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 Resumo 

Esta pesquisa foi realizada junto ao Coletivo de Faxinas Tereza de Benguela, organização que 

presta serviços de faxina em Belo Horizonte e região metropolitana. O Coletivo é integrado por 

mulheres diaristas que pautam a valorização das trabalhadoras, o reconhecimento legal e social 

da categoria e a ressignificação do trabalho de diarista. A pesquisa foi realizada entre outubro 

de 2019 e dezembro de 2020 a partir de etnografia multi-situada (MARCUS, 1995), em que 

faxineiras e clientes foram entrevistadas de forma remota em função da pandemia de Covid-19. 

Desse modo, foi possível compreender como essas interlocutoras atuam na relação de trabalho, 

uma vez que o trabalho doméstico remunerado no Brasil envolve uma série de relações 

ambíguas e é marcado por desigualdades de gênero, classe e raça (KOFES, 2001; BRITES, 

2007). Ressignificar essas relações é trazido não só como um ideal do Coletivo, mas também 

articulado nos discursos e práticas que permeiam a atuação das integrantes da organização. A 

partir dos relatos das faxineiras e das clientes, foi possível observar que existem algumas 

diferenças nas relações estabelecidas se compararmos às formas de relacionamento em outros 

tipos de vínculo, como entre empregadoras e trabalhadoras mensalistas, por exemplo. A 

contratação e a prestação de serviços ocorrem de forma racionalizada e profissional, 

evidenciando um distanciamento da esfera da intimidade e a reivindicação pelo reconhecimento 

profissional como categoria específica dentro dos serviços domésticos. Essa prática é também 

operada de forma pedagógica, em uma relação de constante ensino e aprendizado entre 

faxineiras e clientes sobre a proposta do Coletivo de combate à discriminação, exploração e 

desvalorização de trabalhadoras domésticas. 

 

Palavras-chave: Trabalho doméstico; Diaristas; Faxineiras; Coletivo Tereza de Benguela. 

  

  

  

  

 

 



Abstract 

This research was executed with the Coletivo de Faxinas Tereza de Benguela, an organization 

that provides cleaning services in Belo Horizonte and the metropolitan region. The Coletivo is 

formed by women who claim the valorization of diarists’ work, the legal and social 

acknowledgment of the category and the redefinition of domestic work. The research was 

executed between October 2019 and December 2020 using multi-situated ethnography 

(MARCUS, 1995), in which workers and clients were remotely interviewed due to the Covid-

19 pandemic. Thus, it was possible to understand how these interlocutors act in the employment 

relationship since paid domestic work in Brazil involves a series of ambiguous relationships, 

marked by gender, class and race inequalities (KOFES, 2001; BRITES, 2007). Reassigning 

these relationships is brought not only as an ideal of the Coletivo but is also articulated in the 

speeches and practices that permeate the performance of the members of the organization. From 

the reports of workers and clients, it was possible to observe some differences in the 

relationships established if we compare the forms of association in other types of bonds, such 

as between employers and monthly workers. The hiring and provision of services occur in a 

rationalized and professional manner, showing a distance from the sphere of intimacy and the 

demand for professional acknowledgment as a specific category within domestic services. This 

practice also pedagogically operates in a relationship of constant teaching and learning between 

workers and clients about Coletivo's proposal to combat discrimination, exploitation, and 

domestic workers’ devaluation. 

  

Keywords: Domestic work; Diarists; Cleaners; Coletivo Tereza de Benguela. 
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Introdução 

 

O Coletivo de Faxinas Tereza de Benguela é uma organização formada por mulheres 

diaristas que prestam serviços de faxina em Belo Horizonte e região metropolitana. O Coletivo 

foi formado em 2015 por um grupo de mulheres que se uniram para compartilhar suas faxinas 

e lutar contra a exploração do trabalho doméstico remunerado e a discriminação das 

trabalhadoras. A organização surge a partir de uma série de debates em um grupo feminista 

dentro do Facebook. A partir daquele momento, mulheres que realizavam serviços de faxina de 

forma independente se juntaram para constituir esse coletivo em busca da valorização das 

trabalhadoras e reconhecimento da profissão. 

O nome do Coletivo é uma homenagem a Tereza de Benguela, liderança quilombola 

que viveu no século XVIII e comandava o Quilombo do Quintererê, na região do atual estado 

do Mato Grosso (UFRB, 2018). Havia mais de 100 pessoas vivendo neste quilombo, entre 

pessoas negras e indígenas, que resistiram até a comunidade ser destruída em 1770. Tereza de 

Benguela era conhecida como “Rainha Tereza” e, em 2014, foi sancionada a Lei nº 12.987, que 

instituiu o dia 25 de julho no Brasil como Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher 

Negra. Nesta data também é comemorado o dia da Mulher Afro-latina-americana e Caribenha 

(UFRB, 2018; GELEDÉS, 2015).  

No cenário do trabalho doméstico remunerado brasileiro tem havido, cada vez mais, 

uma tendência a relações mais contratuais e discursos voltados ao reconhecimento de direitos 

trabalhistas por parte de trabalhadoras e empregadoras (KOFES, 2001; OLIVEIRA, 2007). Essa 

tendência pode ser justificada, em parte, pelo crescente debate político dos últimos anos sobre 

a legislação acerca dos direitos dos trabalhadores domésticos, que culminou na instauração da 

Lei nº 150, assim como as discussões em nível nacional e internacional sobre racismo e 

igualdade de gênero, por exemplo. No que concerne ao trabalho doméstico, essas são demandas 

históricas dos movimentos sindicais e associações de trabalhadoras, que, para além do 

reconhecimento de direitos trabalhistas de forma equiparável a outros trabalhadores, 

reivindicam também a reformulação das estruturas sociais que marginalizam e desvalorizam 

essas trabalhadoras.  

Ao longo de suas histórias, as diversas organizações políticas das trabalhadoras 

domésticas têm desempenhado, por um lado, a função de resistência à exploração 

econômica e à marginalização social e, por outro lado, têm sido uma organização 

político-trabalhista que, no plano individual, luta pela afirmação da existência humana 

de cada trabalhadora doméstica e, no plano coletivo, propõe-se a refundar uma 

sociedade baseada nos princípios da igualdade, justiça social, respeito a todos os seres 

humanos, dignidade etc (BERNARDINO-COSTA, 2007, p. 77). 
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Essa reformulação ou refundação de uma sociedade mais igualitária e justa, como nos 

traz Bernardino-Costa (2007), pode ser sintetizada pelo que o Coletivo chama de 

ressignificação do trabalho de diarista. Ao longo de seus cinco anos de história, o Coletivo 

Tereza de Benguela atua oferecendo serviços de faxina residencial e empresarial, passadoria, 

lavanderia e limpeza em eventos. Atualmente cerca de seis mulheres compõem a organização. 

Além disso, o Coletivo busca, por meio de parcerias e colaborações, a realização de cursos de 

capacitação, além de participar de eventos e palestras sobre o tema do trabalho doméstico 

remunerado. Em 2020, durante a pandemia de Covid-19, o Coletivo também atuou na 

organização de campanhas de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e de higiene 

pessoal, buscando oferecer auxílio a trabalhadoras em situação de vulnerabilidade e 

insegurança financeira e alimentar. O contexto de pandemia impôs uma série de medidas 

restritivas e de distanciamento social, o que limitou as atividades presenciais e teve grandes 

impactos sobre a vida de muitos trabalhadores. Dentre eles, pessoas autônomas e em situação 

de informalidade foram ainda mais prejudicadas. As diaristas, bem como outras trabalhadoras 

domésticas, incluem-se neste grupo. Muitas delas foram dispensadas sem remuneração e 

algumas sequer conseguiram acesso ao Auxílio Emergencial, recurso financeiro1 

disponibilizado pelo governo federal para pessoas desempregadas e trabalhadoras informais 

durante a pandemia de Covid-19 entre os meses de abril e dezembro de 2020. Mesmo entre as 

trabalhadoras mensalistas, muitas não possuem carteira assinada e, portanto, não tiveram 

direitos trabalhistas assegurados. Nesse sentido, é importante considerar esse contexto que, 

além de ter tido grande impacto na realidade do trabalho doméstico remunerado brasileiro e da 

atuação do Coletivo Tereza de Benguela, também influenciou todo o curso desta pesquisa.  

* 

Para pensar o trabalho doméstico no Brasil é preciso considerar as interseccionadas 

desigualdades de gênero, classe e raça que permeiam essas relações, que são trazidas, inclusive, 

pela análise de diversos autores que pesquisam sobre o tema no contexto brasileiro e 

internacional, como Suely Kofes (2001), Jurema Brites (2013; 2007), Encarnación Guiérrez-

Rodríguez (2010), Maria Betânia Ávila (2009), Joaze Bernardino-Costa (2007), Alexandre 

Fraga (2010), Thays Monticelli (2013), Débora Gorbán (2012), Donna Goldstein (2009), 

Francisca Pereyra (2013), Santiago Canevaro (2008), e outros. Como afirma Suely Kofes 

(2001)  

                                                           
1 O valor inicial foi de R$600,00 por pessoa, podendo chegar a R$1.200 no caso de mães chefes de família. Nos 

últimos três meses do programa, os valores foram reduzidos a R$300 e R$600 respectivamente.  
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Várias diferenças intercruzam-se no doméstico: diferenças de classe, de 

comportamentos culturais, de experiências individuais, de dimensões do público e do 

privado. E finalmente de gênero, compartilhado mas diferentemente e desigualmente 

vivenciado (KOFES, 2001, p. 163).  
 

Nesse sentido, Brites (2007) também aponta que há, no trabalho doméstico remunerado 

brasileiro, uma reprodução de um sistema altamente hierárquico de gênero, classe e raça, além 

do fato de muitas dessas relações serem marcadas por uma ambiguidade afetiva que se constrói 

entre trabalhadoras e empregadoras, em que o afeto e a distância social são simultaneamente 

presentes. Além disso, o trabalho doméstico remunerado é desprestigiado e pouco valorizado 

socialmente, devido à associação com um tipo de trabalho pouco especializado e por ser visto 

como um conjunto de tarefas relacionadas a habilidades “naturais” das mulheres (PEREYRA, 

2013; OLIVEIRA, 2007). Ademais, o trabalho reprodutivo e de cuidado não são vistos a partir 

de uma lógica da produtividade no sistema capitalista e, assim, não são considerados como 

atividades produtivas (MIES, 1981; GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ, 2010).  

Cerca de 92% das(os) trabalhadoras(es) domésticas(os) no Brasil são mulheres, e a 

categoria representa cerca de 14% da mão de obra feminina empregada, considerando formais 

e informais, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios 

Contínua (PNAD/IBGE) de 2019. As trabalhadoras domésticas em situação de informalidade 

representam 10,2% desse total. Ou seja, mais de 10% das mulheres empregadas no Brasil são 

trabalhadoras domésticas sem carteira assinada. Nesse sentido, sendo a maioria da categoria 

composta por mulheres, utilizarei os pronomes “a”/”as” ao me referir às pessoas ocupadas no 

serviço doméstico remunerado, exceto ao analisar textos de leis específicas ou dados de outras 

pesquisas, como os dados PNAD, por exemplo. Além disso, como demonstra Kofes (2001), é 

fundamental considerar que grande parte das pessoas que contratam serviços domésticos ou 

pelo menos são as responsáveis pela gestão do lar e do vínculo com a trabalhadora também são 

mulheres. Assim, para além de uma reflexão binária sobre divisão do trabalho entre homens e 

mulheres, é preciso considerar que as diferenças e desigualdades presentes no trabalho 

doméstico remunerado operam, em grande parte das vezes, entre essas mulheres - contratantes 

e contratadas, patroas e empregadas -, que protagonizam as relações na esfera doméstica. Sem 

desconsiderar a importância e a presença de homens nesses contextos, utilizarei 

“empregadoras” ou “as clientes” para me referir às pessoas contratantes (exceto quando o termo 

é trazido por outras autoras, interlocutoras ou textos de leis), uma vez que é importante 

demarcar a existência das diferenças de classe e raça dentro da esfera das desigualdades de 

gênero, existentes por si só na própria associação entre “mulher” e trabalho doméstico, 

remunerado ou não.    
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Além de ser um setor altamente feminilizado e que emprega sobretudo mulheres negras 

e pobres, o trabalho doméstico remunerado também apresenta um alto índice de informalidade 

entre as trabalhadoras, sendo cerca de 72,5% de vínculos informais (PNAD, 2019). Pereyra 

(2013) indica, inclusive, que essa dificuldade para o cumprimento das leis e para maior 

formalização do emprego doméstico é, em parte, decorrente das dificuldades de fiscalização e 

da necessidade de correção de profundas desigualdades estruturais (PEREYRA, 2013). 

Monticelli (2013) também aponta a marginalização das trabalhadoras, considerando as 

desigualdades sociais, desvalorização da profissão e desamparo do Estado, como uma das 

causas para o cenário da alta informalidade e falta de reconhecimento trabalhista do setor 

(MONTICELLI, 2013).  

Essas relações se complexificam ainda mais ao serem estabelecidas na esfera doméstica. 

O espaço doméstico, como demonstrado em vários contextos etnografados ao longo da história 

da antropologia, é marcado pela produção e reprodução de padrões e valores culturais de uma 

sociedade. Para Suely Kofes (2001), uma das funções da família é a reprodução, não só de seus 

membros, mas também da possibilidade da “continuidade dos modelos culturais e das relações 

sociais” (KOFES, 2001, p. 82). Assim, a família reproduz membros específicos, que ocuparão 

papéis sociais específicos. Portanto, segundo esta autora, é necessário compreender a noção de 

família de um modo mais plural, considerando três dimensões fundamentais que a constituem: 

reprodução, trabalho (cuidado das crianças, da casa, alimentação etc.), e relações sociais (papéis 

sociais e valores culturais). Sendo assim, a categoria “doméstico” é estratégica, uma vez que 

designa um lugar, seu funcionamento e suas relações, mas também outras relações de diferença, 

de uma ordem política. Além disso, “é uma categoria que constrói os sentidos de ‘mulher’ 

[enquanto categoria social]” (KOFES, 2001, p. 86).  

A autora também rejeita o uso e problematiza as dicotomias “público/privado”, 

“político/ não político” para tratar sobre o trabalho doméstico remunerado, por não serem 

suficientes para abordar toda a complexidade das desigualdades e diferenças existentes dentro 

desse mesmo ambiente. Como afirma Pereyra (2013), é importante pensar o cuidado para além 

do campo do privado, pensando-o como objeto de políticas públicas e de debate político, 

inclusive no sentido de desnaturalizá-lo como próprio das mulheres e dos lares. Desse modo, o 

lugar do doméstico não se constitui somente como um espaço físico, uma casa, uma residência, 

onde é executado o trabalho doméstico e de cuidado, mas também como uma dimensão mais 

ampla e fundamental na sociedade de reprodução de valores e relações sociais. Nesse sentido, 

o lugar do doméstico também pode ser público e político, especialmente ao pensarmos as 

relações de trabalho doméstico remunerado. De acordo com Brites (2013),  
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Grande parte dos estudos [sobre trabalho doméstico] insiste sobre a 

incorporação da mulher no mercado de trabalho, mas abdica de colocar os 

homens na marcha contrária, aproximando-os da repartição das tarefas do lar. 

Tornar o íntimo um espaço político era tarefa almejada desde a segunda onda 

do feminismo; romper com verdades acomodadas faz parte da abertura das 

janelas. O formato da família tem mudado para além das configurações do 

casal. É necessário também estudar as novas configurações familiares e as 

questões geracionais. É necessário pesquisar (e educar) as crianças e os jovens 

do segmento empregador em termos das políticas da intimidade, onde desde 

cedo são naturalizadas separações entre o limpo e o sujo, o trabalho digno e o 

indigno, o patrão e a empregada (BRITES, 2013, p. 444-445). 
  

É nesse contexto apontado por Brites (2013), marcado por mudanças geracionais e das 

configurações familiares para além do modelo casal heterossexual e seus filhos, em que se 

inserem o Coletivo e suas clientes. Além de prestar serviços de faxina, o Coletivo também é 

uma organização que atua reivindicando o reconhecimento dos direitos das diaristas e a 

valorização das trabalhadoras, pautando sempre a não exploração do serviço doméstico. Essa 

luta por reconhecimento e valorização é motivada pela longa história das relações de trabalho 

doméstico remunerado construída no Brasil, que é marcada por uma série de desigualdades 

sociais e experiências de exploração de trabalhadoras. Considerando que no Brasil o 

reconhecimento social e legal das trabalhadoras domésticas é alvo de inúmeras disputas e 

percorreu uma trajetória histórica marcada por muita luta e entraves na garantia dos direitos 

dessas trabalhadoras, é preciso enfatizar que o Coletivo Tereza de Benguela se insere nesse 

contexto como uma iniciativa de reivindicação de direitos especialmente das diaristas.  

Essas trabalhadoras diferenciam-se das trabalhadoras mensalistas, também conhecidas 

como “empregadas domésticas”, não só em termos de frequência semanal com que prestam 

serviços a residências, mas também em termos de tipos de tarefas desempenhadas e amparo 

legal sobre direitos trabalhistas. Como aponta Brites (2013), “uma transformação que se 

concretiza, sobretudo para as realidades dos grandes centros metropolitanos, diz respeito ao 

crescente número de trabalhadoras domésticas na condição de diaristas” (BRITES, 2013, p. 

438). Dentro da categoria dos trabalhadores domésticos remunerados existem vários tipos de 

profissionais, como trabalhadoras domésticas mensalistas e diaristas, faxineiras, arrumadeiras, 

motoristas, babás, copeiros, caseiros, cozinheiras, congeleiras, e vários outros. As trabalhadoras 

mensalistas são a categoria mais abordada pelas pesquisas em torno do trabalho doméstico no 

Brasil dentro da antropologia e da sociologia, e suas funções podem ser bastante variadas e 

amplas dependendo de cada contexto em que se inserem. Em geral, prestam serviços de limpeza 

e arrumação, e podem também ser designadas ao cuidado de crianças, além da preparação de 

refeições e cuidado de animais e plantas. Também trabalham, em muitos casos, para apenas 

uma família (não necessariamente em uma única residência) em uma frequência diária durante 
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toda a semana. Algumas, ainda, podem residir na casa das empregadoras. Essas trabalhadoras, 

assim como outros que prestam serviços por mais de dois dias na semana para um mesmo 

empregador, são amparadas pela Lei nº 150, que prevê os direitos constitucionais da 

Consolidação das Leis Trabalhistas à categoria, como obrigatoriedade da carteira assinada, 

salário mínimo férias remuneradas, FGTS, 13º salário e outros (BRASIL, 2015). Apesar do 

amplo descumprimento dessas regulamentações, tendo em vista, por exemplo, o alto índice de 

informalidade do setor, essas trabalhadoras possuem ao menos este amparo legal, bem como 

uma maior sindicalização da categoria.  

Já as trabalhadoras diaristas, que muitas vezes não prestam serviços por mais de duas 

vezes na semana para um mesmo empregador, não são incluídas na legislação, o que representa 

um forte desamparo em termos de direitos trabalhistas e seguridade social. “Assim, esse 

subgrupo é relegado a uma posição de maior fragilidade em termos de proteção legal. De 

qualquer forma, as definições da atividade e os contratos têm valorizado os vínculos com os 

empregadores e raramente o tipo de atividade realizada pela trabalhadora” (BRITES, 2013, p. 

438). Além disso, a categoria também está sujeita à instabilidade salarial, uma vez que os 

vínculos de trabalho podem ser esporádicos ou cancelados com maior facilidade, e a 

remuneração pode variar bastante de acordo com a quantidade de clientes e/ou os tipos de 

tarefas a serem realizadas. Opto, inclusive, pela denominação “cliente” (ao invés de 

“empregador/a”) ao me referir ao público atendido pelas diaristas pelos seguintes motivos: 

considerando a perspectiva da legislação, diaristas não possuiriam empregadoras, visto que a 

Lei nº 150/15 não reconhece vínculo empregatício dessas profissionais. Logo, não faria sentido 

falar em “empregadoras”. Além disso, as minhas interlocutoras de pesquisa sempre utilizaram 

essa denominação, tendo em vista o Coletivo Tereza de Benguela enquanto uma organização 

que presta serviços de forma autônoma e independente. Ademais, considerando que as diaristas 

são uma categoria que dispõe de maior autonomia e atendem diferentes contratantes, a 

denominação “empregador”, neste caso, poderia passar uma ideia equivocada de servilidade e 

estabilidade.  

Trabalhos como o de Alexandre Fraga (2010) e Monticelli (2013) são exemplos de 

pesquisas voltadas de forma mais específica à categoria das diaristas, um recorte cuja 

abordagem é relativamente menos frequente dentro do campo das pesquisas sobre trabalho 

doméstico de modo mais amplo. Ambos os autores apontam diversas questões nesse sentido, 

como o desamparo legal e as diferenciações entre “empregadas domésticas” e diaristas. Fraga 

(2010), inclusive, distingue diaristas polivalentes, que executariam várias tarefas domésticas, 

de forma semelhante às mensalistas porém com menor frequência semanal, e diaristas 
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especializadas, que prestam serviços específicos, como é o caso das faxineiras ou congeleiras, 

por exemplo. O próprio modo com que se dá a atuação das diaristas, considerando o menor 

convívio com os contratantes e uma maior autonomia dessas trabalhadoras (MONTICELLI, 

2013; FRAGA, 2010), permite uma tendência à construção de relações mais racionalizadas, 

profissionais e impessoais. No entanto, Monticelli (2013) e Fraga (2010) apontam a 

possibilidade da existência de vínculos afetivos e relações de intimidade e pessoalidade, mesmo 

nesses contextos.  

