

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral. 

Quando comparado com outras áreas de atuação, percebe-se a visível sub-

representação do emprego doméstico no país, que traduz-se em uma notável 

desigualdade social vivida por milhões de brasileiros. Enquanto o rendimento médio 

mensal de trabalhadores domésticos goianos é de R$896,00, a remuneração média 

referente ao total de trabalhadores goianos é de R$2.065,00. 

Uma distinção social dramática, que provoca sérios inconvenientes para a vida 

destes trabalhadores. Ser uma empregada doméstica vai muito além de lavar pratos, 

casas, roupas, e sapatos. É fazer parte de mais de seis milhões de brasileiros que 

trabalham neste ramo. Destes, 92% ocupados por mulheres. É representar a maior 

cifra do mundo inteiro no setor de empregos domésticos. (OIT, 2019). 

Torna-se de fundamental importância, então, a discussão acerca dos papéis do 

gênero feminino nas relações de trabalho, em comparação ao masculino. De acordo 

com Bourdieu (2012, p. 75-76), há uma nítida disparidade de relevância e qualificação 

de uma profissão quando são confrontados os dois gêneros. 

Realmente, não seria exagero comparar a masculinidade a uma nobreza. [...] 
As mesmas tarefas podem ser nobres e difíceis quando são realizadas por 

 
9 No ano de 2018, o valor do salário mínimo foi fixado em R$954,00. 
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homens, ou insignificantes e imperceptíveis, fáceis e fúteis, quando são 
realizadas por mulheres, como nos faz lembrar a diferença entre um 
cozinheiro e uma cozinheira, entre o costureiro e a costureira; basta que os 
homens assumam tarefas reputadas femininas e as realizem fora da esfera 
privada para que elas se vejam com isso enobrecidas e transfiguradas. 
(BOURDIEU, 2012, p. 75). 

Nesse sentido, não é por acaso que pode ser compreendida uma verdadeira 

tradição trabalhista ligada ao gênero. O mercado de trabalho mantém uma divisão 

evidente entre os sexos masculino e feminino, refletida principalmente no retorno 

financeiro e nas oportunidades de ocupação profissional. Os serviços domésticos, por 

sua vez, são tradicionalmente destinados às mulheres, enquanto os ofícios de maior 

esforço intelectual, atribuídos ao “homem da casa”. 

Segundo Jordão (2013, p. 110), “a feminização da ocupação das trabalhadoras 

domésticas contribui para a sua subalternidade, uma vez que esta característica faz 

com que a ocupação tenha menos valor no mercado das trocas simbólicas”. Assim, a 

qualidade de vida das famílias de trabalhadoras domésticas deriva do grau de 

importância e reconhecimento do marido, já que tornaram-se os principais 

responsáveis pelo sustento da moradia. 

Por outro lado, pode-se considerar que, de acordo com Bernardino-Costa 

(2007a, p. 335), a ascensão das mulheres no mercado de trabalho ao longo das 

décadas e sua consequente emancipação se deve, de certa forma, “à custa do 

trabalho de outra mulher”. Isso se deve, segundo o autor, à falta de serviços públicos 

de qualidade, especialmente voltados às classes mais altas, como escolas integrais e 

creches de qualidade, bem como o alto custo de eletrodomésticos, dificultando sua 

popularização. 

Além disso, é comum observar que há uma cultura de contratação de 

empregados domésticos no Brasil, ainda que custe uma parcela significativa do 

rendimento mensal médio destes cidadãos. No entanto, a promulgação da Lei 

Complementar nº 150, mencionada anteriormente neste capítulo, corroborou para a 

preferência do serviço cobrado de forma diária, acarretando benefícios para o bolso 

dos empregadores, mas refletidos na dificuldade dos empregados de serem mantidos 

em serviços fixos, preferencialmente de carteira assinada. 

Nesse sentido, vale ressaltar uma consideração analisada por Jordão (2013), 

que compara a ineficácia das leis trabalhistas voltadas às domésticas com a 

desvalorização desta ocupação por parte da sociedade. Consequentemente, o 
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pensamento dominante construído através das relações culturais faz com que “nem 

as próprias trabalhadoras reconheçam a sua profissão como digna de valor”. 

(JORDÃO, 2013, p. 23-24). 

A questão é que todos estão ligados ao serviço doméstico de alguma forma. É 

imprescindível que sejam realizadas limpeza e manutenção de quaisquer residências, 

independentemente do seu espaço físico. Sendo assim, se não houver tempo e 

dedicação suficiente para realizar os serviços domésticos por parte do morador, será 

necessária a admissão de um profissional da área para fazê-lo. 

 

2.2 Invisibilidade social e identidade 

 

Os parâmetros apresentados ratificam diversas alegações acerca da classe 

trabalhista evidenciada neste trabalho. Dentre elas, uma determinada situação de 

negligência acerca da realidade vivida diariamente pelas empregadas domésticas no 

Brasil, remetendo às responsabilidades governamentais, aos direitos, deveres e aos 

próprios empregadores. Como afirma Bernardino-Costa (2007a): 

Apesar de física e espacialmente próximas, inclusive habitando as 
residências das famílias brasileiras, as trabalhadoras domésticas são um dos 
“rostos encobertos”, como afirma Enrique Dussel, da sociedade brasileira, 
não reconhecidas na sua exterioridade. (BERNARDINO-COSTA, 2007a, p. 
340). 

Diz-se por exterioridade a relação classe-raça-gênero dessas mulheres pois, 

segundo o mesmo autor, isso se refere a uma ligação inerente entre os fatores de 

inclusão e exclusão nos movimentos sociais. Desse modo, deduz-se que 

independentemente do perfil fenotípico de uma doméstica, esta será alvo da 

subalternidade inscrita nas relações sociais comumente hierarquizadas e patriarcais. 

Não obstante, percebe-se que o serviço doméstico como um todo, de cunho 

profissional ou não, é tratado de maneira desvalorizada pela sociedade. Segundo 

Mello (2011, p. 75-76) as chamadas “donas de casa” – mulheres que não trabalham 

no mercado formal –, são consideradas como “não ativas” mediante as estatísticas, 

ainda que trabalhem o dia inteiro em múltiplas ocupações. 

É muito presente, ainda hoje, a ideia de que cabem às mulheres as 
responsabilidades por toda a esfera privada (o lar), embasando-se na 
maternidade como principal aspecto para justificar a naturalização dessa 
relação. O ingresso na esfera pública não elimina, e em muitos casos nem 
mesmo nuança, as responsabilidades caseiras femininas. Para as mulheres 
com melhores condições financeiras, surge a oportunidade de contratar 
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alguém (outra mulher) para lhes “substituir” em casa, o que não livra as 
contratantes das responsabilidades com a administração e o bom andamento 
do lar. E a essa outra mulher, a contratada, que no geral tem a sua própria 
casa, se acumulam duas jornadas de trabalho (ambas domésticas). (MELLO, 
2011, p. 60). 

A constante luta pela inserção das mulheres no mercado de trabalho acaba 

reforçando uma percepção de que o serviço doméstico, quando não remunerado, não 

faz parte de uma profissão de igual valor. Ocorre, portanto, uma desvalorização às 

atividades domésticas como um todo, o que reflete nos baixos salários oferecidos às 

pessoas que têm como única fonte de renda a prestação de serviços desse tipo. 

Segundo Henault (2001, p. 44), conforme citada por Mello (2011, p. 72), o 

trabalho doméstico no espaço privado é produtivo, apesar de não gerar renda. Sendo 

assim, acabou sendo considerado com frequência como um “trabalho invisível”, ou 

seja, “que só se vê quando não se faz”.  

Nesse sentido, vem à tona o conceito-chave desta análise, que trata da 

“invisibilidade pública” e de uma consequente situação de “humilhação social” – 

termos utilizados por Costa (2004), em situação análoga à das empregadas 

domésticas. O texto referido relata minunciosamente os resultados de uma pesquisa 

realizada ao longo de nove anos na Universidade de São Paulo (USP), na área da 

psicologia social, com profissionais da área de limpeza pública: os garis. 

O pesquisador, a partir de uma proposta sugerida por um de seus professores 

durante a graduação, teve a oportunidade de exercer o papel de um gari dentro da 

universidade. Vivenciadas diferentes situações em público, destacando o momento 

que não fora reconhecido – ou melhor, não fora nem mesmo visto na sua condição 

humana – dentro da sua própria unidade acadêmica, foram encontradas algumas 

definições, por parte do autor, às circunstâncias suportadas por esses trabalhadores: 

A invisibilidade pública, desaparecimento intersubjetivo de um homem no 
meio de outros homens, é expressão pontiaguda de dois fenômenos 
psicossociais que assumem caráter crônico nas sociedades capitalistas: 
humilhação social e reificação. 
[...] 
A humilhação social apresenta-se como um fenômeno histórico, construído e 
reconstruído ao longo de muitos séculos, e determinante do cotidiano dos 
indivíduos das classes pobres. É expressão da desigualdade política, 
indicando exclusão intersubjetiva de uma classe inteira de homens do âmbito 
público da iniciativa e da palavra, do âmbito da ação fundadora e do diálogo, 
do governo da cidade e do governo do trabalho. Constitui, assim, um 
problema político. (COSTA, 2004, p. 63). 

Seguindo esse raciocínio, pode-se compreender que o inconveniente retratado 

ocorre de maneira extrínseca, ou seja, partindo da sociedade em direção ao indivíduo. 
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Esquivando-se do âmbito político, a humilhação social assume capacidade de moldar 

um caráter de subalternidade nos sujeitos oprimidos. Estes, por mais que sejam 

propriamente “vistos” fisicamente, encontram-se às costas de estigmas sociais 

historicamente constituídos ao longo de séculos. 

A invisibilidade pública, segundo Costa (2004, p. 156), origina duas faces: o 

“cego superior” e o “subalterno invisível”. O primeiro tem sua sensibilidade e alteridade 

inibidas por sua ignorância e insensatez, provocando um fechamento na comunicação 

com o segundo personagem, cidadãos considerados rebaixados social ou 

economicamente. Empregador e empregado, respectivamente. 

A invisibilidade pública não se constitui como fenômeno óptico. A 
invisibilidade pública é a forma mais aterrorizante de nos sentirmos visíveis. 
Sabemos que estamos ali, é fato. Sentir-se invisível, publicamente, é ter o 
sentimento de que estamos desfeitos, desfeitos interiormente e 
profundamente vulneráveis, forçados em nossas janelas, quebrados em 
nossas trancas, arrombados em nossas portas. (COSTA, 2004, p. 177). 

Logo, percebe-se que o cenário da invisibilidade pública abrange uma condição 

caótica e humilhante por parte do oprimido, enquanto vazia e insignificante por via do 

opressor. Ser visto, mas não ser reconhecido como uma pessoa dotada de direitos, 

desejos e anseios por trás de uma profissão traduz preliminarmente o conceito para 

além do sentido literal de “invisibilidade”. 

Nesse contexto, podem ser identificados diversos aspectos, paralelos e 

contrapostos, às profissionais em destaque neste trabalho – as domésticas. A 

princípio, o fato evidente de ambos trabalharem com a área da limpeza, mesmo que 

em ambientes distintos, revela um parâmetro no qual as duas profissões realizam uma 

prestação de serviço braçal em função da conservação e higienização de espaços 

desordenados por outrem. 

Do mesmo modo, é imediata a associação dos ofícios com o baixo retorno 

financeiro. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED, 

2019b), a média salarial de um gari é de R$1.190,36 no mercado de trabalho 

brasileiro, em comparação com R$1.219,87 para um empregado doméstico nos 

serviços gerais, segundo a mesma fonte (CAGED, 2019a). Ambos, referente a uma 

jornada de trabalho de 44 horas semanais. 

Além disso, nos dois casos há uma relação de hierarquização rígida entre 

contratantes e contratados. Os fiscais da Prefeitura estão para os garis, assim como 

os patrões, para as domésticas. Uma relação de ordem e obediência. Inspeções 
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muitas vezes exageradas e inconvenientes - vivências que serão exploradas de forma 

detalhada no próximo subtópico. Entende-se, portanto, que a invisibilidade, segundo 

Costa (2004, p. 136-137), “está na fronteira de classes, age entre subalternos e 

patrões”. 

A divisão entre homens que servem e homens que são servidos parece 
implicar a existência de dois mundos humanos diferentes. Tal cisão – 
representada em circunstâncias socioeconômicas que a ostentam 
materialmente – tem origem em processo de longa duração e que ocasionou 
a separação entre trabalho braçal e trabalho intelectual. (COSTA, 2004, p. 
159). 

Os aspectos mencionados tornam-se ainda mais evidentes quando são 

ressaltadas algumas “peculiaridades” acerca do serviço de uma trabalhadora 

doméstica. Segundo Jordão (2013, p. 16), “elas vivem em um entre-mundo que une o 

baixo poder de consumo à convivência com os objetos consumidos pelos patrões”. 

Sendo assim, é mantido um contato direto de manutenção e limpeza de produtos e 

artefatos que, ocasionalmente, elas não teriam condições de comprar. 

Além disso, há uma aparente cultura de diferenciação visual entre patrões e 

empregados, sendo comum o uso de uniformes ou roupas “velhas” para a realização 

do trabalho doméstico. Muitas vezes, acaba sendo justificado pelo recorrente uso de 

produtos químicos, pelo contato com poeira, ou até mesmo pela transpiração, 

consequência frequente em serviços braçais. 

No caso dos garis, evidenciado no texto de Costa (2004) e também por um senso 

comum nas cidades brasileiras, o uso do uniforme é imprescindível, muitas vezes por 

uma simples questão de identificação. Acontece que, desfavoravelmente a esses 

trabalhadores, essa diferenciação pode acarretar em prejulgamentos inadequados por 

parte dos demais cidadãos. 

Para quem o uso do uniforme é obrigatório existe um lugar social específico. 
Naqueles trajes, os varredores, todos eles, aparecem como se tivessem uma 
só identidade: “Nem dá para saber quem é um, quem é outro”. Para “os 
outros”, não aparecem como pessoas. Aparece o uniforme. Desaparecem os 
homens. (COSTA, 2004, p. 123). 

Por outro lado, no que diz respeito às domésticas, não há uma exigência em 

comum quanto à vestimenta, na maioria das vezes. Usa-se aquilo que se sente mais 

confortável para a realização das atividades – com exceção às grandes mansões, 

geralmente com diversos funcionários do âmbito doméstico, que exigem uma 

identificação e diferenciação mais explícita, através do uso de uniformes. 

Entretanto, essa situação ocasiona diferenciações que vão além da aparência. 
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Os contrastes entre as roupas passam a reforçar uma desigualdade de classes. Desse 

modo, são enfatizadas perspectivas estereotipadas e, muitas vezes, equivocadas 

acerca de aspectos inerentes aos indivíduos, dignos de singularidades e virtudes 

como qualquer outrem. 

Por isso, achou-se pertinente abordar essa questão no ensaio visual, utilizando 

como estratégia fotográfica a criação de retratos nos quais essas mulheres utilizam 

as roupas que normalmente usam para trabalhar, e uma outra que seja usada para 

situações de lazer. 

É cabível, portanto, o entendimento de que a categoria doméstica pode até não 

enfrentar uma “invisibilidade pública”, como a dos garis, mas que isso se explica ao 

fato de referir-se a um serviço pautado no ambiente doméstico e ao ser notada a 

relação histórica com a escravidão e seus resquícios na atualidade. 

 

2.3 Apresentando as quatro mulheres 

 

Por se tratar de um projeto experimental, atuante na área da comunicação social, 

este trabalho é uma pesquisa qualitativa10 por meio de entrevista com quatro mulheres 

– operantes do serviço doméstico e residentes da região metropolitana de Goiânia –, 

bem como a realização de ensaios fotográficos de curta duração, alocados na 

residência das participantes, na intenção de representar quem elas são por trás de 

sua profissão. 

A princípio, o contato com o objeto parecia simples e certeiro. Entretanto, 

deparou-se com certos contratempos em relação ao processo de execução da 

pesquisa. Em primeiro lugar, com relação à delimitação dos meios de busca de 

pessoas do setor doméstico. Foram utilizadas relações de proximidade, plataformas 

de busca por palavras-chave, páginas da web sobre ofertas de emprego, grupos em 

redes sociais e, por fim, indicações diretas. 

Além disso, foi realizada uma visita, aos sete de maio do ano vigente, ao 

Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Estado de Goiás (Sintradego), localizado 

na capital goiana. Buscava-se o encontro direto com prováveis participantes do 

processo, mas foi percebido um movimento escasso no local – na verdade, havia 

 
10 BAUER, M; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 

Tradução de Pedrinho Guareschi. 13. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 
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apenas o responsável pelo departamento jurídico, que se prontificou à retribuição de 

importantes informações acerca do tema, além de assegurar um apoio à busca de 

novas integrantes da pesquisa. No entanto, não foi obtido nenhum resultado 

satisfatório. 

Mapeando diversas possibilidades, foi encontrada uma quantidade significativa 

de profissionais que disponibilizavam seus números para contato na internet, na 

intenção notória de conseguir novos interessados no serviço. Em seguida, criou-se 

um documento virtual, no formato de tabela (Apêndice A), especificando nome, 

telefone e origem dessas informações, a fim de facilitar a comunicação pretendida. 

Contudo, ao se fazer o contato para a realização da pesquisa, não se obteve retorno 

satisfatório. Ainda, criou-se uma simbolização, em cores primárias, para destacar o 

status de cada um dos contatos. Assim, tornou-se possível identificar, durante as 

propostas, quais delas teriam aceitado, recusado ou apenas recebido o recado. 

Como meio de transmissão da mensagem, decidiu-se pelo método do envio de 

gravação de áudio via aplicativo de mensagens instantâneas (Apêndice B), na 

tentativa de indicar maior proximidade e simplicidade para as receptoras, além de 

procurar a fuga de prováveis desentendimentos acerca das verdadeiras intenções do 

trabalho. 

Ademais, por se tratarem de pessoas previamente desconhecidas, não sabia-se 

ao certo, durante o primeiro contato, a respeito do grau de escolaridade de cada uma 

das contactadas. Isso deixaria o áudio ainda mais coerente para a eficácia da 

comunicação, evitando possíveis dificuldades durante as respostas, por exemplo. 

Nesse sentido, percebeu-se um determinado estranhamento em comum, no que 

se trata às pessoas que não tinham nenhum vínculo de amizade, familiaridade ou 

associação em comum com o pesquisador. Reiterado por uma das entrevistadas, foi 

necessária a confirmação com a pessoa proveniente da indicação acerca da índole 

do pesquisador para, somente depois, permitir o encontro. 

Por se tratar de uma entrevista presencial e, principalmente, pela opção de 

captura das fotografias na residência das participantes – assunto que será 

desenvolvido apropriadamente no próximo capítulo –, urgiu a necessidade de uma 

confiança prévia, totalmente compreensível, por parte das voluntárias. 

Para isso, foi desenvolvido um texto informal, explicando muito brevemente o 

tema do projeto em questão e solicitando a indicação privada de trabalhadoras 



25 
 

domésticas, posteriormente enviado aos principais grupos de amigos no WhatsApp. 

Em seguida, foram inseridas com prioridade na tabela de contatos, mencionada 

anteriormente. 

Por conseguinte, percebeu-se claramente uma maior facilidade ao diálogo, 

provavelmente a partir da confiabilidade gerada devido à existência de uma pessoa 

em comum entre pesquisador e objeto de pesquisa. 

Vale ressaltar que, a partir de pesquisas por profissionais que disponibilizaram 

seus números para contato na internet, apenas uma das contactadas demonstrou 

interesse na participação. No entanto, exigiu que a entrevista fosse realizada em um 

comércio local e, posteriormente, preferiu não se dispor ao ensaio fotográfico. 

Sendo assim, dentre as dezoito mulheres contactadas, apenas sete se 

prontificaram à realização da entrevista pessoal. Destas, três desistiram do projeto 

assim que constataram sobre a produção fotográfica. Logo, para a realização dos 

ensaios fotográficos, foram entrevistadas quatro domésticas. E, para facilitar uma 

maior compreensão acerca do universo de cada uma dessas mulheres, serão 

apresentados a seguir os principais dados, aspectos e percepções coletadas durante 

cada uma das entrevistas, ordenadas a partir das respectivas datas de realização. 

 

2.3.1 Solange11 

 

Solange Martins Alves Pereira, 47 anos, separada. Uma mulher sorridente, mãe 

de duas filhas adultas e avó de uma criança. Mora em um apartamento de dois 

quartos, em condomínio horizontal, na cidade de Aparecida de Goiânia-GO, região 

metropolitana. Receptiva, atenciosa e serena. Dona de uma humildade admirável. 

Percebe-se tamanha sinceridade em suas palavras, o que contribuiu para uma riqueza 

de detalhes durante a entrevista. Na figura abaixo (Figura 1), uma das fotos realizadas 

durante a visita, na qual Solange escolhe uma roupa que represente o seu dia-a-dia, 

em tempo livre.  

Trabalha há trinta anos como doméstica, sem nunca ter tido sua carteira 

assinada. Inicialmente, tinha emprego fixo, mas “de dois anos para cá” trabalha como 

 
11 PEREIRA, Solange Martins Alves. Entrevistada 01. Entrevista concedida a Mateus de Castro 

Azevedo. Aparecida de Goiânia, 15 jun. 2019. 1 arquivo .mp3 (1h. 11 min. e 16 seg.). [A entrevista na 
íntegra encontra-se transcrita no Apêndice D deste projeto experimental]. 
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diarista. Faz alguns serviços extras voltados à beleza, como cabelo e unhas, e 

também cuida do neto. Atualmente, presta serviços em duas casas, como diarista. 

Figura 1 – Solange Martins Alves Pereira 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 

Em relação ao convívio com outras pessoas, de outras profissões, Solange 

entende ser normal. Todavia, fala que há momentos de menosprezo, dependendo do 

local. Nestas situações, disse optar por uma apresentação apenas como manicure. 

