
Universidade Federal do Rio Grande - FURG17ª Mostra da Produção Universitária - MPU
Rio Grande/RS, Brasil, 01 a 03 de outubro de 2018

ISSN: 2317-4420
Trabalho doméstico e cotidiano de diaristas e mensalistas: itinerário de uma

pesquisa

D´AVILA, Geruza Tavares*; MADERS, Tielly Rosado**; TRINDADE,
Camila***; COUTINHO, Maria Chalfin**

geruzadavila@furg.br
*Universidade Federal do Rio Grande, **Universidade Federal de Santa

Catarina, ***Universidade Estadual de Maringá

Palavras-chave: trabalho doméstico; gênero; informalidade; história de vida. 

INTRODUÇÃO 
O presente resumo apresenta os resultados gerais de uma pesquisa realizada

sobre  o  trabalho  doméstico  junto  a  diaristas  e  mensalistas  de  duas  regiões
brasileiras, a Grande Florianópolis no estado de Santa Catarina (SC) e a Baixada
Fluminense no estado do Rio de Janeiro (RJ). A pesquisa foi realizada no âmbito do
Núcleo de Estudos do Trabalho e Constituição do Sujeito (NETCOS) com apoio do
CNPq (Edital Universal), ao longo dos anos de 2013 a 2016, quando foi finalizada
(COUTINHO, 2013). O objetivo consistiu da investigação das práticas e produção de
sentidos no cotidiano dos/as trabalhadores/as de serviços domésticos, comparando,
em algum momento, as duas regiões supracitadas. A Psicologia Social do Trabalho
(PST) foi nosso aporte teórico, o que supõe a compreensão de nossas categorias
analíticas  a  partir  do  ponto  de  vista  dos/as  trabalhadores/as.  Além do  trabalho,
elegemos o  cotidiano  como  categoria  teórica  capaz  de  auxiliar-nos  a  responder
nossas questões de pesquisa, incluindo a discussão sobre gênero, tendo em vista
que as mulheres exercem,  majoritariamente,  o  trabalho em serviços domésticos.
Também é importante ressaltar que ao iniciarmos a pesquisa havia um debate na
agenda  política  do  país  em  torno  da  regulamentação  do  trabalho  doméstico
remunerado, o que ficou conhecido como a PEC das Domésticas, sendo aprovada e
promulgada a Lei Complementar nº 150 de 2015, portanto, no mesmo momento de
nossa investigação.

METODOLOGIA 
Iniciamos  a  pesquisa  na  Grande  Florianópolis  e,  posteriormente,

desenvolvemos o trabalho na Baixada Fluminense, sendo as primeiras entrevistas
realizadas com representantes da categoria,  como forma de inserção no campo
investigativo.  Nossa  pesquisa,  de  natureza  qualitativa,  teve  como  instrumento
principal  as  entrevistas  recorrentes  com  as  trabalhadoras  e  o  trabalhador  em
serviços  domésticos,  possuindo um roteiro  com questões norteadoras e,  alguns
instrumentos complementares, como Agenda Colorida, a construção do desenho da
Trajetória Socio Profissional e o uso de fotografias. As transcrições das entrevistas
foram analisadas por meio de técnica inspirada nos Núcleos de Significação, cujos
resultados foram agrupados em três núcleos:  Trajetórias,  Vivências e gestão do
cotidiano.   
RESULTADOS e DISCUSSÃO  
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Apesar das histórias de vida singulares, as trajetórias das participantes da

pesquisa  apresentaram  muitos  pontos  similares  como  o  início  precoce  na  vida
laboral  e,  concomitantemente,  a  interrupção  dos  estudos  escolares.  A  seguir
apresentamos  um  dos  instrumentos  complementares  da  pesquisa,  a  Trajetória
Socio-Profissional, a qual ilustra tal ideia. 

Figura 1– Trajetória Socio-Profissional 

Fonte: Extraído do banner Trajetória Socio-Profissional apresentado na
Mostra de Fotografias “Cotidiano de trabalhadoras domésticas” (COUTINHO

et al, 2017).

Em relação ao Núcleo de Significação Vivências, estas são caracterizadas
pela  dinâmica  familiar  da  qual  as  diaristas  e  mensalistas  também fazem parte,
apesar de constituírem o “lado mais fraco” nesta relação desigual entre patroas/ões
– ou empregadores/as e, empregadas. No mais, quando o trabalho doméstico inclui
o cuidado de crianças há uma relação de afeto intensificada.

No  último  Núcleo  de  Significação,  a  gestão  do  trabalho  (e  do  próprio
cotidiano),  observamos  o  quanto  as  trabalhadoras  dão  conta  de  uma  série  de
atividades laborais (faxina, compras no supermercado, cuidado de crianças, etc.),
em diferentes unidades familiares,  além de assumirem o trabalho doméstico em
suas próprias casas. O instrumento da Agenda Colorida exemplifica a rotina destas
trabalhadoras.
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Figura 2 – Agenda Colorida 

Fonte: Extraído do banner Trabalho e Vida Cotidiana apresentado na Mostra
de Fotografias “Cotidiano de trabalhadoras domésticas” (COUTINHO et al,

2017)

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar de a investigação ter sido concluída e apresentada em outros eventos

de pesquisa e de extensão – como, por exemplo, uma Mostra de Fotografias e um
vídeo produzido e apresentado durante um evento científico, outras indagações são
possíveis neste momento, em que novas alterações na legislação trabalhista entram
em  vigor  cujas  repercussões  já  se  manifestam  na  vida  dos/as  trabalhadores/as
brasileiros/as. Caberiam muitas outras perguntas, mas saber como essas mudanças
afetam o trabalho em serviços domésticos será mister para o futuro desta ocupação
tipicamente feminina. 
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