Nesse sentido, o Coletivo Tereza de Benguela atua pautando, dentre outras demandas, 

o reconhecimento profissional da categoria, demanda que passa pela ampliação dos direitos 

trabalhistas e pela valorização social dessas trabalhadoras, enquanto profissionais dotadas de 

expertise e dignas de direitos específicos à categoria. Além disso, o Coletivo presta seus 

serviços e se relaciona com as clientes a partir de uma perspectiva mais contratual e 

racionalizada, apesar dos vínculos informais, tendência que é apontada por diversos autores 

sobre o campo do serviço doméstico, sobretudo como demanda dos movimentos sindicais da 

categoria (KOFES, 2001; OLIVEIRA, 2007; FRAGA, 2010, e outros).  

É assim que na atualidade, mesmo considerando o elevado grau de informalidade que 

ainda marca o exercício do trabalho doméstico remunerado, é possível apontar a 

ascensão de um discurso de aplicação de princípios contratuais ao mesmo, tanto entre 

entre empregadores quanto entre trabalhadoras (OLIVEIRA, 2007, p. 44) 
 

Desse modo, o principal objetivo deste trabalho foi compreender como se dá a atuação 

do Coletivo Tereza de Benguela pensando o cenário mais amplo do trabalho doméstico no 

Brasil, sobretudo em relação às pautas de reconhecimento e ressignificação do trabalho de 

diarista trazidas pelas interlocutoras do Coletivo. Assim, também foi importante compreender 

como são empreendidas as relações entre clientes e faxineiras e como o Coletivo lida com 

situações de conflito e desentendimentos.  

* 

A pesquisa teve início no segundo semestre de 2019, quando conheci o Coletivo e 

fizemos nossa primeira reunião. Naquele momento, acordamos minha participação nas reuniões 

do grupo, cursos e outras atividades e, possivelmente, acompanharia também algumas faxinas 

e negociações com clientes. No entanto, em março de 2020 foi decretada a suspensão de uma 

série de atividades presenciais em Belo Horizonte e em todo o mundo em função da pandemia 

de Covid-19 que se instaurou no planeta. Assim, muitas atividades do Coletivo foram suspensas 

e a pesquisa foi realizada remotamente a partir daquele momento.  

Nesse sentido, os quinze meses de pesquisa com o Coletivo foram acompanhados por 

uma série de desafios para a realização do trabalho etnográfico. A princípio, pude participar de 
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duas reuniões e um curso de capacitação presenciais, entre os meses de outubro de 2019, quando 

a pesquisa foi iniciada, e março de 2020, quando houve a declaração da pandemia pela 

Organização Mundial da Saúde e pelos órgãos competentes no Brasil. Ao longo de toda a 

pesquisa, mas especialmente durante o período de pandemia, muitas informações foram obtidas 

por meio do acompanhamento das redes sociais do Coletivo, bem como o diálogo via 

mensagens de aplicativo com minhas interlocutoras.  

Todos os nomes das interlocutoras foram substituídos por nomes fictícios, visando 

resguardar suas identidades. Ainda que uma delas tenha me dado autorização para usar seu 

nome verdadeiro, optei por essa escolha para não expor nenhuma delas de forma desigual. 

Nesse sentido, as informações contidas nesta pesquisa foram obtidas por meio das entrevistas, 

do acompanhamento das redes sociais e dos relatos e experiências vivenciadas presencialmente 

junto ao Coletivo e registradas em caderno de campo. Ao todo, doze entrevistas foram 

realizadas de forma remota, com faxineiras e clientes. A realização dessas entrevistas por meio 

de plataformas virtuais também trouxe uma série de desafios, como as dificuldades de acesso à 

rede de internet e a equipamentos que possibilitassem a entrevista por chamadas de vídeo por 

parte de algumas interlocutoras, por exemplo. Assim, algumas entrevistas foram feitas por meio 

de chamada de vídeo e outras por Whatsapp, plataforma por meio da qual pude fazer contato 

com todas as interlocutoras da pesquisa, faxineiras e clientes.  

Dessa forma, acredito que tenha sido possível compreender, ainda que com algumas 

dificuldades e entraves, como se dá a atuação do Coletivo Tereza de Benguela bem como as 

relações estabelecidas entre trabalhadoras e contratantes. Este texto, portanto, acabou se 

construindo como resultado dessa costura de informações obtidas de fontes diversas e relatos 

multiformes, assim como é característico de etnografias contemporâneas. Assim, o curso da 

pesquisa se desenvolveu como uma experiência de etnografia multissituada (MARCUS, 1995), 

sobretudo considerando as continuidades existentes entre as experiências on e offline, de modo 

que o vivido nas redes virtuais repercute nas experiências presenciais e vice-versa, como 

apontam Miller e Slater (2004).  Acredito, assim, apesar de todas as dúvidas presentes nesse 

processo, que ainda posso denominar como etnografia o trabalho que realizei junto a esse 

Coletivo, pelo qual prezo e seguirei admirando muito. 

Assim, no primeiro capítulo busco apresentar o Coletivo Tereza de Benguela, trazendo 

um pouco de sua história, processo de fundação e também as ações que a organização realiza. 

Apresento também um pouco de sua atuação durante o período de pandemia, e discuto a 

importância das redes sociais e plataformas virtuais para a atuação do Coletivo em toda a sua 

história. Além disso, busquei traçar também uma breve trajetória do processo de pesquisa, desde 
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o início do contato com o Coletivo até a realização das entrevistas de forma remota em função 

do distanciamento social. Nesse sentido, trato da entrada e desafios do campo, expondo, assim, 

os procedimentos metodológicos da pesquisa. Em seguida, no Capítulo 2, apresento uma 

perspectiva mais ampla sobre o cenário do trabalho doméstico remunerado no Brasil, trazendo 

alguns importantes dados sobre o contingente populacional que ocupa essa categoria, bem como 

algumas definições legais. Abordo também a trajetória legislativa sobre o reconhecimento dos 

direitos trabalhistas da categoria, desde as primeiras menções na legislação brasileira até os 

marcos legais mais recentes. Além disso, foi importante salientar também algumas 

diferenciações relacionadas ao trabalho doméstico remunerado, especialmente sobre o que se 

entende como trabalhadora mensalista e diarista, uma vez que o foco desta pesquisa é centrado 

na atuação de um coletivo de diaristas faxineiras. Apresento, ademais, uma breve revisão 

bibliográfica sobre o tema nas ciências sociais, partindo da perspectiva dos marcadores e 

desigualdades sociais.  

No terceiro capítulo, trago trechos das entrevistas realizadas com faxineiras e clientes 

do Coletivo, buscando compreender melhor como se dão, na prática, as relações de trabalho 

estabelecidas. Além disso, apresento também, a partir dos relatos, quem são essas interlocutoras 

e como suas trajetórias e experiências refletem na prática das relações. Nesse sentido, apresento 

as regras do Coletivo, buscando evidenciar os modos do funcionamento da organização, além 

de situações de conflito que foram relatadas por algumas interlocutoras. Por fim, no quarto 

capítulo busco refletir sobre o que o Coletivo entende como princípios chave da organização: o 

reconhecimento e a ressignificação da profissão de diarista. Reflito também sobre como a 

atuação do Tereza de Benguela se dá de forma pedagógica, uma vez que operar uma forma de 

trabalho doméstico anti exploração e que valorize as trabalhadoras, considerando as estruturas 

e desigualdades sociais que permeiam o campo do trabalho doméstico remunerado no Brasil, 

demanda prática e aprendizado. Essa dimensão pedagógica, inclusive, é articulada tanto por 

faxineiras quanto por clientes.  
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Capítulo 1: Apresentando o Coletivo e a etnografia 

 

Neste capítulo abordo a história do Coletivo Tereza de Benguela e como se deu a sua 

criação, além de contextualizar a trajetória da pesquisa, a entrada no campo e os métodos 

utilizados para a realização das entrevistas e trabalho de campo em geral. Pensando a etnografia 

como formulação teórico-metodológica (PEIRANO, 2014), este trabalho foi realizado a partir 

da confluência entre a abordagem teórica trazida no capítulo anterior e as experiências vividas 

junto ao Coletivo, bem como as entrevistas realizadas com membros e clientes. Além disso, é 

inevitável refletir sobre os desafios impostos pelo período de pandemia, que abrangeu a maior 

parte desses quinze meses, aproximadamente, de pesquisa.  

 

1.1 Sobre a história do Coletivo Tereza de Benguela 

O Coletivo de Faxinas Tereza de Benguela foi criado entre 2015 e 2016 por um grupo 

de mulheres que se mobilizaram em torno de uma discussão nas redes sociais contra a 

exploração de trabalhadoras domésticas, especialmente diaristas e faxineiras. Assim, o Coletivo 

tem início em um grupo de Facebook, a partir do qual algumas mulheres se uniram para 

compartilhar faxinas entre si, de acordo com Cristiane, fundadora do Coletivo. Cristiane foi, ao 

longo de todo o trabalho de campo, minha principal interlocutora e quem me permitiu a 

possibilidade de acessar o Tereza para fins da pesquisa.  

O Coletivo ele surge de uma denúncia que acontece num grupo feminista, o “Juntas 

geramos renda”, de várias mulheres que faziam faxina na época. Elas começaram a 

denunciar exploração, maus tratos, pessoas que ao invés de pagar elas davam 

alimentos no lugar… e aí teve uma pessoa, Maria Ângela, que fez um post pedindo 

referência de uma pessoa pra saber se ela era confiável, se ela não era ladra… essa 

que era a verdade. Tipo, era isso que ela queria saber. E aí eu e muita gente entramos 

na briga e começamos a discutir sobre a questão do direito da diarista e tal, e aí nessa 

época a gente conversando, eram outras pessoas que eram minhas amigas que me 

ajudaram, falou: vamo juntar e fazer alguma coisa. Aí a gente juntou. No início o 

nome do coletivo não era Tereza de Benguela, não tinha nome ainda, tinha várias 

meninas aí eu comecei a passar as faxinas que eram minhas pra elas… faxinas que 

tavam paradas, tipo assim, há um mês, dois meses… e aí foi assim que surgiu o Tereza, 

entendeu? De denúncia de exploração (Cristiane, entrevista, 2020b).  
 

O Tereza de Benguela, portanto, como salienta Cristiane, surge de um contexto de 

denúncias sobre situações de exploração e discriminação de trabalhadoras domésticas. O grupo 
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de Facebook em que todo o debate se desenrolou trata-se de uma comunidade de mulheres que 

prestam, oferecem e trocam serviços em Belo Horizonte-MG2. Esse tipo de grupo, voltado à 

geração de renda entre mulheres, existe em diversas localidades e, como argumenta Migliano 

(2018), tratam-se de grupos que incorporam práticas de sororidade e feminismo em busca de 

alternativas de consumo e de superar a competitividade entre mulheres. No entanto, de que 

mulheres estamos falando? É importante problematizar e pensar sobre quem são aquelas que 

contratam ou prestam determinado tipo de serviço, ou mesmo como outras desigualdades e 

marcadores sociais aparecem nesses contextos. Ou seja, as diferenças e desigualdades entre 

mulheres (KOFES, 2001), sobretudo ao considerar o cenário do trabalho doméstico no Brasil.  

No caso em questão, a publicação de Maria Ângela, que deu origem ao debate que mais 

tarde culminaria na fundação do Coletivo, configura-se como um exemplo de práticas comuns 

no imaginário empregador, como sugerem Suely Kofes (2001), Francisca Pereyra (2013), e 

outras. Imaginário este que muito pode nos revelar sobre branquitude, racismo, elitismo, e 

aspectos de distanciamento e discriminação de trabalhadoras domésticas. Como demonstra 

Kofes (2001), a questão da confiabilidade e o medo do roubo são aspectos frequentemente 

compartilhados pela perspectiva das pessoas que contratam trabalhadoras domésticas: 

Há nessa relação, no que concerne às patroas, um medo comum e recorrente: o roubo. 

O desaparecimento de um objeto é suficiente para causar desconfiança, porque ela é 

a única estranha na família. E nesse caso, como em outros que se produz o 

desnudamento da relação, a empregada é definida como “perigosa”, tendendo a ser 

invejosa e a abusar da confiança dos patrões. 
A desconfiança produz mecanismos para evitar a possibilidade do roubo: observar 

atentamente a empregada, evitar condições de roubo demonstrando o controle do que 

poderia ser roubado e até “atemorizá-la” (KOFES, 2001, p. 168).  
 

Ao pedir referências sobre uma trabalhadora naquele grupo, Maria Ângela parece 

acionar um desses mecanismos, buscando, entre seus pares (a quem, provavelmente, destinava 

a publicação), a constatação da confiabilidade desta outra mulher. Pereyra (2013) afirma haver 

também uma espécie de “pânico moral” e dificilmente justificável a partir de exemplos de 

experiências concretas entre empregadoras sobre a conduta das empregadas (PEREYRA, 2013, 

p. 60), o que poderia, talvez, sintetizar a situação descrita.  

A partir então dessa e de outras discussões nas redes sociais, algumas mulheres se unem 

para compartilhar entre si serviços de faxina e essa organização dá origem ao Coletivo Tereza 

de Benguela, em busca da valorização das trabalhadoras e contra a exploração no serviço 

doméstico. O Coletivo presta serviços de faxina residencial e comercial e de passagem de 

                                                           
2  Em Belo Horizonte, existem diferentes grupos com nomes e propostas semelhantes. 
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roupas. Segundo Cristiane, em entrevista3, existem hoje cerca de 30 clientes, entre fixas e 

esporádicas, para os quais o Coletivo presta serviços. Atualmente a organização conta com seis 

membros, mulheres com distintas trajetórias de vida e percursos profissionais, como abordarei 

mais detidamente no Capítulo 3. Muitas delas, no entanto, conheceram o Coletivo por meio das 

redes sociais, especialmente o Facebook, e algumas fazem parte do grupo há menos de dois 

anos.  

A proposta central do Coletivo é prestar o serviço de faxina buscando a valorização e 

ressignificação deste trabalho. Como afirma Cristiane, coordenadora administrativa do 

Coletivo, não se trata de uma agência de empregos, mas sim de uma organização autogestionada 

e não hierárquica.  

(...) nós não somos uma agência de emprego. Nós somos um coletivo que prestamos 

serviço de faxina e buscamos o quê? Valorização e ressignificação desse trabalho. 

Então, a gente não é uma agência de emprego onde eu sou a chefe e as meninas são 

subordinadas. Não tem isso. Eu sou igual às meninas, só que eu tô nesse lugar, como 

eu não faço faxina, eu tô num lugar de divulgar as faxinas e de organizar pra elas. 

Entendeu? Mas isso não faz com que eu seja chefe delas ou que eu seja alguma coisa 

delas, entendeu? Basicamente é isso (Cristiane, entrevista, 2020b). 
Nesse sentido, pude observar, ao longo de toda a pesquisa, como essa ressignificação, a que se 

refere Cristiane, constitui-se não somente como um princípio, mas também como uma meta do 

Coletivo. Apesar de um ideal, essa busca pela ressignificação do trabalho de faxineira e diarista 

também opera na esfera prática, desde a negociação com as clientes até a prestação do serviço, 

e mesmo o eventual rompimento da relação, como veremos adiante.  

O Tereza de Benguela, ao longo de sua história, também realiza e participa de outras 

atividades em Belo Horizonte, como rodas de conversa, palestras e outros eventos. No entanto, 

no cenário recente essas ações presenciais vêm sendo realizadas com menor frequência, em 

função inclusive da pandemia de Covid-19. Assim, em 2020, o Coletivo participou de algumas 

lives e outras atividades em parceria com algumas organizações. Essas parcerias são bastante 

importantes para a divulgação do Coletivo e também na sua própria construção, como a oferta 

de cursos de capacitação para os membros ou a possibilidade de uso de espaços para a realização 

de reuniões do Coletivo, por exemplo.  

                                                           
3  Entrevista concedida em outubro de 2020. 
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Figura 1 - Divulgação da parceria com o Coletivo Blogueiras Negras, 21/05/2020. Fonte: 

<https://www.instagram.com/coletivoterezadebenguela/>. Acesso em jan. 2021.  
 

É importante também salientar a importância das redes sociais e da internet na 

construção e manutenção do Coletivo. O seu próprio surgimento se funda em discussões e 

denúncias ambientadas em grupos de Facebook, espaço que foi fundamental para a coalizão 

daquelas mulheres que se uniram em torno da pauta anti exploração do serviço doméstico 

remunerado. Além disso, o Coletivo não possui uma sede física. Desse modo, o acesso de 

clientes e novos membros se dá em grande medida por meio das redes sociais. A contratação 

do serviço de faxina, por exemplo, é solicitada por meio de formulário online e a negociação e 

agendamento se dão por Whatsapp. A divulgação dos serviços, funcionamento e ações do 

Coletivo é feita no Facebook e no Instagram. Eu mesma, apesar de ter ouvido falar da 

organização por meio de amigos, pude conhecê-la e acessá-la inicialmente por meio do 

Facebook e do Instagram. Assim, as redes sociais se configuram como ferramentas essenciais 

para o funcionamento e para a promoção do Coletivo e durante a pandemia têm desempenhado 

um papel ainda mais importante nesse sentido.  

Durante o período de pandemia, muitas são as trabalhadoras domésticas, mensalistas ou 

diaristas, formais ou informais, que tiveram que continuar trabalhando para garantir o sustento 

de suas famílias, mesmo que o trabalho doméstico não tenha sido considerado serviço essencial 

na maioria dos estados brasileiros, nem pelo Ministério Público do Trabalho (MPT, 2020) ou 

pela Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as ações de enfrentamento à pandemia de 

Covid-19 (BRASIL, 2020).  

As maiores dificuldades das diaristas são ficar em casa. Ficar em casa sendo que as 

contas continuam chegando e os filhos todos em casa é algo muito complicado. [...] 
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As diaristas que estamos atendendo com pedido de socorro não receberão o auxílio. 

Segundo informações a função de diaristas é uma das que foi selecionada para não 

receber auxílio. Esperamos que isso não seja verdade (Cristiane, entrevista, 2020a). 
Como ressaltado por Cristiane, muitas outras trabalhadoras foram dispensadas sem 

remuneração e/ou não conseguiram acesso ao programa do Auxílio Emergencial do governo 

federal, uma vez que as diaristas foram uma das categorias excluídas do Projeto de Lei 

873/2020, que previa a ampliação do programa, pelos vetos de Jair Messias Bolsonaro4, atual 

chefe do poder executivo federal. Assim, o Coletivo Tereza de Benguela promoveu uma série 

de ações e campanhas para auxiliar as trabalhadoras do Coletivo e também de outras pessoas 

que estavam em situação de vulnerabilidade e insegurança econômica e alimentar.  

Começamos a receber pedidos de ajuda pela página, a partir daí buscamos anunciar 

pedidos de doações que recebemos de vários lugares em dinheiro, e conseguimos 

também preencher os requisitos do projeto Espalhe Cesta, então recebemos uma 

quantidade grande de cestas por mês, também recebemos alimentos avulsos e cestas 

básicas montadas, todos têm ajudado muito nessa luta silenciosa contra a pandemia 

(Cristiane, entrevista, 2020a).  
 

 Inicialmente, as atividades de faxina do Coletivo foram paralisadas e, desse modo, uma 

campanha de financiamento coletivo online foi realizada, simultaneamente à venda de 

vouchers5 de faxina e à arrecadação de cestas básicas e produtos de higiene pessoal para doação. 

Além disso, de acordo com Cristiane, muitas clientes do Coletivo continuaram realizando o 

pagamento das faxinas, mesmo sem receber o serviço, para que as meninas6 pudessem 

permanecer em isolamento.  

                                                           
4 Agência Senado, “Auxílio emergencial: governo sanciona com vetos ampliação de beneficiários”, 15 de maio, 

2020. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/15/auxilio-emergencial-governo-

sanciona-com-vetos-ampliacao-de-beneficiarios>. Acesso em set. 2020. 
5 A venda de voucher de faxina consistia na venda antecipada de uma faxina que só seria realizada 

posteriormente, quando fosse possível a retomada da atividade presencial. Assim, os valores poderiam ser usados 

emergencialmente já no momento da venda. 
6 “Meninas” é o termo mais frequentemente usado por Cristiane e outras interlocutoras para se referir ao grupo 

de mulheres que fazem parte do Coletivo. Assim, opto, em alguns momentos, por utilizar esta mesma categoria.  
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Figura 2 - Divulgação da campanha de arrecadação de cestas básicas e recursos financeiros, 02/09/2020. Fonte: 

<https://www.instagram.com/coletivoterezadebenguela/>. Acesso em jan. 2021. 
 