Quando questionada se incentivaria uma pessoa a ser doméstica, sua resposta 

foi “não”. Na sua opinião, “se a pessoa tiver a oportunidade de fazer um curso, ou 

aprender outra profissão... indicaria qualquer outra. Varrer rua é melhor, porque não 

tem ninguém ali te enchendo o saco”. 

Em outro momento, fala que não ama o próprio trabalho, além de duvidar quem 

o faz. Diz que, pelo menos, para ser diarista não precisa investir em nada. Trata-se 

apenas da mão-de-obra. Ao final da entrevista, constata importantes benefícios. “O 

mundo não vive sem diarista. Porque as pessoas trabalham fora. As pessoas 

precisam. Não dá pra viver sem a diarista! Só falta o reconhecimento”, diz Solange. 

 

2.3.2 Regina12 

 

Regina da Costa Carvalho, 46 anos, casada. Chama atenção pelo cuidado com 

 
12 CARVALHO, Regina da Costa. Entrevistada 02. Entrevista concedida a Mateus de Castro Azevedo. 

Goiânia, 15 jun. 2019. 1 arquivo .mp3 (59 min.). [A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 
Apêndice E deste projeto experimental]. 
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sua aparência, refletido no uso de roupas dentro da moda, rosto maquiado e cabelo 

bem hidratado. Tem dois filhos, também adultos. Mora em uma casa de dois quartos, 

que se destaca pela aparente organização e limpeza, além de possuir móveis 

modernos. Uma mulher de riso fácil, muito atenciosa e calma. Conversa 

predominantemente em voz baixa. Demonstrou forte interesse na participação desta 

entrevista.  

Trabalha com faxina desde os 13 anos, mas nunca teve sua carteira assinada. 

Na época, frequentava a mesma residência todos os dias. Atualmente, trabalha como 

diarista em três diferentes casas, semana sim, outra não. Voltou à profissão 

recentemente, visto que seu objetivo seria trabalhar durante cinco anos e, quando 

conquistasse os bens materiais desejados, pararia de trabalhar como diarista. Voltaria 

para o interior estudar – com vistas a se dedicar a uma faculdade. Porém, não o 

alcançou, e foi preciso retornar à capital, exercendo a mesma profissão. 

Regina diz ter iniciado sua vida profissional como doméstica para sobreviver à 

pobreza. Por dinheiro e por falta de oportunidades. No entanto, afirma que passou a 

amar o que faz, sentindo-se “como em uma terapia”. Declara orgulhosamente que 

nunca sentiu vergonha do seu trabalho, mesmo sabendo que há pessoas 

preconceituosas frente à profissão. Segundo palavras dela, tem um “prazer em 

chegar, pegar a casa bem bagunçada, e deixar ela muito arrumada”. Na figura a seguir 

(Figura 2), uma das fotos realizadas após o diálogo, representando o modo como se 

veste durante seu tempo livre. 

Figura 2 – Regina da Costa Carvalho 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 
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Finalizando a entrevista, Regina deixou a mensagem de que as pessoas 

precisam ter foco no trabalho, precisam dar valor ao dinheiro, prestar atenção no seu 

destino. “Tem que querer, tem que ter foco. Até vender água no sinal dará dinheiro, 

depende se a pessoa não tem vergonha”. Afirma ser importante sentir-se honrada 

com o que faz, que o dinheiro virá como consequência. 

 

2.3.3 Marilete13 

 

Marilete Lima dos Santos, 40 anos, união estável. Carisma, simpatia e 

receptividade são pontos fortes da sua personalidade. Mantém o sorriso no rosto 

grande parte do tempo. Mãe de quatro filhos já adultos, sendo três rapazes e uma 

moça, e avó de três crianças. Diz ser apaixonada na sua família. Mora em uma casa 

ampla, a cerca de vinte minutos do centro de Goiânia. Na figura seguinte (Figura 3), 

um dos retratos capturados no dia da entrevista, também representando o modo como 

se veste durante o tempo livre. 

Figura 3 – Marilete Lima dos Santos 

  
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 

Nos últimos dez anos, intercalou entre serviços domésticos e trabalho em 

empresas de frigorífico. Trabalhou também como auxiliar de cozinha e em empresa 

de rejunte. Sempre trabalhou de carteira assinada, visto que acredita ser algo de 

 
13 SANTOS, Marilete Lima dos. Entrevistada 03. Entrevista concedida a Mateus de Castro Azevedo. 

Goiânia, 27 set. 2019. 1 arquivo .mp3 (48 min. e 29 seg.). [A entrevista na íntegra encontra-se 
transcrita no Apêndice F deste projeto experimental]. 
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grande importância para o seu futuro. Por isso, sempre deixou clara essa condição 

nos momentos de suas contratações. 

Com filhos muito pequenos e o pai ganhando muito pouco, Marilete começou a 

trabalhar como doméstica, mesmo não sabendo muito. Aprendeu nas residências por 

onde passava, e diz aprender mais a cada dia. Afirma que, atualmente, é um trabalho 

que sabe desempenhar bem, e que se orgulha em ser doméstica. Por onde passa, 

deixa sua marca registrada. Sempre a chamam de volta para prestar novos serviços. 

A humildade, a educação e o respeito sempre chamam a atenção de Marilete, 

que inclusive conta lembranças maravilhosas, que contribuíram para a criação de 

seus filhos – principalmente nos momentos em que mais precisou, fossem eles 

financeiros ou não. 

Quando questionada se incentivaria outras  pessoas a serem domésticas, disse 

que não, por ser “muito desgastante” e de grande responsabilidade. Comentou 

também que havendo oportunidades para estudar, a pessoa não pode perder. 

Comentou ainda que se tivesse melhores condições financeiras, seria proprietária de 

um pequeno restaurante, pois adora cozinhar. De toda forma, não almeja continuar 

como doméstica, pois entende ser “fim de carreira” e por isso não pretende passar o 

resto da vida nessa profissão. 

 

2.3.4 Elizabeth14 

 

Elizabeth Andrea da Luz,  55 anos, solteira. Uma mulher de personalidade forte, 

bem resolvida e perseverante. Trata com seriedade o seu trabalho, prefere não 

misturar os lados pessoal e profissional. Na figura abaixo (Figura 4), uma das 

fotografias feitas logo após a entrevista15, na qual a personagem utiliza uma 

vestimenta tradicional no seu cotidiano, durante horários vagos. 

Trabalha como diarista há mais de 10 anos, sem carteira assinada. Aprendeu 

sozinha e relata que sempre gostou de cuidar do ambiente doméstico. Adora casas 

bem arrumadas, bem limpas. Atualmente presta serviços de diarista em várias 

residências, toda semana. Vez ou outra, também, é contratada para preparar almoços 

 
14 LUZ, Elizabeth Andrea da. Entrevistada 04. Entrevista concedida a Mateus de Castro Azevedo. 

Goiânia, 01 out. 2019. 1 arquivo .mp3 (27 min. e 54 seg.). [A entrevista na íntegra encontra-se 
transcrita no Apêndice G deste projeto experimental]. 

15 Entrevista realizada no dia 1º de outubro de 2019. 
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ou jantares. 

Elizabeth paga seu INSS mensalmente e tem intenção de pagar seguro de vida 

e previdência privada. Pensa, também, em fazer um curso técnico de gastronomia. 

Tinha o sonho de cursar direito, ser juíza, mas sempre foi muito caro. Nos casos em 

que é questionada acerca de sua profissão, não diz que é diarista, mas que trabalha 

com eventos, pois entende que a profissão de doméstica é discriminada. “Patrão é 

patrão. Eles querem você pra fazer o serviço, e você fazer certo, porque o dia que 

você deixar de fazer também, pra eles não serve mais. Eu não misturo as coisas não”, 

afirmou. 

Figura 4 – Elizabeth Andrea da Luz 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 

Não incentivaria ninguém a ser diarista. Incentivaria as pessoas a estudarem, 

a terem mais cultura e ter um emprego melhor, principalmente se for mais jovem. 

Porque, segundo ela, a profissão de diarista é só se precisar mesmo, pois não tem 

futuro nenhum. Num momento está com o trabalho garantido, noutro não. Basta os 

patrões resolverem que não serve mais, arruma outra pessoa. 

Estas são as quatro mulheres. Quatro relatos de uma luta constante para ganhar 

a vida da melhor forma possível. Muitos contrastes, mas também muitas 

semelhanças. Conhecê-las, ainda que superficialmente, trouxe um aprendizado que 

vai além da construção teórica deste trabalho. Histórias ocultas, mas que representam 

uma parcela significativa da sociedade brasileira. 

Estas histórias se misturaram à produção do ensaio fotográfico de cada uma 
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delas, cujos processo de produção e proposta conceitual podem ser vistos no capítulo 

seguinte. 
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3 PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA: A RELAÇÃO COM O OUTRO 

 

A experimentação prática desta pesquisa é alicerçada, intrinsecamente, na 

relação interpessoal, na troca de informações a partir da comunicação. As fotografias 

são, deste modo, uma reprodução artística criada a partir de “noções interativas, 

conviviais e relacionais”. Logo, de acordo com Bourriaud (2009), trata-se de uma 

atividade pautada na “estética relacional”.  

Segundo o autor, “a estética relacional constitui não uma teoria da arte, que 

suporia o enunciado de uma origem e de um destino, e sim uma teoria de forma”, 

desimpedida de representações que vão além de uma forma material. (BOURRIAUD, 

2009, p. 25-29). Deste modo, o observador torna-se mediador da significação da obra 

contemporânea, que faz-se elemento de ligação e princípio de conjunto dinâmico. 

Seguindo esta perspectiva, entende-se que a produção fotográfica em questão 

conduz um diálogo entre dois pontos de vista: do fotógrafo e dos espectadores futuros. 

Entre esses dois pontos estão as mulheres fotografadas, que não são vistas como 

meros “objetos” a serem registradas, mas participantes do processo, dizendo como 

desejam ser fotografas. Logo, a produção dos retratos é dialógica e relacional. 

Sendo assim, são contrapostos, no mínimo, três diferentes panoramas, 

moldados a partir de um determinado repertório e, portanto, de suas assimilações 

imagéticas. Por consequência, as fotografias alcançam um nível de significância que 

vai além da simples captura luminosa. Todo e qualquer indivíduo terá uma percepção 

distinta e particular à luz das imagens, cujo resultado visual é uma construção entre 

múltiplos olhares. 

 

3.1 Processo de produção das fotografias e a noção de dispositivo 

 

Encontrar-se com alguém jamais visto, a partir de uma indicação de pouca ou 

nenhuma proximidade pessoal, fez-se uma tarefa complicada. Tanto que, na maioria 

dos casos, a proposta fora recusada, direta ou indiretamente, como mostrado no 

capítulo anterior. Os diálogos tiveram longa, curta, ou até nenhuma duração por parte 

das contactadas, o que levou à escolha da delimitação exclusiva de mulheres que 

tivessem algum vínculo, pelo mínimo que fosse, com o pesquisador, passível de 

confirmação da sua seriedade com uma terceira pessoa, agente da indicação. 
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A seleção das participantes alcançou, portanto, um caminho diferente do 

previsto. A princípio, pretendia-se entrevistar e fotografar cerca de dez domésticas. 

No entanto, a dificuldade de aproximação, bem como a dependência de fatores 

externos e intangíveis, provocou uma redução consciente da quantidade necessária 

de participantes para um bom resultado da pesquisa, por ora estipulada para a metade 

do valor inicial. Deste modo, o direcionamento da busca de voluntárias convergiu, 

exclusivamente, para a procura de novas nomeações. 

Por sua vez, foram adquiridos oito novos contatos, dos quais apenas quatro se 

prontificaram ao andamento da pesquisa. Quatro mulheres, entre 40 e 55 anos, 

residentes da região metropolitana de Goiânia-GO, trabalhadoras domésticas há mais 

de dez anos. Ainda que os critérios tenham sido relativamente abertos, os dados 

mencionados alcançaram um resultado gratificante. 

A partir do processo de seleção das participantes, foi criado um roteiro de 

perguntas (Apêndice C) que abrange desde questões trabalhistas até as suas 

principais preferências pessoais. Desse modo, a intenção é que as perguntas sejam 

mais breves e abrangentes para que haja maior diálogo e detalhes, conforme 

permitidos pelas entrevistadas, garantindo a realização de uma entrevista qualitativa 

semiestruturada. 

Como método para facilitar a documentação da entrevista na íntegra, foi utilizado 

o gravador de áudio nativo do celular do pesquisador, mediante autorização prévia 

das integrantes para tal. Desse modo, realizou-se a transcrição completa dos áudios, 

para coleta dos principais trechos obtidos. 

No geral, percebeu-se uma hospitalidade em comum durante a realização de 

cada uma das entrevistas. As questões propostas foram devidamente respondidas, 

com clareza e solicitude. Assuntos mais particulares, como vivências específicas, ou 

possíveis traumas decorrentes da profissão, foram abordados sem nenhum empecilho 

na comunicação. Estes, por sua vez, faziam parte dos principais receios quanto às 

hipóteses dos resultados posteriores ao campo. 

Levando em consideração que a captura das fotografias – critério fundamental 

para a seleção das participantes e foco principal do presente trabalho –, fora abordada 

anteriormente, durante o primeiro contato via mensagem (Apêndice B), a produção 

fotográfica também alcançou os resultados esperados. 

As quatro integrantes se dispuseram à realização completa da proposta, desde 
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o retrato imediatamente após a entrevista – utilizando a mesma roupa, calçado, 

penteado e acessórios –, até a produção fotográfica final, que exigiu troca do vestuário 

para representação dos seus modos de vestir em situações distintas, ligando-se à 

discussão conceitual sobre invisibilidade, apresentada no capítulo anterior. 

Durante a entrevista, utilizou-se de brechas premeditadas entre as perguntas, 

mais especificamente ao serem questionadas sobre “o que mais gostam de fazer 

durante o horário livre”, para abordar acerca das preferências de cada uma no que 

tange às suas roupas: durante o expediente e nos momentos de lazer. 

Sendo assim, o assunto fora retomado ao serem encerradas as questões, dando 

continuidade à proposta. Ao final de cada entrevista, buscou-se os equipamentos 

fotográficos necessários para a realização dos ensaios: câmera, objetivas, flash e 

acessórios. Na tabela seguinte, foram especificados os respectivos modelos 

utilizados, todos de propriedade do autor. 

Tabela 3. Equipamentos utilizados na produção fotográfica 

Equipamento Modelo 

Câmera fotográfica Canon EOS 60D 

Objetiva A Canon EF 50mm 1:1.8 II 

Objetiva B Canon EF-S 18-135mm 1:3.5-5.6 IS 

Flash SpeedLite 430EX II 

Difusor (Sem marca) 

Fonte: do autor. 

Por fim, direcionou-se para a realização dos ensaios. O planejamento fotográfico 

fora dividido, inicialmente16, em quatro etapas, seguindo a perspectiva da criação de 

um “dispositivo artístico”, que para Duguet  (2009, p. 21). 

A noção de dispositivo é central a esse respeito. Ao mesmo tempo máquina 
e maquinação (no sentido da méchanè grega), todo dispositivo visa a 
produção de efeitos específicos. De início, esse “agenciamento dos efeitos 
de um mecanismo”,  é um sistema gerador que, a cada vez, estrutura a 
experiência sensível de maneira específica. Mais do que uma simples 
organização técnica, o dispositivo põe em jogo diferentes instâncias 
enunciadoras ou figurativas, e implica tanto situações institucionais quanto 
processos de percepção). 

De forma bem suscinta, o “dispositivo artístico” se alicerça à intenção da criação 

de regras a serem seguidas pelo fotógrafo à produção fotográfica, configurando-se na 

criação de uma estratégia de produção que se ligará, posteriormente, à recepção no 

 
16 No decorrer da pesquisa, percebeu-se que algumas propostas não se encaixavam tanto quanto o 

desejado. Ao final, fora dividido em apenas três etapas principais. 
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ato de olhar a obra. A estratégia definida abrange a realização da produção em quatro 

etapas: a produção de uma sequência de retratos (da invisibilidade à visibilidade); a 

produção de um retrato utilizando roupa do uso cotidiano de trabalho; a produção de 

um retrato mais livre (fazendo algo que gosta e a roupa que gosta de usar nos 

momentos de lazer); e produção de fotos da fachada das casas. 

 

3.1.1 A produção de uma sequência de retratos (da invisibilidade à visibilidade) 

 

Na primeira etapa, uma sequência de retratos que fossem do completamente 

desfocado ao completamente nítido (Figuras 5, 6, 7 e 8), com o objetivo de trabalhar, 

visualmente, a ideia da invisibilidade à visibilidade pela fotografia.  Para isso, foi 

utilizada a função Foco Automático de uma das objetivas para atingir a nitidez máxima. 

Capturada a primeira fotografia, a função seria desativada e, manualmente, deslizaria 

o anel de foco para, repetidamente, disparar novas obturações até o desfoque total 

da imagem. 

Figura 5 – Conjunto de fotografias da invisibilidade à visibilidade de Solange 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 

 
Figura 6 – Conjunto de fotografias da invisibilidade à visibilidade de Regina 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 

 
Figura 7 – Conjunto de fotografias da invisibilidade à visibilidade de Marilete 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 

 
Figura 8 – Conjunto de fotografias da invisibilidade à visibilidade de Elizabeth 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 

Este conceito seria justificado pela tentativa de associação ao termo 
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“invisibilidade pública”, por Costa (2004). No entanto, foi notada uma certa incoerência 

com o real propósito do projeto, que visa realçar a “visibilidade” de empregadas 

domésticas, e não o contrário. Por isso, essa forma de apresentação visual foi 

abandonada no resultado final, mas permaneceu como estratégia no ato de produção. 

Por sua vez, realizou-se, nessa mesma etapa, retratos de plano médio das 

domésticas, utilizando a mesma roupa que usavam durante a entrevista – a intenção, 

nesse sentido, seria mostrar o modo como elas recebem uma visita em casa, 

representado no modo como se vestem. Orientação obrigatoriamente na horizontal e 

enquadramento livre. Fora solicitado o acesso a um local dentro da casa, 

preferencialmente próximo a um balcão, possibilitando o apoio de um dos braços da 

participante, mas também livre de critérios quanto à postura, dando preferência ao 

modo como elas gostariam de ser fotografadas. 

 

3.1.2 A produção de um retrato utilizando roupa do uso cotidiano de trabalho 

 

Na segunda etapa, foi pedido que as voluntárias se vestissem como se 

estivessem a caminho de um dia normal de trabalho, integrando todas as peças 

geralmente utilizadas, inclusive acessórios. Foram feitos, em média, dois retratos, 

sendo um com o acessório principal, e o outro destacando somente a roupa, conforme 

mostra uma das fotografias realizadas de cada uma das entrevistadas – Solange 

(Figura 9), Regina (Figura 10), Marilete (Figura 11) e Elizabeth (Figura 12). 

 
Figura 9 – Retrato de Solange: roupa do uso cotidiano de trabalho 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 
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Figura 10 – Retrato de Regina: roupa do uso cotidiano de trabalho 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 

 
Figura 11 – Retrato de Marilete: roupa do uso cotidiano de trabalho 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 

 
Figura 12 – Retrato de Elizabeth: roupa do uso cotidiano de trabalho 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 
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Vale ressaltar que, via de regra, “roupa do uso cotidiano de trabalho” diferencia-

se de roupas que são utilizadas durante o trajeto até o local de trabalho. No entanto, 

todas as participantes afirmaram utilizar as mesmas vestimentas para ambos os 

casos, com a exceção única de Marilete, que disse utilizar sua touca apenas quando 

inicia sua jornada de trabalho. 

 

3.1.3 A produção de um retrato mais livre (fazendo algo que gosta e a roupa que 

gosta de usar nos momentos de lazer) 

 

Como terceira etapa, remeteu-se à pergunta realizada anteriormente, ao longo 

da entrevista, acerca do que fazem durante o horário livre. Deste modo, o objetivo se 

deu por retratá-las utilizando as roupas que refletem o modo como gostam de se vestir 

durante momentos de lazer. Solange, por sua vez, disse gostar de se arrumar para ir 

à igreja, com vestido longo e cabelo solto (Figura 13); Regina assegurou um resultado 

semelhante, mas chamou atenção verbalmente para sua preferência às roupas “mais 

descoladas” (Figura 14); Marilete afirmou gostar de se maquiar, de fazer uso de 

bijuterias e de roupas alegres (Figura 15); e Elizabeth, por fim, relatou a preferência 

pelo uso de roupas mais frescas, que prefere ficar em casa (Figura 16). 

Figura 13 – Retrato de Solange: roupa que usa em momentos de lazer 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 
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Figura 14 – Retrato de Regina: roupa que usa em momentos de lazer 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 

Figura 15 – Retrato de Marilete: roupa que usa em momentos de lazer 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 

Figura 16 – Retrato de Elizabeth: roupa que usa em momentos de lazer 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 

Por outro lado, viu-se neste ponto a necessidade de fotografar mais que retratos 

estáticos, posados, com enfoque apenas ao vestuário. Foram capturados, também, 

representações mais nítidas daquilo que mais gostam de fazer durante o período de 

descanso. Desse modo, as imagens adquiriram um aspecto de maior espontaneidade, 

o que também refletiu em ângulos e enquadramentos mais ousados. 

Solange quis ser fotografada cuidando de seu neto (Figura 17); Regina optou por 

registrar os raros momentos que assiste televisão com o marido, que segundo ela 
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estão sendo cada vez mais frequentes (Figura 18); Marilete disse que seria melhor 

representada ao assistir vídeos pelo celular, no sofá (Figura 19); e Elizabeth quis ser 

retratada cozinhando no próprio fogão (Figura 20). 

Figura 17 – Solange retratada fazendo algo que gosta: cuidando de seu neto 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 

Figura 18 – Regina retratada fazendo algo que gosta: assistindo TV 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 

Figura 19 – Marilete retratada fazendo algo que gosta: assistir vídeos pelo celular 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 
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Figura 20 – Elizabeth retratada fazendo algo que gosta: cozinhar em sua casa 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 

 

3.1.4 A produção de fotos da fachada das casas 

 

A quarta e última etapa acabou descartada antes mesmo de ser concretizada. 