A arrecadação dos produtos para montagem de cestas básicas foi possível devido às doações de 

pessoas físicas e jurídicas, bem como por meio do estabelecimento de parcerias (Figura 3).  

Além disso, também por meio das redes sociais, o Coletivo fez prestações de conta (Figura 4) 

e divulgação das entregas das doações.  

 
Figura 3 - Divulgação de uma entrega de produtos arrecadados em parceria com uma empresa de produtos de 

limpeza e uma cantora, 18/08/2020. Fonte: <https://www.instagram.com/coletivoterezadebenguela/>. Acesso em 

jan. 2021. 
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Figura 4 - Prestação de contas de uma das compras realizadas para doação, 18/07/2020. Fonte: 

<https://www.instagram.com/coletivoterezadebenguela/>. Acesso em jan. 2021. 
 

Desde setembro, o Coletivo também vem organizando uma campanha de 

apadrinhamento (Figuras 5a e 5b). A campanha “Apadrinhe uma de nós” objetiva arrecadar 

recursos mensais para as faxineiras do Coletivo. Os doadores se dispõem a contribuir com 

R$120,00 (ou mais) mensais para que este valor seja destinado às trabalhadoras. Para participar, 

a pessoa interessada em realizar a doação preenche um formulário online informando nome, 

informações de contato e valor que pode doar. Os valores são depositados diretamente nas 

contas bancárias das trabalhadoras. No entanto, até o final do mês de outubro, quando 

entrevistei Cristiane, ainda haviam sido realizados poucos apadrinhamentos, apenas um por 

membro, ou seja, seis doadores.  
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Figura 5a - Divulgação da campanha de apadrinhamento, 14/09/2020. Fonte: 

<https://www.instagram.com/coletivoterezadebenguela/>. Acesso em jan. 2021. 
 

 
 Figura 5 b - Divulgação da campanha de apadrinhamento, 14/09/2020. Fonte: 

<https://www.instagram.com/coletivoterezadebenguela/>. Acesso em jan. 2021. 
 

De acordo com a avaliação das interlocutoras, todas essas campanhas e ações têm sido 

muito importantes e essenciais para elas, e o Coletivo pretende manter a realização dessas 

atividades e intensificar a divulgação das redes sociais para ampliar a quantidade de clientes e 

seguidores. É importante ressaltar que todas essas campanhas e iniciativas foram construídas 

conjuntamente entre as integrantes do Coletivo, assim como outras decisões que são tomadas 

em relação ao grupo.   

 Sobre a situação das diaristas na pandemia, Cristiane afirma: 
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Ah, eu acho que foi uma das piores classes. A gente entrou na lista do serviço 

essencial, então tipo assim, quase que as meninas ficam sem auxílio emergencial por 

causa disso. Porque as meninas só tem uma que tem Cadastro Único, que é Ângela, e 

Ângela não tem direito ao auxílio emergencial porque ela recebe uma pensão do 

marido dela que é falecido. Mas as outras… a gente passou um perrengue. Tipo assim, 

foi muita força mesmo do ano, eu agradeço muito a Xangô por ter ajudado, porque a 

gente conseguiu o mínimo. Tipo assim, a gente fez a vaquinha e a vaquinha salvou, 

fez várias coisas assim que salvaram, sabe? E eu fiquei muito preocupada com pessoas 

como Carol, por exemplo, que mora sozinha, que é de fora, só tem aqui mesmo o 

serviço de faxina pra se manter, Dona Patrícia também, que paga aluguel, Ângela… 

Então assim, mas deu certo, foi né (Cristiane, entrevista, 2020b). 
 

Patrícia também relata que estar no Coletivo durante esse período foi muito importante 

para que ela e sua família pudessem se manter sem grandes dificuldades. Ela reconhece também 

que esta não foi uma realidade compartilhada pela categoria das diaristas como um todo.  

De modo geral o período da pandemia me afetou pouco. Afetou pouco a minha 

família, né. Agora, estar no Coletivo durante a pandemia foi assim… ajudou demais. 

As campanhas também foram super bem elaboradas. Teve impacto sim sobre como 

impactou as diaristas de modo geral, mas eu acho que seria a classe mais afetada 

mesmo né. O que poderia ter sido feito é complexo né, porque aí a gente entra no 

contexto político e é uma coisa que assim… não sei, eu não vejo muito apoio. Eu não 

considero que esteja sendo feito praticamente nenhuma grande coisa pela nossa classe, 

entendeu? (Patrícia, entrevista, 2020).  
 

É necessário também ressaltar que o Coletivo, antes e durante a pandemia, busca a 

valorização e o reconhecimento de todas as trabalhadoras domésticas, especialmente diaristas, 

e não somente das trabalhadoras membros do Coletivo. Assim, criado a partir de denúncias de 

exploração nas redes sociais, o Tereza de Benguela luta contra a exploração e pela 

ressignificação do trabalho doméstico remunerado. “O Tereza não quer esse lugar de falar de 

diarista num lugar de superação. O Tereza quer falar das diaristas num lugar de 

reconhecimento” (Cristiane, entrevista, 2020b).  

 

1.2 Sobre a etnografia e a trajetória da pesquisa: entrada em campo e metodologia 

Meu interesse de pesquisa sobre trabalho doméstico remunerado se iniciou no começo 

da graduação, ainda no terceiro período de curso. Inicialmente, pensava em pesquisar relações 

entre empregadoras e empregadas domésticas, num sentido mais direcionado às ambiguidades 

afetivas (BRITES, 2007; GOLDSTEIN, 2009) estabelecidas entre patroas e mensalistas na 

esfera do lar. Uma das primeiras coisas que percebi ao tornar público o meu interesse de 

pesquisa, conversando com colegas de curso, professores, amigos e conhecidos, foi o fato de 

que muita gente tinha algo a comentar sobre, quase todo mundo tinha um caso para contar. Seja 

alguma experiência familiar para relatar, algum filme sobre o tema para me sugerir, ou alguma 

memória sobre a empregada de infância, havia ali uma frequente necessidade de compartilhar 
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sugestões ou histórias. Acredito, inclusive, que isso nos diz algumas coisas sobre a dimensão 

do trabalho doméstico no Brasil e sua constituição como prática cultural amplamente 

compartilhada e que marca a história brasileira. Como afirma Monticelli (2012), as relações de 

trabalho doméstico remunerado foram forjadas historicamente na sociedade brasileira a partir 

de uma série de desigualdades sociais e “as maneiras de configurações afetivas estão, em parte, 

vinculadas a uma herança de ‘cuidados, afetos e atenções’ que foram cultivados durante muitos 

anos em nosso país. Dessa forma, são afetos construídos e compartilhados culturalmente” 

(MONTICELLI, 2012, p. 65). Seja por sua mãe ou avó terem sido empregadas domésticas, seja 

por ter sido criado e cuidado por uma empregada na infância, ou por atualmente contratar 

alguma trabalhadora: a familiaridade amplamente compartilhada sobre o tema é um 

demonstrativo da abrangência, persistência e influência das relações profissionais e afetivas 

estabelecidas sobre esse tipo de serviço no Brasil, assim como “os estudos sobre o trabalho 

doméstico remunerado podem nos dizer muito sobre a realidade histórica, cultural e política do 

nosso país” (MONTICELLI, 2012, p. 58). 

É evidente que eu considerava alguns desses comentários um tanto quanto 

problemáticos, devo admitir, uma vez que muitos deles ressaltavam clássicas e preconceituosas 

visões sobre o trabalho doméstico, ou eram relatos sobre como se consideram bons 

empregadores e discordam da exploração das trabalhadoras domésticas: “Ela era da família 

mesmo, sabe?”, “A moça que trabalha lá em casa é filha da moça que foi empregada dos meus 

pais e avós”, “Nossa, muito complicadas essas relações né... mas a empregada da minha mãe é 

folgada mesmo, sabe?”, “Você já viu aquele filme ‘Que horas ela volta?’?”, entre outros. Esse 

lugar de pesquisadora (ou de jovem graduanda aspirante à pesquisa) sobre trabalho doméstico 

foi acompanhado por essa posição de escuta a relatos sobre o assunto. Relatos às vezes 

extremamente cautelosos, às vezes em busca de algum tipo de aprovação. Outras vezes, 

trouxeram-me contribuições muito valiosas, sugestões muito interessantes e manifestações de 

apoio ao meu interesse de pesquisa. De fato, trata-se de um tema muito familiar, em todos os 

sentidos da palavra.  

No que concerne aos interesses de pesquisa, devo agradecer a todos esses comentadores 

e comentadoras. Todos eles, de algum modo, contribuíram para a pesquisa e para que eu 

pudesse, cada vez mais, compreender melhor esse complexo e amplo campo de estudos. Além 

disso, eu também me insiro como uma pessoa que tem histórias a contar sobre o trabalho 

doméstico, que viveu experiências familiares e que está socioeconomicamente situada na classe 

média, no meio urbano de uma capital do Sudeste, e dentro de uma universidade. Desse modo, 

o tema também é familiar para mim e, como defende Gilberto Velho (2008), a familiaridade 
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pode ser entendida como uma potente forma de “apreensão da realidade” (VELHO, 2008, p. 

130) e estranhar o familiar torna-se uma interessante possibilidade de pesquisa dentro da 

antropologia. Assim, considerando o trabalho etnográfico “como meio de produzir 

conhecimento a partir de um intenso envolvimento intersubjetivo” (CLIFFORD, 1998, p. 20), 

naquela altura, em que comecei a ouvir diversos relatos sobre o tema, talvez eu já estivesse em 

campo, mesmo sem ainda ter conhecido o Coletivo, o qual, inclusive, pude ouvir falar pela 

primeira vez por meio desses comentários de amigos ou conhecidos: “Você conhece o Tereza 

de Benguela? Fala com elas, elas são ótimas!”.  

Recebi essa sugestão de diferentes pessoas e resolvi procurar o Coletivo nas redes 

sociais. Fiz o primeiro contato, em setembro de 2019, por mensagens diretas no Facebook e 

Instagram. Como resposta, pediram-me para entrar em contato por meio de um número de 

telefone. Neste momento, recordo-me de quando, nas primeiras disciplinas do curso de 

Antropologia, um professor mencionou que o que os antropólogos fazem é conversar com as 

pessoas e se aproximar de grupos, fazer amizades e/ou estabelecer alguma relação de confiança. 

Fiquei apavorada. Pensei que talvez eu não desse conta de fazer isso e até se eu deveria trocar 

de curso. Senti uma grande ansiedade naquele momento e a certeza de que eu teria dificuldade 

para ser antropóloga então. Assim, lembro que eu também estava apavorada ao fazer aquela 

ligação, por timidez ou algum receio de não saber me explicar e de passar alguma desconfiança. 

Mas deu tudo certo. Fui atendida por Cristiane, que me pediu para conversarmos pessoalmente. 

Marcamos então uma reunião no CRJ - Centro de Referência da Juventude7, local que seria de 

fácil acesso para todas. Durante essa primeira reunião, no início de outubro de 2019, em que 

estávamos eu, Cristiane e Carol, pude me apresentar e explicar melhor a ideia da pesquisa. Já 

nesse primeiro momento, elas mesmas sugeriram que eu participasse de reuniões e de um curso 

sobre comida congelada que seria ofertado para os membros do Coletivo em breve. Além disso, 

conversamos brevemente sobre a história e o funcionamento do Coletivo. A reunião foi bem 

rápida e tranquila, apesar de eu estar muito nervosa. Assim, desde 2019 venho realizando a 

pesquisa de campo, conhecendo melhor o Coletivo e seus membros, acompanhando as ações, 

auxiliando na elaboração de conteúdo para as redes sociais, enfim, “fazendo amizades e 

estabelecendo alguma relação de confiança”. Espero, assim, ter conseguido cumprir 

                                                           
7  Espaço vinculado à Prefeitura de Belo Horizonte voltado para a população jovem. No prédio há salas de 

reunião, espaços multimídia, arena, exposições artísticas, além da realização de cursos de dança e teatro, por 

exemplo, e abrigar a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. O espaço é aberto ao público e 

também recebe agendamentos. 
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minimamente as expectativas de minhas interlocutoras, considerando a grande responsabilidade 

que é, como pesquisadora em antropologia, falar de gente.  

Além desse primeiro encontro, a única reunião presencial que pude acompanhar foi 

realizada também em outubro, também no CRJ. Estavam presentes quatro pessoas, além de 

mim. As reuniões eram realizadas, em geral, no final da tarde e início da noite, depois do horário 

em que realizavam as faxinas. Fui apresentada às outras integrantes do Coletivo e registrei 

alguns tópicos sobre a reunião no caderno de campo durante e após o encontro. Um dos 

principais assuntos discutidos foi a escassez de faxinas e a dificuldade de captar novos clientes. 

Segundo as interlocutoras, essa falta de demanda estava ocorrendo em função das dificuldades 

financeiras enfrentadas por muitas pessoas, motivadas por todo o contexto político e econômico 

em que se encontra o Brasil nos últimos anos. Isso, segundo elas, fez com que muitas pessoas 

ficassem desempregadas e/ou tivessem que cortar alguns gastos, como serviços de faxina, por 

exemplo. A baixa demanda de faxinas era, inclusive, um dos motivos para a não admissão de 

novas integrantes, pois não haveria serviço para todas. Assim, uma das alternativas pensadas 

para captar e fidelizar clientes seria a capacitação como congeleiras8, criando um novo tipo de 

serviço que o Coletivo poderia oferecer.  

 

 
Figura 6 - Registro da reunião realizada no CRJ em outubro de 2019. Fonte: 

<https://www.instagram.com/coletivoterezadebenguela/>. Acesso em jan. 2021. 
 

O minicurso sobre comida congelada, realizado em parceria com uma chef de cozinha 

em janeiro de 2020, foi outra atividade presencial da qual pude participar. A ministrante 

lecionou o curso em sua própria cafeteria e éramos quatro participantes naquele dia (as mesmas 

                                                           
8  Categoria de trabalhadora doméstica remunerada que presta serviços de preparação e congelamento de 

refeições. Em geral, as refeições e o congelamento são preparados na casa das próprias clientes. 
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pessoas da primeira reunião, com exceção de Cristiane). Durante o curso, não houve 

apresentações individuais, e não tive oportunidade ou não me senti à vontade (apesar de ter 

tentado em alguns momentos) para anunciar à professora que eu estava acompanhando o 

Coletivo em função de uma pesquisa. Acabei sendo lida como uma das faxineiras do Coletivo 

e participei do curso assim como as outras três participantes. O objetivo desse curso era oferecer 

capacitação, mesmo que de forma breve, para que as meninas pudessem também prestar o 

serviço de congeleira, como mais uma modalidade de serviço a ser oferecida pelo Tereza de 

Benguela. Naquele dia, voltamos juntas no ônibus e pudemos conversar um pouco melhor.  

 

 
Figura 7 - Registro do curso de comida congelada, 2019. Fonte: Instagram Cozinha da Nat Sales (arquivo). 

 

 Em março de 2020 foi declarado o início da pandemia de Covid-19 no Brasil e, assim, 

inúmeras atividades foram paralisadas por tempo indeterminado. A UFMG declarou a 

suspensão das atividades presenciais a partir do dia 18 de março. Naquela altura, não se sabia 

quanto tempo essa paralisação iria durar, por quanto tempo ficaríamos sem aulas e quando 

iríamos poder retomar nossas atividades. Meses depois, em meio a toda a tensão do isolamento 

social e o medo da pandemia, a ansiedade e as incertezas envolvidas nesse processo, além de 

várias questões pessoais e familiares, foram fatores que me dificultaram dar continuidade à 

pesquisa como eu gostaria. Meu interesse inicial, inclusive sinalizado positivamente por minhas 

interlocutoras desde a primeira reunião, era, além de participar das reuniões do Coletivo, 

acompanhar também algumas faxinas presencialmente, sobretudo aquelas prestadas a novas 

clientes, onde a negociação e a explicação sobre as regras ficariam mais evidentes. No entanto, 

isso não foi possível devido ao distanciamento social e também porque, no período pré-
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pandemia, havia poucas clientes novas. Ainda assim, continuei acompanhando as ações do 

Coletivo pelas redes sociais e me disponibilizando para alguma contribuição. Acompanhei 

algumas lives também, além de ter realizado uma primeira entrevista com Cristiane, em maio, 

sobre como estava sendo o período de pandemia e as ações que o Coletivo vinha realizando. 

Como já vinha realizando anteriormente, pude contribuir com o Coletivo especialmente pela 

elaboração de materiais de divulgação para as redes sociais, como as Figuras 8a e 8b. Em 

outubro, quando realizei mais entrevistas, fui adicionada no grupo de Whatsapp do Coletivo e 

contribuo também auxiliando na manutenção do Instagram.  

 

 
Figuras 8a e 8b - Materiais de divulgação para as redes sociais. Fonte: Arquivo da autora.  

 

O curso da etnografia, portanto, ocorreu inicialmente de modo presencial, mas grande 

parte foi realizada de forma remota. As entrevistas com membros e clientes foram realizadas 

por chamada de vídeo na plataforma Google Meet ou por Whatsapp. O termo de concessão de 

entrevista teve formato de um formulário online (Apêndice A) buscando evitar o contato 

presencial em função da pandemia. No entanto, essas condições trouxeram alguns desafios 

também. O primeiro deles se refere à dificuldade de acesso e disponibilidade a equipamentos e 

rede de internet que permita a realização de chamadas de vídeo, dificuldades relatadas pelas 

faxineiras do Coletivo. Em relação às clientes, todas as que entrei em contato para solicitar a 

entrevista se disponibilizaram prontamente para participar da pesquisa, mas algumas não teriam 

a disponibilidade de horário para a realização de uma chamada de vídeo. Assim, a solução 

encontrada para ambos os casos foi o envio das perguntas por mensagem de texto e respostas 

por mensagem de áudio no Whatsapp. Desse modo, as respostas ficaram gravadas e em seguida 

foram transcritas normalmente. Idealmente, a entrevista realizada ao vivo seria mais 
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interessante, em virtude da espontaneidade da conversa a ser estabelecida. Outro fator 

dificultador desse formato foi que algumas pessoas demoraram semanas ou dias para enviar as 

respostas. No entanto, compreendendo as condições impostas pela pandemia às quais todos 

estivemos sujeitos, sobretudo em relação à impossibilidade ou à forte recomendação de evitar 

encontros presenciais, essa solução, na minha avaliação, pareceu a mais adequada. Além disso, 

considero que as respostas, mesmo nesse formato, foram bastante interessantes e completas, e 

assim puderam contribuir significativamente com a pesquisa.  

Dentre as seis mulheres que atualmente compõem o Coletivo, tive a oportunidade de 

conhecer quatro pessoalmente. Quatro delas puderam participar da pesquisa como 

entrevistadas, e apenas uma teve disponibilidade para a chamada de vídeo. Em sua maioria, são 

mulheres negras. A faixa etária varia entre 29 e 56 anos, e todas elas pertencem às classes 

populares. Todas elas são solteiras; algumas são chefes de família, outras moram sozinhas e 

não possuem filhos. Em geral, conheceram o Coletivo por meio das redes sociais e/ou pela 

indicação de amigos. As trajetórias profissionais e de vida são bastante diversas, bem como os 

caminhos que as levaram ao trabalho doméstico remunerado, como veremos adiante. Além 

disso, todas relataram gostar de participar do Coletivo e de se sentirem respeitadas e valorizadas 

ali. Conversamos também sobre o que elas consideram “um bom cliente” e como se dão essas 

relações na prática.  

Em relação às clientes entrevistadas, pude contar com a participação de seis dentre 

aquelas que o Coletivo me passou o contato, além de uma família, em que mãe e filho foram 

entrevistados conjuntamente, pois ambos participaram do processo de contratação, totalizando 

então oito pessoas. Assim, cinco delas participaram por chamada de vídeo e outras três por 

Whatsapp. Todas elas são mulheres (com exceção de um homem) e de classe média. A maioria 

das pessoas entrevistadas é branca. Duas se identificam como pardas e outro como negro. Em 

geral, moram com elas poucas pessoas e a maioria não têm filhos. Muitas possuem curso 

superior completo. A faixa etária varia entre 26 e 53 anos. Algumas conheceram o Coletivo há 

pouco tempo, outras já são clientes há mais de um ano. Muitas também conheceram a 

organização por meio das redes sociais, inclusive em grupos de geração de renda para mulheres. 

Ao longo das entrevistas, pudemos falar sobre como tem sido a experiência delas com o 

Coletivo, o que acham do serviço prestado, porque optam pelo serviço de faxina (e não de 

mensalista, por exemplo) e porque escolheram o Coletivo Tereza de Benguela, além de outras 

experiências com serviço doméstico que já tenham tido anteriormente.  

Assim, foi possível adentrar nesse universo em que são estabelecidas as relações entre 

clientes e membros do Coletivo. Assim, pude também entender melhor como ocorre a 
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negociação, como a organização e o formato de atendimento do Coletivo contribuem para a 

prestação do serviço de qualidade e satisfação de trabalhadoras e clientes, além de refletir sobre 

como é operado o discurso contra a exploração, a luta por reconhecimento das diaristas, e o que 

quer dizer, na prática, a ressignificação a que se refere Cristiane, sobre os objetivos do Tereza 

de Benguela. Ademais, em função da pandemia de Covid-19 e a impossibilidade de acompanhar 

as faxinas e o relacionamento com as clientes pessoalmente, as entrevistas foram ainda mais 

importantes para compreender as perspectivas das principais atrizes deste cenário. 
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Capítulo 2: Trabalho doméstico remunerado no Brasil: marcos legais e 

teóricos 

 

Antes de aprofundar especificamente sobre a atuação do Coletivo Tereza de Benguela, 

é importante contextualizar, de modo mais amplo, a realidade do trabalho doméstico 

remunerado no Brasil. Assim, busco trazer algumas definições e apresentar alguns dados 

quantitativos sobre a população empregada nos serviços domésticos no Brasil, segundo a 

Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua 2019 (PNAD Contínua) do IBGE. Em 

seguida, apresento um breve histórico dos marcos legais relacionados ao reconhecimento 

profissional da categoria no Brasil, desde a década de 1940. Além disso, é importante pontuar 

também algumas diferenciações entre os tipos de trabalho doméstico remunerado. Por fim, 

apresento a revisão da literatura sobre o tema nas ciências sociais a partir de uma questão 

essencial na realidade desse trabalho no Brasil: as desigualdades de gênero, classe e raça.  

 

2.1 Trabalho doméstico remunerado: definições e dados 

De acordo com a Convenção sobre Trabalho Decente para as Trabalhadoras e 

Trabalhadores Domésticos (nº 189), de 2011 e ratificada pelo Brasil em 2018 (OIT, 2018), da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), o trabalho doméstico é 

[...] aquele realizado em/ou para domicílio(s). Trabalhador doméstico: (sexo feminino 

ou masculino) quem realiza o trabalho doméstico no âmbito de uma relação de 

trabalho, estando excluídos aqueles(as) que o fazem de maneira ocasional e sem que 

seja um meio de subsistência. (Organização Internacional do OIT, 2012, p. 6).  
 

Assim, para a Organização Internacional do Trabalho, a definição de um trabalhador 

doméstico apresenta três principais características: trabalhar em (ou para) uma residência; ter 

certa frequência; e objetivar a subsistência, ou seja, ser uma atividade voltada para o próprio 

sustento. Para a legislação brasileira,  

Considera-se empregado(a) doméstico(a) aquele(a) maior de 18 anos que presta 

serviços de natureza contínua (frequente, constante) e de finalidade não-lucrativa à 

pessoa ou à família, no âmbito residencial destas. Assim, o traço diferenciador do 

emprego doméstico é o caráter não-econômico da atividade exercida no âmbito 

residencial do(a) empregador(a). Nesses termos, integram a categoria os(as) seguintes 

trabalhadores(as): cozinheiro(a), governanta, babá, lavadeira, faxineiro(a), vigia, 

motorista particular, jardineiro(a), acompanhante de idosos(as), entre outras. O(a) 

caseiro(a) também é considerado(a) empregado(a) doméstico(a), quando o sítio ou 

local onde exerce a sua atividade não possui finalidade lucrativa (MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA, 2020). 
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por sua vez, considera 

trabalhador doméstico “a pessoa que trabalhava prestando serviço doméstico remunerado em 

dinheiro ou em benefícios, em uma ou mais unidades domiciliares” (IBGE, 2009).  

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), os trabalhadores 

domésticos são classificados na família ocupacional “Trabalhadores dos serviços domésticos 

em geral” (código 5121). Dentro dessa família ocupacional, existem quatro categorias:  

 

Tabela 1 - Categorias da família ocupacional “Trabalhadores dos serviços domésticos em 

geral” na Classificação Brasileira de Ocupações 

Código Categoria 

5121-05 Empregado doméstico nos serviços gerais 

5121-10 Empregado doméstico arrumador 

5121-15 Empregado doméstico faxineiro 

5121-20 Empregado doméstico diarista 

Fonte: Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), 2020.  
 

Ainda de acordo com a CBO, esses trabalhadores:  

Preparam refeições e prestam assistência às pessoas, cuidam de peças do vestuário 

como roupas e sapatos e colaboram na administração da casa, conforme orientações 

recebidas. Fazem arrumação ou faxina e podem cuidar de plantas do ambiente interno 

e de animais domésticos (CBO, 2020). 
 

Como veremos a seguir, a natureza contínua do trabalho doméstico remunerado, como 

entendido pela legislação brasileira, é um ponto fundamental a ser discutido ao tratarmos da 

realidade desse tipo de serviço no Brasil, sobretudo em relação às diaristas. Esta categoria presta 

serviço em diferentes residências e não necessariamente de forma contínua ou frequente como 

entende a legislação, que considera o vínculo empregatício apenas aos trabalhadores que 

prestam serviço mais de duas vezes na semana para a mesma residência. Assim, há um 

significativo desamparo legal em relação às diaristas brasileiras, uma vez que, muitas vezes, 

elas acabam não sendo consideradas trabalhadoras domésticas legalmente e, desse modo, não 

seriam sujeitos dos direitos trabalhistas dirigidos à categoria.  

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), havia cerca de 6,27 

milhões de trabalhadoras(es) domésticas(os) no Brasil em 2019, número que se mantém 

relativamente estável desde 2012, quando a pesquisa foi iniciada. Desses, 72,5% encontravam-

se em situação de informalidade, sem carteira de trabalho assinada e, assim, menos de 30% da 
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categoria possuía vínculo trabalhista formalizado em carteira. O rendimento médio mensal das 

pessoas empregadas no serviço doméstico era de R$898, sendo que o rendimento das pessoas 

neste setor com carteira assinada era de R$1.266, e sem carteira, R$755. Observa-se também 

que, entre homens, mulheres, pessoas brancas e pessoas pretas e pardas, os rendimentos são 

mais altos entre aqueles que possuem a carteira assinada, como indicado pela Tabela 2. Além 

disso, os homens aparecem com rendimento médio mensal superior ao das mulheres, bem como 

as pessoas brancas em relação às pessoas negras (pretas e pardas).  

 

Tabela 2 - Rendimento médio mensal de pessoas empregadas em serviços domésticos em 

2019  

Categoria Com carteira assinada (R$) Sem carteira assinada (R$) 

Homens 1.365 909 

Mulheres 1.253 744 

Brancos 1.305 852 

Pretos e pardos 1.243 710 

Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua 2019 - PNAD 2019. 
 

Como já mencionado, 92% das pessoas ocupadas no serviço doméstico são mulheres, e 

a categoria representa 14% do total de mulheres empregadas no país. Além disso, pessoas pretas 

e pardas representam 66% do total de trabalhadores domésticos remunerados, sendo este grupo 

aquele que apresenta menor rendimento médio mensal tanto entre formais quanto informais, 

como também apresentado na Tabela 2. Durante a pandemia de Covid-19, muitas trabalhadoras 

domésticas perderam seus empregos. Desde maio de 2020, cerca de 500 mil postos de trabalho 

nos serviços domésticos foram fechados em função da pandemia, de acordo com a PNAD Covid 

e, em um ano (julho de 2019 a julho de 2020), mais de 1,7 milhão de empregos neste setor 

foram perdidos (GARCIA, 2020). 

 

2.2 Marcos legais sobre o trabalho doméstico remunerado no Brasil 

De acordo com Fraga (2010) e Monticelli (2013), o primeiro marco legislativo sobre o 

trabalho doméstico remunerado no Brasil surge em 1941, no Governo Vargas, por meio do 

Decreto-Lei nº 3.078/41. Naquela época, a primeira associação de empregadas domésticas do 

país já havia sido fundada na cidade de Santos-SP, em 1936, por Laudelina Campos de Melo, 

pioneira na luta por direitos das trabalhadoras domésticas no Brasil (BERNARDINO-COSTA, 

2007). Ao longo de toda a trajetória legislativa sobre o trabalho doméstico no Brasil, a luta 
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popular e mobilização das trabalhadoras sempre estiveram presentes nos debates sobre a 

formulação de leis acerca dos direitos da categoria (MORI; BERNARDINO-COSTA; 

FLEISCHER, 2011).  

O decreto de 1941, além de representar o primeiro marco no reconhecimento legal das 

trabalhadoras(es) domésticas(os), trazia algumas regulamentações, como a obrigatoriedade de 

assinatura da carteira de trabalho e a necessidade de aviso prévio para demissão, por exemplo. 

Ademais, o Decreto-Lei definia direitos e deveres de empregadores e empregados:  

DOS DEVERES DO EMPREGADOR E DO EMPREGADO 
Art. 6º Constituem deveres do empregador: 
a) tratar com urbanidade o empregado, respeitando-lhe à honra e a integridade física; 
b) pagar pontualmente os salários convencionados; 
c) assegurar ao empregado as condições higiênicas de alimentação e habitação quando 

tais utilidades lhe sejam devidas. 
Art. 7º São deveres do empregado: 
a) prestar obediência e respeito ao empregador, às pessoas de sua família e às que 

vivem ou estejam transitoriamente no mesmo lar; 
b) tratar com polidez os que se utilizarem eventualmente dos seus serviços; 
c) desobrigar-se dos seus serviços com diligência e honestidade; 
d) responder pecuniariamente pelos danos causados por sua, incúria ou culpa 

exclusiva; 
e) zelar pelos interesses do empregador (BRASIL, Decreto-Lei 3.078, 1941).  

 

Contudo, em 1943, a categoria não foi incluída na Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT), instituída também no governo de Getúlio Vargas, em função de seu caráter considerado 

não econômico e por ser prestado a núcleos familiares. Assim, o decreto de 1941 perde eficácia 

e somente em 1972 o trabalho doméstico volta a ser tratado pela legislação brasileira (FRAGA, 

20120; MONTICELLI, 2013).  

A Lei nº 5.859, de 1972, estabelecida no Governo Médici, durante a ditadura militar, 

foi a primeira a regulamentar o trabalho doméstico como profissão. Segundo Fraga (2010), 

nesta Lei,  

a definição de empregado doméstico ganhou contornos distintos da forma 

estabelecida na CLT, pois o serviço prestado deixou de ser entendido como não 

econômico e passou a ser percebido como tendo finalidade não lucrativa. Afinal de 

contas, o serviço doméstico, por satisfazer uma necessidade, de fato tem finalidade 

econômica, embora não tenha finalidade de lucro (FRAGA, 2010, p. 23).  

 

Assim, a definição enquanto categoria profissional foi estabelecida, já considerando a 

natureza contínua, a finalidade não lucrativa e a prestação de serviços para uma família ou 

pessoa no âmbito da residência. Desse modo, diaristas e trabalhadores que prestam serviços de 

limpeza em edifícios e estabelecimentos, por exemplo, não se enquadram na categoria 
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(FRAGA, 2010). Alguns direitos trabalhistas também foram estabelecidos pela Lei nª 5.859/72, 

dentre eles: 

a) férias de 20 dias úteis a cada 12 meses de trabalho prestados; b) benefícios 

assegurados pela lei orgânica da Previdência Social – aposentadoria, acesso à saúde, 

auxílios previdenciários; c) pagamento de 8%, tanto para a/o empregada/o quanto para 

empregador/a com vistas a custear os benefícios da Previdência Social e multas por 

não cumprimento desse pagamento, variando entre 10% e 50% do valor do débito 

(DIEESE, 2012, p. 4). 
 

Esta lei também tornava obrigatória a assinatura da carteira de trabalho e em 1973, foi 

editado o Decreto-Lei nº 71.885, que regulamentava a Lei 5.859/72 e detalhava aspectos do 

contrato trabalhistas e outras questões relativas às negociações entre empregadores e 

empregados. Ademais, o decreto de 1973 enfatizava que o trabalho doméstico não estava 

contemplado pelas disposições da CLT, exceto no que tange ao direito a férias anuais. Além 

disso, o direito ao vale transporte foi estabelecido, de forma facultativa, em 1985 (Lei nº 

7.418/85) e, obrigatoriamente, em 1987 (Lei nº 7.619/87) (DIEESE, 2012; FRAGA, 2010).  

A Constituição de 1988 trouxe avanços ainda mais importantes no que se refere aos 

direitos dos trabalhadores domésticos. É importante reiterar que a mobilização de setores da 

sociedade civil, sobretudo os movimentos sociais e associações de trabalhadoras domésticas, 

foi essencial para a garantia desses direitos, bem como de todos aqueles anteriormente 

conquistados, desde a década de 1940 (MORI; BERNARDINO-COSTA; FLEISCHER, 2011). 

A Constituição de 1988, portanto, estabeleceu os seguintes direitos:  

a) salário mínimo; b) irredutibilidade do salário, salvo negociação; c) décimo terceiro 

salário; d) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; e) gozo de 

férias remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; f) 

licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias; g) 

licença-paternidade; h) aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no 

mínimo de 30 dias; i) aposentadoria; j) integração à previdência social (FRAGA, 

2010, p. 23) 
 

Como ressalta Fraga (2010), apesar de ainda não equiparar os trabalhadores domésticos 

a outros trabalhadores, a Constituição de 1988 trouxe avanços importantes, como o direito à 

sindicalização, por exemplo, que foi essencial nos processos de luta e de associação da 

categoria. Desde então, outras leis e medidas provisórias foram aprovadas no Brasil, como a 

Lei nº 10.208 de 2001, que previu o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

e ao Seguro-Desemprego, de forma facultativa. Contudo, como foi estabelecido de forma 

opcional, poucas empregadoras(es) aderiram a esses programas e, portanto, poucos foram os 

trabalhadores beneficiados por essas medidas (DIEESE, 2012). Em 2006 também foi instituída 

a Lei nº 11.324, anteriormente Medida Provisória nº 284, que buscou estimular a formalização 

do trabalho doméstico por meio da dedução de imposto de renda dos empregadores em função 
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das contribuições realizadas à Previdência Social dos empregados. Além disso, ao ser 

convertida em lei, também previu a proibição de descontos salariais relativos ao fornecimento 

de moradia, produtos de higiene pessoal e alimentação no local de trabalho, estendeu as férias 

anuais de 20 para 30 dias, previu estabilidade para gestantes até o quinto mês após o parto, e 

garantiu o direito ao repouso em feriados religiosos e civis. Em 2008, o Decreto nº 6.481 proibiu 

o serviço doméstico para menos de 18 anos (DIEESE, 2012; FRAGA, 2010; MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA, 2020).  

Em 2011, em Genebra, foi realizada a 100ª Conferência Internacional do Trabalho 

(CIT), pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Nesta ocasião, com base também nas 

discussões anteriormente realizadas na 99ª CIT em 2010, foi lançada a Convenção sobre 

Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos (Convenção OIT nº 

189), a qual o Brasil ratificou em 2018, como já mencionado. A Convenção nº 189 teve grande 

importância no cenário internacional da luta por direitos e melhores condições de trabalho para 

os trabalhadores domésticos de todo o mundo. Bem como outras recomendações feitas pela 

OIT, a Convenção nº 189 oferece bases para a criação e instituição de leis e políticas públicas 

nacionais que visem a garantia de direitos trabalhistas, aumento da formalização e equiparação 

dos trabalhadores domésticos a outros trabalhadores, considerando também as particularidades 

e vulnerabilidade da categoria (OIT, 2011).  

Naquele momento, entre 2012 e 2013, as discussões acerca da chamada “PEC das 

Domésticas” (Proposta de Emenda Constitucional nº 66/12) estavam bastante vigorosas no 

Brasil. O debate em torno dos direitos dos e das trabalhadoras domésticas que se instalou no 

legislativo brasileiro ganhou o cenário nacional e despertou opiniões diversas sobre o tema. 

Nesse contexto, em abril de 2013, o Congresso Nacional promulgou, por 347 votos favoráveis 

e 2 contrários9 na Câmara dos Deputados, a Emenda Constitucional nº 72, que ampliou os 

direitos trabalhistas previstos pelo artigo 7º da Constituição a trabalhadores urbanos e rurais aos 

trabalhadores domésticos. Como vimos, desde a década de 1940, com a criação da CLT, os 

trabalhadores domésticos não eram considerados sujeitos dos mesmos direitos previstos na 

Constituição a outras categorias, por não serem empregados por pessoa jurídica e pelo caráter 

não lucrativo da atividade. Assim, a Emenda Constitucional nª 72/13 foi uma importante 

conquista para a categoria, uma vez que a equiparação ao reconhecimento legal e garantia de 

direitos de outros trabalhadores sempre foi uma questão de grande importância para as 

trabalhadoras domésticas ao longo de toda a história da legislação brasileira sobre o tema.  

                                                           
9  Um dos votos contrários, inclusive, foi do então deputado federal Jair Messias Bolsonaro, atual presidente da 

República desde 2019. 
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Por fim, a Lei Complementar nº 150 de 2015 trouxe avanços ainda mais significativos, 

uma vez que regulamentou o contrato de trabalho doméstico e, em conjunto à Emenda 

Constitucional 72/13, garantiu direitos fundamentais à categoria, como: 

- Indenização em caso de despedida sem justa causa; 
- Seguro-desemprego; 
- FGTS; 
- Adicional noturno; 
- Salário-família; 
- Auxílio-creche e pré-escola; 
- Seguro contra acidentes de trabalho; 
- Salário mínimo; 
- Décimo terceiro salário; 
- Jornada de trabalho de oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais; 
- Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
- Hora-extra de, no mínimo, 50% superior ao valor da hora normal; 
- Férias anuais com acréscimo de, pelo menos, um terço a mais do que o salário 

normal; 
- Licença-maternidade de 120 dias; 
- Licença-paternidade, nos termos da lei; 
- Aviso prévio; 
- Aposentadoria e integração à Previdência Social; 
- Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 
- Proibição de contratação de menores de 18 anos (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 

2020) 
A Lei nº 150/2015 segue em vigor, tendo sofrido algumas alterações com a Reforma Trabalhista 

(Lei nº 13.467/17). De acordo com Creuza Oliveira (2020)10, secretária geral da Federação 

Nacional das Trabalhadoras Domésticas (FENATRAD), a Lei nº 150 trouxe avanços 

importantes, mas salienta que, na época, houve demissão em massa de trabalhadoras 

domésticas, revelando que o reconhecimento legal dos direitos nem sempre é suficiente para o 

reconhecimento e valorização social da categoria.  

em 2015, quando foi aprovada a Lei 150 e que a Lei 150 passou a valer, houve uma 

demissão terrível de trabalhadoras domésticas de empregadores. Por isso até que 

cresceu o número de diaristas. Foi a partir da Lei 150 que alguns patrões, alguns não, 

a maioria dos patrões acharam que pagar FGTS para doméstica era um absurdo. Pagar 

horas extras, adicional noturno, salário família? Isso não cabia pra doméstica. A 

doméstica tinha que ser aquela que tinha aquela relação casa grande - senzala, né? 

Que tava ali, à disposição do empregador, no quarto de despejo, que é o quarto do 

fundo onde se coloca tudo que não presta naquele quarto. E ela tava ali 48h à 

disposição. A partir que a gente conquista as horas extras, né, aí os empregadores 

dizem “não, não… não é assim não”. E aí começaram a mandar trabalhadora 

doméstica embora. E aí a gente viu caso de doméstica que tinha 15 anos na casa ser 

dispensada porque o patrão não queria pagar o FGTS, né. [...] O FGTS, 8% do salário 

mínimo, né? E aí o que é um salário mínimo, que hoje a gente sabe o valor, e que em 

cima desse FGTS, dos 8% do salário, não dava, na época, nem dez reais. E o patrão 

achou que aquilo ali era um absurdo, ele pagar mais dez reais de FGTS pra 

trabalhadora. E aí era melhor mandar embora. Mas o empregador e a empregadora 

gasta muito dinheiro em salão de beleza, em troca de carro todo ano, viagem para o 

exterior, e muitas outras coisas, né? Até o salão pro cachorro é pago com o maior 

orgulho, com o maior prazer. Mas quem trabalha pra casa ali não merece ter esses 

direitos (OLIVEIRA, 2020).  

                                                           
10  Em palestra realizada virtualmente pelo Facebook da Rede Solidária Ativa (ReSolva) no dia 11 de julho de 

2020. 
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2.3 Diferenciações importantes e de quem estamos falando: diaristas 

Considerando que “trabalho doméstico” pode se referir às tarefas realizadas dentro do 

lar voltadas para o cuidado e manutenção dos espaços, seja por pessoas de dentro ou fora do 

núcleo familiar, com ou sem vínculo empregatício, termos como “serviço doméstico” ou 

“trabalho doméstico remunerado” são mais adequados para se referir ao trabalho doméstico 

executado profissionalmente (FRAGA, 2010; MONTICELLI, 2013), como é o caso tratado por 

esta pesquisa. Além disso, dentro dos trabalhadores dos serviços domésticos encontram-se 

várias categorias, como babás, trabalhadoras mensalistas, trabalhadoras diaristas, motoristas, 

copeiras(os), e outras. As funções executadas por cada uma dessas categorias pode apresentar 

algumas variações nos casos particulares. No entanto, no que concerne aos interesses da 

pesquisa, a diferenciação mais importante a se fazer é entre trabalhadoras mensalistas e 

diaristas.  