Dentre as perguntas do roteiro (Apêndice C), havia a seguinte questão: “qual casa 

mais gostou de trabalhar? Poderia descrever, mais ou menos, como era sua 

fachada?”. A intenção, a princípio, seria a realização de uma produção fotográfica 

posterior à entrevista, que seria fundamentada no conceito de fotografia documental 

imaginária17, de Kátia Lombardi (2008).  

Neste ínterim, percebeu-se que o questionamento, em todos os casos, acabava 

como desconexo ao restante dos assuntos tratados, fugindo também à proposta de 

retrato, que era a perspectiva da exposição fotográfica ao qual esta produção fez 

parte. Logo, percebeu-se que, por mais que retratasse um ponto de vista apontado 

pelas domésticas, não agregaria ao direcionamento previsto para o restante do 

projeto. Ademais, em alusão ao conceito da estética relacional (BOURRIAUD, 2009) 

tratado anteriormente neste capítulo, esta perspectiva sofreria alterações 

significativas durante a execução, já que seria acrescentado um novo olhar a esse 

prisma. 

Mesmo que esta quarta etapa não tenha se concretizado, fica claro o uso do 

conceito de “dispositivo artístico” de Duguet (2009), que se converte em uma diretriz 

ao processo de criação e não uma “camisa de força”. Desse modo, o dispositivo está 

sempre aberto à mudanças, seja no ato de produção quanto na recepção da obra. 

 
17 No Documentário Imaginário, os fotodocumentaristas procuram colocar para fora seus sonhos e suas 

subjetividades de maneira mais explícita. É certo que todo e qualquer fotógrafo sempre fez uso do 
imaginário para elaborar suas imagens. Apenas agora isso acontece de forma aberta, escancarada, 
sem restrições. Eles se sentem mais à vontade e se preocupam mais em deixar a parte mais 
embaçada do imaginário aflorar livremente. (LOMBARDI, 2008, p. 46) 
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3.2 A fotografia íntima e a fotografia contemporânea 

 

Como alicerce teórico para a produção fotográfica em destaque neste projeto 

experimental, utilizou-se o conceito de fotografia íntima, enquadrada como fotografia 

artística contemporânea por Cotton (2010). 

Para a autora, o foco da categorização da fotografia artística contemporânea se 

dá em termos de motivação e de método de trabalho. Evita a impressão de divisões 

por estilo ou temas escolhidos por cada fotógrafo e prioriza mais as ideias do que o 

resultado visual em si. (COTTON, 2010, p. 7) 

Em vista disso, os retratos capturados durante a execução deste projeto visam 

uma representação que vai além do enquadramento. As fotografias já falam por si 

mesmas, mas são vigorosamente reforçadas se acompanhadas do contexto no qual 

estão inseridas. Trata-se de fotografia íntima por representar personalidades. 

De acordo com Cotton (2010, p. 138), o elemento da celebração é buscado na 

visualização dos papeis familiares por meio das fotografias de família. Entretanto, 

situações consideradas como triviais ou tabus são ausentados desse tipo de foto. 

Além disso, quando os eventos sociais propícios para uma fotografia aparecerem, em 

geral se contrapõem à cena como um todo, criando uma normalidade ou incapacidade 

de manter a ordem diante da câmera, sendo forçados sorrisos, poses, entre outros. 

Desse modo, segundo Cotton (2010, p. 137) há uma certa estética em comum 

nesse tipo de fotografia: na maioria dos casos, representado por pouco conhecimento 

técnico e documentando momentos familiares específicos. A fotografia artística, no 

entanto, aproveita e aprimora essas características para sua composição como 

linguagem. 

A fotografia íntima também é uma reconstituição dos subtextos de nossos 
instantâneos de família. Todos podemos encontrar, em nossas fotografias 
privadas, os sinais das correntes subjacentes em nossos relacionamentos 
familiares específicos. Quem fica ao lado de quem num retrato em grupo? 
Quem não aparece? Quem tira a foto? (COTTON, 2010, p. 138). 

Sabendo disso, o presente trabalho pretende registrar algo que vai além de um 

momento específico na vida íntima de uma personagem. Pretende-se fotografar e 

documentar as representações físicas e, também, seus reflexos na construção de 

personalidade dessas pessoas. 

A opção por realizar as fotos somente ao fim da entrevista se deu 

premeditadamente, visto que, segundo Cotton (2010, p. 156), o relacionamento íntimo 
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do fotógrafo com os modelos facilita a espontaneidade dos mesmos, retirando-os de 

seus personagens cênicos. Desse modo, ainda que essa “intimidade” não fosse 

alcançada com apenas um único encontro, o fato de haver um conhecimento prévio e 

mútuo entre os envolvidos facilitou, moderadamente, o processo fotográfico. 

Nesse sentido, percebe-se que a fotografia íntima tem uma forte consistência 

quando documentada por alguém que já possui um conhecimento emocional do fato. 

(COTTON, 2010, p. 163). Assim, por mais que as mulheres aqui retratadas fossem, 

de certa forma, desconhecidas do autor, as experiências anteriormente vividas no 

contexto do serviço doméstico favorece percepções mais aprofundadas. 

No que diz respeito às escolhas fotográficas exibidas, são destacadas algumas 

delimitações. Sobre o local, necessariamente na residência das participantes, 

planejou-se exteriorizar o verdadeiro ambiente doméstico daquelas que “vivem dele”. 

Empregadas domésticas são representadas, na maioria das vezes, em serviço. Essa 

escolha, por si só, já corrobora para um retrato mais íntimo. 

A opção pelo retrato18 fotográfico tornou-se imprescindível para essa 

representação. O objetivo de gerar visibilidade às domésticas é paralelo ao realce 

proposto às suas feições. Conhecê-las por meio da fotografia íntima é concentrar-se 

na sua individualidade. 

Sobre o enfoque às vestimentas, pretende-se desestruturar os rótulos errôneos 

que permeiam essa classe trabalhista. Evidenciado pelas próprias entrevistadas, elas 

têm o direito de vestir-se bem. A diferenciação causada pelas roupas, principalmente 

no ambiente de trabalho, já reforçam versões estereotipadas. 

No que tange às referências pautadas no âmbito fotográfico, o principal suporte 

se deu na obra Mulheres Centrais (GARAPA; DURAN. 2012), na figura a seguir. 

Figura 21 – Página do livro Mulheres Centrais 

 
Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-838859076-livro-mulheres-centrais-coletivo-garapa 

 
18 Entende-se por “retrato” as fotografias que mostram pessoas com o rosto em evidência. 
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O livro traz histórias e conteúdos fotográficos de dez mulheres com alguma 

relação ao Centro de São Paulo, no qual foram capturados retratos de cada uma 

delas, bem como fotografias de suas roupas (Figura 21) e do interior de suas 

residências, que pode ser associado, também, no conceito de fotografia íntima de 

Cotton (2010).  
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4    A EXPOSIÇÃO: RETRATOS DA DIVERSIDADE E DA DIFERENÇA 

 

Partindo da premissa deste trabalho, que percorre um “caminho na contramão 

da invisibilidade social de empregadas domésticas”, foram analisadas diferentes 

propostas quanto à coerência na veiculação das imagens colhidas ao longo do 

processo, visto que o produto final deve funcionar como uma resposta às indagações 

decorrentes dessa discussão. 

A princípio, pensou-se na produção gráfica de um fotolivro, que exploraria, em 

especial, o uso de papel vegetal para compor a impressão, remetendo à primeira 

etapa do processo fotográfico, mencionada no capítulo anterior – uma sequência de 

retratos que vão da invisibilidade à visibilidade por meio do desfoque. 

Neste sentido, essas fotos seriam igualmente posicionadas nas páginas 

conseguintes, seguindo a ordem de completamente desfocado para  completamente 

nítido. Portanto, as primeiras quatro fotos do álbum seriam impressas em papel 

vegetal translúcido, enquanto as demais, em papel fotográfico.  

Assim, a cada página folheada, o observador enxergaria uma imagem cada vez 

mais nítida. Haveriam, também, frases selecionadas a partir das entrevistas, sendo 

alocadas de forma paralela à sequência das fotografias. Dessa forma, seria possível 

uma analogia com o sentido figurado de “camadas”, podendo ser entendidas como os 

diferentes papeis que são representados por um indivíduo na sociedade. 

No entanto, esta proposta faria com que as demais etapas do processo fossem 

parcialmente minimizadas, já que não foram feitas em sequência. Além disso, no que 

se trata à tentativa de solução do problema que norteia esta pesquisa, a proposta 

alcançaria um número irrisório de pessoas, contradizendo à tentativa de dar 

visibilidade para a profissão e para suas trabalhadoras. 

Em vista disso, percebeu-se uma necessidade intrínseca, requerida pelo próprio 

tema, em “gerar visibilidade”, no sentido literal, às fotos dessas domésticas. Ainda que 

o intuito deste projeto, no âmbito acadêmico, seja contribuir com a discussão do 

assunto, o maior alcance pareceu mais coerente à proposta do mesmo. 

Nesse contexto, surgiu a oportunidade de participação na exposição fotográfica 

coletiva “Retratos da Diversidade e da Diferença”, que ocorreu no Rolê das Artes na 

Universidade Federal de Goiás, parte integrante dos eventos integrados da Faculdade 

de Informação e Biblioteconomia, XIII Seminário Nacional de Mídia, Cultura e 
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Cidadania (SEMIC) e XX Feira de Informação e Comunicação (FEICOM). Tratam-se 

de dois eventos gratuitos, promovido pela Faculdade de Informação e Comunicação, 

que conta com participações nacionais e internacionais em diversas atividades – que 

aconteceu entre os dias 16 e 18 de outubro de 2019 e que, por sua vez, teve como 

tema central o título “Mídia, Diversidade e Diferença”. Contudo, a exposição perdurou 

até o dia 11 de novembro. 

Abaixo, a temática do evento, produzida pela Profa. Dra. Luciene Oliveira e 

utilizada como material de divulgação: 

Diante das profundas mudanças políticas, econômicas e sociais 
contemporâneas, uma busca que aflora gira em torno da compreensão do 
papel midiático para a conquista do bem-viver. Enquanto proposta em 
construção, o bem-viver apresenta-se como uma crítica ao consumo 
inconsequente e orienta-se pela sustentabilidade e bem-estar. Nesta busca, 
é possível perceber que a presença da diversidade e da diferença nas 
elaborações e produções midiáticas pode conduzir ao enriquecimento cultural 
e à democratização das relações sociais exatamente por combater a 
perspectiva do pensamento único. Com as novas tecnologias, a lógica do 
espetáculo se estende para a esfera das relações sociais, sendo que a 
visibilidade midiática implica em reconhecimento e legitimação das 
diversidades. A partir deste panorama, o ser, estar e permanecer da 
diversidade nas produções midiáticas pode conduzir ao respeito às 
diferenças e, consequentemente, a uma sociedade mais saudável. 
(OLIVEIRA, 2019). 

A obra “Domésticas: retratos de uma (in)visibilidade social”19  faz eco à ementa 

proposta pela referida professora, ao promover, através de imagens, a percepção da 

diversidade e da diferença. Isso possibilita que outras construções visuais sejam feitas 

das domésticas, frequentemente, mostradas nos meios de comunicação de forma a 

não adentrar a particularidade das pessoas, mas mostrá-las de maneira padronizada, 

apenas como representante de uma profissão, por vezes, inferiorizada socialmente. 

 

4.1 A proposta expositiva 

 

A partir da finalização dos quatro ensaios fotográficos, realizou-se uma seleção 

prévia das melhores fotos, que posteriormente foram encaminhadas para o software 

de edição gráfica Adobe Photoshop Lightroom, no qual foram aperfeiçoadas cores, 

luzes, contrastes e sombras, a fim de um melhor acabamento estético, como é 

possível perceber na figura abaixo (Figura 22). 

 

 
19 Título dado à obra no espaço expositivo. 
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Figura 22 – Antes e Depois: tratamento de foto via Adobe Photoshop Lightroom 

 
Fonte: Captura de tela 

Feita essa seleção, foram comparadas as principais semelhanças entre as fotos 

realizadas. Como mencionado anteriormente, optou-se pela representação das 

domésticas em três diferentes situações, refletidas nas suas roupas: o que gostam de 

vestir nos horários de lazer; a roupa que geralmente utilizam para trabalhar; e o modo 

como se vestem ao receber alguém em casa. 

Como meio de diferenciação, foram priorizadas as fotos nas quais as mulheres 

tiveram maior liberdade para escolher qual roupa vestir (representando o horário de 

lazer), na tentativa de refletir o modo como elas preferem se apresentar. Por esse 

motivo, foram reveladas quatro dessas fotos no tamanho 40x60 cm. E, para garantir 

o destaque, por meio de contraste, entre as fotos e a parede utilizada, foram anexadas 

folhas de papel tipo Color Plus branco. 

Em seguida, foram selecionadas as melhores fotos com a roupa de trabalho de 

cada uma, e posteriormente reveladas no formato 15x21 cm. Observando a figura a 

seguir (Figura 23), percebe-se que há uma discrepância intencional com relação ao 

tamanho das imagens, dando ênfase à particularidade de cada uma das mulheres e 

não à sua forma de se apresentar como doméstica, a fim de visibilizar essa mulher 

que, além de doméstica, é mãe, esposa, amiga e tem gostos particulares, incluindo 

uma maneira de vestir-se diferente do dia-a-dia de trabalho. A utilização dos formatos 

diferentes foi, portanto, um pretexto para afirmar que a profissão é apenas uma 

pequena fração daquilo que elas são por inteiro – fato que justifica, também, a 

proximidade entre as fotos pequenas e as bordas daquelas de maior tamanho. 
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Figura 23 – A exposição “Domésticas: retratos de uma (in)visibilidade social” 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 

Na parte inferior da imagem apresentada, são notados quatro cones pretos sob 

um banco de ferro e madeira, com folhas de papel na superfície. Estes representam 

ampliações artesanais de monóculos, tendo como referência o monóculo tradicional 

(Figura 24) – estruturas utilizadas no final do Século XX para a visualização de 

fotografias clicadas em câmeras de filme. Um monóculo tradicional mede 

aproximadamente quatro centímetros de altura. Já as ampliações, cerca de trinta 

centímetros na mesma face. Para visualizar as imagens contidas no seu interior, é 

preciso colocar os olhos na abertura circular. 

Figura 24 – Monóculo tradicional 

 
Fonte: https://www.oficinadaimagembrindes.com.br/artigo/o-que-e-monoculo 

Os monóculos confeccionados para a exposição foram feitos a partir de faces de 

papelão cortadas em tamanhos iguais, enquanto as fotografias utilizadas foram 
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impressas diretamente em papel vegetal, posteriormente fixadas com cola branca e 

fita adesiva. Para um melhor acabamento, foram utilizados restos de jornal picado, 

cola branca e tinta para artesanato preta. Na figura abaixo (Figura 25), é possível 

visualizar melhor o processo de construção. 

Figura 25 – Conjunto de fotografias: o processo de construção dos monóculos 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 

Para visualizar uma fotografia corretamente em monóculo convencional, é 

necessário direcioná-lo para a luz, fechar um dos olhos e observar pela lente no 

interior do objeto. Desse modo, o observador não enxerga nada além da foto em 

questão. Logo, a releitura do monóculo ampliado na exposição deste trabalho (Figura 

26) pretende agir como um propulsor da visibilidade das fotos nele inseridas. Trata-se 

de uma espécie de antítese, na qual a foto que estava “invisível” torna-se visível no 

ato da observação. 

Figura 26 – Conjunto de fotografias que mostram o interior dos monóculos 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 
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A “forma”, termo utilizado para designar a materialização e consequente 

durabilidade de um objeto artístico, trata-se de uma mera representação relacional 

entre diferentes perspectivas sobre um mesmo tema. O desejo, idealizado pelo 

criador, é exprimido por meio da imagem, posteriormente compreendida pelo 

espectador a partir de seu próprio desejo, tornando-a passível de discussão. 

(BOURRIAUD, 2009, p.32). 

Além disso, o manuseio e visualização da exposição tratam-se de uma proposta 

interativa, que faz deste dispositivo artístico um estímulo para o olhar do outro, como 

citado no capítulo anterior. Além de se converter em uma maneira do espectador se 

relacionar, minimamente, com a visualidade destas quatro mulheres, remetendo, de 

algum modo, ao modo de se relacionar do fotógrafo. 

A participação de uma exposição coletiva se deu como, realmente, um trabalho 

feito por várias mãos. Não somente pelo fato de haver diferentes trabalhos, de autorias 

distintas. Mas também, por ter sido realizada uma montagem em grupo. A exposição 

“Retratos da Diversidade e da Diferença”, curadoria de Ana Rita Vidica e Odinaldo 

Costa20, chamou atenção tanto de participantes do evento, quanto de estudantes 

diversos. 

O título da exposição teve como base teórica o autor Miskolci (2013), que faz 

uma distinção entre diferença e diversidade. Para ele (2013, p. 15), “o termo 

‘diversidade’ é ligado à ideia de tolerância ou convivência, e o termo ‘diferença’ é mais 

ligado à ideia do reconhecimento como transformação social, transformação das 

relações de poder, do lugar que o Outro ocupa nelas”. 

As seis obras apresentadas perpassam essa distinção mostrando a ideia da 

diversidade tanto no conjunto delas, ligadas à convivência das mesmas no espaço 

comum, como também, cada uma traz uma particularidade, alinhando-se hora à 

diferença, hora à diversidade. Abaixo, o texto curatorial traça um caminho possível a 

ser percorrido no espaço expositivo. 

Rostos, Expressões e Corpos diversos e diferentes ocupam este espaço. As 
particularidades estão expressas dentro e fora da Universidade, através dos 
olhares criadores de seis propostas que se cruzam para gerar um único corpo 
plural. 
 
“Corpos de luta e a importância de suas presenças” trazem poses que se 
empoderam diante das câmeras, mostrando as diferenças dos corpos em 

 
20 Docentes da área de fotografia da Universidade Federal de Goiás, respectivamente, da Faculdade 

de Informação e Comunicação e Faculdade de Artes Visuais. 
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fundos iguais. “Fios em contraste” buscam os contrários pelos cabelos lisos 
em contraste com os ondulados e crespos, formando uma trama de fios que 
se misturam e se espelham um no outro. 
 
“Domésticas: retratos de uma (in)visibilidade social” e “À cor da idade” 
apresentam corporeidades pouco vistas e percebidas. E, por meio das 
imagens, revelam além das visualidades pré-concebidas pela sociedade. 
 
“A pluralidade dos estudantes da UFG” vai em busca de diferentes tipos que 
circulam o campus, mesclando-se a espelhos que fazem aparecer os retratos 
daqueles veem o trabalho. E, “Amor em frente e verso” nos mostram casais 
que se unem pelo amor. 
 
Obras que convivem entre si e que se abrem ao olhar do espectador. Entre e 
sinta-se parte! (VIDICA, A; COSTA, O. 2019) 

Dessa forma, a obra sobre as empregadas domésticas faz parte do macrocosmo 

da exposição e dialoga com as outras cinco obras, com a proposição de que se note 

a diversidade dessas quatro mulheres e, quem sabe, seja gerada uma diferença no 

modo de olhar essa profissão, tornando-a mais visível e mais valorizada. 

 

4.2 O olhar do outro 

 

Por se tratar de uma exposição artística coletiva, há uma certa interatividade 

entre as peças expostas, bem como entre os espectadores. Deste modo, torna-se um 

ponto de importante análise as percepções de terceiros, “o olhar odo outro”. 

Segundo Bourriaud (2009, p. 22-24), entende-se por exposição como um local 

privilegiado por provocar coletividades instantâneas, que cria um domínio de trocas 

individuais, isto é, abre espaço para a discussão, bem como a manifestação de 

diferentes pontos de vista e valores simbólicos. “Durante uma exposição, mesmo que 

de formas inertes, estabelece-se a possibilidade de uma discussão imediata nos dois 

sentidos do termo: percebo, comento, desloco-me num mesmo espaço-tempo.” 

Esse diálogo entre artista e observante foi devidamente explorado durante o 

evento ao qual a exposição esteve vinculada, o Semic/Feicom 2019. Por meio de 

observação e de questionamentos acerca das primeiras impressões dos visitantes, foi 

possível se atentar tanto à funcionalidade daquilo que estava proposto, quanto às 

questões que ainda não tinham sido confrontadas. 

De acordo com Bourriaud (2009, p. 29-33), “O indivíduo, quando acredita que se 

está olhando objetivamente, no final das contas está contemplando apenas o 

resultado de intermináveis transações com a subjetividade dos outros.” Para o autor, 
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uma obra é criada a partir de interações humanas, mais especificamente do diálogo 

entre o artista e o sujeito observante. 

Esse diálogo foi perceptível também na exposição quanto na obra “Domésticas: 

retratos de uma (in)visibilidade social”. Durante os três dias dos eventos integrados, 

buscou-se observar as reações dos visitantes em relação à obra, bem como colher 

alguns depoimentos acerca dessas percepções. 

A princípio, percebeu-se um certo estranhamento quanto à finalidade dos 

monóculos, uma vez que muitas pessoas não entendiam que era necessário retirá-lo 

do banco para visualizar a imagem que estava contida no seu interior. Alguns até se 

inclinaram, olharam dentro do círculo confeccionado, mas não viram nada. Foi 

necessário, diversas vezes, que os monitores demonstrassem o modo de visualização 

para os visitantes, o que gerou, posteriormente, uma aparente e benéfica surpresa 

por parte dos observadores. 

Ainda assim, dessa vez destacando para o semblante das pessoas ali presentes, 

apreciavam as fotos na parede com certa estranheza, numa tentativa de desvendar 

do que se tratavam as fotos por si mesmas (Figura 27). No entanto, após desviarem 

o olhar para baixo e se atentarem às citações das próprias mulheres retratadas na 

superfície do banco, mudavam significativamente o semblante para um tom reflexivo. 