As principais diferenciações seriam em relação à frequência, ao amparo legal e ao tipo 

de vínculo. As trabalhadoras mensalistas, frequentemente referidas como “empregadas 

domésticas”11, são aquelas profissionais que prestam serviços de forma fixa ao mesmo núcleo 

empregador diariamente ou por várias vezes por semana. De acordo com a Lei nº 150/15, 

considera-se 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” (BRASIL, 2015). Assim, a legislação considera 

o vínculo empregatício apenas dos trabalhadores que prestam serviço por, no mínimo, três vezes 

na semana ao mesmo empregador. Esses trabalhadores, portanto, dispõem dos direitos previstos 

por lei, como direito à carteira assinada, salário mínimo, férias anuais, e outros, como já 

mencionado, apesar do persistente alto índice de informalidade. Como aponta Monticelli 

(2013), Goldstein (2009), Brites (2007), Kofes (2001), Pereira (2012) e outras, há nesse tipo de 

vínculo uma série de relações ambíguas de afeto e também de desigualdades e conflitos. Esse 

contato diário com o cotidiano das empregadoras e o convívio frequente no ambiente doméstico 

dos patrões propicia o estabelecimento de relações cuja carga afetiva e de intimidade é maior 

do que no caso de trabalhadoras diaristas (MONTICELLI, 2013).  

Estas, por sua vez, representavam 44% da categoria dos trabalhadores domésticos em 

2018, sendo cerca de 2,5 milhões de pessoas em todo o país, de acordo com o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (PINHEIRO et al, 2019). As diaristas prestam serviço 

                                                           
11  De acordo com Monticelli (2013), a denominação “trabalhadoras” ao invés de “empregadas” domésticas é 

uma reivindicação sindical dessas trabalhadoras enquanto um sinal de reconhecimento profissional da categoria. 

Por isso, opto por me referir a elas como “trabalhadoras mensalistas” ou “trabalhadoras domésticas mensalistas”. 
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com menor frequência semanal e, em geral, para mais de um núcleo familiar. Assim, não 

frequentam as mesmas residências diariamente e, muitas vezes, nem encontram seus clientes 

durante o dia de trabalho (MONTICELLI, 2013). Desse modo, “os relacionamentos 

estabelecidos dentro da casa não são cultivados diariamente e tampouco por longo período de 

tempo, mostrando que há novas configurações sendo estabelecidas por esses contratos” 

(MONTICELLI, 2013, p. 15). Além disso, em geral, as diaristas recebem o pagamento pelos 

dias trabalhados e, caso tenham que faltar por motivos pessoais ou de saúde, não possuem 

amparo legal para manter a remuneração nesses casos (GOLDSTEIN, 2009). O pagamento 

também pode variar de acordo com a quantidade e tamanho das residências que atendem, assim 

como a frequência.  

Como já mencionado, apesar de ter tido importantes avanços sobre o trabalho doméstico 

remunerado, a legislação brasileira ainda não contempla as diaristas que, portanto, não possuem 

amparo legal enquanto categoria profissional. Segundo Creuza Oliveira (2020), a Lei nº 150 

trouxe uma série de conquistas para a categoria, mas, ao excluir as diaristas e não estar 

totalmente embasada pela Convenção nº 189 da OIT, representa também, em alguma medida, 

retrocessos e precarização às trabalhadoras domésticas.  

E aí foi quando teve um desemprego terrível. Depois melhorou um pouco e cresceu o 

número de diaristas, no caso, que é proporcionalmente a trabalhadora que trabalha 

dois ou três dias na semana e não tem direito à assinatura de carteira, que é um direito 

que quem trabalha fixo tem. E a gente vê que mais uma vez fomos penalizadas e 

discriminadas com essa questão. Porque, eu sempre digo: o professor, ele trabalha 

dois ou três dias, ou até um dia na semana em uma escola, né, e ele tem registro em 

carteira… o médico, o professor, outras categorias que trabalham um ou dois dias em 

uma escola, ou num posto médico, ou num hospital… essas pessoas têm carteira 

assinada, têm direito a receber suas horas extras e tal. A doméstica não. Se ela 

trabalhar dois dias ela não tem direito a essa carteira assinada, só a partir dos três dias, 

né? Então essa Lei 150, que a gente tem críticas à Lei 150, né, mas foi uma lei que 

reparou um pouco a situação das trabalhadoras domésticas. Claro que a gente tem 

direito a FGTS, horas extras, adicional noturno, o FGTS passou a ser obrigatório, o 

salário família… isso pra nós é importante, né? Mas deixou também outras coisas na 

lei que realmente não era o que estava dentro da Convenção 189. [...] Se a PEC 

seguisse as normas da Convenção 189 com certeza a Lei 150 seria bem diferente. Mas 

infelizmente a gente teve esse prejuízo do Congresso correr e aprovar uma lei que não 

estava dentro da Convenção 189, né? [...] Agora a gente teve vitórias importantes 

como, por exemplo, o trabalho infanto-juvenil ser colocado como pior forma, né? Isso 

foi muito bom pq desde a época da escravidão, ou desde a Lei do Ventre Livre, as 

crianças e adolescentes tavam no trabalho doméstico, principalmnete as meninas. 

Então nessa questão aí melhorou quando se criou o decreto que proíbe o trabalho 

infanto juvenil doméstico até os 18 anos (OLIVEIRA, 2020). 
 

Nesse sentido, “a questão principal que diferencia o empregado doméstico do diarista, 

em termos legais, é a natureza contínua presente no trabalho do primeiro e a sua ausência no do 

segundo” (FRAGA, 2010, p. 27). Fraga (2010) aponta que o entendimento da “natureza 

contínua” podia ter diferentes interpretações entre juristas, uma vez que a Lei 5.859/72, que 
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regulamentava o trabalho doméstico remunerado até então, não definia do que se tratava essa 

natureza contínua. Contudo, a lei de 2015 trouxe o entendimento de que o empregado 

doméstico, para ser considerado objeto da lei, deve prestar serviço a um empregador por, no 

mínimo, dois dias na semana. Assim, a grande maioria das diaristas ficam excluídas dos direitos 

trabalhistas garantidos por essa lei, como também aponta Cristiane, em entrevista sobre a 

situação dessas trabalhadoras na pandemia: “as empregadas domésticas possuem o eSocial12 

que as empregadoras podem tirar e deixar as mesmas em suas casas recebendo seu salário” 

(Cristiane, entrevista, 2020a), situação que não correspondeu à realidade de grande parte das 

diaristas durante o período de distanciamento social em função da pandemia de Covid-19. 

Assim, programas governamentais criados nesse período para a proteção social dos 

trabalhadores brasileiros, como o incentivo à suspensão do contrato de trabalho ou redução 

salarial para evitar demissões, por exemplo, não abarcaram grande parte das trabalhadoras 

domésticas, visto que a maior parte da categoria (diaristas, sobretudo) se encontra em situação 

de informalidade e nem sequer possui contrato de trabalho com suas empregadoras.  

Em relação às atividades executadas por mensalistas e diaristas, é necessário pontuar 

algumas questões. Em geral, as trabalhadoras mensalistas executam tarefas domésticas 

diversas, como a limpeza dos ambientes, lavagem de roupas, passadoria, cuidado de plantas, 

cuidado de animais, compra de suprimentos, preparo de refeições, limpeza de móveis, 

arrumação de cômodos e, em muitos casos, cuidado de crianças. Muitas vezes os gostos e as 

negociações trabalhistas e afetivas operadas pelas empregadoras são determinantes na forma 

com que essas atividades serão realizadas. Neste convívio, os papéis são a todo momento 

conjugados, negociados e demarcados entre os diferentes atores dessa relação que é 

estabelecida no “doméstico” (KOFES, 2001; GORBÁN, 2012; CANEVARO, 2008). Como 

assinala Virgínia A. Pereira, “os pactos (tácitos ou expressos) que se estabelecem nesta esfera 

vão muitas vezes além do compromisso formal e se inscrevem nos domínios da afetividade, 

numa convivência diferenciada, assinalada por ambivalências” (PEREIRA, 2012, p. 70). 

Segundo Brites (2013),  

Há um debate sobre em que termos a atividade de diaristas apresenta vantagens em 

relação ao trabalho doméstico das mensalistas. Harris (2007), ao estabelecer um olhar 

comparativo entre trabalhadoras nos Estados Unidos e no Brasil, observa que o 

contrato de diarista apresenta uma relação mais “moderna”, “racional” e “capitalista”, 

na medida em que as trabalhadoras obtêm maiores rendimentos, têm mais chances de 

autonomia em relação aos vínculos afetivos com os patrões e melhores condições de 

monitorar as horas trabalhadas (BRITES, 2013, p. 439). 

                                                           
12  Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, instituído pelo 

Decreto nº 8373/2014. Constitui-se como um sistema que centraliza informações sobre obrigações fiscais, 

trabalhistas e previdenciárias que são transmitidas, de forma online, por empregadores ao Governo (GOVERNO 

FEDERAL, 2017). 
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Fraga (2010) e Monticelli (2013) também apontam para uma maior autonomia dessas 

trabalhadoras, que prestam serviços para diferentes clientes e, assim, tendem a não estabelecer 

vínculos afetivos tão intensos quanto as trabalhadoras mensalistas. Para Monticelli (2013), “o 

trabalho realizado atualmente pelas diaristas é uma nova configuração dentro desta categoria 

profissional, que vem demonstrando novas possibilidades de agências e subjetivações” 

(MONTICELLI, 2013, p. 64). Ainda de acordo com esta autora, 

É importante ressaltar também que as formas de tarefas que as diaristas precisam fazer 

foram modificadas com o tempo. Durante o período de 1890-1930 eram contratadas 

para trabalhos específicos como a limpeza de um cômodo ou na lavagem das roupas, 

assim como apresentadas na obra de Matos (1994). Nunes (1993) também traz essa 

característica nos anos 90, no qual as diaristas trabalham com congelados, limpeza 

pesada, ajudante por um dia da trabalhadora doméstica mensalista. O que vemos hoje 

é a contratação de diaristas para realizar todas as tarefas domésticas, como lavar louça, 

banheiros, roupas, varrer, tirar o pó, passar (MONTICELLI, 2013, p. 27).  

Assim, é possível que as tarefas executadas por ambos os tipos de profissionais sejam 

as mesmas, alterando a frequência semanal e as horas diárias trabalhadas. Fraga (2010) 

diferencia diaristas polivalentes, que executam diferentes tarefas domésticas de forma similar 

às mensalistas, e as diaristas especializadas, que prestam algum tipo de serviço 

específico.  Segundo ele, “as atividades desempenhadas sob o estatuto da autonomia são mais 

delimitadas e previamente definidas. A diarista especializada parece representar bem isso, 

principalmente a faxineira, contratada para realizar uma única tarefa, precisa e pouco mutável” 

(FRAGA, 2010, p. 132).  

No caso do Coletivo Tereza de Benguela, as trabalhadoras são faxineiras e, assim, 

podem ser consideradas diaristas especializadas. No entanto, Cristiane comenta como essa 

distinção entre faxineiras e mensalistas/trabalhadoras polivalentes ainda é de difícil 

entendimento, sobretudo entre pessoas contratantes. Segundo ela, muitos clientes passam a 

contratar diaristas porque não têm ou passaram a não ter recentemente condições financeiras 

para arcar com a contratação de uma trabalhadora mensalista. Além disso, para ela, a 

diferenciação entre as tarefas executadas por mensalistas e diaristas é crucial no reconhecimento 

destas trabalhadoras. Uma das regras do Coletivo é não lavar louça, por exemplo. Quando 

perguntei o porquê dessa restrição, Cristiane respondeu: 

Porque em faxina não existe louça. Quem lava a louça é empregada doméstica. Se 

você for entrar no Faxina Boa, que é da Verônica, cê vai ver lá ela falando que ela não 

lava louça. A louça, ela não é de faxina. A faxina ela é um serviço feito que deveria 

ser um serviço feito de maneira de urgência. Por exemplo, cê tá com uma casa muito 

bagunçada, cê precisa arrumar essa casa pra receber uma pessoa. Você chama uma 

faxineira pra fazer o serviço. [...] E o que acontece é: as pessoas estão acostumadas a 

ter empregada doméstica, porém elas não têm dinheiro mais pra ter empregada 

doméstica então elas chamam a faxineira mais de uma vez na semana pra fazer o 

trabalho que a empregada doméstica que fazia pra ela antes não faz agora, entendeu? 

É uma forma que a gente tem que separar que são pessoas que fazem trabalhos 
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diferentes. Uma empregada doméstica ela ganha imposto pra fazer isso. Ela ganha 

FGTS pra fazer isso, ela ganha um salário pra fazer isso. A diarista ela não ganha. 

Então assim, se você for pensar em oito horas, uma pessoa limpar uma casa inteira e 

ainda limpar armário dentro de cozinha, geladeira, e lavar louça? Não dá tempo, não 

dá tempo (Cristiane, entrevista, 2020b, grifos meus).  
 

Assim, para além de uma mera diferenciação de tarefas, Cristiane aponta para as 

desigualdades entre as categorias mensalista e diarista em termos de formalização e amparo 

legal. Além disso, existe também um ponto crucial na questão da louça enquanto um exemplo 

da separação entre o que deveriam ser funções de trabalhadoras mensalistas e de diaristas. Ao 

não assumir o trabalho de cuidado de aspectos do lar como roupa de cama, toalhas, itens 

pessoais, louça, etc., em minha análise, há aí uma reivindicação política de distanciamento da 

esfera da intimidade e, assim, a busca por tornar a relação o mais profissional possível. Para o 

Coletivo Tereza de Benguela, esse é um dos aspectos centrais no que concerne ao 

reconhecimento e ressignificação da profissão, como abordarei mais detidamente no Capítulo 

4. Nesse sentido, é importante reiterar, portanto, que o foco desta pesquisa é centrado na 

categoria profissional de diarista/faxineira13, cujas atribuições e relações de trabalho são 

distintas, inclusive por motivos políticos, das trabalhadoras domésticas mensalistas.  

 

2.4 O trabalho doméstico nas ciências sociais e os marcadores da desigualdade  

Assim como apontam diversas autoras e autores14, além de entidades nacionais e 

internacionais15, o trabalho doméstico entrelaça uma série de desigualdades sociais no Brasil e 

no mundo e, como afirma Goldsmith (2013), ele é emblemático no que se refere a diferenças 

de gênero, classe, raça, etnia e nacionalidade. De acordo com Brites (2007), na realização das 

tarefas domésticas por empregadas assalariadas, 

reproduz-se um sistema altamente estratificado de gênero, classe e cor. 

No Brasil, a manutenção adequada desse sistema hierárquico que o 

serviço doméstico desvela tem sido reforçada, em particular, por uma 

ambigüidade afetiva entre os empregadores – sobretudo as mulheres e 

as crianças – e as trabalhadoras domésticas (BRITES, 2007, p. 93). 
Assim, trata-se de um processo amplo de reprodução da desigualdade e de relações de 

poder, uma vez que no Brasil o trabalho doméstico remunerado é historicamente realizado de 

forma majoritária por mulheres negras e pobres, em “um ciclo que descende das relações 

                                                           
13 Ambas as denominações são articuladas pelas interlocutoras sinonimamente. Nesse caso, portanto, do Coletivo 

Tereza de Benguela, cujas trabalhadoras executam serviço de faxina (limpeza dos ambientes) com a frequência 

de trabalhadoras diaristas, é possível utilizar ambas as categorias para se referir a essas profissionais. Tratam-se 

de “diaristas especializadas”, como denomina Fraga (2010). 
14 KOFES, 2001; BRITES, 2007; 2013; GOLDSMITH, 2013; ÁVILA, 2009; GOLDSTEIN, 2009; PEREIRA, 

2012; FRAGA, 2010; MONTICELLI, 2013; GORBÁN, 2012; CANEVARO, 2008; PEREYRA, 2013, e outros. 
15  OIT, 2011, 2012; ONU Mulheres; OIT; CEPAL, 2020; IPEA, 2019; FENATRAD, 2020; DIEESE, 2012, e 

outras. 
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escravistas e historicamente contribuiu para a feminização negra da pobreza” (RIBEIRO, 

2020). As desigualdades racial e de gênero, portanto, são elementos essenciais para 

compreender as dinâmicas em torno do trabalho doméstico na sociedade brasileira, assim como 

as hierarquias entre classes sociais.  

O campo dos estudos sobre trabalho doméstico no Brasil é amplo, interdisciplinar e 

dialoga diretamente com os estudos de gênero, de relações étnico-raciais, sobre formação da 

sociedade brasileira, do mundo do trabalho, do cuidado, e outros tantos campos. Nesse sentido, 

é possível observar que, de modo geral, os estudos acerca do trabalho doméstico remunerado 

apontam para as questões relacionadas às desigualdades e marcadores sociais como gênero, 

raça, classe e nacionalidade. Para além de diferenças, tratam-se de desigualdades, hierarquias 

estruturalmente forjadas e construídas historicamente. Desse modo, não pretendo, portanto, 

traçar um histórico completo dos estudos, nem trazê-los necessariamente em ordem 

cronológica. Mas sim, retomar esses trabalhos a partir dos marcadores sociais, especialmente 

gênero e raça, mas sem desconsiderar as desigualdades de classe, que são aspectos 

fundamentais para a compreensão da realidade brasileira e que perpassam a grande maioria das 

análises sobre o trabalho doméstico remunerado no Brasil. 

Fraga (2010) nos apresenta uma revisão da produção acadêmica sobre o tema do 

trabalho doméstico remunerado nas ciências humanas a partir da diversidade de abordagens 

possíveis que são desenvolvidas nas pesquisas. O autor classifica diferentes tipos de 

perspectivas. Desde abordagens mais quantitativas, baseadas nas estatísticas e índices 

relacionados à execução desse tipo de serviço no Brasil, até o que denomina como “perspectiva 

relacional” (FRAGA, 2010, p. 10), que seriam trabalhos voltados à compreensão das relações 

estabelecidas entre patroas e empregadas, além das perspectivas histórica e legal, por exemplo. 

Monticelli (2013), por sua vez, distingue três diferentes perspectivas adotadas ao longo da 

história dos estudos sobre trabalho doméstico remunerado nas ciências sociais.. A autora 

destaca o campo dos estudos raciais em articulação com o trabalho doméstico remunerado, que 

aponta para as desigualdades raciais e para a herança escravocrata presentes nas relações 

contemporâneas de trabalho doméstico; o campo dos estudos feministas e marxistas, voltados 

em grande parte para a análise da divisão sexual do trabalho e exploração capitalista; e o campo 

dos estudos que enfatizam as subjetividades presentes nas relações estabelecidas por meio e a 

partir do trabalho doméstico remunerado, que tratam de aspectos como a dimensão da 

afetividade nas relações entre empregadoras e trabalhadoras, muitos deles no campo da 

antropologia.  
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A questão da afetividade é bastante marcada nos trabalhos acerca do trabalho doméstico 

remunerado. Como aponta Fraga (2010), essa dimensão não é exclusiva desse tipo de atividade, 

mas se apresenta de forma bastante marcada e específica entre trabalhadoras domésticas e 

empregadoras, especialmente no caso das mensalistas. O convívio cotidiano e as intensas trocas 

entre os atores envolvidos desencadeiam uma série de relações afetivas, de amizade e 

intimidade (BRITES, 2007; GOLDSTEIN, 2009, KOFES, 2001). Esse afeto é permeado 

também por relações de aprendizado mútuo, como nos mostram Brites (2007) e Canevaro 

(2008). O cuidado de crianças por trabalhadoras domésticas, por exemplo, configura-se como 

uma relação em que repertórios culturais da trabalhadora são, muitas vezes, transmitidos às 

crianças, além de todo afeto e carinho (BRITES, 2007).  

A dimensão afetiva também pode ser articulada tanto por empregadoras quanto por 

trabalhadoras. Kofes (2001), por exemplo, demonstra como a amizade com a empregadora é 

apontada na avaliação das empregadas sobre o que seria uma boa patroa. As trocas de presentes 

e favores, adiantamentos, empréstimos etc., são algumas expressões desse tipo de relação mais 

pessoalizada, que podem ser vistas por vezes positivamente (inclusive pelas trabalhadoras), mas 

que também podem representar a não garantia de direitos e a falta de reconhecimento 

profissional. Como ressalta Fraga (2010), a alteração dessas relações mais pessoais e menos 

racionalizadas é uma constante reivindicação dos sindicatos de trabalhadoras domésticas.  

Se por um lado, a questão de ser membro da família e amiga, enfatizada pelas 

empregadas, representa “a procura de um vínculo que garantiria certas condições 

(chegar mais tarde ou sair mais cedo, adiantamentos salariais, acesso a certos bens 

como médicos, assistência legal, financeira etc.)” (KOFES, 2001: 373/374); por outro, 

“enviesa a percepção das relações de trabalho, que, em muitos casos, reverte-se em 

uma forma de não assegurar os direitos” (ÁVILA, 2008: 70) (FRAGA, 2010, p. 133).  
 

No caso dos trabalhos sobre a atuação de diaristas, Fraga (2010) e Monticelli (2013) 

também ressaltam que a questão da afetividade não opera somente nas relações estabelecidas 

no caso de trabalhadoras domésticas mensalistas e, apesar de uma maior racionalidade e menor 

convívio com as empregadoras, as diaristas também, em alguma medida, acessam a intimidade 

e se relacionam pessoalmente com as pessoas que as contratam.  

 Outro aspecto primordial a se considerar sobre a realidade do trabalho doméstico 

remunerado é a extensa feminização da atividade. Como afirma Teresinha Bernardo (2003), “a 

constituição sociocultural da mulher no mundo ocidental aponta que a mulher deve permanecer 

confinada no interior da casa, no espaço privado, como personagem da intimidade, da 

permanência, da continuidade” (BERNARDO, 2003, p. 30).  

Falar sobre trabalho doméstico e de cuidados é falar sobre a vida das mulheres. Quase 

como num passe de mágica, são as mulheres aquelas que, sem qualquer tipo de 

preparação formal, são responsabilizadas – e se responsabilizam – pela execução 
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cotidiana e permanente de atividades como cozinhar, lavar e passar roupas, limpar a 

casa e cuidar de crianças, idosos e doentes (FIGUEIREDO et al, 2019, p. 7).  
 

Como já mencionado, a categoria do trabalho doméstico remunerado é uma das que 

mais emprega mulheres no Brasil, que representam mais de 90% dos trabalhadores do serviço 

doméstico. Além disso, considerando que a taxa de informalidade do setor é de mais de 70%, 

constata-se a vulnerabilidade social a que estão sujeitas essas profissionais.  

Nesse contexto, o trabalho doméstico e de cuidados segue como uma atribuição 

eminentemente feminina, impondo às mulheres uma série de prejuízos – a existência 

da dupla jornada de trabalho, a precária inserção no mercado de trabalho, a menor 

proteção social (especialmente quando os sistemas de proteção se aproximam da ideia 

de seguros sociais, disponíveis apenas àqueles que cumprem um conjunto de 

requisitos no mercado de trabalho) ou as maiores taxas de adoecimento mental. E é 

esse trabalho doméstico que, transposto ao espaço do mercado, ocupa um contingente 

muito expressivo de mulheres, particularmente negras, de baixa escolaridade e 

oriundas de famílias pobres, constituindo-se no maior grupamento profissional para 

as mulheres brasileiras em pleno século XXI. (FIGUEIREDO et al, 2019, p. 8) 
 

Essa realidade pode ser pensada a partir da perspectiva da divisão sexual do trabalho e 

dos estudos feministas que se destacam no cenário das ciências humanas ao denunciar as 

estruturas patriarcais que sustentam a lógica binária de gêneros e seus padrões sociais. De 

acordo com Jurema Brites (2013) e Thays Monticelli (2013), esses estudos surgem 

principalmente nas décadas de 1970 e 1980, quando os movimentos feministas buscavam 

evidenciar questões sobre o trabalho doméstico não remunerado e sua contribuição para a 

“desigualdade sexo/gênero e a subalternidade feminina” (BRITES, 2013, p. 424). Esses 

trabalhos “tinham um forte eixo analítico marxista, já que esse período foi marcado pelas 

insistentes obras acerca do patriarcado e, principalmente, da divisão sexual do trabalho” 

(MONTICELLI, 2013, p. 67).  

De acordo com Hirata e Kergoat (2007), o conceito da divisão sexual do trabalho surge 

nos anos 1970, na França, embasado por movimentos sociais que passaram questionar a 

opressão patriarcal e denunciar a sobrecarga de trabalho doméstico e reprodutivo sobre as 

mulheres; trabalho este realizado de forma gratuita, invisibilizada e naturalizada.  

Pouco a pouco, as análises passaram a abordar o trabalho doméstico como atividade 

de trabalho tanto quanto o trabalho profissional. Isso permitiu considerar 

“simultaneamente” as atividades desenvolvidas na esfera doméstica e na esfera 

profissional, o que abriu caminho para se pensar em termos de “divisão sexual do 

trabalho” (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 597-8).  
Para Brites (2013), inclusive, é justamente esse elo entre o trabalho doméstico não 

remunerado e o trabalho doméstico remunerado que se constitui como uma chave essencial para 

compreendermos a realidade do serviço doméstico no Brasil, assim como para Patricia Hill 

Collins (2019), ao argumentar que análises que conjugam essas duas esferas do trabalho 
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doméstico podem ser muito interessantes para compreender a complexa situação da 

discriminação das mulheres negras no mundo. 

As noções sobre divisão de trabalho e de diferentes atribuições a homens e mulheres a 

partir de perspectivas críticas ao patriarcado nas sociedades ocidentais já estavam presentes 

desde as primeiras décadas do século XX, em trabalhos de autoras como Marianne Weber e 

Simone de Beauvoir. Em “La participación de la mujer en la ciência” ([1926] 2007), Marianne 

Weber aponta que a suposta “falta de interesse” das mulheres por determinadas áreas na Ciência 

também é algo construído social e culturalmente, na medida em que as mulheres são excluídas 

de determinados campos e incentivadas, desde a infância, a se interessar por outros, bem como 

Simone de Beauvoir (1967) ao tratar dos processos de socialização entre os sexos durante os 

primeiros anos da vida. 

Hirata e Kergoat (2007) argumentam que, para além de constatar essa realidade de 

distribuição desigual de funções na sociedade e carga de trabalho, é necessário refletir sobre as 

origens dessas desigualdades, entendidas como um fenômeno sistemático. Além disso, é 

preciso também “articular essa descrição do real como uma reflexão sobre os processos 

mediante os quais a sociedade utiliza essa diferenciação para hierarquizar as atividades, e 

portanto os sexos, em suma, para criar um sistema de gênero” (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 

596). Nesse mesmo sentido, Maria Mies (1981) aponta que, muitas vezes, falar em divisão 

sexual do trabalho pode, equivocadamente, parecer uma mera divisão de tarefas entre colegas 

(homens executam as tarefas “verdadeiramente” humanas: pensar, planejar, executar, produzir, 

etc.; e as mulheres executam as atividades “naturais”: procriar, cuidar, gestar). Segundo ela, no 

entanto, a expressão se refere na verdade a uma lógica hierárquica, assimétrica de dominação 

entre homens e mulheres.  

Nós não estamos questionando ‘quando surgiu a divisão de trabalho entre homens e 

mulheres?’ (Tal divisão é consequência necessária de toda interação dos humanos 

com a natureza). Mas sim: Como essa divisão de trabalho se tornou uma relação de 

dominação e exploração; e por que essa relação se tornou assimétrica e hierárquica? 

(MIES, 1981, p. 69-70, tradução minha). 
 

De acordo com Lira (2013), “constata-se que tais pressupostos imprimem e legitimam 

relações de gênero como relações de poder e desigualdade, onde a domesticidade é um 

componente associado à mulher e à sua história” (LIRA, 2013, p. 5).  Assim, é importante 

destacar também o trabalho pioneiro de Heleieth Saffioti (1979) no Brasil, que buscava 

compreender o fenômeno do trabalho doméstico de modo mais amplo, pensando o desempenho 

desse tipo de trabalho frente ao modo de produção capitalista e a condição das mulheres na 

sociedade de classes. Desse modo,  



42 
 

ao questionar essas opressões, as teóricas feministas buscam a desnaturalização dessas 

desigualdades envolvidas na divisão sexual do trabalho, que está estritamente 

agregada ao âmbito residencial. Outro aspecto importante diz respeito à naturalização 

desse espaço marcado como feminino, e que instituiu historicamente a ligação do 

espaço doméstico e da mulher a dinâmica do cuidado, de modo despolitizado em 

termos de valores econômicos e sociais (MONTICELLI, 2013, p. 58).  
A partir dos anos 1990, a questão da inserção das mulheres de classes médias no 

mercado de trabalho e as discussões sobre o trabalho doméstico assalariado se tornam mais 

evidentes no campo das ciências sociais. Aos questionamentos feministas sobre a divisão sexual 

do trabalho, sobretudo a partir dos anos 1970, atribui-se o aumento do acesso ao mercado de 

trabalho formal do qual algumas mulheres passaram a dispor (MARTINS; DA LUZ; 

CARVALHO, 2010), sendo possível também, em vários casos, a independência financeira e a 

conquista de entrada profissional em áreas até então restritas a homens.  Nesse contexto, 

entretanto, não há necessariamente uma reconfiguração da distribuição de tarefas domésticas 

nos lares entre homens e mulheres. Essa distribuição, na realidade brasileira, acabou recaindo 

em grande parte sobre as empregadas domésticas assalariadas.  

A relação nossa com o movimento feminista nunca foi cordial. Porque, na verdade... 

(hoje a gente já tem mais uma maturidade política, a gente já tem uma visibilidade e 

tal, melhorou). Mas nós mulheres negras sempre fomos o sustento das mulheres 

brancas. Seja pra elas saírem pra ir pra faculdade ou seja pra emancipação das 

mulheres brancas, as negras tiveram um papel fundamental que era cuidar dos filhos, 

cuidar da casa, cuidar da família delas [...] (OLIVEIRA, 2020).  
 

Assim, ao tratar de trabalho doméstico remunerado no Brasil, é necessário pensar não 

somente sobre mulheres em oposição a homens (e as desigualdades no “mundo do trabalho”, 

pensando a divisão “apenas” sexual do trabalho), mas também é preciso considerar as 

diferenças e desigualdades entre as próprias mulheres (KOFES, 2001), uma vez que são elas 

as principais atrizes dessas relações. “Todas as mulheres são oprimidas, mas não da mesma 

maneira, a exploração de classe tradicional (opondo capital/trabalho) interfere na opressão 

patriarcal” (TRAT, 2007, p. 13 apud. ÁVILA, 2009, p. 15).  

A questão racial é também um ponto fundamental na constituição histórica do trabalho 

doméstico remunerado no Brasil. Às desigualdades de gênero, soma-se a discriminação racial 

no caso das mulheres negras, que ficam sujeitas a maiores dificuldades de acesso ao mercado 

de trabalho formal e a menores rendimentos (DIEESE, 2005).  

Fala-se da necessidade da mulher trabalhar fora de casa como forma de facilitar o seu 

processo de libertação; por outro lado, historicamente, a mulher negra sempre esteve 

associada ao trabalho para sua sobrevivência e a sobrevivência do grupo familiar. 

Fala-se da escravidão das tarefas domésticas que fecham a mulher em geral num 

mundo estreito, mas a mulher negra, sem maior motivo de espanto por parte de quem 

elabora esses discursos, é a empregada doméstica, desrespeitada e mal remunerada 

por excelência. Fala-se na necessidade da mulher pensar o seu próprio prazer, o 

conhecimento do corpo, mas reserva-se à mulher pobre, negra em geral, apenas o 

direito de pensar na reivindicação da bica d’água (BAIRROS, 2008, p. 141).  
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Como já apresentado, cerca de 66% das pessoas que trabalham com serviços domésticos 

no Brasil são pretas e pardas, as quais também são a parcela que apresenta os menores 

rendimentos da categoria, tanto entre formais quanto informais. Assim como aponta Luiza 

Bairros (2008), a atribuição dos serviços domésticos às mulheres negras é uma realidade 

construída historicamente no Brasil, e persiste atualmente. Muitas vezes, essa realidade, assim 

como outras demandas das mulheres negras foram invisibilizadas na história dos movimentos 

feministas que se construíram a partir, principalmente, de pautas das mulheres brancas, 

inclusive ao insistir em um entendimento único de gênero e da categoria “mulher” (RIBEIRO, 

2018). Autoras como Butler (2003) e Haraway (2000), por exemplo, já demonstraram como 

esta categoria social é questionável e não se configura na prática como uma identidade social 

única, nem é experienciada da mesma forma por todos os sujeitos assim designados 

socialmente.  

Os ataques sofridos pelo Movimento Feminista na sua fase inicial provocaram a 

necessidade de se construir uma imagem única da mulher, uma mulher em geral e, 

desse ponto de vista, quaisquer tentativas no sentido de particularizar as diferentes 

situações do ser mulher, na sociedade brasileira, eram refutadas veementemente 

porque antes eram vistas como uma ameaça de divisão. Essa mulher compacta 

precisava ser criada naquele momento até como forma de garantia de sobrevivência 

do próprio Movimento (BAIRROS, 2008, p. 142-3).  
 

Nesse sentido, Cidinha da Silva (2018) aponta que a produção acadêmica que 

considerava a interseccionalidade de gênero, classe e raça na desigualdade social no Brasil 

começa a surgir a partir dos trabalhos de Lélia Gonzales na década de 1970. Seu pensamento 

foi precursor no cenário brasileiro e influenciou muitas outras intelectuais, além da 

consolidação do movimento feminista negro nas décadas seguintes (SILVA, 2018). Maria 

Aparecida Bento (1995) aponta que os estudos publicados dos anos 1980 e 1990 começam a 

dar algum destaque às desigualdades raciais e de gênero no mercado de trabalho, enfatizando 

as mulheres negras enquanto a camada da população que “mais precocemente ingressa no 

mercado de trabalho e o que mais tempo nele permanece e também o segmento que mais investe 

na escolarização e o que menos retorno tem do aumento de sua qualificação e o que sofre as 

mais altas taxas de desemprego” (BENTO, 1995, p. 480-81).  No entanto, Bento, em 1995, 

também destacou que  

Há décadas a mulher negra vem sendo apontada como aquela que experimenta a maior 

precariedade no mercado de trabalho brasileiro. Entretanto, os estudos que 

aprofundaram a perspectiva de gênero raramente levam em consideração a variável 

cor. Frequentemente tais estudos homogeneizam a força de trabalho tratando-a como 

se o fator racial inexistisse enquanto diferencial de direitos ou como se as 

especificidades que afetam a mulher negra pudessem ser esgotadas no quadro dos 

problemas gerais concernentes às mulheres (BENTO, 1995, p. 459).  
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Em relação às pesquisas sobre trabalho doméstico remunerado, muitos trabalhos 

indicam a herança escravocrata como um fator essencial para se pensar as origens das 

desigualdades e opressões a que estão sujeitas as mulheres negras, que representam a maior 

parte das trabalhadoras desse setor. Como apontam Monticelli (2013), Kofes (2001; 1990), 

Brites (2007), Souza (2018), D. Ribeiro (2020), S. Ribeiro (2018), Ávila (2009), B. Pereira 

(2011), V. Pereira (2012), e tantos outros, as origens do trabalho doméstico remunerado e suas 

práticas operadas contemporaneamente remontam a uma herança escravocrata e ao período pós-

abolição no Brasil16. Ávila (2009) argumenta que este é um debate ainda desafiador para as 

ciências sociais: 

Escravidão e emprego doméstico estão historicamente associados no caso do Brasil. 

A relação de servidão como parte do trabalho doméstico, e como elemento das 

relações sociai de sexo, é um problema levantado por Hirata (2004). Assim, a questão 

da escravidão constrói um sentido histórico que dá significado até hoje ao emprego 

doméstico, assim como o trabalho doméstico como relação de dominação dos homens 

sobre as mulheres transpõe para o emprego doméstico o problema da servidão. O que 

quero frisar é a relação escravidão/servidão como desafio para a reflexão sociológica 

(ÁVILA, 2009, p. 36). 
Como aponta Kofes (2001), essa associação não se trata, no entanto, de delimitar uma 

relação direta e linear entre as relações senhoriais desempenhadas no período escravocrata e as 

relações atuais entre patrões e trabalhadoras, mas sim fazer um recuo histórico que permite 

identificar determinadas estruturas que fundamentam esse tipo de atividade ainda hoje no 

Brasil. De acordo com Ribeiro (2018),  

Todo o imaginário que retira a subjetividade dos nossos corpos 

permanece presente em pleno século XXI. Depois da abolição da 

escravidão, a mão de obra negra continuou abundante e sem 

qualificação que possibilitasse mobilidade social, e no entanto o lugar 

da exploração foi mantido. Dados do Fórum Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) evidenciam essa realidade 

ao apontar que 67% dos trabalhadores domésticos menores de idade no 

Brasil são negros, sendo 93,7% meninas (RIBEIRO, 2018, p. 268). 
 

Assim, o trabalho doméstico remunerado é ainda hoje um dos segmentos profissionais 

que mais emprega mulheres negras, principalmente pobres, com baixa escolaridade e habitantes 

de periferias nos centros urbanos. Para Monticelli (2013), “a falta de reconhecimento trabalhista 

desse setor profissional é, em parte, consequência da tradicional marginalização de suas 

executoras”. Para essa autora, o alto índice de informalidade do setor reafirma o baixo impacto 

dos direitos conquistados por lei nas práticas cotidianas, assim como apontado por Creuza 

Oliveira (2020), ao analisar os impactos da Lei nº 150/2015. “Existe uma relação mais moderna 

                                                           
16  Os estudos de Sandra L. Graham (1992) sobre esse período no Rio de Janeiro e a situação dos trabalhadores 

domésticos naquela época são de grande importância para compreender melhor o cenário que se figurava no 

Brasil no final do século XIX. 
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em termos contratuais, mas os reconhecimentos dos direitos de cidadão desta categoria ainda 

nos demonstram que o tradicionalismo persiste em nossa sociedade (BRITES, 2000)” 

(MONTICELLI, 2013, p. 21).  

Nesse sentido, portanto, o longo período da escravidão na história brasileira e a forma 

como se deu o processo de abolição deixaram marcas profundas na origem e na continuidade 

das desigualdades raciais no Brasil, em que a população negra sempre esteve prejudicada e 

sujeita à marginalização, à pobreza e às dificuldades de ascensão social e valorização 

profissional.  

A escravidão doméstica não impõe sua marca apenas no fazer, mas também nas 

atitudes e no comportamento daqueles que, na família, se socializam para o mando e 

para a disponibilidade de alguém que lhes atenda a vontade. 
A escravidão é um tempo historicamente superado. Mas, nos tempos atuais, as 

empregadas domésticas ainda estão profundamente imbricadas na organização do 

doméstico - no início deste século, principalmente nas classes superiores; e, depois, 

com o crescimento das classes médias, aí também elas foram incorporadas.  
Evidentemente, não estou subsumindo a existência do emprego doméstico à 

escravidão. Outras sociedades o tiveram, ou o têm, sem que tenham passado por um 

período escravista. Entretanto, a escravidão deixou suas marcas na organização 

doméstica e familiar, marcas que podem ser atualizadas pela presença das empregadas 

domésticas: a relação entre trabalho manual e escravos, por exemplo (KOFES, 2001, 

p. 136).  
Para as mulheres negras, o trabalho doméstico ainda é um dos principais caminhos para 

o mercado de trabalho e essa é uma realidade que vem sendo questionada há várias décadas 

pela academia e pelos movimentos sociais, que seguem na luta pela melhoria das condições de 

vida e de trabalho dessa população.  

Hoje nós lutamos para que as nossas jovens negras tenham a oportunidade de ter o 

direito de escolher qual a profissão que ela quer exercer. Ela pode ser até doméstica, 

mas ela não deve estar só restrita ao trabalho doméstico, só ao que cabe ao trabalho 

doméstico. Mas a gente quer que as mulheres negras, a nossa juventude, tenha 

oportunidade de fazer o que ela quiser. Ou seja, lugar de mulher é onde ela quiser, né? 

(OLIVEIRA, 2020).  
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Capítulo 3: Sobre a prática das relações 

 

Neste capítulo, busco apresentar a forma com que se constroem as relações entre clientes 

e trabalhadoras do Coletivo, bem como são organizadas e estabelecidas as regras e condições 

para a contratação. O objetivo é compreender como a proposta anti exploração é operada na 

prática, inclusive em situações de conflito. Apresentarei as integrantes do Coletivo que foram 

entrevistadas, bem como algumas clientes com quem tive a oportunidade de conversar. As 

interlocutoras foram questionadas sobre diversas questões, como as experiências anteriores 

sobre trabalho doméstico, sua classificação socioeconômica, como se autodeclaram 

racialmente, com quem residem, como tem sido a experiência com o Coletivo, seja contratando 

ou como membro, dentre outras. Infelizmente, as entrevistas presenciais não foram possíveis e 

nem todas essas pessoas puderam conversar por chamada de vídeo, que seria a opção mais 

adequada nesse caso. Assim, tentei trazer algum sentido ao costurar as informações trazidas 

pelas diferentes interlocutoras, sob diferentes formatos e tempos de entrevista, além das 

observações e escutas feitas em campo, buscando construir uma narrativa que, de forma não 

necessariamente linear, possa minimamente expressar alguns aspectos fundamentais e 

cotidianos dessas relações.  

 

3.1 Mapeando o Coletivo: quem são as faxineiras  

O Coletivo Tereza de Benguela, como já mencionado, não se trata de uma agência de 

faxina ou de empregos. Não há cargos ou hierarquias no sentido de chefia e subordinadas. 

Consiste, entretanto, em uma auto organização de mulheres que, desde o surgimento do 

Coletivo, atuam de forma conjunta para gerir e compartilhar não só oportunidades de faxina e, 

portanto, geração de renda, mas também trocas de experiências e a busca pelo reconhecimento 

e valorização da profissão. Essa união e articulação trazem benefícios tanto para membros 

quanto para clientes que contratam os serviços do Coletivo.  

É inevitável, contudo, destacar o lugar de liderança e gestão que Cristiane ocupa na 

organização, sobretudo para compreendermos a atuação do Coletivo desde o seu surgimento. 