Figura 27 – Conjunto de fotografias: O olhar do outro na exposição 

 
Autoria: Mateus de Castro Azevedo 

Em determinados momentos, foi possível colher alguns depoimentos acerca das 
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primeiras impressões. Foram elaboradas, então, duas questões norteadoras: “Qual a 

sua primeira impressão ao ver as fotos na parede?” e “Mudou alguma coisa após ver 

os relatos em papel?”. Nesse contexto, foram transcritos fragmentos de algumas 

respostas, utilizando nomes fictícios, mas preservando as áreas em que atuam. 

Me chamou a atenção foi que todas estão retratadas de uma maneira muito 
singular, mas todas parecem estar tranquilas e à vontade com o que está 
demonstrando. Não me pareceu ser extremamente posadas, de uma forma 
desconfortável, mas sim de uma forma bem tranquila e amigável. Depois, 
conhecendo a exposição, me fez perceber que esse retrato delas condiz 
muito com o que está escrito aqui nas impressões, que são as frases que elas 
colocaram para definir o trabalho que elas têm. Então a foto retrata totalmente 
a impressão que ela tem do trabalho, da vida, de si. Isso pra mim foi muito 
interessante. (Luciana, Mestranda em Jornalismo, UFG). 

 
[...] Tem um relato delas que eu achei bem interessante, que uma delas fala 
assim: “Eles precisam do serviço da gente. Precisam da minha pessoa na 
casa deles, trabalhando, mas eles têm um certo receio. Eles mantém a 
distância.” Acho que isso é muito real, porque querendo ou não, as pessoas 
que contestam esse tipo de serviço precisam dessas pessoas, mas ao 
mesmo tempo, têm um certo tipo de discriminação. Então, eu achei bem 
interessante quando eu li esse relato aqui. (Bruna, Estudante de Graduação, 
Publicidade e Propaganda, UFG). 

 
[...] Acho que boa parte dos relatos contam muito disso: do olhar de fora, né? 
De como elas se sentem sendo vistas nesses lugares, sendo colocadas 
nesses lugares. Então eu acho que olhar os relatos e as fotos juntos ajudam 
a contar um pouco mais da história delas. Que a história delas não é só esse 
momento que elas estão se apresentando na foto e, ao mesmo tempo, a 
história delas não é de forma alguma o que os outros veem delas, mas a 
forma com que elas lidam e significam isso. Porque eu acho que, pelos 
relatos, mostra muito que elas entendem o peso e a violência nisso que vem 
de fora, assim... Então, achei muito legal. Porque é um espaço pra elas 
falarem aqui também. (Fernanda, Estudante de Graduação, História, UFG). 
 
Achei muito interessante porque eu acho que ninguém nunca parou pra dar 
voz a essas mulheres. Pelo menos eu nunca li nada sobre e nem vi em algum 
lugar, assim. E não hora que eu vi o que elas acham, o que elas pensam do 
próprio emprego e de o que acontece com elas eu parei por aqui até pra fazer 
uma reflexão do que eu não tipo imaginava que acontecia. Então, eu achei 
bem interessante. (Tiago, Estudante de Graduação, Publicidade e 
Propaganda, UFG). 

Tendo em vista algumas dessas impressões acerca do que foi apresentado, 

percebe-se que há uma certa relevância e pertinência no que fora proposto, já que as 

percepções durante o evento convergem, em grande parte, com as hipóteses 

pretendidas anteriormente à construção do projeto como um todo. Além disso, as falas 

demonstram a importância de se falar dessa temática e tornar essas mulheres e a 

profissão de doméstica visíveis. 

  



54 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Figura 28 – Fotógrafo e Fotografias 

 
Autoria: Yasmim Martins 

Esta é a fotografia que fiz durante a exposição, eu e as quatro mulheres, que 

tiveram um contato comigo por pouco tempo, mas de forma muito intensa, fazendo 

valorizar ainda mais a profissão de doméstica e, ao mesmo tempo, vê-las além dela. 

Mesmo diante as muitas dificuldades que tive para ter acesso a elas, percebo que 

este trabalho foi responsável por provocar reflexões dentro e fora do ambiente 

universitário. O desenvolvimento prático, assim como as discussões teóricas acerca 

do tema, tornaram-se propulsoras de um progresso pessoal, profissional e intelectual. 

Foi motivador de uma primeira exposição, ainda que a fotografia já fizesse parte desta 

trajetória há anos, o que foi ainda mais gratificante. 

A respeito dos objetivos e metas, pode-se considerar que os resultados foram 

alcançados devidamente às suas proporções. A princípio, acreditava-se que fosse 

possível criar soluções para dilemas seculares, na reprodução de um único trabalho 

acadêmico. No entanto, percebeu-se que um “primeiro passo na contramão” daquilo 

que se acredita ser mudado, foi o possível e o suficiente para um começo. 

A situação social da classe doméstica, remetendo aos dados obtidos, continua 

em um cenário complexo. Acredita-se que ainda custarão décadas para haver alguma 

igualdade múltipla, seja de direitos, de renda ou de respeito. A boa notícia é que os 

gráficos apontam para um progresso. 

Não foi possível encontrar verdades absolutas, mas compreende-se, pela área 
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de atuação, que estes fatos acabam sendo derrubados. A comunicação social 

depende de diversos fatores para que sequer exista. Tão somente, percebe-se que 

uma única pessoa é incapaz de intermediar todo esse processo. 

A fotografia, por sua vez, não se trata apenas do ato fotográfico em si, mas sim 

de todo o contexto que existe por trás deste processo, que vai desde as estratégias a 

partir da ideia do dispositivo, até o resultado final. Ela é colocada ao olhar do outro 

através do espaço expositivo. 

Em relação ao objeto de pesquisa, as quatro mulheres, domésticas, mães, donas 

de casa e donas de si, se dispuseram de uma maneira jamais esperada. Toda a boa 

vontade encontrada partiu de uma humildade em saber que poderiam ajudar o 

próximo de alguma forma, apenas por ser quem são. Isso, unido a uma experiência 

inédita de participação externa de pesquisa, fizeram deste projeto um aprendizado 

imensurável. 

Vale ressaltar que as quatro mulheres foram convidadas para o comparecimento 

na exposição aqui descrita, mas que não tiveram tempo hábil para presenciarem a si 

mesmas, já que possuem jornadas de trabalho extensas. No entanto, pretende-se 

retornar às suas casas na intenção de mostrar o resultado do trabalho como um todo, 

assim como entregar as versões impressas de seus retratos para que os recebam 

como forma de agradecimento. 

Mesmo que o projeto não tenha tido a pretensão ou conseguido mudar a 

realidade social, ele mostra que, juntos, podemos caminhar na contramão da 

invisibilidade social das empregadas domésticas. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – TABELA DE CONTATOS 

 

Nome Contato Fonte Situação 

Doméstica 1 (62) xxxxx-xxxx Indicado por Amigo 1 ✔ 

Doméstica 2 (62) xxxxx-xxxx Indicado por Amigo 2 ✔ 

Doméstica 3 (62) xxxxx-xxxx Indicado por Amigo 3 X 

Doméstica 4 (62) xxxxx-xxxx Anúncio no Site X X 

Doméstica 5 (62) xxxxx-xxxx Grupo no Facebook Y X 

 

Legenda: 

Aceitou a proposta 

Apenas recebeu a mensagem 

Recusou a proposta 
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APÊNDICE B – ÁUDIOS PARA CONTATO 

 

1º áudio: Abordagem  

 

Meu nome é Mateus, sou amigo do (...). 

Na verdade eu entrei em contato com você porque eu faço faculdade de Publicidade 

lá na UFG, e nesse período eu estou fazendo o TCC, sabe, o trabalho final do curso. 

E o tema que eu escolhi é sobre TRABALHADORAS DOMÉSTICAS. 

Eu tenho um vínculo familiar forte com essa área, sabe? Minha mãe já trabalhou 

muitos anos, minha avó também, enfim, é uma coisa que me INSPIRA MUITO, sabe? 

E eu pretendo fazer meu trabalho nessa área. 

Enfim, o que eu queria, é entrevistar pessoas como a senhora, pra saber como é o 

serviço, coisas que mais gosta de fazer dentro e fora do ambiente de trabalho, esse 

tipo de coisa, sabe? São perguntas mais pessoais mesmo... E eu queria saber se a 

senhora tem interesse em participar! 

É uma coisa bem rápida assim, a gente marca uma entrevista, e depois eu explico 

melhor como funciona, caso a senhora tenha interesse. 

 

2º áudio: Explicação detalhada  

 

Então, o meu trabalho é basicamente sobre a vida pessoal de pessoas da sua área, 

que seja diarista, faxineira ou doméstica... desde que saia da sua própria casa para 

trabalhar na casa de outra pessoa, e não dentro de uma empresa. Isso já enquadra 

como trabalhadora doméstica, sabe? E assim, logo depois da entrevista, que seria 

feita na sua casa mesmo – caso seja combinado, você concordar e tal... a gente faria 

o que eu chamo de parte principal do meu projeto, que seria na verdade fazer um 

ensaio fotográfico, coisa rápida.  

Eu sou fotógrafo desde os 15 anos (hoje tenho 21), então eu escolhi fazer esse 

trabalho mais para fazer algo que eu gosto mesmo, sabe. Nesse caso a gente tiraria 

umas seis fotos, mais ou menos, bem rapidinho, seria uma foto de rosto sua, uma foto 

utilizando alguma roupa que você usa para sair no tempo livre e uma que você usa só 

pra trabalhar.  

Tudo isso, lembrando que é um trabalho feito para a faculdade, que só vai ser 
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publicado na faculdade, sabe. Então assim, todas as permissões de uso de imagem, 

tem documentos que a gente assina e tal. E ainda, se for da sua preferência, podemos 

utilizar  nomes fictícios pra você ou pra alguma história que vier a me contar durante 

a entrevista, tudo isso pra proteger a sua identidade, pra te garantir que não vai te 

causar problema de forma alguma, sabe, é bem seguro quanto a isso. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE PERGUNTAS 

 
Nome:  

Idade:   

Estado civil:  

Quantos filhos:  

Renda mensal média:  

Forma de trabalho (diário ou mensal):  

 

➢ Há quanto tempo trabalha/trabalhou nessa área? 

➢ Por que você começou a trabalhar como doméstica? 

➢ O que te levou a esse emprego? 

➢ Tem alguém na família que trabalha ou trabalhou na mesma área? 

➢ Qual meio de transporte você utiliza para trabalhar? 

➢ Qual o seu objetivo principal ao se tornar uma empregada? 

➢ Você foi ensinada a fazer o trabalho? 

➢ Qual parte é mais fácil e mais difícil? 

➢ Qual casa mais gostou de trabalhar? Poderia descrever, mais ou menos, como era 

sua fachada? 

➢ O que te chama mais atenção nas casas das pessoas? 

➢ Você tem uma lembrança especial  (boa ou ruim) em relação aos seus patrões? 

➢ Você acha que existem limites que precisam ser impostos na relação entre 

empregado e contratante? 

➢ O que você mais gosta de fazer no horário livre? Consegue representar isso nas 

suas roupas? 

➢ É um emprego que você incentivaria outras pessoas a buscar? 

➢ Como é o convívio com outras pessoas de outras profissões? 

➢ Você á foi alvo de violência verbal ou física devido à sua profissão?  

➢ Mudou alguma coisa pra você com os novos direitos das trabalhadoras? 

➢ Você participa de algum grupo de colegas de trabalho, da mesma profissão? 

➢ “Em casa de ferreiro, o espeto é de pau”: A sua casa é bem arrumadinha? 

➢ Quais os benefícios de ser uma empregada doméstica? 

➢ Teria mais alguma coisa que você gostaria de falar? 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA DE SOLANGE 

 

Nome: Solange Martins Alves Pereira 

Idade: 47 anos 

Estado Civil: Separada 

Filhos: 2 filhas  

 

Qual a sua forma de trabalho: diário ou mensal? 

– Eu só tô com duas casa agora... R$660. Quando tem outros bico assim, dá pra fazer 

até R$900. É que tem pessoas que não contratam para o mês todo, às vezes é só 

uma vez, quando precisa chama de novo, não é fixo né? 

– A diária é R$100. Depende da quantidade de cômodo e de quantas pessoas tem na 

casa. Tem até de cento e... dá pra fazer... se tiver mais gente é cento e trinta. 

Geralmente pego de cem reais, é. Que apartamento é cem reais. 

 

Há quanto tempo trabalha nessa área? 

– Uns 30 anos. De primeiro era fixo, era só numa casa né, era o mês todo... Diarista 

faz dois anos. Antes era fixo, é. Que eu morava no interior. Minaçu, Goiás. 

 

Você lembra o motivo pelo qual você começou a trabalhar? 

– Sem profissão, né (risos). Eu comecei mais nova, eu tô colocando como 17, mas 

com 12 anos eu comecei. 12 anos. Eu era tão nova, não sabia fazer nada, que as 

patroa não me pagava. Só assim, me dava um uniforme e um caderninho, que a gente 

estudava... Minha mãe falava: “não, cê trabalha aí”, que era na casa da colega dela 

né... Aí assim, não tinha uma mensalidade, ela dava o uniforme e quando precisava 

um caderno, uma borracha, os livros a gente tinha que comprar também né. 

– Eu era tão nova que eu comecei a cuidar de um nenê pra uma professora, que nem 

chá eu fazia pra não mexer com fogão. Aí ela deixava o chá pronto, era um pão 

salvado na época, ela deixava um lanche pra mim e um chá pra eu tomar. E eu dava 

pro nenê, assim. Aí a escola era perto, ela vinha dar a mamadeira, ou dava o peito 

pro neném... Comecei muito nova! Só pra ganhar uma quantia... 

– (risos) É, desse jeito, a gente não tinha, os pais não tinha condições. Minha mãe 

criou nós sozinha, sete filhos. Então a mãe deixava com as colega, né. Uma 
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trabalhava na casa de uma colega, outra na casa da outra. Teve irmã que foi pra 

Brasília, a outra foi pra São Paulo, tudo novinha! Tudo menos de 13 anos. 

Necessidade né. Não, seis irmã mulher, comigo, seis mulher e só um homem. São 

sete. É a necessidade mesmo... Necessidade... 

 

Tem alguém na sua família que trabalha na mesma área? 

– Tem! Tem duas irmãs. Moram no interior. É. Tem uma que, de vez em quando, como 

lá tá ruim de serviço igual tá agora, ela vem pra cá, fica dois meses, também nas 

faxina... Aí arruma um dinheirinho... Eu mudei pra cá tem dois mês e pouco, ficava lá 

na outra casa, que eu morava lá pertinho do Matheus (antigo patrão). De vez em 

quando ela vem pra cá e faz umas faxina... Mas ela trabalha nessa área. É bem melhor 

de oportunidade! Tem nem comparação! 

 

E você vai como trabalhar? Meio de transporte. 

– Coletivo. É meio longe, é perto do Aparecida Shopping. É longe. Dá uns dez minutos. 

Meio de transporte nenhum. Só coletivo. 

(...) 

 

Então você falou que começou com... 12 anos, né? Então assim, o objetivo era 

ganhar um dinheirinho a mais. 

– É, a mais... Comprar né, roupa, calçado, essas coisa. Se comprasse um chinelo 

Havai... Se a patroa desse um chinelo Havaiana já tava bom, já tava pago o mês 

(risos). 

 

Alguém te ensinou a fazer o serviço? 

– As patroa mesmo. Eu era tão nova que elas me ensinavam. Ensinava, eu fazia, elas 

desmanchava, “não é assim, faz de novo”... as patroa mesmo! A mãe nem tinha tempo 

de cuidar, de ensinar todas né... Ela faleceu, tem um... ela lavava roupa pra fora. Só 

lavava. Então ela não ficava muito em casa. Trazia roupa pra lavar em casa também, 

mas ela não tinha tempo de tá ensinando... Tinha garimpo também, na época, perto 

lá da onde a gente morava, ela ia pros garimpo também. A gente ficava na cidade e 

ela ia pros garimpo pegar no mato né, perto.  
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Desde aquela época, até hoje, o que você acha mais fácil e o que acha mais 

difícil de fazer no serviço? 

– Ah, de tanto que eu já trabalhei assim, eu acho mais difícil cozinhar. É porque cada 

um tem um gosto, né. Aí você vai pra uma casa é  um gosto, a outra é de outro jeito, 

a outra é de outro jeito... Então eu acho mais difícil é cozinhar. Tem mulher também 

que não cozinha de jeito nenhum. Na época não tinha máquina pra lavar, lavava na 

mão mesmo. Eu gostava de lavar assim, lavava tranquila, passo de boa... mas o que 

eu acho mais difícil é cozinhar. Arrumar casa é mais fácil.  

 

Você tem alguma lembrança, boa ou ruim, em relação a algum patrão, assim, 

que ficou marcado? 

– Muitas lembrança boa... (risos) e ruim também (risos). Boa? Não, das boa tinha 

muita. Já tive muitos patrão bom que me tratava como se fosse da família mesmo. Me 

presenteava, eu comia com eles na mesa... enquanto teve muito patrão também que 

não me deixava comer na mesa e nem na hora que eles tavam comendo. Eles tinham 

que comer primeiro, depois tinha que recolher essa mesa... aí sim eu podia comer, 

mas também assim ó: não era tudo o que tinha que eu podia comer também não... 

Tinha serviço que eu morava no serviço também, e não tinha hora de... hora de 

começar tinha, tinha que ser bem cedo. E na hora de parar, não tinha um horário não. 

Aqui em Goiânia. Que eu morava no interior e vinha pra cá, só pra trabalhar na época. 

Aí eu morava no trabalho. Assim, não tinha hora de terminar. Não tinha horário de 

almoço... E quando juntava gente em casa, pra fazer uma festinha ou um churrasco, 

ali tinha que ficar servindo e cuidando até acabar... até final de semana! Não tinha 

folga não. 

– Ih, já teve muitos patrão enjoado assim. Eu fazia as coisa, vinha falar, por pra fazer 

de novo com estupidez, não é assim: “olha, eu não gosto assim... isso aqui você faz 

assim, melhor... aqui”. Não, era enchendo o saco mesmo. Lá no interior mesmo... Eu 

saí e não voltei mais, nem pra receber os dias trabalhados (risos). A raiva foi tanta, 

não voltei mais. Humilhou demais. É, humilhou muito... Tipo assim, fazia o serviço, 

“vou por você pra fazer o serviço de novo”... Não era pedindo “eu gosto assim e 

assim”, não. Era “você tem que fazer isso aqui, que eu tô te pagando. Você tem que 

fazer é assim!”. E eu fiz, mas depois não voltei mais. Nem pra receber! Não voltei mais 

nem pra receber também não... Os dias trabalhados ficou pra lá.  
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Quando você morava no lugar, tinha uma roupa específica pra usar? 

– Não. Tem lugar que exige até a roupa, é. Só em restaurante, quando eu trabalhava 

de ajudante de restaurante, né, auxiliar de cozinha, aí tinha o uniforme.  

 

Tem alguma casa que você gostou muito de trabalhar? 

– Tem. A do Matheus eu gosto muito de trabalhar. Já vai fazer 2 anos. Nossa! No 

Mateus eu gosto de trabalhar. Penso até quando ele for embora. Terminar a 

faculdade... Falei pra ele: “Nós não vai perder esse vínculo não. E aí quando você 

estiver lá no hospital, eu quero chegar lá pra consultar”. Elejo a casa dele como a 

melhor que já trabalhei. Nunca me encheu o saco. Nunca me humilhou. Nem nada. 

Terminei, eu posso ir embora. Eu já tive patroa assim, oh: Eu entro 8 da manhã e se 

tem que sair às 5 horas da tarde é 5 horas da tarde. Pode terminar o serviço e não 

pode ir embora não. Tem que ficar caçando o que fazer. Agora lá não. A hora que eu 

termino. Não... eles não enchem o saco, nem ele nem a mãe dele. 

– Na casa do Matheus são 5 cômodos: 2 quartos, sala, cozinha e um corredor. Dois 

banheiros. O prédio é chique. Fica no Alto da Glória. Minha filha mora no mesmo 

prédio. Fica perto do Carrefour, Flamboyant, próximo dali. 

 

O que mais te chama a atenção na casa das pessoas, ou nas pessoas em si? 

– Discussão entre mãe e filho. Discussão de casal. Não tem onde a gente esconder. 

Eu admiro o jeito de me tratar. E não é normal. Tem discriminação. É igual ao racismo. 

Tem. Não acaba nunca. Tem discriminação sim. O jeito de conversar com a gente é 

diferente. Eles não tratam como se tratasse outra pessoa. Tipo assim: “Isso aqui você 

faz assim e assim”. Você termina e não dá “tchau”, não dá “bom dia”. O Matheus não. 

O Matheus me cumprimenta na chegada e quando eu faço as coisas que é minha 

obrigação ele fala: “obrigado!” Manda por telefone escrito. Não precisava disso, mas 

ele não. Agora os outros não tem consideração, não tem mesmo. Acha que porque tá 

pagando... Quantas vezes já houvi isso! Ihh... “Tô te pagando isso aqui, você tem que 

fazer é assim”... Ihh muitos, muitos. Nunca perdi a paciência. Só ia embora e não 

voltava mais. Eu ficava calada. É muito difícil o patrão que não considera. Eles falam 

assim: “É, a gente procura uma pessoa honesta...” e fala mal de todas as pessoas que 

já passou pela casa. Põe defeito em todas... “me roubou isso”, “isso aqui sumiu”, 
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“desperdiçava material e produto de limpeza”. O que eles mais procuram são pessoas 

honestas. Porque geralmente eles, os patrão saem de casa e a gente fica só. Então 

tem que ser de confiança. A pessoa que não vai roubar. Quantas vezes a gente não 

vê no jornal: Contrata uma diarista e mesmo com referência no contrato, quando 

chega em casa já levou jóias, já levou dinheiro. Judia com criança quando fica com 

criança em casa. Mas é a minoria que... agradece. 

– As dificuldades que as patroas têm são de encontrar pessoas honestas. Na casa do 

Matheus eu tinha a chave. Então eu tinha acesso. Tem que ter uma união. Tem que 

confiar e tem que valorizar. Eu preciso dos patrão e os patrão precisa de mim também. 