Seu papel no Coletivo é fundamental não só para o funcionamento do mesmo, mas também 

para as formulações políticas que envolvem a prática das relações estabelecidas entre 

trabalhadoras e clientes e entre Coletivo e sociedade. Sua história de vida se entrelaça com a 

história e também com os princípios e reivindicações políticas da organização.  

Cristiane tem 40 anos, é uma mulher negra, lésbica, esquisoafetiva e autista. Possui 

curso superior e trabalhou durante vários anos como analista fiscal e financeiro. Em 2013 
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passou por uma série de questões pessoais e de saúde mental que foram decisivas para que 

tivesse que deixar o trabalho na área financeira e não conseguisse mais manter empregos 

formais. Como alternativa, encontrou nas faxinas uma forma de conseguir renda trabalhando 

autonomamente. Como já mencionado, em 2015 o Coletivo Tereza de Benguela surge a partir 

de uma série de denúncias de exploração e discriminação de trabalhadoras domésticas em um 

grupo de Facebook voltado para a geração de renda entre mulheres. Cristiane foi uma das 

pessoas que estavam presentes na discussão e no início da articulação entre mulheres que mais 

tarde se tornaria o Coletivo Tereza de Benguela. Como ela mesma ressalta em entrevista, essa 

articulação foi em boa medida sua iniciativa, ao repassar as suas próprias faxinas a outras 

trabalhadoras.  

Nesse contexto, Cristiane funda o Coletivo e hoje desempenha um papel de liderança e 

de gestão administrativa da organização. Ela é responsável pelo contato com clientes e 

faxineiras. É ela que realiza toda a comunicação com as pessoas que desejam contratar os 

serviços do Coletivo. Por telefone ou Whatsapp, ela negocia com clientes os valores e serviços 

a serem prestados, designa qual faxineira vai assumir quais diárias a partir da agenda e horários 

disponíveis, recebe feedbacks, queixas, enfim, é responsável por toda a mediação e contato 

entre clientes e faxineiras. Uma das regras do Coletivo, inclusive, é que a única pessoa que 

possui o contato das faxineiras é a própria Cristiane. As clientes não têm acesso ao telefone das 

trabalhadoras que os atendem, à exceção de algumas situações. Por exemplo, quando uma 

cliente e Dona Patrícia, uma das faxineiras do Coletivo, trocaram telefones porque a cliente 

poderia ajudar a conseguir um emprego para um de seus filhos17. Situação que não se relaciona 

aos serviços do Coletivo nem à atuação de Dona Patrícia como faxineira ou da cliente como 

contratante. Essa regra é mantida por alguns motivos, dentre eles a tentativa de evitar que as 

clientes façam combinados ou contratações “por fora” e também, de acordo com o que pude 

interpretar das observações de campo, para garantir a preservação da privacidade das 

trabalhadoras.  

Além disso, uma cliente nem sempre será atendida pela mesma faxineira em todas as 

vezes que solicitar algum serviço, devido à disponibilidade de horários e compatibilidade de 

agenda tanto de clientes quanto de faxineiras. Há, no entanto, uma tendência a designar as 

mesmas pessoas para as mesmas residências, sobretudo entre clientes que contratam 

periodicamente, e não de forma esporádica. Porém, pode acontecer de haver alguma troca entre 

as meninas do Coletivo. Ademais, em alguns casos, pode acontecer também situações em que 

                                                           
17  Situação relatada em uma das reuniões que pude acompanhar presencialmente. 
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mais de uma faxineira vá atender um único cliente, como quando a casa é muito grande ou a 

demanda de serviço é muito alta e, assim, é compartilhada entre duas pessoas.                      

Carol, Dona Patrícia e Ângela, faxineiras do Coletivo com quem tive a oportunidade de 

entrevistar além de Cristiane, conheceram a organização por meio das redes sociais, 

especialmente o Facebook.   

Eu cheguei no Coletivo através de uma ex-namorada minha que conhecia a Cristiane, 

que conhece a Cristiane, mas não conhecia o Coletivo. Aí a Cristiane fez uma 

postagem no Facebook, aí ela me mostrou e eu me interessei, porque eu já tava aqui 

em Belo Horizonte passando uns meses e decidi que eu queria trabalhar, então surgiu 

essa oportunidade, eu marquei um bate-papo com a Cristiane, nós conversamos e eu 

gostei da iniciativa do Coletivo e quis participar (Carol, entrevista, 2020).  
 

Carol tem 29 anos, é do Rio de Janeiro e trabalha com o Coletivo há cerca de um ano e 

meio. Não tem filhos e mora sozinha. Veio para Belo Horizonte inicialmente para passar férias, 

mas decidiu começar uma graduação e acabou ficando na cidade. Antes de trabalhar como 

faxineira, Carol atuava como gerente em um centro de reciclagem no Rio de Janeiro, mas se 

via em uma situação de vulnerabilidade e risco.  

Agora eu tô aqui, trabalhando, né, e estudando e tô tocando minha vida. E antes do 

Coletivo, eu trabalhava… eu tive diversos empregos, mas o recente eu era gerente 

numa reciclagem lá no Rio de Janeiro. Eu decidi sair de lá porque me deixava muito 

vulnerável, porque eu corria o risco inclusive de ser presa. Eu não tinha nada a ver 

com o rolê deles, mas eu preferi sair dali do que tipo com 29 anos ser fichada. Pra 

mim não era jogo, e isso não valia o salário que eu ganhava lá. Então eu decidi sair e 

tentar outras coisas. E antes disso eu era empregada doméstica, eu trabalhei 2 anos 

numa casa de família, de 2014 a 2016 (Carol, entrevista, 2020). 
 

Carol é, atualmente, a pessoa mais jovem do Coletivo e, assim como as outras 

integrantes, já possuía experiência com trabalho doméstico remunerado antes de conhecer a 

organização. Apesar de gostar da profissão e do trabalho como diarista, Carol está cursando 

faculdade em Gestão de Recursos Humanos e pretende mudar de carreira quando se formar. 

Pude conhecê-la pessoalmente durante as reuniões e no curso presencial do qual participamos. 

Inicialmente, quando estávamos marcando o nosso primeiro encontro, Cristiane se referiu a 

Carol como a pessoa que coordenava o Coletivo junto com ela, demonstrando que também 

desempenha um papel muito importante na organização. Além disso, Carol é sempre muito 

elogiada por seu trabalho e consegue manter uma quantidade razoável de clientes fixas, o que, 

segundo ela, tem relação com a maneira que ela própria consegue transmitir a suas clientes a 

proposta do Coletivo e os princípios da não exploração do trabalho doméstico remunerado e da 

valorização e reconhecimento de si como profissional.  

Dona Patrícia, outra integrante que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, faz 

parte do Coletivo há pouco mais de um ano. Conheceu a organização também pelo Facebook. 

Tem 56 anos, é solteira, possui ensino fundamental incompleto, tem quatro filhos e mora 
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sozinha. Possui também uma longa trajetória de experiência com serviços domésticos e afins, 

e não pretende mudar de carreira.  

Meu trabalho como diarista ou trabalhadora doméstica, acho que resume todos os 

serviços gerais né, começou na infância, né. Antes do Coletivo eu trabalhei em casas 

de família. Gosto do meu trabalho como diarista sim. Tive outro emprego em outras 

áreas, mas 80% ligado a serviços gerais. Acho que não pretendo trocar de emprego 

não, porque é uma coisa que a gente percebe que sei lá, não compensa (Patrícia, 

entrevista, 2020). 
 

Segundo ela, as vantagens de se estar no Coletivo são inúmeras, e aponta, inclusive, a 

liderança de Cristiane, “uma pessoa espetacular”, como um ponto muito positivo. Infelizmente, 

não consegui entrevistá-la por chamada de vídeo ou presencialmente, mas pude conhecê-la 

pessoalmente e também entrevistar algumas clientes que contratam seus serviços.  

Assim como Dona Patrícia, Ângela também começou a trabalhar com serviços 

domésticos na infância. “Meu pai me deu para uma mulher para morar e trabalhar” (Ângela, 

entrevista, 2020). Ângela tem 50 anos e há 40 atua como diarista. Trabalhou em casa de família 

(empregada mensalista) apenas no início da profissão e também teve experiências de trabalho 

em outros setores. É viúva, tem três filhos e mora com a mais nova, de dez anos. É uma das 

integrantes mais antigas do grupo, do qual faz parte há cerca de cinco anos. Ângela conheceu o 

Coletivo também pelo Facebook, no grupo “Juntas Geramos Renda”. Segundo ela, atualmente 

está menos atuante na organização. “Só tenho contato com a Cristiane. Já não participo tão 

ativamente no Coletivo. De início eu treinava as meninas, levava comigo para ensinar e avaliar 

se sabiam fazer o trabalho” (Ângela, entrevista, 2020). Talvez por isso, inclusive, eu não tenha 

a conhecido pessoalmente, nas reuniões e encontros presenciais, antes da pandemia de Covid-

19. Pude entrar em contato com ela somente pelo Whatsapp por meio do grupo do Coletivo.  

Todas as integrantes com quem pude conversar apontaram a importância do Coletivo 

como um espaço de segurança e de valorização de seu trabalho. Com grande profissionalismo, 

essas mulheres atuam de forma a não só garantir a qualidade dos serviços prestados, mas 

também respeito e reconhecimento enquanto trabalhadoras tão dignas de direitos e 

reconhecimento quanto quaisquer outros trabalhadores e trabalhadoras. Essa perspectiva, 

mesmo que expressada de outros modos, se relaciona ao debate sobre as políticas públicas e 

legislações acerca do reconhecimento das trabalhadoras domésticas remuneradas, 

especialmente diaristas, como sujeitas aos direitos trabalhistas previstos na Constituição. Como 

veremos adiante, a atuação das trabalhadoras do Coletivo expressa, a todo momento, essa 

reivindicação por valorização e respeito, sobretudo na relação com as próprias clientes. 
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3.2 Pensando a perspectiva das clientes: por que escolher o Coletivo 

Muitas das contratantes entrevistadas apontaram a proposta do Coletivo de valorização 

das trabalhadoras e de auto-organização entre mulheres como principais motivos por terem 

escolhido contratar o Tereza de Benguela e não outro serviço de faxina. Existem várias 

empresas de agenciamento de diaristas e faxineiras domiciliares em Belo Horizonte e região 

metropolitana, além das muitas trabalhadoras que oferecem serviços de forma autônoma. De 

acordo com as interlocutoras do Coletivo, algumas agências chegam a receber mais de 50% do 

pagamento realizado pela faxina. Há inclusive uma empresa que oferece serviços de faxina por 

meio aplicativo de celular, disponível em diferentes cidades do país, tendo sido fundada em 

Belo Horizonte, onde opera sua matriz. Sob o slogan “A SEGURANÇA que você procura, está 

aqui!” (sic), essa empresa apresenta em seu vídeo institucional o seguinte texto, aqui transcrito, 

acompanhado por uma série de ilustrações:  

Dona Maria estava exausta, completamente sobrecarregada, pois tinha que trabalhar, 

cuidar dos filhos, do marido, fazer compras, preparar a comida, e ainda por cima 

arrumar um tempo para lavar, varrer, esfregar e aspirar a sua casa. Até que um dia ela 

ficou sabendo da [EMPRESA], que com apenas um click mudou a vida dela para 

sempre. Agora, de forma rápida, prática e segura, ao clicar na tela uma faxineira é 

enviada para a porta de sua casa! Faça como Dona Maria, adquira mais tempo, 

qualidade de vida para seus projetos e família. Por que perder tempo arrumando a casa 

se nós fazemos isso por você? [EMPRESA]: O poder de mudar a sua casa ou empresa 

em apenas um click! 
 

Nesse sentido, observa-se que o mote da propaganda desta empresa é justamente a 

sobrecarga das mulheres em relação ao trabalho doméstico não remunerado e as duplas ou 

triplas jornadas, considerando a carreira profissional, as tarefas do lar, o cuidado de pessoas, 

etc. Esta realidade, presente na vida de muitas mulheres no Brasil e no mundo, é fundamentada 

por relações de divisão sexual do trabalho, como mencionado no Capítulo 2. De acordo com 

Hirata e Kergoat (2007),  

As mulheres das sociedades do Norte trabalham cada vez mais e, com uma frequência 

cada vez maior, são funcionárias e investem em suas carreiras. Como o trabalho 

doméstico nem sempre é levado em conta nas sociedades mercantis, e o envolvimento 

pessoal é cada vez mais solicitado, quando não exigido pelas novas formas de gestão 

de empresas, essas mulheres para realizar seu trabalho profissional precisam 

externalizar “seu” trabalho doméstico. Para isso, podem recorrer à enorme reserva de 

mulheres em situação precária, sejam francesas ou imigrantes (HIRATA; KERGOAT, 

2007, p. 601). 
Essa “externalização” do trabalho doméstico apontada pelas autoras ao tratar das 

mulheres francesas e dos países do Norte é uma realidade observável também em outros 

contextos, como das migrantes latino-americanas em países da Europa ocidental evidenciado 

pela pesquisa de Gutiérrez-Rodríguez (2010), e também em outros trabalhos que enfatizam o 

contexto brasileiro. Com a intensificação da entrada de muitas mulheres no mercado de trabalho 
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produtivo, uma vez que o trabalho reprodutivo e de cuidado são menosprezados frente ao que 

o sistema capitalista culturalmente consolidou como “produtividade” ao longo de sua história 

(MIES, 1981; GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ, 2010), a demanda pela execução das tarefas 

domésticas aumenta. Assim,  

poderíamos dizer que devido à necessidade de uma faxineira ou de cuidadora, os 

domicílios privados da classe média profissional abrem-se a um grupo social ao qual 

não possuem qualquer forma de vinculação. Neste espaço, empregadoras e 

trabalhadoras domésticas encontram-se como duas mulheres que vivem em espaços 

divididos e regidos por escalas de tempo e exigências profissionais diferentes. Em seu 

encontro, essas duas mulheres articulam e negociam seus desejos, necessidades e 

momentos de identificação e des-identificação. Elas compartilham alguns aspectos 

relacionados à construção social e atribuição de “feminilidade” nos domicílios. No 

entanto, esse ponto comum de partida é interrompido pelas hierarquias sociais que 

estruturam seu encontro (GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ, 2010, p. 9-10, tradução 

minha). 

É importante considerar, entretanto, que, como destaca Brites (2013), diferentes 

configurações de família e de distribuição de tarefas domésticas podem ocorrer e devem ser 

consideradas nesse cenário, inclusive a atuação dos homens e dos meninos. Porém, é inevitável 

constatar a persistência da feminização do trabalho doméstico no Brasil, seja remunerado ou 

não. Além disso, Kofes (2001) demonstra que não necessariamente a contratação de uma 

trabalhadora doméstica remunerada acontecerá somente em casos em que a dona da casa 

trabalha fora ou em que esse sempre seja o motivo para a contratação. Segundo ela, 

(...) a existência da empregada não está sempre vinculada à profissionalização da 

mulher ou ao exercício de atividades fora de casa. Ou seja, se a empregada desobriga 

das atividades domésticas (mais ou menos) as mulheres de classes média e superior, 

a presença delas não se explica por essa razão. As empregadas domésticas antecedem, 

como existência histórica e como razão de existência, essa necessidade funcional 

(KOFES, 2001, p. 217).  
 

Assim, sob diferentes possibilidades de contextos e circunstâncias, o trabalho doméstico 

pode ser externalizado, transferido a uma outra pessoa, uma trabalhadora remunerada. Tal 

situação é, inclusive, propagandeada por esta empresa de agenciamento de faxineiras. A partir 

deste exemplo e também de outros elementos, é possível notar que a proposta dessas empresas 

difere em vários aspectos do projeto político e da proposta profissional do Coletivo Tereza de 

Benguela. O profissionalismo e a organização reiterados por essas agências, em geral, são 

voltados para obter o interesse das clientes contratantes, assegurar-lhes confiabilidade e 

segurança sobre a capacitação e moralidade das trabalhadoras, e não necessariamente a 

valorização das profissionais. Como aponta Oliveira (2007),  

É possível dizer que ao longo do tempo às empresas, cada vez mais intensamente, se 

atribuiu o papel de fornecer aos empregadores garantias acerca de suas respectivas 

contratações e parece que é com base nesse princípio que tem se dado atualmente a 

expansão e a diversificação dos serviços disponibilizados pelas mesmas. O 

oferecimento de uma trabalhadora doméstica com certificado de “profissional” vem 

ao encontro da demanda por segurança que emerge entre os empregadores que não se 
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mostram dispostos a colocar “qualquer” pessoa dentro de suas respectivas casas 

(OLIVEIRA, 2007, p. 46-47).  

Além disso, enquanto empresas privadas, essas instituições objetivam a geração de 

lucros e ampliação de mercado consumidor, o que não converge com a proposta de organização 

autogestionada, sem fins lucrativos e cuja remuneração é direcionada unicamente à 

trabalhadora18. Outro aspecto interessante a se mencionar é que não há questionamentos sobre 

gênero, desigualdades de classe, nem sobre relações étnico-raciais. Pelo contrário, há inclusive 

um reforço de uma perspectiva de gênero binária, em que as tarefas domésticas são atribuídas 

às mulheres, além de uma lógica que prevê subordinação e determinadas noções de moralidade, 

em que as trabalhadoras devem demonstrar asseio, “boa apresentação”, discrição e 

subordinação na relação com as empregadoras. Uma das agências de trabalho doméstico de 

Belo Horizonte, inclusive, em seu material explicativo sobre o processo de contratação, afirma 

que será garantido ao contratante “conhecer melhor a candidata”, e saber mais sobre aspectos 

de sua vida como “onde mora, com quem mora, há quanto tempo, se tem filhos, namorado, 

esposo, com o que ele trabalha, com quem ficam seus filhos para que ela possa trabalhar” (sic). 

Ademais, a branquitude é associada ao ideal de “boa aparência”, associação historicamente 

realizada no Brasil (DAMASCENO, 2013), uma vez que as trabalhadoras são frequentemente 

retratadas nas páginas institucionais como mulheres jovens e brancas. Entender melhor, 

portanto, quais os motivos apontados pelas clientes entrevistadas para a contratação do Coletivo 

em detrimento de outras instituições ou prestadores de serviço configura-se como um aspecto 

chave para compreender também quem são as pessoas que contratam e qual o alcance político 

da proposta do Tereza.  

Como já ressaltado, as redes sociais possuem um papel fundamental para a manutenção 

e funcionamento do Coletivo, e várias clientes relatam que conheceram a organização através 

do Facebook ou Instagram, seja por compartilhamentos de amigos ou procura por esse tipo de 

serviço em grupos online. Nathália, por exemplo, tem 36 anos, é branca, não tem filhos e mora 

sozinha. Possui pós-graduação, é advogada e atua como chef de cozinha. “Eu conheci o 

Coletivo Tereza de Benguela através do Instagram, através de um post de uma amiga minha 

que tinha visto no jornal do MGTV. Fez um post, um stories, e eu fui lá conferir” (Nathália, 

entrevista, 2020). Cássia, 40, psicóloga, relata também que conheceu o Coletivo inicialmente 

pela indicação de uma colega de trabalho e, em seguida, teve maior contato nas redes sociais.  

Então, eu conheci o coletivo porque eu tenho uma amiga, uma conhecida, que já 

trabalhou comigo quando eu trabalhei no Estado, que me apresentou o Coletivo. A 

gente foi, a gente atuou junto numa instância de debate de direitos humanos, e aí ela 

me apresentou o coletivo. Aí esse ano, ano de pandemia, quando eu precisei assim de 

                                                           
18 Com exceção dos 12% referentes à manutenção do Coletivo, que é pago pelas próprias trabalhadoras. 



53 
 

contratar serviço de faxina eu acabei entrando em contato com ela, mas aí por meio 

das mídias digitais. Meu primeiro, eu já tinha ouvido falar do coletivo há mais tempo, 

mas eu fui contratar mesmo o serviço, se eu não me engano, algo junho, julho talvez, 

porque eu fiz aquela... na época que eles estavam organizando esses apoios 

antecipados, né, assim, agendamentos, né, que as atividades foram todas suspensas 

(Cássia, entrevista, 2020). 
Outro exemplo interessante a mencionar é o de João e sua mãe, Tânia. João tem 29 anos, 

é recém graduado e é autônomo. É negro, de classe média, não tem filhos e vive com a mãe e 

uma irmã na cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Ele conheceu o 

Coletivo pelo Facebook e pela indicação de amigos, e foi responsável pelo contato com a 

organização para realizar a negociação e orçamento. Tânia tem 53 anos, é branca e trabalha 

como vendedora. Segundo ela, poucas foram as vezes que contratou alguém para realizar o 

serviço doméstico, mas que recentemente sentiu essa necessidade pelo cansaço e desgaste físico 

decorrente do trabalho como vendedora e pelo avançar da idade. Eles contam que a própria 

família sempre realizou as tarefas de limpeza e cuidado da casa, e contratam os serviços do 

Coletivo esporadicamente, apenas quando sentem necessidade de uma limpeza mais 

especializada.  

J - É, de modo geral assim a gente sempre limpou a nossa própria casa assim, então 

isso é uma coisa também nossa de prazer também né, de cuidar da própria casa. 