Eu sempre consigo outros lugar pra trabalhar por indicação. Sem indicação não 

consegue. Porque as pessoas não confiam. 

– No Matheus mesmo... Meu genro e minha filham moram no mesmo prédio. Aí a mãe 

do Matheus colocou no grupo de moradores que estava precisando de uma diarista. 

Aí meu genro leu e falou: “Tem minha sogra. Ela faz faxina assim”. E foi assim, através 

do meu genro. E esse outro trabalho meu é kitnet. Essa foi porque eu sou colega das 

donas das kitnet. Aí eles precisava e ela me indicou. Aí eu vou 2 vezes por semana 

nas duas casas. Sem indicação não consegue não. Tem que ter referência. Porque 

eles deixa a casa na nossa mão, se tiver criança, idoso... se quiser aprontar, apronta 

mesmo. Tem umas que entram só pra aprontar. 

 

O que você mais gosta de fazer no horário livre? 

– Eu nem tenho esse horário! (risos) 

– Vou na igreja! 

– Não gosto de festinha... 

 

Que tipo de roupa você vai pra igreja? 

– Vestido. Saia e blusa. Na Assembleia de Deus. 

– Tem muito serviço por aí que eles pedem uniforme ou pelo menos avental. Quando 

eu trabalhava de babá eu tinha. A roupa branca, toda branca. 

 

Roupa no trabalho, que tipo de roupa você usa? 

– Vestido. Todo dia. Eu cuido do meu neto, além de trabalhar 2 vezes por semana 

como diarista. Aí quando aparece uma escova eu faço. Escova no cabelo! Faço unha. 
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Dá pra tirar assim, quando tem movimento de unha... dá pra tirar uns R$ 600 (unha e 

cabelo). Quero fazer um salãozinho aqui na varanda. Mas não tá sobrando é dinheiro 

porque é R$ 700 pra pôr o vidro. Quando eu pôr o vidro aí eu vou soltar uns 

panfletinhos. Colocar nas portas. 

 

Como é o convívio com as pessoas que tem outra profissão? 

– Normal. Já teve vezes de pessoas menosprezarem. Dependendo do local e 

companhias que eu tô, eu não falo que sou diarista. É uma dignidade a gente tá 

trabalhando... mas dependendo do lugar que eu estou, eu não falo. Aí eu falo que sou 

manicure. Prefiro. A maioria pensa assim: “você lava banheiro pra os outros”. 

Caçoando mesmo! Já trabalhei em muita casa de gente boa, mas já fui muito 

humilhada também. Mais em relação ao patrão. Tem patrão que tem assédio também. 

A minha reação foi dizer que não! Que eu não ia fazer isso. E chamou mesmo pra ter 

relação sexual. Passar a mão, foi muitas vezes. Passar a mão no peito, passar a mão 

na bunda, abraçar por detrás. Esses dias mesmo aconteceu com minha irmã... lá no 

prédio onde o Matheus mora. Ela lá lavando o banheiro e o patrão chegou: “Nossa, 

mas eu tenho um desejo em você!”  Aí deu um beijo nela e queria pegar ela por tudo. 

E pra ela sair, ela disse: “Aqui não! Aí você marca depois e nós vamos para um hotel 

fora daqui”... pra sair de perto, porque ele tava de cima... Pra se ver livre ela fez isso 

e não voltou lá mais. E homem casado! Quando a esposa tá perto, nem olha pra gente. 

Com o maior respeito do mundo. Mas quando a mulher sai... 

– Tem mulher que continua porque precisa do serviço. Eu mesma sempre precisei de 

serviço porque criei minhas filha sozinha, a primeira foi um namoro que eu tive. A 

segunda eu casei, mas separei logo. Então eu criava sozinha. Então tinha lugar que 

eu só passava roupa, tinha lugar que eu só arrumava, tinha lugar que eu só cozinhava 

e passava. Tem gente que fala: “Varrer rua é digno”... mas falam por falar, mas no 

fundo no fundo não têm consideração não. Saiu da casa, acabou. Não continua 

relacionamento nenhum não! Não existe. Convida a gente pra alguma festa, mas é 

pra ajudar a arrumar depois que acabou, ou pra cuidar de menino pra eles beberem. 

Não existe consideração. Conheço pessoas que trabalham na mesma casa há 10, 12, 

15 anos. Não precisa pensar que “é da família" porque não é. Não tem consideração 

nenhuma. De jeito nenhum. Se você não faz bem feito, tem outro querendo fazer. 
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O serviço de doméstica é um emprego que você incentivaria uma pessoa a 

procurar? 

– Não. Se a pessoa tiver a oportunidade de fazer um curso, ou aprender outra 

profissão... Eu indicaria qualquer outra. Varrer rua é melhor, porque não tem ninguém 

ali te enchendo o saco. Não... as pessoas ficam procurando manchinhas na parede. 

Passa o dedo em tudo... não.. e são todos! Sem exceção! E a gente sabe que se não 

der o melhor, vai ser mandado embora. A gente precisa do dinheiro. 

– Já trabalhei em casa grande. Uma cozinhava, outra passava, outra arrumava, tinha 

o jardineiro, a babá, a governanta que manda nas outras funcionárias. Elas que vão 

pagar água, energia, a escola de menino, paga boleto, dá ordem pras outras, leva 

menino pra consultar, o que tiver que pagar elas pagam, comandam as outras tudo. 

 

Você participa de algum grupo de diaristas? 

– Não. Nem grupo de wattsapp. Sei que tem umas empresas que terceirizam os 

serviços. Mas nunca fui atrás, porque lá era para ser o dia inteiro. Mas por causa do 

meu neto eu não ia. Trabalha por hora. A firma manda: “preciso que arruma tal lugar 

hoje”. Trabalho de 4 horas. 

 

Há proximidade com outras diaristas? 

– Só com as minhas irmãs. Eu quase não conheço muita gente. Na minha cidade eu 

conhecia muitas. Tem só dois anos e meio que moro em Goiânia. Ainda mantenho 

contato com elas. Tem umas que vem pra cá de vez em quando trabalhar. Vou lá no 

interior 1 vez por ano. Eu vou de carona, carro ou caminhão, porque de ônibus eu 

tenho fobia. 

 

Você já foi alvo de violência verbal ou física dentro do trabalho? 

– Já. Verbal já. Físico não. Por isso evito de falar que sou diarista. Porque somos 

desmerecidas. Já tive muito patrão que diz para os coleguinhas: “Aquela lá é minha 

empregada! Ela tá aqui porque já sabe onde tá tudo”... “Pega aquilo lá pra mim, assim 

e assim”. Não fala assim: “ah, é minha ajudante”. A palavra e o tom é diferente, é de 

humilhação. Menosprezando. E todos são assim: desde os donos de hospital até os 

mais humildes que pagam porque realmente não têm tempo. Vamos supor: tem 

pessoas que ganham R$ 3 mil, trabalha fora e paga R$ 1 mil pra empregada, ou até 
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sobra menos que isso. Prefere trabalhar fora numa loja ou consultório dentário, em 

alguma coisa... e mesmo assim ainda humilham. Tem mulher que não suporta cuidar 

de casa, prefere qualquer outro serviço, mas cuidar de casa, não! 

 

Mudou alguma coisa com os últimos direitos que chegaram para as empregadas 

domésticas? 

– Pra mim não mudou porque sou diarista. Mudou pra quem é fichada. Só pra quem 

tem carteira assinada. Nunca tive carteira assinada como doméstica. Nunca foi 

assinada a minha carteira. Sobre a aposentadoria, eu tenho que pagar. Tem uma das 

minhas irmãs que tá pagando pra aposentar. Pagando o INSS. Se sobrasse dinheiro 

eu já estaria pagando. Sei que vou sofrer com isso. Vai dar trabalho. 

 

Naquele ditado: “Em casa de ferreiro o espeto é de pau”. Como é a sua casa? 

– Mantenho arrumada. Mas não é igual as das patroas não. A gente cuida melhor lá. 

 

Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Que acha importante? 

– As pessoas tinham que valorizar mais. Porque é uma profissão. Como qualquer 

outra. Mas as pessoas não reconhecem. 

– Se eu pudesse aperfeiçoar em algum curso, seria cabelo. Ter um salão completo. 

Sou apaixonada. Se não tiver dinheiro, não ganha dinheiro não. Aí eu pegava sem 

medo: mecha, alongamento... 

– Se não tem oportunidade, vai de diarista mesmo! O resumo é isso aí. Não existe 

uma diarista que diga: “eu amo trabalhar nisso aqui”. Se alguém falar... não sei não. 

Se tiver outra oportunidade... se ela for franca, ela vai te falar: “se eu tivesse 

oportunidade de um curso, eu faria”. Para ser uma diarista, não precisa investir em 

nada. Não precisa comprar nada. É só a mão de obra. E o mundo não vive sem 

diarista. Porque as pessoas trabalham fora. As pessoas precisam. Não dá pra viver 

sem a diarista! Só falta o reconhecimento. Não tem elogios nenhum. A única pessoa 

que me fala “obrigado”, é o Matheus! 
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APÊNDICE E – ENTREVISTA DE REGINA 

 

Nome: Regina da Costa Carvalho 

Idade:  46 anos 

Estado civil: Casada 

Quantos filhos: 2. Um rapaz e uma moça. 

Renda mensal média: R$ 1.500 – R$ 3.000 

Forma de trabalho (diário ou mensal): diário: 3 residências faxina e 1 passar roupa 

 

Qual a sua forma de trabalho: diário ou mensal? 

– Na verdade eu estou trabalhando uma semana sim e semana não, mais de 15 em 

15 dias, são bem resumidos mesmo. Eu estou voltando agora, por que as que era 

minha do passado eu passei pra ela por que eu decidi parar mesmo, meu objetivo era 

trabalhar cinco anos no decorrer de cinco anos a hora que eu conquistasse as coisas 

materiais que eu queria, aí eu iria parar e iria para o interior estudar e me dedicar a 

uma faculdade, e assim eu fiz, porém eu não consegui, fiquei um ano sem trabalhar e 

eu não consegui, eu cheguei a até ficar com depressão, eu acho que acostumei com 

aquela correria, com aquela rotina e o dinheiro também, mas agora desde dezembro 

estou de volta, até que eu me estabilizei novamente, me instalei direitinho né, quando 

eu fui vendi minhas coisas, aí quando voltei tive que comprar novamente. A casa é 

minha, eu tenho os alugueis aqui, porém quando eu voltei tava alugado, e eu tive que 

esperar inquilino desocupar e aquelas coisas toda. 

 

Há quanto tempo trabalha/trabalhou nessa área? 

– Eu acho que a vida toda, desde os 13 anos, naquela época era diarista mesmo, 

todos os dias não tinha esse negócio de faxina, aliás as empregadas até dormiam nas 

casas, não vejo como diarista estas que vão um dia em cada casa, essas é faxina, 

essas que vão de vez em quando é faxina, diarista é a que fica mesmo na semana 

toda em um só serviço. Então eu tenho três residencias que eu faço o serviço de 

faxina, e uma de passar roupa, eu vou só para passar. 

 

Por que você começou a trabalhar como doméstica? 
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– Não tinha outra opção, eu cresci em uma família fraca financeiramente,  e era o que 

tinha, e trabalhei em outras coisas também lavoura de café,  alho, sou  de Goiânia, 

porém cresci em Nerópolis, depois fui para Morrinhos, para Caldas Novas, morei em 

diversas cidades, mas o maior tempo da minha vida de moradia rural mesmo foi 

Morrinhos, então ali em Nerópolis eu trabalhava na lavoura de alho, eu não sei se 

você sabe, mas ali era a cidade do alho, então assim, mexia com gado, sou filha de 

caminhoneiro, dirijo caminhão também, então, já fui confeccionista de costura, 

máquina de costura, já fiz várias coisas, trabalhei em restaurante, hotel, porém o que 

eu mais me identifiquei foi com o serviço doméstico. Nunca tive carteira assinada, 

antes por falta de oportunidade porque também não compensava, agora porque eu 

optei por não, por causa da aposentadoria, no meu caso não compensa, porque eu 

nunca contribui, entendeu? 

 

Tem alguém na família que trabalha ou trabalhou na mesma área? 

– Além da minha filha, não, não tem não, só nós duas, que eu saiba antigamente 

também não. Lá de casa quem tem esse dom mesmo, por que não é só pelo dinheiro 

e por falta de outras oportunidades, é porque eu gosto também, eu amo, sabe,  faço 

por amor. Eu tenho um prazer em chegar, pegar a casa bem bagunçada, e deixar ela 

muito arrumada. E eu estudei meio período de psicologia, e na psicologia tem nove 

tipos de inteligência, e uma delas é a inteligência espacial, inteligência espacial é 

aquela que você consegue colocar muita coisa em um pequeno espaço, e eu tenho 

esse tipo de inteligência, eu consigo organizar e ficar perfeito. 

 

Qual meio de transporte você utiliza para trabalhar? 

– No começo, assim, quando eu comecei bem novinha, era a pé mesmo, depois eu 

comprei uma bicicletinha, eu lembro que a minha primeira bicicletinha era a monareta, 

é muito antiga, aí a pé também, por que no interior não precisa de usar ônibus. Um 

tempo aqui em Goiânia, eu utilizei o meio coletivo, mas, depois, quando eu foque 

mesmo, que eu comecei a ganhar dinheiro, comprei uma moto, aí depois comprei um 

carro, aí comprei uma moto esportiva, uma Kawasaki, e aí eu surpreendi o povo dos 

prédios onde eu ia né, não era qualquer carro, era um carrão, motona, o carro é um 

Kia Ceratto. Consegui fazer as reformas, quando eu comprei esta casa era só a 
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casinha mesmo, de vila, porque aqui era a antiga Vila União, da extinta COHAB, aí eu 

construí em volta, para aluguel, aí eu tenho quatro aluguéis.  

 

Qual o seu objetivo principal ao se tornar uma empregada? 

– Só sobreviver mesmo, as dificuldades do dia a dia, a pobreza, a gente não tinha 

condição nem de comprar o uniforme pra ir estudar, por que naquela época tinha o 

uniforme, então era aquele desafio, sabe, de conquistar pelo menos o dinheiro de 

comprar o uniforme, porque o pai não dava de jeito nenhum, não é porque não tinha 

condição, até tinha, mas naquela época os pais não dava nada de graça para os filhos 

não, a gente tinha que lutar e conquistar. Meus pais não era assim pobre, pobre, mas 

não era que era controlado, a gente tinha uma vida estável, ele tinha um caminhão, 

não passava dificuldade, no nosso caso passava porque ele deixava a gente passar 

por dificuldade. Acho que o pessoal naquela época era a maioria desse jeito mesmo, 

parece que os filhos era escravizado pelos pais, os filhos tinha que trabalhar para 

ajudar os pais, hoje os pais faz tudo para os filhos, é assim que funciona hoje em dia. 

Eu me lembro de um episódio, acho que eu tinha uns 12 anos, eu arrumei um serviço 

numa fazenda, era três quilômetros da cidade, ali em Nerópolis,  e eu comprei essa 

bicicletinha, essa Monareta, justamente para ir para esse trabalho, três quilômetros 

né? Na cidade de Nerópolis, aí eu pegava minha bicicletinha e ia para fazenda, para 

trabalhar todos os dias, como diarista mesmo, eu trabalhava fixo lá, só tinha 12 anos. 

E aí eu estou chegando de manhã, quando eu fui entrar na porteira assim, por que eu 

tava do lado de lá da pista, e eu olhei para trás, vinha um carro, só que o carro estava 

correndo demais, no que eu levei a bicicleta para atravessar a pista, o carro bateu em 

mim e me jogou longe, e aí entortou a roda da minha bicicleta e eu machuquei a perna, 

fiquei toda esfolada, e o carro não parou, vazou, e eu fiquei com tanto medo do meu 

pai, eu tinha tanto medo, que eu não contei para ele, eu escondi, aí eu arrastei a 

bicicletinha, fui arrastando até chegar na casa, cheguei lá contei a história para o meu 

patrão, ele ficou com dó de mim, pegou a bicicleta, pois em cima da caminhonete, 

levou na cidade e mandou arrumar, e eu pedi para ele, para  pelo amor de Deus para 

não contar para meu pai, porque eu tinha medo do meu pai ficar sabendo, e ele me 

bater, olha para você ver que situação, eu com 12 anos, aí eu vesti uma calça, por 

que no dia eu estava de saia, e a filha do patrão me arrumou uma calça, eu vesti para 

poder cobrir, e fiquei com a perna toda ralada, toda roxa até sarar para o meu pai não 
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ver o que tinha acontecido comigo, e ele não ficou sabendo, e o conserto foi oito 

cruzeiros se não me engano, só sei que foi oito, cruzeiro, e aí eu paguei com meu 

trabalho, o patrão descontou, e ele nunca ficou sabendo. 

 

Alguém te ensinou a fazer o trabalho? 

– As patroas, e minha avó, a minha avó ela era muito asseada e muito econômica, 

meu pai também, e isso faz toda a diferença, para a pessoa que é: rápida, econômica 

e asseada. Isso conquista as pessoas. Eu não fui criada com a minha mãe, na verdade 

eles separaram eu tinha 4 anos de idade, eu vim ter convivência com a minha mãe 

agora, nessa época que eu fui para Iporá eu morei com ela durante um ano eu nunca 

tinha morado com ela, e deu certo, ela é um amor de pessoa, só que ela não tem esse 

dom que eu tenho, ela não é dada as coisas de casa, de comida, sabe, ela... minha 

mãe é muito trabalhadeira, muito esforçada, mas ela é uma mulher da roça, já teve 

máquina de esteira, sabe ela tem a vida financeira controlada pelo seu próprio esforço. 

Ela já emprestou dinheiro a juro, já capinou, já pegou roça a meia com o dono da 

fazenda, tudo isso ela fazia, já cozinhou para peão, muito esforçada minha mãe, e ela, 

interessante que ela tem quase 70 anos de idade e não parece, ela capina até hoje, 

ela faz tudo. Fez um curso de cuidadora, até poucos dias ela tava cuidando de 

pessoas idosas. 

 

Qual parte é mais fácil e mais difícil? 

– Eu de casa eu gosto de tudo, gosto de verdade, eu tenho prazer em limpar a casa, 

em passar as roupas, em organizar o guarda roupa, em organizar o armário, eu gosto 

disso, para mim é tipo assim uma terapia, quando eu estou muito nervosa, eu vou 

arrumar o guarda-roupa, vou arrumar as gavetas, eu fico procurando o que fazer. No 

começo eu não achava bom cozinhar não, tinha preguiça de cozinhar, aí depois eu 

comecei a pegar gosto nos trabalho mesmo, porque minha mãe nunca me ensinou 

nada mesmo, por que é eu que ensino para ela até hoje. Ela estava aqui estes dias 

para trás, eu vou sempre lá em Iporá também, ela fica assim: "me ensina a limpar a 

casa desse jeito" ; "me ensina a fazer isto"; "me ensina a fazer frango frito". 

 

Qual casa mais gostou de trabalhar? Poderia descrever (mais ou menos) como 

era a fachada dessa casa? 
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– Rafael, professor de faculdade. Apartamento. Na época, Alto da Glória. Prédio de 

27 andares, morava no penúltimo andar. 3 quartos. 

– Eu tive muitos, muitos patrão, assim que, fazia coisa, tinha um deles, o Rafael 

professor de faculdade, a esposa dele mora na... onde que ela mora gente? Lá onde 

faz muito frio,  no sul, no Rio Grande do Sul, aí ele vai todo final de semana, até hoje 

é assim, vai de avião, e ele fica aqui, fica aqui em Goiânia e eu fazia o serviço lá no 

apartamento dele. Ele é incrível, ele falava assim, "quem manda aqui é a Regina, o 

que ela decidir, está decidido" e aí ele me dava presente, me levava para almoçar no 

shopping, me pagava para eu não trabalhar, me falava, "não, você está muito 

cansada, muito estressada, então vai para casa está aqui o dinheiro da faxina, vai 

para casa" então ele realmente um amor de pessoa, sabe, me marcou. Um dia um 

amigo dele falou assim: "Rafael, vê com a Regina lá, vê se ela tem uma vaga para vir 

aqui, no apartamento. Eu vou precisar dela de 15 em 15 dias"  ele falou "não, então 

você faz um currículo, que eu vou levar para ela, para ela ver se você serve para ser 

patrão dela". (risos) Porque lá em casa é assim, qualquer coisinha ela me manda 

embora, ela me despede. (risos) Então assim, tinha aquela amizade, aquele respeito, 

aquele carinho, e é engraçado demais, ele era muito engraçado. É um apartamento, 

eu pegava só apartamento porque eu conseguia fazer dois ou três por dia, por isso 

que eu ganhava tanto dinheiro. Fixo né, toda semana eu ia, então eu mantinha 

organizado, bem arrumadinho, e aí era só eu que mexia, por isso que as vezes eu 

chegava em casa 4 horas da tarde, fazia três serviço, chegava aqui em casa 4 horas 

da tarde. Rápido, e fica bem feito, esse era o meu diferencial, chegou vez de pessoas 

ficar me esperando mais de mês para eu ir fazer uma diária, recebia proposta toda 

semana, toda semana meu celular tocava perguntando se tinha vaga, porque um vai 

falando para o outro. Porque quando eu comecei a fazer as faxinas, eu pegava tudo 

quanto era serviço: casa, cachorro, que tinha muito cachorro, pensa um serviço difícil 

difícil onde tem cachorro, por quê?, porque fede muito, e tem pelo demais, então não 

vai ficar aquele serviço perfeito, aquele ambiente cheiroso, porque não tem como, não 

existe isso, e eu fazia muito barato, eu pegava uma casa, longe, por 70 reais, e eu ia 

lá e mostrava serviço, eu fazia a diferença, chegava vez eu saia do serviço a noite, 

para ganhar 70 reais, porém, com isso eu conquistei, aí um foi falando para o outro, e 

nisso eu comecei a dispensar aqueles, e ficar só com aqueles que seria o mais viável 

para mim, aí por último, eu só trabalhava para homens solteiros, rapazes, que a família 



75 
 

mora no interior e eles ficam aqui somente trabalhando, tipo o Mateus e muitos os 

outros, aí eu fiquei só com esse tipo de serviço, só nos apartamentos, rapazes que 

não cozinham, fica muito fácil de arrumar. O apartamento do Rafael na época era lá 

naquele perto do Flamboyant, é -  Alto da Glória. Agora ele mudou, ele está com a 

Daiane ainda, porém a Daiane só está indo para ele de 15 em 15 dias, agora ele está 

morando perto do Passeio das Águas, perto da faculdade onde trabalha. O 

apartamento dele é chique, bem arrumado. Um prédio de 27 andares, o andar dele 

era o penúltimo, bem alto, três quartos, não é um prédio chique demais também não, 

mas assim, um prédio novo, o apartamento era dele mesmo, hoje não é porque ele 

vendeu, mas na época era dele mesmo, três quartos, os móveis bonitos, os armários 

espelhados, papel de parede, aqueles espelhos, mesa bonita, sofá, bem arrumado o 

apartamento dele, e muito fácil de limpar, tudo organizadinho, só tinha pelo demais, 

cabelo, eu falava, moço rapa esses cabelo seu. Agora cachorro é o pior, cachorro em 

apartamento, você passa assim no corredor e já sente o cheiro, e eu tenho uma 

sensibilidade tão grande com cheiro, eu consigo perceber se tiver alguma coisa, ou 

cheirando bem, ou cheirando mal, eu sinto, só de eu entrar ali eu já sinto, e outra coisa 

também, eles falam que é toque, se eu ver alguma coisa torta assim me incomoda, 

tapete, quadro, se eu chegar na casa dos outros, e se eu ver um quadro torto eu penso 

assim, gente do céu, eu tenho que ir lá arrumar, é TOC isso aí.   

 

O que te chama mais atenção nas casas das pessoas? 

– Uai, o que eu acho interessante assim, pelo lado bom, as pessoas que levantam de 

manhã e arruma a cama, porque é difícil para a gente chegar num apartamento e a 

cama estar arrumada, a maioria está bagunçada, então eu acho isso interessante, 

aliás eu li um livro que fala que pessoas que conseguem levantar de manhã e arrumar 

suas camas, tem uma alta probabilidade de ser uma pessoa bem sucedida na vida, 

ou seja, pessoas que antes de ir para o banheiro já estende a cama, deixa 

arrumadinha. Mas eu fico indignada, principalmente se for uma casa que tem mulher, 

com guarda-roupa desorganizado, as coisas assim, suja demais, eu fico indignada, 

banheiro, cozinha muito suja, fico olhando, pensando, gente, como que essa esposa 

deixa a casa nesta situação, de que forma que é a convivência do esposo, os filhos, 

perante, diz assim, a é por que trabalha demais, isso não é desculpa, não é, por que 

mesmo quando eu fazia as três faxinas e eu estudava, teve uma época que eu 
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estudava a noite, fazia curso, eu ainda mantinha minha casa arrumadinha, então a 

gente consegue, mulher consegue, homem não, mas uma mulher consegue, mulher 

ela foi criada por Deus, preparada para servir o homem, só que hoje os valores estão 

invertidos, as mulheres acham que os homens tem que servir elas, por isso que está 

todo mundo quebrando a cara, e os homens virando a foia, essa mania de homem 

querendo ser mulher, mudando os valores, perdendo o foco.  

 

Você tem uma lembrança especial (boa ou ruim) em relação aos seus patrões? 

– Muitos anos atrás, eu trabalhei para essa pessoa. Anos depois, trabalhei para a irmã 

dela, no mesmo local. Ela viajou para o exterior, e fiquei apenas com o esposo. Ele 

me ofendeu amargamente. Já aconteceu de pessoas ridicarem comida. 

De muitos anos atrás, não desses de agora, quando meu serviço era fixo, nessa 

fazenda que eu te falei, eu trabalhei nessa época, que eu era criança praticamente, 

para essa pessoa, aí depois de muitos anos, eu já estava com uns 27 anos por aí, eu 

voltei a morar lá em Nerópolis, e eu fui trabalhar para a irmã dessa pessoa que eu fui 

trabalhar na infância, nesse mesmo lugar, na mesma fazenda, porém, assim, já tinha 

dividido, e eu trabalhei para a irmã dela, e a irmã dela, essa senhora, ela viajou para 

fora do país, e eu fiquei com um senhor velhinho, o esposo dela, e eu era muito 

dedicada, eu sempre fui muito dedicada, eu não faço só aquilo que me mandam fazer, 

eu faço além, mas não por obrigação, porque eu tenho prazer nisso, e porque eu gosto 

de servir, não é que eu quero ser melhor, eu gosto de fazer melhor, eu gosto de ser 

diferente, e aí eu muito dedicada, e enquanto ela estava fora do país, visitando os 

filhos, que morava lá, eu resolvi me dedicar mais ainda a ele, cuidando da comida, 

fazendo tudo direitinho, para ele não se sentir sozinho, enquanto ela estava lá, aí teve 

um dia, que vinha muita chuva, e eu estava indo a pé, eu tinha um carro, porém estava 

estragado, e eu estava indo a pé, e eu queria ir embora logo, antes da chuva, e eu 

peguei e comecei a recolher as roupas, com pressa e fazendo as coisas muito rápido, 

e ele gritou comigo, danou comigo, e aquilo me ofendeu  demais da conta, eu fiquei 

muito chateada, só sei que me ofendeu, ele fez uma crítica, eu não me lembro o que 

era porque tem muitos anos, mas aquilo me ofendeu extremamente, nossa eu fiquei 

muito chateada, muito triste com aquilo, e eu fui embora chorando, e eu acho que 

entrei até em depressão por causa disso, eu entristeci demais, por que eu estava me 

esforçando tanto para agradar, e eu me lembro que eu ficava pensando assim, uma 
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hora Deus vai mudar minha vida,  vou melhorar financeiramente, eu não vou precisar 

fazer isso mais, acontece que de repente, ele adoeceu, a filha dele levou ele para o 

hospital e descobriu que ele estava com câncer de próstata, e esse senhor ficou ruim, 

e a patroa não tinha como voltar, porque os aeroportos lá tinham cancelado os voos 

por causa da neve, essas coisas assim, só sei que ela adiou a volta dela, e esse ruim, 

aí eu peguei e me compadeci dele, pensei, não - capaz que ele estava nervoso, 

estressado com isso já, e aí me tratou daquele jeito, eu pensei vou aproveitar essa 

oportunidade para dedicar mais ainda, e aí resumindo, ele se arrependeu 

extremamente, a gente via essas pessoas mais velhas, sistemáticas, mas eu vi que 

ele ficou profundamente arrependido, constrangido com aquela atitude que ele teve, 

mas aquilo ali foi bom para mim, porque eu pensei, eu vou continuar porque eu gosto, 

eu faço não é só por causa do dinheiro, eu gosto, eu tenho prazer nisso, então eu vou 

continuar, porém eu vou juntar um dinheiro, foi aí que comecei a investir nesta casa 

aqui, porque se acontecesse novamente, a ponto de eu querer desistir, eu não 

precisaria ficar dependendo disso, na época eu era até solteira, hoje eu estou casada, 

mas na época eu não tinha ajuda de ninguém, aí foi onde resolvi investir aqui nessa 

casa, e fui bem sucedida por isso, foi bom demais, porque esses aluguéis aqui me 

ajuda muito. E outros também, assim, esses últimos agora, muito difícil acontecer, 

mas já chegou caso de pessoas ridicar comida para mim. 

 

Você acha que existem limites que precisam ser impostos na relação entre 

empregado e contratante? 

– Sim, só que esse limite aí depende mais do empregador do que do empregado. 

Porque eu já tive patrão de tudo quanto é jeito, eu já tive patrão que mesmo eu não 

querendo fazer parte da intimidade, das questões intimas dele, não tinha como eu 

escapar. Por exemplo: eu tinha uma patroa que era uma diretora de um colégio, uma 

mulher muito sábia, muito centrada, rica, comecei a trabalhar lá, e desde a primeira 

vez ela me viu como uma ouvinte fiel, e ela começou a contar as intimidades dela com 

o esposo, e de repente ela começou a chorar, e eu falei não mas, pareceu que ela me 

tinha mais como uma ouvinte, do que como uma funcionária, então às vezes eu via 

que ela deixava de fazer outras coisas para ficar lá perto de mim me contando as 

coisas, conversando comigo, e essa pessoa, eu fiquei lá por um bom tempo, quando 

eu fui comprar o carro, eu falei para ela, e ela ofereceu, se você precisar de dinheiro 



78 
 

você pode me falar que eu te arrumo, aí a gente vai descontando do seu salário, eu 

vou até aumentar suas vindas aqui, por que eu ia só duas vezes, mas eu passei a ir 

três vezes, por que aí ficava melhor para ela e para mim também. Patrão também que 

as vezes até o Lucas foi um desses, ele perguntava o valor da faxina, eu falava cem 

reais  e ele me pagava cento e vinte, isso acontece também. Esses dias para trás 

também um serviço que eu vou lá só para passar, eu pedi cem reais, e ela me paga 

cento e cinquenta. Eu amo esse serviço. 

 

O que você mais gosta de fazer no horário livre? Consegue representar isso nas 

suas roupas? 

– Eu gosto de ir para igreja, eu sou missionária também, eu gosto de ouvir muita 

pregação no youtube, não é só pregação, palestra também, eu fico o tempo todo 

ouvindo.  

– Para trabalhar eu gosto muito de usar roupa de academia, tem até o nosso uniforme, 

que a gente costuma falar, e para ir para igreja, dependendo da igreja, porque quando 

é uma igreja pentecostal, que eu frequentava antes, eu ia de saia, vestido, porque lá 

é bem diferente, agora não, agora estou frequentando a casa, a casa na 85, aí lá eu 

vou com estas roupas mais assim, camiseta, mas gosto mais social, eu sou mais para 

o lado chique. Com saia, vestido eu me sinto melhor, eu gosto da mulher mesmo de 

vestido, deixa ela mais feminina, mais elegante, calça padroniza a gente, parece que 

é um padrão comum demais. 

 

É um emprego que você incentivaria outras pessoas a buscar? 

– Depende do foco. Por que que eu tô trabalhando? Pela necessidade ou pra 

conquistas? Porque eu vejo muitas pessoas aí que trabalham a vida inteira, de faxina, 

de diária, e não conquista nada na vida. Eu acho que isso não é interessante, é perca 

de tempo. Aí eu costumo falar o seguinte: faz o que você gosta de fazer. O que você 

ama fazer? Não faz só pelo dinheiro não. Faz também por prazer e por amor, porque 

aí você coloca perfeição, e é isso que agrada as pessoas, a qualidade do seu serviço. 

Se você tem prazer, tem amor. Eu já cheguei em determinados comércios, que as 

pessoas tratam a gente mal, isso é muito ruim, aí eu fico pensando, gente, para que 

essa pessoa está aqui? É igual eu, não me coloca em uma loja de roupa para vender, 

eu já tive loja de roupa feminina, eu amo vender roupa, só que eu gosto de vender 
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particular, não me coloca numa loja porque eu não consigo ficar lá, eu vou ficar mal 

humorada, eu sou desinquieta, eu chego aqui e eu não consigo ficar quieta, é muito 

difícil, agora que eu me adaptei por amor ao esposo, que eu consigo ficar assistindo 

filme. Então a gente está se adaptando, esses dias ele falou assim para mim. Amanhã 

o que você vai fazer? Você vai trabalhar amanhã? Falei não. Então vai lá para Daiane 

ajudar ela, porque você não dá sossego. 

 

Como é o convívio com outras pessoas de outras profissões? 

– Tenho demais, tenho uma amiga, minha amiga mesmo, particular, que eu trabalho 

para ela também, ela é gerente do Bradesco, e é minha melhor amiga, pessoa de 

confiança, então eu convivo com ela e eu aprendi muito com ela, e ela aprendeu muito 

comigo. A gente é bem diferente, só que assim, eu acho ela muito centrada, muito 

autoritária, e isso é bom, eu vejo ela assim, uma mulher de sucesso, muitas coisas 

que ela faz, eu procuro fazer e estou me dando bem por isso também.  

– Eu nunca tive vergonha. Faço questão de falar que eu sou diarista, e que eu gosto 

também. Do meu prazer, da minha satisfação... Porque tem pessoas que tem um 

pouco de preconceito, você sabe né. Eu já tive um relacionamento no passado, e ele 

me falou uma coisa uma vez que eu nunca esqueci. Ele falou assim pra mim: “Só tem 

uma forma de uma empregada doméstica crescer na vida: só se ela enrolar com o 

patrão.” Nossa, aquilo... sabe? Aí ele falou outra coisa também pra mim: "Empregada 

doméstica fede tempero." E essa pessoa já foi muito bem sucedida na vida, já teve 

muito dinheiro, perdeu tudo, quando ele me falou isso, eu não respondi nada, mas 

sabe o que pensei: "Um dia eu vou ter um carro melhor do que esse que ele tem". Ele 

se acha muita coisa, por que ele fez uma faculdade, foi professor de faculdade e já 

teve uma vida bem acima da média. E eu não né, nunca tive nada... Só que um dia 

eu vou chegar ao ponto de ter mais do que ele. E eu cheguei a isso, se for comparar 

os carros hoje, eu cheguei (risos). 

 

Você já foi alvo de violência verbal ou física devido à sua profissão?  

– Ah, já! Física não, mas verbal! Mas eu não deixava barato não. A história dela foi o 

seguinte, era patroa e patrão, ai lá era assim, eu gostava daquele patrão, eu admirava 

ele, eu sentia ele como um pai, como um exemplo de homem, de pai, de filho, de 

esposo, de patrão, de tudo, eu admirava ele. E ela era completamente o oposto, pensa 
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numa mulher ruim, folgada, preguiçosa, nojenta, chata, nos chamávamos ela de 

chatice, e eu fazia tudo para agradar ele, e isso eu não escondia de ninguém, nem 

dela, e aí ela foi criando aquela birra, não é que ela tinha ciúmes de mim, mas eu acho 

que ela foi criando aquela birra de eu fazer tudo para agradar ele e desprezar ela ao 

mesmo tempo, porque eu achava que ela não merecia aquelas coisa que eu fazia 

para ele, por exemplo: eu fazia suco do jeito que ele gostava, levava lá onde ele 

estava, não precisava nem dele me pedir, eu sabia a comida que ele mais gostava e 

eu fazia tudo para agradar a ele, e ela não. Aí um dia, ela brigando com ele por 

telefone, brigando, falando tanta coisa para ele, ela levantou assim, lá para as dez 

horas e eu estava começando a fazer o almoço, e ela virada na Giraia, sabe aquelas 

pessoas que ficam arrumando motivo onde não tem para poder te infernizar, e ela 

muito brigando com ele lá e desligou o telefone e veio para cima de mim, não sei o 

quê que ela me falou, só sei que eu dei uma má resposta nela, e ela vai e liga para 

ele de novo e começou a xingar ele, aí eu peguei e virei para ela e falei - Escuta aqui! 

Você está fazendo isso com ele por que você está estressada comigo, ou por que 

você é assim mesmo. - Ela falou! Há, agora você vai querer palpitar na minha vida 

também? - Não, de jeito nenhum! Por que a patroa é você, e eu sou a empregada, 

mas vamos fazer o seguinte: "Para não estender essa confusão, eu vou pegar as 

minhas coisas e vou embora!" - Ela falou assim: "Se você sair por esta porta, você 

não volta mais!"  Pois eu não faço nem questão de voltar nem para pegar o dinheiro! 

E peguei as minhas coisas e vim embora. E realmente eu peguei as minhas coisas, e 

realmente eu não voltei nem para buscar o dinheiro. E aí depois de algum tempo, ele 

me chamou na empresa dele, eu fui lá na empresa, ele me pagou, acertou comigo, 

pagou até os meus direitos, e não era carteira assinada, mas ele me pagou assim 

mesmo, e eu não voltei lá mais, nunca mais vi ela também.  

Assédio não, aquelas cantadinha que a gente faz de conta que não entendeu, empurra 

com a barriga. Ninguém nunca passou do limite, por que sabe que se encostar... 

  

Mudou alguma coisa pra você com os novos direitos das trabalhadoras? 

– Acabou sendo bom porque os patrões dispensaram as contratadas para dar lugar 

às diaristas. Para mim não, porque nessa época já estava bom demais do jeito que 

eu estava, porque eu já tinha aqui, os aluguéis, então essa já era a minha segurança, 

ficou bom você sabe por que? Porque aí, os patrões começou a dispensar as 
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empregas fixa, para ficar com as diaristas, porque compensa mais. Ai choveu serviço 

para mim, foi a época que eu mais trabalhei. Inclusive essa patroa que eu te falei, que 

ela conversava comigo, as intimidades dela - ela foi uma dessas, dispensou a diarista 

para ficar comigo.  

 

Você participa de algum grupo de colegas de trabalho, da mesma profissão? 

– Tem nada! Eu tenho uma amiga só, a Maura. A Maura... ela é minha amiga não por 

essas questões de trabalho, por causa que na época que eu era missionária ela me 

procurava para pregar na igreja dela, aí ela já trabalhava nesse ramo, e inclusive ela 

me arrumou alguns serviços, na época que eu cheguei aqui, em Goiânia, para 

trabalhar mesmo, conquistar as coisas, por que eu pensei - "Vou trabalhar cinco anos, 

comprar um carrão, uma motona", ela é essa amiga aí. 

 

“Em casa de ferreiro, o espeto é de pau”: A sua casa é bem arrumadinha? 

– Aqui não é assim que funciona. Aqui é primeiro eu deixo a minha casa arruma, 

depois a casa dos outros. Eu faço por amor e pelo dinheiro.  

 

Teria mais alguma coisa que você gostaria de falar? 

– Tenha foco. Veja para onde que está indo seu dinheiro. Por que se for só para se 

manter, as despesas do dia a dia, não compensa. Compensa você estudar e investir 

nos estudos. Depende da idade também... se for igual eu, que faço por prazer, por 

amor e tem foco... Que você vê onde está indo o seu dinheiro, porque não tem essa 

história de ganhar pouco, não ganha pouco. E outra coisa, eu não aconselho mulher 

nenhuma a sair do país para ganhar dinheiro fora, porque tem esse ditado aí: "se você 

quiser ganhar dinheiro, você ganha aqui”. Tem que querer, tem que ter foco. Até 

vender água no sinal dará dinheiro, depende se a pessoa não tem vergonha. Eu não 

tenho vergonha de vender água no sinal. E hoje eu não tenho vergonha de trabalhar 

assim. Eu fico honrada! Eu recebo umas mensagens aqui, as patroas elogiam. Tem 

uma aqui que fiquei até constrangida, ela falou assim: "Regina do céu, eu cheguei 

aqui, mulher, tu é de Deus mesmo! Você revolucionou minha casa, meus filhos, meu 

marido, nossa! Está todo mundo encantado com você, você é demais, você é 
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maravilhosa! Minha casa está bonita, está cheirando, agora eu tenho até prazer de 

ficar aqui em casa." Mandou aquela lista de elogios para mim. 
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APÊNDICE F – ENTREVISTA DE MARILETE 

 

Nome: Marilete Lima dos Santos 

Idade:  40 anos 

Estado civil: União estável 

Quantos filhos: 4, sendo 3 meninos (21, 20 e 18) e 1 menina (23). 

Renda mensal média: R$ 1200 + R$ 600 

Forma de trabalho (diário ou mensal): Mensal + diária R$ 100 – R$150 

 

Há quanto tempo trabalha nessa área? 

– Nestes últimos 10 anos da minha vida eu venho intercalando: doméstica, empresa, 

tenho passado por duas empresas né. Eu trabalhei num frigorífico em Palmeiras, 

frigorífico de frango, durante nove meses. E antes disso eu trabalhei de auxiliar de 

cozinha no APA de Aparecida, noturno. Trabalhei numa empresa de rejunte também 

nesse meio tempo. Quer dizer que tenho assim, um vasto de profissão assim pra você 

ir fazer, não só doméstica né. Doméstica é uma opção né, não tem escolha vai esse 

mesmo. Mas sei fazer outras coisas também. Nisso uns 10, 15 anos, porque eu criei 

meus meninos assim ué. (risos) Inclusive um dos meus primeiros serviço de doméstica 

aqui em Goiânia foi na casa da Gabriela (indicação do contato). Eu fui trabalhar na 

casa da Gabriela o meu Mateus tinha 2 anos, hoje ele tem o quê? 18 anos. (risos) 

 

Por que você começou a trabalhar como doméstica? 

– Porque assim, meus filhos eram todos pequenos na época, e o pai dos meus 

meninos ganhava muito pouco, né. Como era quatro, a despesa era muito grande, a 

gente vivia de aluguel, e aí eu comecei trabalhar. Não trabalhava antes porque meus 

filhos era tudo pequeno, e a gente encontrar uma pessoa para olhar eles naquela 

época era muito mais difícil. Aí eu opinei trabalhar pra tá ajudando ele, mais por causa 

do dinheiro. Quando eu comecei a trabalhar, eu pagava uma amiga minha pra olhar 

os meus filhos, inclusive ela tinha filhos pequeno também. E eu acabava saindo no 

prejuízo, porque ela ia pra minha casa e ela passava necessidade. Ela ia pra minha 

casa, eu pagava ela 100 reais né, pra olhar os meus filhos. Ela ia pra minha casa, 

levava os dela e ainda comia na minha casa com os filhos dela né. Mas compensava, 

porque lá onde eu trabalhava, como era na casa da Gabriela, a Gabriela era uma 
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pessoa boa. Era não, é uma pessoa muito boa. Então ela sempre me ajudou, em todos 

os sentidos sabe, não só em questão de salário. Em questão de todos os sentidos, 

ela era uma pessoa muito boa pra mim, então ela me ajudou muito. Foi assim, foi uma 

pessoa que, praticamente, ajudou a criar meus filhos. 

 

Tem alguém na família que trabalha ou trabalhou na mesma área? 

– Tem minha irmã mais velha, a Marlete, (risos) é tudo com M lá em casa. Tem a 

Marilene, que nóis é, nóis só é três irmãs, atualmente quem trabalha com isso é só eu 

e a Marlete. A Marilene hoje é cozinheira do Hospital Santa Helena, hoje ela está 

trabalhando lá. Inclusive ela fala que doméstica é fim de carreira (risos), ela nunca 

gostou que eu trabalhasse de doméstica. 

 

Qual meio de transporte você utiliza para trabalhar? 

– Ônibus. 

 

Qual o seu objetivo principal ao se tornar uma empregada? 

– Meu objetivo foi tentar ganhar melhor, porque hoje em dia você vai trabalhar numa 

empresa terceirizada aí, o desconto é muito grande. E hoje em dia as doméstica tá 

ganhando mais do que as empresas terceirizada, entendeu? Bem mais, a maioria dos 

serviços que eu trabalho, que eu já passei, geralmente os meus patrões não desconta 

nada na minha carteira. Me passa o dinheiro limpo, eles mesmos pagam os encargos 

da carteira de trabalho. E é um serviço que eu sei fazer bem, eu me orgulho de ser 

doméstica. Eu não tenho vergonha de ser doméstica, porque por onde eu passo, eu 

deixo registrado, eles sempre me chamam de volta. Esse inclusive que eu estou hoje, 

eu já trabalhei lá algum tempo, e eu retornei agora, com carteira assinada.  

 

Alguém te ensinou a fazer o seu trabalho? 

– Não. Aprendi na casa dos outros. Assim, nossa o que vem de família. Eu aprendi e 

como diz o outro: "você aprende um pouquinho aqui, um pouquinho acolá e quando 

você vai ver vira uma profissional", né? Basta você ter o interesse. Fala: "eu quero 

aprender". Observar os outros a fazer, aí você vai aprendendo. Aprendi trabalhando. 

Aprendi de uma dona de casa e já aprendi no serviço mesmo. Não vou dizer que hoje 
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eu sei. Eu tô aprendendo cada vez mais. Cada casa você aprende. Porque não 

adianta falar assim: "eu sei trabalhar". Mas não sei do jeito que você gosta e do jeito 

que tem que ser. Então, cada casa que você vai trabalhar é completamente diferente. 

Não adianta você falar que sabe! Aquele saber seu ali não te ajuda tanto. Não é o 

suficiente que as patroas precisam. Então... cada casa que você vai, você tem que 

aprender. É totalmente diferente da que você estava. Não adianta dizer: "eu sou 

profissional, pronto eu vou fazer". Não adianta. Não é assim. Você tem que adequar 

ao jeito deles, né? O jeito que eles gostam...Então você tem que estar sempre aberto. 

“Você sabe fazer?” Sei, mas... quero aprender mais. Estou aberta ao que você 

ensinar, eu vou aprender. 

 

Classificaria alguma atividade como mais fácil, ou mais difícil? 

– Odeio lavar banheiro. É o fim da picada! (risos). Fácil... cozinhar. Eu gosto de 

cozinhar! Gosto de cozinhar dentro de casa também. 

 

Teria alguma casa que você mais gostou de trabalhar até hoje? Que te marcou? 

– Tem. A casa da mãe da Gabriela. Juro pra você. Tanto é que tá aí até hoje, né? 

Permanecendo. Há 16 anos aí. A mãe dela fala: “não... já é parte da família” (risos). 

Vi as meninas crescer, levei na escola. Já rodei na casa da família toda. Já trabalhei 

em empresa com eles, então... É um tempo aí já... 

 

Poderia descrever (mais ou menos) como era a fachada dessa casa? 

Casa da Mãe da Gabriela. É uma chácara atualmente. Era uma casa grande, um muro 

bem grande com portão eletrônico, tinha um pezão de jambrola na frente assim... no 

quintal. Jardim América. 

 

Tem alguma coisa que te chama atenção nas casas das pessoas? 

– Tem. A humildade, a educação, o respeito com as pessoas. Deveria ser normal, 

mas não é.  

 

Você tem uma lembrança especial (boa ou ruim) em relação aos seus patrões? 

– Tenho lembranças maravilhosas. Boa: Toda vida eu fui fumante. Segundo dia de 

serviço meu na casa da Andreia, o Mateus era pequeno e eu deixei ele com a vizinha 
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pra ir trabalhar. Trabalhei o dia e retornei pra casa. Quando eu cheguei na minha casa 

ele tava todo inchado. O olho... tudo inchado. Fui com ele no Cais, o médico já colocou 

ele na ambulância e me mandou pro hospital das clínicas, acabou que fui parar no 

postinho policial lá dentro, porque eles estavam achando que eu tinha espancado. Me 

falavam: “Mãe... tem alguma coisa errada”. “Mãe... você fez alguma coisa?” Até o pipiu 

dele tava inchado. Com hematomas. Até que eles descobriram que ele foi picado por 

uma abelha. Que era uma reação alérgica. Era junho e foi um ano que tava muito frio. 

Já era 1 hora da madrugada. Naquela época não tinha celular e eu sem saber o que 

fazer aí eu pedi pra o rapaz fazer uma ligação pra mim. Aí eu liguei pra Andreia. Contei 

pra Andreia e perguntei: “o que eu faço?” “E agora?” Ela disse: “Marilete, pega um taxi 

aí agora e vem pra cá”. Aí eu fui. Cheguei lá e ela já tinha arrumado um leite quentinho, 

já tinha arrumado um colchão na sala pra eu dormir com meu menino. Aí ela me pediu 

a receita, já ligou na farmácia, comprou os remédios dele aí já dei pra ele e eu 

pensando: “meu Deus do céu o que eu vou fazer amanhã?” Levantei cedinho, 

madrugadinha, peguei meu filho e fui embora. Cheguei lá, deixei na minha mãe e voltei 

pra traz. Menino, eu levei uma bronca. A Andreia falou: “Você tá louca?! Você não 

devia ter feito isso. Não faz isso”. Aí eu agradeci tanto ela, sabe. Chegou no final do 

mês ela não me cobrou o táxi, não me cobrou os remédios. E assim... eu achei um 

gesto muito bonito da parte dela. Era o segundo dia, ela não me conhecia. Não sabia 

nem quem eu era e ela fazer aquilo ali pra mim. Foi tudo pra mim, viu? Aí começou-

se uma relação de patroa com amizade tão grande! Assim, um respeito que tenho até 

hoje por ela. Pela família. Depois foi outros acontecimentos na minha vida e ela 

sempre do meu lado me apoiando. Aí teve uns momentos da vida dela também e eu 

sentava do lado dela. Aí surgiu o respeito e amizade com a família que eu tenho até 

hoje. 

– Teve outra história: Eu sempre fui fumante. Aí o Silvio (pai da Gabriela, o marido da 

Andreia) virou pra mim, porque ele odeia cigarro, até hoje!! Aí ele falou assim: “Vou te 

fazer uma proposta: eu dou leite para os seus meninos durante 1 ano pra você parar 

de fumar”. Aí eu disse: “Ai meu Deus, o que eu faço?!” (risos). Porque o tal do vício é 

tão danado, tão danado! (risos. Que aí eu nunca parei e nunca ganhei o leite! 

– Mas lá era tão bão pra mim: chegava Natal e ano novo ela dava presentes. Os 

presentes que ela comprava pra Gabriela, ela comprava pra minha menina. Chegava 

Natal, ela comprava presente pra os meus meninos. Era assim... Não tenho o que 
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clamar dela. Ela me acolheu mesmo. São histórias que a gente fala assim: “pô!” Tem 

uma vizinha da minha mãe que conheceu a Andreia. Ela perguntou: “Você conveve 

com a Andreia até hoje?” Eu disse: “convivo!” E hoje eu vou na casa da Gabriela. Ela 

casou, o marido dela é excelente. Gosto muito dele, o Leonardo. Aí eu falo pra ela: 

“Olha Gabriela, Deus abençoou que você arrumou uma pessoa muito boa.” Quando 

ela era pequenininha ela falava: “Ah Malete, quando eu casar você vai trabalhar na 

minha casa”. Eu falava: “Que casar, menina! Você é criança!” Mas aí o tempo passou. 

Eu nunca imaginei que um dia eu iria trabalhar na casa dela. E hoje eu tô lá na casa 

dela, sabe? É uma das casas que o dia que eu vou, vou tranquila. Saio daqui, vou 

tranquila. Adoro ficar lá. Faço o serviço que eu nem vejo. Quando eu vejo, eu já 

terminei. Aquele lugar que eu fico à vontade. Eu falo pra ela: “Gabriela, eu adoro vim 

pra sua casa!” Aí ela faz aquelas comidinha. Nóis senta nós três na mesa, nóis almoça. 

Aí o Leonardo esses dias me chamando de Dona Marilete. Eu falei: “Leonardo, pelo 

amor de Deus. Não me chama de Dona. Só Marilete, pelo amor de Deus!” A Gabriela 

fala Malete, até hoje! Os anos passam tão rápido... 

 

E teria alguma lembrança ruim? 

– Tenho uma lembrança ruim sim. O irmão de uma patroa minha. Ele, casado, morava 

tudo no mesmo lote e aí eu chegava pra trabalhar. Enquanto o pessoa tava dormindo 

e eu tava na área de serviço. Ele ia lá. Todos os dias ele ficava mexendo comigo. Aí 

eu falava: “não, oh... você tem que me respeitar”. Aí ele ficava com os assédios dele. 

Hoje em dia, no caso dá cadeia, até indenização e tal, mas na época eu não tinha 

essas informações, entendeu? E o medo de perder o emprego era tão grande que as 

vezes eu ficava aguentando aquele tipo de coisa. Fechava a porta. Às vezes andava 

devagar dentro de casa só pra não perceber que eu tava lá. Ele chegava, ele pegava. 

Eu falava: “Me solta, eu estou aqui trabalhando, você tem que me respeitar!” Assim, 

aquele tipo de assédio assim que era terrível, bruto mesmo, daria cadeia. Às vezes 

eu tinha medo até de trabalhar. Quando ela falava: “Tô viajando”. Eu já pensava: “meu 

Deus! O que eu vou fazer da minha vida?!” Casado. Eu era amiga da mulher dele. 

Acabou que nós desentendeu tanto. Que a mulher dele fazia tanta fofoca, tanta fofoca 

do meu nome. Eu tava querendo pedir conta com vergonha do meu patrão e acabou 

que ele me dispensou por causa de fofoca da cunhada, e foi num momento que achei 

a coisa melhor do mundo ele ter me dispensado. Eu levei isso, nunca comentei com 
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eles. Porque são pessoas maravilhosas e não merecem um parente daquele jeito. 

Minha família toda sabe que ele não presta. Mas, chegou num ponto que eu não 

estava mais aguentando aquela situação. São momentos assim, que é muito 

constrangedor pra gente. Não gosto desse tipo de coisa. Onde eu passo, as pessoas 

me respeitam muito. A gente tem que dá o respeito para ser respeitada, mas dessas 

formas aí... Graças a Deus não aconteceu mais vezes isso comigo. Muito 

constrangedor. 

 

Você acha que existem limites que precisam ser impostos na relação entre 

empregado e contratante? 

– Tem que ter limite. Em todos os sentidos. Primeiro lugar: eu não gosto que grita 

comigo. Quer conversar, nós conversamos de tudo, fala de tudo um pouco. Contanto 

que você não grite comigo... qualquer assunto: sobre trabalho? Quer falar? Fala. 

Patrão meu achar que eu vou mentir pra ele. Não precisa esperar isso de mim não. 

Eu deixo claro isso. Acho que tem que ter respeito em todos os sentidos. Isso é uma 

das coisas que eu não aceito, de jeito nenhum. 

 

O que mais gosta de fazer no horário livre? Consegue representar isso nas suas 

roupas? 

– Ai, é tanta coisa. Ultimamente eu tô querendo tudo! (risos) Queria deitar aqui só de 

pernas pra o ar! Uma das coisas é o que eu tô fazendo: conversar. Eu adoro! Acho 

até que tô entrando em depressão, porque lá no serviço eu cuido de uma senhora que 

tem mal de Alzheimer. Aí na casa tem: um cachorro e um menino que fica no jogo por 

24h, e os pais saem pra trabalhar. Ou seja, eu não tenho ninguém pra conversar e eu 

não gosto muito de conversar por telefone, WhatsApp também eu não tô muito 

curtindo. Então assim, eu gosto de conversar, bater papo, adoro! É uma das coisas 

que eu mais gosto e não tô fazendo. Meu esposo é muito calado. Eu chego pra fazer 

janta, ele tá cochilando igual você viu ali. Aí ele vai tomar banho e eu já tô dormindo. 

No outro dia cedo, me leva no ponto eu tô assim: nós não tem muito tempo de rir e 

conversar. E uma das coisas que eu gosto é conversar e fumar e beber café. No final 

de semana adoro a Família. Adoro meus filhos, sou apaixonada em família, nos filhos, 

netos. Eu já tenho 3 netos. O Mateus já é pai. Ele tem a Geovana, que tem 6 meses. 

Tem o Arthur que é filho do João Vitor, que tem 2 anos e tem o João Pedro, que é filho 
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da minha filha, que vai fazer 6 anos agora, dia 7 de outubro. Fui avó nova. Fui mãe 

com 17 anos. Já formei minha própria família, já! Duas noras... só meu filho mais velho 

que não casou e que mora com o pai, duas noras e 1 genro.  

 

É um emprego que você incentivaria outras pessoas a buscar? 

– Não incentivaria. É muito desgastante. Não incentivei minha filha a trabalhar assim 

de jeito nenhum. Eu não indico ninguém não, de jeito nenhum. É um dos meus 

trabalhos, mas assim... Eu tô lá hoje né, mas assim... se futuramente surgir uma 

oportunidade... É uma das coisas que eu gosto de fazer é construção civil, rejunte. 

Sou rejuntadeira também. Eu gosto. Só que hoje eu já não estou apta a isso mais, 

porque é um serviço meio braçal, meio puxado né. 

– Eu gosto de fazer outras coisas, adoro cozinhar. Adoro mesmo! Eu se tivesse assim, 

uma condição maior, se eu tivesse juntado um bom dinheiro, eu ia montar uma coisa 

pra mexer com comida, pra mim, hoje né. Mas doméstica... não. Pra mim é fim de 

carreira. É um serviço que eu criei meus filhos, né. Criei meus filhos porque eu separei 

do pai deles muito nova. E aí eu criei meus quatro filhos, no serviço de doméstica, né 

e tal. Mas eu não pretendo passar o resto da minha vida nesse serviço não. Inclusive 

agora, porque meus filhos são todos casados... Já criei, fiz o que eu pude. Então eu 

tô aí hoje, mas eu não pretendo ficar lá, doméstica, por muito tempo não.  

 

Como é o convívio com outras pessoas de outras profissões? 

– Normal. Os outros perguntam pra mim, às vezes eu saio, agora não porque esses 

dias eu tô muito cansada. Mas eu gosto de me maquiar, de... O povo acha assim, que 

doméstica tem que ser aquela assim: mal arrumada, não muito cheirosa, não muito 

maquiada, né. O povo tem essa visão, assim né. Aí não. Tem vez que eu ando assim, 

toda estilosa. (...) Então assim, eu não tenho vergonha de falar que sou empregada 

doméstica, não tenho. “Você faz o quê?”. Sou empregada doméstica, com muito 

orgulho, entendeu? Tenho na minha carteira: “Empregada Doméstica”. Só que eu 

acho que a empregada doméstica hoje tá sendo mais valorizada, mas ainda não é o 

que a gente, empregada doméstica, queria que fosse. A gente não tem um piso 

salarial, né. A gente já conseguiu muito benefício, como o seguro desemprego. A 

gente já tem três meses, mas já tem. Né? Não é igual das outras empresas, mas já 



90 
 

tem, né. Tá melhorando cada vez mais. E hoje a empregada doméstica tá mais 

valorizada, muito mais valorizada.  

 

Você á foi alvo de violência verbal ou física devido à sua profissão? 

– Não. Graças a Deus não. Com ninguém. Passei por isso não. 

 

Mudou alguma coisa pra você com os novos direitos das trabalhadoras? 

– Não. Não mudou muito. Porque geralmente as pessoas que eu trabalho nunca 

descontaram nada na minha carteira. Mudou assim, igual, teve um serviço que eu 

trabalhei e aí eu recebi o Seguro desemprego, que a gente não tinha. Aí eu peguei 3 

meses. Mudou nesse quesito aí, mas assim, outros não. Eu sempre trabalhei de 

carteira assinada. Todos os patrões até hoje sempre assinaram minha carteira. Eu 

sempre pedi. Porque é muito importante para o meu futuro. Esse futuro tá meio longe, 

mas... nem sei se vou chegar lá. Sempre deixei claro na hora de contratar. 

 

Você participa de algum grupo de colegas de trabalho, da mesma profissão? 

– Não. Ultimamente nem grupo de família a gente tem mais. O povo brigou tudo! 

(Risos). No começo saiu uma grupaiada. Agora acabou tudo. Não tem grupo mais de 

ninguém. Eu mudei faz pouco tempo pra cá. Morei sempre no Urias Magalhães, perto 

do meu trabalho. Mas aí meu marido trabalha na gráfica aqui perto e nós mudamos. 

Aí não conheço ninguém ainda pra papear. Tô entrando em depressão já! (Risos). No 

meu serviço eu conheço gente lá, no condomínio. Como já fui moradora do 

condomínio, então eu conheço muita gente lá, na região, mas aqui mesmo ainda não. 

 

“Em casa de ferreiro, o espeto é de pau”: A sua casa é bem arrumadinha? 

– Aqui não. Na minha não é não. Agora tá sendo porque eu não tô tendo tempo. Mas 

mesmo assim, eu chego de noite, dou uma limpadinha. E tá mantendo. Aí meu esposo 

lava uma louça, então, por tá há 18 dias fora de casa... Acho que tá em ordem o 

negócio ainda. Consigo manter a ordem. Todo dia eu faço um trem, passo um pano, 

as vezes limpo ali. Assim, vou levando para o dia da folga não sobrecarregar muito. 

Pra ter outras coisas pra fazer a não ser cuidar de casa. 

– Não vejo problema de jeito nenhum em chegar em casa e dar uma arrumada, 

mesmo tendo trabalhado o dia todo com isso. Eu chego vou lavar uma roupa, um 
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banheiro, vou fazer uma janta. Às vezes vou fazer uma coisa e meu esposo faz outra, 

então, não vejo problema nenhum. Eu adoro arrumar a minha casa. Sou apaixonada. 

Adoro limpar minha casa e deitar no sofá e olhar: “Ai que maravilha! Tão limpinho!” Só 

não tô tendo muito é tempo. E tô desgastada, porque mexer com gente, é difícil. Ainda 

mais quando a pessoa tá doente. Porque lá ela já é uma pessoa acamada. Então é 

banho, é comida, é cama, é os outros serviços da casa e então sobrecarrega o meu 

corpo e minha mente. Às vezes chego aqui e às vezes tô passando bosta nas paredes, 

mas aí eu penso: “Não, aqui é minha casa. É o meu porto seguro, então eu não posso 

trazer os problemas”. Mas mesmo assim, de vez em quando, a gente descontrola. 

Não é fácil. Lá eu sou doméstica e cuido da senhora também. Que ela tem Mal de 

Alzheimer. Eu cuido da casa e cuido dela também. É por isso que o horário é 12 x 36 

pra não sobrecarregar a pessoa, entendeu? Porque uma pessoa só durante a semana 

toda sobrecarrega. Você vai hoje e morre de trabalhar, mas você tem um dia pra 

descansar. Porque além da casa tem ela pra olhar ainda.  

 

Quais os benefícios de ser uma empregada doméstica? 

– Vários. Por exemplo: você come uma comida quentinha, ela não é descontada no 

seu salário. Tem várias casas que quando você trabalha você pode ter um banho 

antes de retornar para casa. Eu não faço isso, porque eu gosto de banhar no meu 

banheiro, mas a maioria você tem um banheiro, você tem seu pão pra comer 

quentinho e a maioria das empresa não te dão isso de manhã. Tem vários benefícios. 

Eu por exemplo sou uma empregada doméstica que durmo durante o dia no meu 

serviço. Eu termino meu serviço todinho de manhã, cuido da senhora, dou almoço pra 

ela e no meu horário de almoço, eu deito na cama com ela e durmo até 1 hora, ou 1 

hora e meia. Sempre foi assim nessa casa. 

– Outra coisa que acho bom lá: como eu sou fumante, eles nunca implicaram com o 

meu cigarro. Eu posso descer, fumar quantas vezes eu quiser. Então... no meu serviço 

tenho esses benefícios. Eu... não reclamo não! 

– Tive sorte em todos os meus empregos. Todos eles eu posso comer junto com eles. 

Eu que não gosto, mas se eles estiverem comendo, posso sentar na mesa e comer 

com eles. Lá na casa da Gabriela, ela faz o almoço, ela mesma já arruma a mesa e 

coloca o meu prato, o dela e o do Léo. Aí o Léo já chega e pega nosso refrigerante ou 

nosso suco, nóis senta e comemos juntos. Eu nunca tive isso assim: “você vai comer 
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depois e se sobrar”. Se sobrar é pra cachorro, né? Mas eu não tenho o que reclamar 

não. No meu serviço quando termino de fazer o almoço, eu já tô cheia! (Risos).  

– Eu tenho uma tia custosa, ela fala: “Marilete, quando você estiver trabalhando, você 

não deixa para comer depois não, você já vai fazendo o almoço e já vai comendo! Já 

vai bebendo”... porque se depois não der tempo, você já tá com o buxo cheio. Mas 

não é isso, é que enquanto você vai fazendo, você vai experimentando e quando 

terminou o almoço já tá farta daquele cheiro e nem quer comer mais. E qualquer 

coisinha me enche. Até aqui em casa. Meu marido diz: “você não tá jantando” e eu 

digo: “não, já tô cheia!” Não tenho isso no meu serviço. Tenho é muita fartura! 

 

Teria mais alguma coisa que você gostaria de falar? 

– Não. Só não recomendo. Serviço doméstico é muito cansativo. Muita 

responsabilidade. Porque a partir da hora que a gente entra numa casa, você passa 

a saber mais que a patroa ou patrão. A responsabilidade é muito grande. E ela é mais 

minha do que deles. Hoje eles saem pra trabalhar e deixa comigo o filho e a mãe 

doente. A casa inteira. Então, trabalhar de doméstica numa casa tem que pensar bem 

porque a responsabilidade é muito grande. Por isso que eu não indico. 

– Eu sempre fui muito responsável. Compromisso comigo é compromisso. Se a 

pessoa paga pouco ou muito. Você fechou o negócio com ela. Tem que pensar antes. 

Ser doméstica não é fácil. Não pretendo muitos anos mais não. 

– Para outras empregadas doméstica eu diria: Estude! Se tem a oportunidade de 

estudar e é nova, e quer mudar de vida, estuda. Não perca oportunidade. Porque eu... 

eu ainda tô nova, eu tenho 40 anos hoje, mas eu não me vejo com 40 anos, não me 

sinto com 40 anos, ainda me sinto como uma de 15, 14, eu tenho um pique danado. 

Mas quem tem a oportunidade de estudar, estuda. Eu não vou falar que eu vou estudar 

porque eu não... meus pensamentos são meio assim, sabe? Mas estuda pra ser 

alguém na vida. Não que ser doméstica não é alguém na vida. É sim. Mas pra ter uma 

profissão melhor, né. Se tem tempo, estuda.  

– Eu por exemplo, já trabalhei em restaurante vegano. Uma das minhas coisas do 

currículo. Quarenta anos é muita coisa! Já fui cozinheira de garimpo. Mudei pra 

Goiânia eu tinha 10 anos de idade. Sou de Primavera do Leste, Mato Grosso. Depois 

voltei pra lá e lá vivi muitas experiências boas e ruins. Meu sonho ainda é fazer alguma 
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coisa de comida. Quero correr atrás disso. Quem sabe um dia. Eu queria mesmo era 

ir para Acapu. Descansar. 
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APÊNDICE G – ENTREVISTA DE ELIZABETH 

 

Nome: Elizabeth Andrea da Luz 

Idade: 55 anos 

Estado Civil: Solteira 

Filhos: 3 filhas (Carla 32 anos; Ariadini 28 anos; Tainara 24 anos). 

 

Qual a sua forma de trabalho: diário ou mensal? 

– Trabalho como diária. Varia de preço, depende da casa. Apartamento médio é 

R$150,00. Casa grande é na faixa de R$180,00 a R$200,00. Apartamento pequeno é 

R$130,00. Cada casa um tamanho. Se eu tiver trabalhado a semana toda, dá para 

tirar na faixa de R$3500,00 por mês. Quando está ruim tira na faixa de R$2000,00. 

Tem mês que quando dá cinco semanas dá mais. Quando dá um dia a mais na casa 

de cada pessoa tem uma diária a mais. 

 

Há quanto tempo trabalha/trabalhou nessa área? 

– Trabalho nessa área já tem muito tempo. Trabalhava numa empresa e ganhava 

pouco, dava final de mês e o dinheiro não dava pra fazer nada e eu já mudei porque 

eu trabalhava num hotel a noite e de manhã outro emprego. Aí depois foi entrando 

nessa crise e o povo foi reduzindo quadro de funcionário e eu não estudei muito, pra 

procurar emprego tem que ter qualificação e vai da idade também né, eles olham muito 

isso. Aí eu entrei na área e estou até hoje. Tem mais de 10 anos que estou nessa área. 

 

Tem carteira assinada? 

– Não tenho carteira assinada. Eu pago meu INSS só. E minha intenção agora é fazer 

um seguro, pagar minha previdência no banco, um seguro, porque se acontecer 

alguma coisa né. Eu trabalhava também muito, trabalho né quando surge, com evento, 

eu faço almoço e jantar mas com essa crise aí caiu muito. Muito pouco, só os clientes 

mesmo, mais antigos, quando vai fazer alguma festa que me liga. 

 

Por que você começou a trabalhar como doméstica? 

– Por causa do salário. Porque trabalhar em empresa mesmo eu não teria condições 

nem de pagar o lote que eu pago porque o valor dele é bem alto, a prestação dele. 
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Porque ele é bem nessa avenida aí que você viu, bonita, lá embaixo. Então, se eu 

fosse trabalhar numa empresa jamais daria para eu pagar o meu lote. 

 

Tem alguém na família que trabalha ou já trabalhou na mesma área? 

– Não, só eu mesmo. 

 

Qual meio de transporte utiliza para trabalhar? 

– Coletivo. Vou e volto e coletivo. 

 

Alguém te ensinou a fazer o seu trabalho? 

– Eu aprendi sozinha, porque toda vida eu gostei de cuidar de casa, casa bem-

arrumada, bem limpa. 

 

Classificaria alguma atividade como mais fácil, ou mais difícil? 

– Não, pra mim eu não acho nenhuma difícil nem mais fácil, pra mim tudo é… Se eu 

tô num ambiente e acostumei com o ambiente de trabalho na casa, pra mim eu só 

acho difícil quando, por exemplo, eu vou hoje, por exemplo, uma pessoa liga e eu vou 

começar hoje a primeira vez… até que eu pego o ritmo da casa, como eu, saber onde 

coloca tudo no seu devido lugar eu acho difícil, mas depois que eu peguei o ritmo 

acabou, tem nada difícil mais pra mim. Que eu mais gosto é de cozinhar e passar 

roupa. É. Que eu menos gosto não, porque assim, a casa se for pra mim limpar eu 

limpo, deixo tudo impecável, falo assim, no termo, por exemplo, se eu vou passar 

roupa eu tô lá, por exemplo, não vou suar e nem nada, vou ficar arrumada. E se eu 

tiver que sair e já ir pra algum lugar eu já tô arrumada, não tô suada. Agora comida 

também eu já gosto de fazer, porque eu já trabalho também na área né. Aí pra mim, 

seja da mais simples à mais sofisticada, tudo eu gosto de fazer. 

 

Qual casa mais gostou de trabalhar? Poderia descrever (mais ou menos) como 

era a fachada dessa casa? 

– Trabalhei na casa de uma deputada há muitos anos atrás, eu gostava muito. É, uma 

casa num condomínio fechado né. Entrava tinha a garagem, sala dois ambientes, lá 

em cima era os quartos, depois vinha a cozinha e a área de serviço. A casa arejada, 

grande. Era a Raquel, tinha a Adriana, que a filha, o Andrey o filho, e a neta Ana Clara. 
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E os dois motoristas. Tinha o pessoal da casa e o pessoal. Era um ambiente bom de 

trabalhar, gostei. Ia todos os dias. 

 

Tem algo que te chama atenção na casa das pessoas? 

– Sim, ultimamente tem. O pessoal acha que nós, que trabalha nessa área, mesmo a 

gente sendo profissional, eles acha que a gente não pode usar uma roupa melhor, não 

pode ir num restaurante melhor, não pode usar um bom perfume. Você entendeu? 

Eles acha que, por exemplo assim, se eu vou frequentar uma academia eles acha que 

já é coisa assim, no meu modo de vista, eles acha que quem trabalha nesse serviço 

não tem o mesmo direito que eles têm, entendeu? Eu assim, eu já acho que é 

discriminação. Parece que eles têm medo. Assim, eles precisam do serviço da gente, 

precisa da minha pessoa na casa deles trabalhando mas eles têm um certo receio, 

eles mantém a distância. Se for pra eles chegar, te dar um abraço, eles não faz isso. 

Eles só falam o necessário. Não são todas as pessoas, mas a maioria são assim. 

Entendeu? São bem rígido e eles realmente acha que nós não temos o mesmo direito. 

É igual eu falar assim “eu vou fazer uma cirurgia ali”, por exemplo, pra mim ficar bonita, 

ficar esbelta, eles já acham que é coisa que, só de quem tem condições financeiras. 

Infelizmente é o Brasil, né, que nós vive. A gente trabalha mesmo porque a gente é 

honesto e precisa né, porque senão, tem muita gente mesmo que não trabalha e nem 

sabe fazer o serviço também. 

 

Teria uma lembrança especial (boa ou ruim) em relação aos seus patrões? 

– Tenho, um pessoal também muito bom, trabalhei de diarista, eu ia três vezes na 

casa deles, são paulistas. Hoje eles não moram aqui mais não, porque o Dr. Lúcio e 

a Carmem, Dr. Lúcio era o diretor da Anglo-América, eles foram transferidos de novo 

pra São Paulo. Eles eram umas pessoas muito boas, eles tratavam todo mundo igual, 

tanto dos caseiros da chácara quanto da funcionária que ia todo dia e eu de diarista. 

É, eles tem uma chácara em São Paulo, mas eles moravam aqui em frente o lago das 

rosas. Aliás, eles tem um apartamento lá, só que o apartamento tá de aluguel, aí eles 

foi pra lá. Porque foi transferido né, mandou ele pra São Paulo, pra capital, ele teve 

que ir. Eles são pessoa muito, assim, pra eles trata todo mundo igual e ele tem estudo 

que fala todas as línguas. Onde você pensar no Brasil ele conhece tudo. 
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Já foi alvo de violência verbal ou física devido à sua profissão? 

– Não, assim de grave, grave, não. Única coisa é só isso, que… a indiferença né? 

Mas tirando disso, não. 

 

Acha que existem limites que precisam ser impostos na relação entre 

empregado e contratante? 

– Ah, eu acho sim. Que tem algumas pessoas, colega de trabalho que confunde, eu 

mesma vou pros local, faço meu serviço certinho, mas não fico perguntando nada pras 

pessoas que eu presto serviço. Se me perguntar alguma coisa eu já chego e falo bom 

dia, bom dia, tudo bem… Eu não comento minha vida pessoal no trabalho e não falo 

se, mesmo se eu tô com problema eu não falo, eu fico na minha porque eu já sei o 

jeito das pessoas, as pessoas não gostam, então… Porque patrão é patrão. Eles 

querem você pra fazer o serviço, e você fazer certo, porque o dia que você deixar de 

fazer também, pra eles não serve mais. Eu não misturo as coisas não. 

 

O que você mais gosta de fazer no horário livre? 

– Ultimamente não tá dando tempo de fazer muita coisa não, eu fico quieta aqui em 

casa, ou eu vou fazer alguma coisa de comer, fazer um bolo, um biscoito, muito difícil 

eu sair. 

 

Consegue representar isso nas suas roupas? 

– Tô, mais simples. Só me arrumo mais mesmo quando tenho que sair pra alguma 

reunião na casa de amigos, família ou alguma festa. Mas o dia-a-dia é roupa… calça 

jeans, uma blusa mais, camiseta mais simples, uma blusinha… Me arrumo mesmo 

quando vou passear. Eu adorava mesmo usar camisete, mas agora não dá não, com 

esse calor, camisete manga longa… 

 

É um emprego que incentivaria outras pessoas a buscar? 

– Não, eu incentivaria as pessoas a estudar, a ter mais cultura e ter um emprego 

melhor porque eu trabalho mesmo devido eu não ter estudo, um bom estudo, porque, 

quando era pra fazer uma faculdade eu não tinha condições de fazer. Agora como eu 

já tô mais velha e não me animo muito mais não, ir pra uma faculdade não. Tô 

pensando agora ano que vem fazer um curso técnico de gastronomia, mas faculdade 
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acho que não. Porque quando era pra mim formar, porque minha mãe não tinha 

condições de pagar, porque só tinha universidade Federal, Católica e Anhanguera, 

meu sonho era fazer direito pra ser juíza, mas eu não cheguei a realizar o sonho não 

porque era caro… Só filho de quem tinha dinheiro mesmo para pagar. Porque esse 

serviço é um serviço que você não tem direito de nada né, porque se você trabalhou 

você ganhou, se não trabalhou você não ganhou, você não tem férias, não tem décimo 

terceiro, não tem nada. Se você quer viajar você tem que economizar um pouquinho, 

você não pode ficar muitos dias fora porque as pessoas vai lá e arruma outras pessoas 

e coloca no lugar. É um serviço que trabalha mesmo quem precisa, porque não tem 

garantia não. 

 

Como é o convívio com outras pessoas de outras profissões? 

– Meus amigos é normal, pra eles eu sou uma pessoa como eles, igual, pra eles não 

tem diferença. Já gente que não é amigo, já, a gente vê que eles já larga a gente mais 

de lado. E a hora que eles descobre que que a gente faz, pra eles já mantém a 

distância.  

 

Numa roda de conversas com pessoas que você ainda não conhece, que você 

está conhecendo, você fala que você empregada? 

– Não. Se pergunta de que eu trabalho, eu falo que trabalho com eventos. Eu não falo 

que trabalho como diarista. 

 

Por quê? 

– Porque é discriminado. Eu fui discriminada uma vez num salão de beleza. Eu 

trabalhava pra uma moça jornalista. Só que ela trabalhava por conta própria. Ela não 

trabalhava em nenhuma rede de TV não. Ela me levou porque a menina cortou meu 

cabelo e ficou todo torto e feio e ela falou: “Vou te levar no salão que eu corto o meu 

cabelo”. A hora que chegou lá, a muié não quis me atender porque era uma diarista. 

É discriminado. Foi a dona do salão. Infelizmente é a realidade. Até numa loja, por 

exemplo, esses dia eu tava no Alto Bueno, eu trabalho lá amanhã, em frente o Vaca 

Brava. Tem umas loja lá e eu vi umas roupa, porque lá tem as promoção. Eu via as 

roupa e falei: “eu não posso entrar na loja agora”, porque eu tava assim: de calça 

jeans uma brusa melhor, mas, cê via que eu já tava cansada. Cê olhava meu rosto e 



99 
 

suado, aí eu teria que... para entrar naquela loja, tá com uma roupa melhor e uma 

maquiagem no rosto. Apesar que eu levanto de manhã, eu uso a base, passo meu 

batom, mas... pra entrar naquela loja, eu tinha a certeza que eles não iam me atender. 

Hoje em dia tem muita discriminação ainda, né? Até domingo, eu vi o Domingo 

Espetacular e um menininho, negrim. Ele foi entrar num shopping e o segurança 

arrastou ele pra ele não entrar no shopping. Só por ser negro. 

 

A senhora já foi alvo de violência verbal ou física. Alguma vez?  Por causa da 

profissão? 

– Não.  

 

Nesse dia que a moça do salão falou algumas coisas não chegou a ser...? 

– Não. Ela não chegou a falar. Ela chamou a menina num canto e falou, né? Porque 

tinha mais cliente e falou que se os clientes descobrissem que eu era uma diarista e 

que trabalhava pra ela, os clientes iam sair do salão dela. Aí a menina que até chama 

Maria de Fátima, a gente chama ela de Fatinha. Aí nós saímos e fomos embora. Nem 

ficamos no salão. 

 

Em 2016, teve aqueles novos direitos das trabalhadoras domésticas, que a partir 

de 3 dias trabalhando na mesma casa tinha carteira assinada. Depois disso. Pra 

cá, mudou alguma coisa em relação ao seu trabalho? 

– Não. Porque nas casa que... eu nunca trabalhei.. quando entrou essa lei eu 

trabalhava na Carmem, mas aí ela já tinha mudado pra São Paulo. Aí nas outras casas 

eu só ia duas vezes e aí depois que entrou essa crise nossa no Brasil, ficou cada casa 

eu vou só uma vez. Entendeu? Porque as pessoas reduzindo gastos. Aí eles colocou 

uma vez só. E pra assinar carteira tem que ser três vezes no mesmo lugar. Eu trabalho 

de segunda a sexta. Uma casa por dia. E são as mesmas casas, toda semana. Tem 

lugar que eu trabalho tem 12 anos. Tem lugar que é... 11 anos e meio, 9, 7, a mais 

nova é a que eu vim hoje na casa dela. Acho que vai fazer 1 ano. As outras todas são 

antigas. Que o pessoal sai. Eu fico com chave. Eu tenho chave. Eu entro e saio. Faço 

meu trabalho. Se eles vai mandar uma pessoa, igual ontem eu tava na casa da 

menina... ela é gerente de seguro do Itaú. O marido, esposo é gerente. Aí manda a 

gente do seguro pra arrumar alguma coisa no apartamento. Eles compra as coisas e 
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eu recebo. Tem que assinar. Se vai alguém pra fazer serviço, tem a senha que eu 

digito e autoriza pra finalizar o serviço, entendeu? É muitos anos que eu trabalho. 

Porque, hoje tem muita gente que suja o nome da gente por causa de coisa errada 

que faz. Nesse serviço. E tem também muita gente que vai nas casas das pessoas 

trabalhar e vai lá, faz o serviço de qualquer jeito e vai embora. E o pessoal exige muito 

o serviço. Eles estão pagando e eles quer as coisas perfeitas.  

A maioria dos lugar que eu trabalho o pessoal prefere pagar no final do mês. Pra não 

ficar todo dia, toda semana, sacando dinheiro. Aí paga no final do mês. Aí tem que ser 

igual você falou: confiança. Que eu já levei o cano! Uma vez trabalhei no Jardim 

Planalto pra uma mulher e ela: “não, pode ir que te pago” e foi indo, foi indo e nunca, 

eu nunca recebi. Aí eu larguei, né? Nem fui mais atrás. Porque tem que ser dos dois 

lados, né? Um, confiar no outro. 

 

Você participa de algum grupo de colegas de trabalho. Da mesma profissão?  

– Não. Nem em grupo de WhatsApp, nem no ônibus. Porque meus colegas são 

poucos. Eu só tenho minha colega que eu vou amanhã, que tem uma colega. Que nos 

outros lugar sou eu sozinha. Na verdade só é a de amanhã. Porque lá na casa eram 

3 funcionárias, comigo era 4 com a passadeira. Aí os menino cresceram, lá da Ana 

Cristina. Hoje já tá rapaz, o João Pedro mora em São Paulo que faz  administração e 

resolveu estudar lá. Aí dispensaram a babá, dispensou a que era babá de manhã e à 

noite e ficou a menina que trabalha todo dia, e eu como passadeira. Então não tem 

assim: colega! De trabalho não. É raríssimo. Que onde eu vou não tem, né? É só eu. 

E no Ônibus eu não sou muito de conversar, assim, eu entro calada e saio calada... 

 

O povo fala que: “em casa de ferreiro o espeto é de pau”. E aqui, você consegue 

manter a sua casa arrumadinha?  

– Nem tanto. Porque não é só eu. Se fosse sozinha trazeria impecável igual os lugar 

que eu trabalho. Gosto de deixar tudo nos seus devidos lugares. Não gosto de trem 

em cima. Aí aqui não. Aqui é casa da minha mãe, né? então... não tem como eu mexer. 

De vez em quando minha irmã briga comigo. Fala assim: Não ó, você é enjoada 

demais. Aí eu deixo, né? A casa não é minha. Aí, minha irmã limpa, eu limpo. Aqui 

dentro eu não sou muito de mexer não. Aqui é ela. Essas varanda eu lavo, eu lavo no 

fundo. Geralmente ela limpa a casa na segunda e na sexta. Agora essas áreas lava 
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quase todo dia por causa dos cachorrinhos. É raríssimo o dia que não lava.  

 

Você trabalha o dia todo. Chega em casa e ainda vai arrumar a casa ou... 

– Não. Eu fico quieta. Tirando os dias que eu vou fazer caminhada e eu comecei a 

academia eu fico quieta. Sento. Vou ver televisão. Ou se tô indo na casa de alguma 

filha minha, aí eu vou e volto.  

 

Quais os benefícios de ser uma empregada doméstica? 

– Pra mim o benefício só é que eu trabalho e ganho o meu dinheiro! Porque não tem 

nenhum que... de bão não! É... nenhum de bom! Porque tem pessoas que a gente 

trabalha que nem é... quando chega véspera de Natal eles não falam nem Feliz Natal! 

Entendeu? Então... não tem benefício nenhum.. eu só tenho... duas pessoas que eu 

trabalho, que no Natal eles dão presente. Se eles não dão o presente eles dão o 

dinheiro. Que é a menina no dia de segunda e uma prima minha que eu trabalho ali 

perto da UFG, mas tirando isso aí... o pessoal não é de ficar te agradando com nada 

não! Eles pagam a sua diária e pronto e acabou. Trabalha mesmo porque a gente 

precisa! Eu gosto de trabalhar. Pra mim, não tem problema nenhum. Porque eu acho 

feio é gente por aí que não trabalha e fica fazendo coisa errada, né? Vai pra o mundo 

do crime...aí, graças a Deus eu nunca passou na minha cabeça e eu jamais porque 

quando eu vejo coisa errada que as pessoas fazem eu fico parada pensado: se não 

arrumou um trabalho na área que ela é. Ela vai fazer outro, né? Aí tem muitos que vai 

para o lado errado. Pessoas não tem coragem de encarar o que eu encaro. Por 

exemplo: trabalhar. Eles partem para roubar, assalto, isso aí tudo já acho que é coisa 

muito errada. Por isso que eu trabalho. Igual, eu já fui secretária, recepcionista, 

vendedora, cozinheira de rede de hotel... e.... nunca envolvi em nada errado. Porque 

minha mãe criou nós todos. Ela criou sozinha e nenhum de nós fizemos nada de 

errado. 

 

Tem alguma mensagem que você gostaria de passar para pessoas que também 

trabalham na sua área? 

– Eu acho que se a pessoa for mais jovem. Eu aconselho a pessoa a estudar. Estudar, 

ter uma outra profissão porque essa realmente só a gente que precisa mesmo, que tá 

nela, porque.... é uma coisa que não tem futuro nenhum. Que eu digo que patrão da 
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gente, que a gente presta serviço, resolver dispensar e achar que não serve mais, 

arruma outra pessoa. Eu acho que a pessoa deveria estudar. Igual eu mesmo ano que 

vem vou fazer meu curso técnico. Tem que correr atrás. 
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ANEXO 

 

Para visualizar este anexo, digite no buscador de sua preferência o link: 

http://bit.ly/TCCdoMateusCastro ou, se preferir, escaneie o QR Code abaixo. 

 

 