Sempre foi um hábito nosso, assim. Mas aí como a gente, eu acho assim, a gente foi 

se mudando pra casas maiores, a medida com que a gente foi ascendendo, foi tendo 

mais dinheiro mesmo, poder pagar uma casa melhor de aluguel, mais móveis, mais 

objetos, e logo mais janelas, e aí com a rotina do dia-a-dia a gente meio que dava conta 

aos sábados da casa, aí ia passando, sei lá, cinco meses e aí ficava muito engordurado 

e tal. E aí a gente falou “vamo chamar alguém, que tenha, enfim, competência pra 

fazer isso também e nos ajudar”.  
[...] 
J - É, da minha percepção assim, a única mulher que tinha vindo aqui antes da Patrícia 

era uma amiga da minha mãe, uma conhecida da minha mãe. E ela tava desempregada, 

e fazia esse serviço, mas nem era a profissão dela assim, eu acho. E eu sinto uma 

diferença técnica assim, eu acho que tanto a Patrícia quanto a outra mulher que veio 

passar roupa acho que tem um caráter… também o contato com o Coletivo dá um 

caráter mais profissional assim e enfim, eu acho que essa é a minha percepção.  
 

T - É, tem o lado profissional né, o lado que elas tão aqui pra cumprir a carga horária 

delas, e chegar e fazer o serviço direitinho, tipo uma empresa mesmo. A mulher que 

trabalhava aqui era mãe de uma amiga minha. Tava precisando, tava desempregada, 

então acabei chamando ela pra vir dar umas faxinas aqui. Agora o pessoal do Coletivo 

não. É diferente, eles têm o compromisso de ser uma empresa de vir cumprir a carga 

horária direitinho e arrumadinho (João e Tânia, entrevista, 2020). 
 

Assim como esta família, outras clientes já haviam tido outras experiências com 

contratação de trabalho doméstico, em geral trabalhadoras independentes e contratadas por 

indicação de amigos, familiares ou vizinhos. Grande parte das entrevistadas também apontaram 

justamente o caráter político e social da proposta do Coletivo sobre valorização das 

trabalhadoras como motivo para a escolha desta organização, como já mencionado.  
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Eu até tinha uma faxineira que vinha na minha casa, foi uma indicação, né, ela fazia 

faxina na casa da minha tia e ela fazia aqui também, mas ela morava em Nova Lima, 

pra ela ficou difícil; e eu gosto da ideia do Coletivo, eu acho que além de serem 

pessoas de confiança, um serviço de qualidade, que eu sei que as meninas são muito 

boas, vão cuidar da minha casa com muito carinho e com muito respeito, eu acho 

também a ideia do Coletivo muito interessante, né. A ideia de mulheres numa 

profissão tão desvalorizada se unirem pra poder oferecer um serviço de qualidade, né. 

Eu sei que o Coletivo tem alguns projetos pra capacitação, tem alguns projetos pra 

ajudar mesmo as meninas. Na pandemia mesmo foi uma forma da gente ver a 

importância de se existir um coletivo, né, elas se ajudaram muito, a gente já conhecia 

também, elas venderam voucher de faxina, vaquinha, de várias formas, e então é por 

isso que eu escolhi o Coletivo. Porque eu gosto da ideia da valorização da profissão, 

eu gosto da ideia delas se organizarem e lutarem mesmo para que a profissão seja 

valorizada (Laura, entrevista, 2020).  
 

Eu conheci o Coletivo há pouco tempo, na verdade, esse mês, e contratei uma vez o 

serviço. E eu conheci através da minha namorada que contratou também uma vez, 

acho que no grupo do bairro dela. Contratei faxina. A minha ideia é contratar 

mensalmente.  
 

Eu escolhi esse por causa da indicação mesmo e eu já tenho uma doméstica 

mensalista, então eu contratei só pra dar um grau maior, ajudar ela lá porque ela já faz 

muita coisa (Elena, entrevista, 2020).  
 

Eu escolhi o Coletivo pelo propósito do Coletivo mesmo, por ser uma rede de apoio 

feminina, por ser uma rede de apoio das comunidades e por todos os propósitos que 

envolvem o Coletivo, né, da força do feminino e principalmente pelo apoio à etnia, 

né.  
[...] Já tive outras experiências sim com colaboradoras que vinham, né, indicadas por 

conhecidos pra faxina geralmente (Nathália, entrevista, 2020). 
 

Então, eu na verdade, eu escolhi porque é um coletivo, assim. É, a minha opção foi 

nesse sentido. De entender[...] a ação coletiva, pra dar suporte a um coletivo de 

pessoas que se organizam nesse sentido, porque tem uma plataforma de organização 

por trás assim, isso a gente pode dizer assim, porque eu entendo que privilegiar ações 

coletivas assim nesse sentido também protege mais a [...] o funcionário assim  
[...] Porque tem essa coisa da organização, porque eu acho que é importante valorizar 

os espaços coletivos mesmo. Porque eu acho que o coletivo ajuda a proteger mesmo, 

assim, profissional, nesse sentido assim, porque ajuda na captação de cliente, ajuda 

na orientação sobre formas de atuar. Se alguma das pessoas passa por alguma situação 

de, de violência no local de trabalho, tem outras pessoas por trás que podem amparar 

[...] na prática o que for preciso fazer. Porque elas tem essas coisa da atuação no 

território. 
[...] Eu tenho uma pessoa que por exemplo que eu já contratei que hoje eu não contrato 

mais, porque ela é muito confusa no trato, pontualidade difícil. Pessoas que não 

cumprem o combinado. Você pede para realizar determinada tarefa e a pessoa não 

faz. Então, já tive esse tipo de conflito. Já troquei de profissional porque não achei 

que o trabalho não tava bom. Chega em casa e oque você tinha pedido para fazer tava 

feito mas não tava bem feito (Cássia, entrevista, 2020). 
 

Eu escolhi o Coletivo pelo cunho social assim mesmo. Eu sabia que o Coletivo tinha 

uma pegada de preservar os direitos das domésticas e autônomas e também tinha uma 

discussão de raça assim né, de raça e gênero de fundo assim, né. Era o que eu sabia, 

pessoas que eu confiava, e eu falei assim “bom, então vou fazer esse rolê com elas por 

causa dessa proteção talvez que o Coletivo possa dar pras pessoas” (João, entrevista, 

2020). 
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Como é possível observar nesses relatos, o aspecto político sobre valorização das 

trabalhadoras e do apoio entre mulheres, além da discussão sobre relações étnico-raciais, são 

pontos fundamentais na escolha do Coletivo como serviço a se contratar. Essa preferência, em 

minha análise, corresponde a uma concordância e identificação entre os valores propostos pelo 

Tereza de Benguela e aqueles defendidos pelas próprias clientes.  

[...] por ser um coletivo feminino de ajuda mútua espero que cada vez cresça mais, 

tenha mais adeptos, que a gente possa enxergar nessas redes de apoio uma forma de 

nos apoiar enquanto mulheres né, enquanto as que são mães de família e que precisam 

construir suas vidas aí saindo de casa todo dia, muitas vezes em situações adversas e 

preconceituosas. Que essas redes sirvam pra que nossas vozes falem cada vez mais 

alto e pra mais gente (Nathália, entrevista, 2020).  
 

Porque o que eu vejo é que é uma profissão desvalorizada e não deveria né, que são 

as pessoas que cuidam da nossa casa, são as pessoas que cuidam do espaço que a gente 

vive e fazem um trabalho que às vezes a gente não tem tempo pra fazer ou a gente não 

quer fazer, então dou muito valor a elas e eu acho importante existir um coletivo pra 

isso. Eu gostaria muito que ele crescesse, que as meninas conseguissem, acho que a 

pandemia deu uma atrapalhada aí nos planos delas, mas de capacitar as meninas, até 

de entender assim né se aquele é um espaço transitório ou se é um espaço definitivo. 

Então eu sei que tem meninas que querem fazer faxina, e gostam e não seguir naquilo, 

mas tem umas que fazem e fazem faculdade paralelo e desejam ir pra outra profissão. 

Então eu acho que o Tereza pode ser um espaço de acolhimento, um espaço de 

orientação, que, por muitas vezes, nós mulheres não temos né. [...] das nossas 

dificuldades. Então o meu comentário é só um elogio ao projeto, que eu espero que aí 

no pós pandemia consiga se desenvolver e mais pessoas aderirem no desenvolvimento 

das meninas, que eu acho que falta muito isso pra essa profissão (Laura, entrevista, 

2020).  
 

As falas de Nathália e Laura nos trazem uma questão bastante interessante a se pensar, 

além do apoio à proposta do Coletivo sobre valorização das trabalhadoras. Em etnografia 

realizada junto a empregadoras e trabalhadoras domésticas mensalistas em Campinas, Suely 

Kofes (2001) demonstra como as empregadoras tendem a não se identificar com as 

trabalhadoras, mesmo que as envolvidas nessa relação sejam todas mulheres. Segundo ela, “não 

há um auto-reconhecimento de uma identidade social única” (KOFES, 2001, p. 42). Nesse 

sentido, o discurso das empregadoras analisadas por Kofes (2001) reitera um distanciamento 

entre “nós” e “elas”, as trabalhadoras domésticas. Assim, a posição de Nathália demonstra 

justamente como ela, individualmente, mas também considerando as clientes do Tereza em 

geral, apresenta uma maior identificação com as trabalhadoras, incluindo-se, a partir da 

categoria social mulheres, em um mesmo grupo, ainda que amplo e permeado por várias outras 

diferenças.  

Importante ressaltar também que a maioria das clientes são pessoas jovens, que tiveram 

contato com o Coletivo muito em função das redes sociais. Além disso, muitas moram sozinhas 

ou com poucas pessoas na residência, sejam parentes, cônjuges ou colegas de casa. Esse fator, 

inclusive, se relaciona a um dos motivos mais apontados pelas clientes sobre o porquê da 
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contratação de faxina quinzenal ou mensal e não de uma trabalhadora mensalista, que seria a 

falta de demanda por serviços de limpeza mais frequentes. Ademais, o aspecto financeiro 

também se destacou nesse sentido, uma vez que muitas pessoas apontaram não possuir recursos 

para arcar com o pagamento de uma trabalhadora mensalista.  

No meu caso, aqui em casa, por questões financeiras mesmo e por necessidade. A 

gente não tem necessidade de ter uma empregada doméstica mensalista. A partir de 

quinze dias nos atende bem, né, que ela vem e faz uma faxina boa e a gente cuida da 

casa no restante do tempo. Por questões financeiras mesmo fica mais viável pra gente 

ter essa experiência da faxina de quinze em quinze dias (Laura, entrevista, 2020).  
 

A minha mãe tem uma empregada doméstica mensalista. Ela assina a carteira, minha 

mãe é uma senhora de 70 anos de idade, né, assim, que precisa de ajuda na organização 

da casa mesmo, um serviço de limpeza porque de fato ela não vai conseguir fazer 

coisas nesse sentido. Mas nem a minha mãe tem um serviço diário, tipo a funcionária 

da minha mãe não vem todo dia. Ela vem assim três vezes. E aqui em casa é, é uma 

opção mesmo, assim, da gente. A gente faz a manutenção da casa e a gente contrata o 

serviço de faxina de tantos em tantos tempos. Eu acho que tem dois grandes motivos: 

o primeiro é que hoje não tem necessidade de uma pessoa, não tem volume de serviço 

para ter uma pessoa aqui todo dia. Esse é o ponto mesmo. E o outro ponto é o custo. 

A gente não tem condição, com o salário que meu marido tem, de assinar uma carteira 

de um salário mínimo com todas as implicações que isso tem, né. Assim, é, não é nem 

de falar que vale pouco ou não vale. Isso não é a discussão, é uma discussão de que 

hoje a gente não tem salário suficiente pra fazer, assinar carteira, de uma funcionária. 

E hoje, de fato, a gente não tem volume de serviço pra isso. Mas, por exemplo, uma 

contratação semanal, ou uma contratação quinzenal né, assim, uma contratação 

esporádica. Um serviço determinado. Então, por exemplo, às vezes eu preciso de 

contratar alguém aqui pra  limpar a janela. Não é nem para fazer faxina. É pra limpar 

a janela. Ai, mas a pessoa fica oito horas limpando janela. Então tem esses dois pontos 

né, assim. Um ponto que eu acho que não tem, na nossa organização de vida, não tem 

uma necessidade de ter uma pessoa aqui só pra fazer isso. E outra que não tem custo. 

Diferente da minha mãe, por exemplo. A menina que vem, que é a funcionária dela, 

ela arruma a casa, ela faz comida, ela ajuda a minha mãe a fazer compra, que minha 

mãe não consegue sair pra ir sozinha. Ela ajuda a cuidar das plantas dela (Cássia, 

entrevista, 2020).  
 

Nesse sentido, podemos observar que, diferentemente do contexto analisado por Kofes 

(2001) e outros autores como Brites (2007), Goldstein (2009), Gorbán (2012), Pereyra (2013) 

e Canevaro (2008), por exemplo, em que as ambíguas relações afetivas e trabalhistas entre 

trabalhadoras mensalistas e empregadoras foram analisadas, as demandas e relações 

estabelecidas pelas clientes do Coletivo parecem operar em uma lógica mais prática e objetiva. 

A contratação da faxina ocorre em uma frequência reduzida ou somente quando a cliente sente 

a necessidade de uma limpeza específica. A falta de recursos financeiros para arcar com a 

contratação de uma trabalhadora doméstica mensalista formalizada também é um ponto a se 

destacar. Todas as clientes que mencionaram a questão financeira como fator para a contratação 

de faxinas mais esporádicas apontaram a necessidade do vínculo formal, da carteira assinada e 

dos direitos previstos em lei no caso da contratação de uma trabalhadora mensalista. 
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Débora, outra cliente, ressalta que conheceu o Coletivo há pouco tempo por meio do 

grupo “Juntas Geramos Renda”, o qual, inclusive, foi palco para as discussões que fomentaram 

o surgimento do Coletivo. 

Existe um grupo no Facebook, muito antigo inclusive, que eu participo desde 2000 e 

poucos, que se chama Juntas Geramos Renda, que é um grupo no Facebook, exclusivo 

pra mulheres, sejam elas mulheres biológicas ou não, mas o grupo é pra pessoas que 

se identificam como mulheres pra contratar trabalho quanto pra divulgar trabalho, pra 

pedir ajuda… então tem dentro desse grupo, eu nem sei quantas mil mulheres têm 

dentro desse grupo hoje, mas ele tá principalmente pegando mulheres daqui de BH e 

região metropolitana, tem muita gente. E eu geralmente recorro a esse grupo, assim 

como várias mulheres, quando estou precisando de alguma coisa, de um apoio num 

serviço, num produto, seja pra mim ou seja pra trabalho, orçar coisas pro trabalho 

como professora. E eu tive um problema com a faxineira que tava me atendendo até 

o momento, durante a pandemia, a gente conheceu ela durante a pandemia, eu e meu 

marido, mas ela furou com a gente assim dois dias. E isso não tinha acontecido antes, 

e a casa tava imunda e a gente ficou desorientado. E aí eu fui no grupo do Juntas 

Geramos Renda e as pessoas lá são super confiáveis, assim, eu super acredito na 

estrutura que esse grupo tem, assim… claro que tem, sempre tem em todo lugar, 

pessoas aproveitadoras, mas em geral minha experiência sempre foi muito legal 

(Débora, entrevista, 2020).  
 

É interessante observar nesse caso como a questão da desconfiança é articulada ao 

mesmo tempo de uma noção feminista sobre redes de apoio entre mulheres. Débora é professora 

de teatro, tem 26 anos, autodeclara-se parda, de classe média, casada e não tem filhos. No 

momento da entrevista, conhecia o Coletivo há cerca de um mês, e havia acabado de receber a 

faxina quinzenal pela segunda vez. Apresenta-se como artista, feminista e mulher, e reitera que 

a proposta do Coletivo e desse grupo de Facebook enquanto redes de suporte formadas por e 

para mulheres sempre despertam seu interesse e apoio. Para ela, o “Juntas Geramos Renda” 

trata-se de uma iniciativa de apoio entre mulheres na qual ela acredita e faz parte há vários anos, 

sempre recorrendo a ele quando necessita contratar algum serviço ou comprar algum produto. 

No entanto, faz uma ressalva bastante interessante a se pensar sobre a confiabilidade das 

pessoas que lá estão, não de maneira específica sobre trabalhadoras domésticas. É curioso notar, 

porém, que foi justamente um questionamento sobre a confiabilidade de uma prestadora de 

serviços neste mesmo grupo que despertou o debate que inaugurou a iniciativa de construção 

do Tereza de Benguela. Débora comenta também sobre outras experiências com contratação de 

serviços domésticos antes de conhecer o Coletivo e relata que, antes da pandemia, contava com 

uma trabalhadora de grande confiança e carinho que a conhecia desde a infância.  

Na verdade, eu até tava conversando isso com a minha mãe outro dia, desde que eu 

era pequena, de quando eu morava na casa da minha mãe que eu tô acostumada a ter 

pessoas dentro de casa, que seja no serviço de faxina, que seja no serviço de babá, né, 

de companheira, enfim, coisas desse tipo. E quando eu comecei a morar sozinha, a 

pessoa primeira que foi limpar minha casa desde sempre foi a pessoa que limpa pra 

minha avó há muitos anos, que me conheceu de bebê. Então é uma pessoa que eu 

tenho muita assim confiança, ela é muito amiga assim, muito próxima, muito querida. 

E sabe, assim, eu dava a chave da casa, ela vinha quando não tinha ninguém, sabe, 
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assim, muito querida mesmo. Com essa pandemia ela mora longe, ela tem algumas 

questões de saúde, ela não tá fazendo esse deslocamento mais. Aí eu entrei em contato 

com essa outra pessoa que foi indicação da minha vizinha de porta aqui do prédio, que 

é uma pessoa que faxinava pra ela. E aí ela é muito boa de faxina, muito caprichada, 

porém ela conversa muito. E é muito difícil quando cê tem o trabalho home office, 

que às vezes cê precisa ficar focado, com uma pessoa que é super demandante. E ela 

era, sabe? E aí ela furou. E a gente achou a Carol e a Carol é, tipo assim, essa pessoa 

super tranquila, zen, na dela, sabe? Assim, gosta de tudo combinadinho, ajeitadinho, 

eu falei “nossa, deu match”, sabe? Deu certo (Débora, entrevista, 2020).  
 

No relato de Débora é possível observar também o que Monticelli (2013) e Fraga (2010) 

descrevem sobre as relações afetivas estabelecidas mesmo entre diaristas e clientes. Fraga 

(2010) ressalta que muitas diaristas já foram trabalhadoras mensalistas em algum momento 

anterior nas casas em que atualmente realizam as diárias, e isso propicia o estabelecimento de 

relações afetivas e de intimidade. Esse afeto e amizade mencionados por Débora sobre a 

trabalhadora que a conhece desde a infância, e ainda hoje presta serviços para sua avó, se mescla 

com a confiança com que descreve sua relação, como pelo fato de que ela era permitida a 

acessar a residência mesmo na ausência dos moradores. Contudo, com a pandemia, não foi mais 

possível que esta senhora continuasse fazendo o deslocamento porque morava longe da 

residência de Débora e por questões de saúde. Assim, Débora e seu marido buscaram contratar 

outra diarista, que encontraram por meio da indicação de uma vizinha. No entanto, não ficaram 

satisfeitos e foi assim que Débora buscou outra prestadora de serviço no grupo “Juntas Geramos 

Renda” e encontrou o Coletivo Tereza de Benguela. Débora ressalta, inclusive, que ao pesquisar 

o Coletivo nas redes sociais foi “conquistada” pela identidade visual da organização utilizada 

nas publicações e materiais informativos. A questão da discrição da faxineira do Coletivo que 

atualmente presta serviços na residência desta cliente também foi articulada como um ponto 

positivo. Como demonstra Gorbán (2012), silêncio e discrição são características apontadas por 

empregadoras sobre o que seria uma “boa empregada” (GORBÁN, 2012). Segundo Débora, a 

trabalhadora que havia contratado anteriormente “conversava muito” e era “muito 

demandante”, o que a deixava desconfortável e incomodada. Discrição e confiabilidade, 

portanto, são características ressaltadas por esta cliente como atributos que enxerga 

positivamente no Coletivo.  

A questão da confiabilidade é um elemento bastante frequente nos relatos de 

empregadoras domésticas sobre suas relações com as trabalhadoras, como ressaltado por 

diversas pesquisas (KOFES, 2001; PEREYRA, 2013; GORBÁN, 2012, e outras). Contudo, 

diferentemente das trabalhadoras que contratou anteriormente, cuja confiança se relaciona à 

dimensão afetiva e de familiaridade - uma que presta serviços para sua família há muitos anos 

e a conhece desde a infância, e outra que foi indicada por uma vizinha -, a confiança depositada 
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no Coletivo Tereza de Benguela por Débora parece se relacionar a outros aspectos. Aspectos 

estes muito mais associados a uma dimensão e aparência profissional, em que a própria 

identidade visual do Coletivo nas redes sociais foi destacada, e também a uma dimensão 

política, especialmente enquanto uma de rede de apoio entre mulheres.  

 

3.3 Contratação e regras: entendo melhor a dinâmica 

A solicitação de contratação é feita a partir de formulário online (Figura 9), 

disponibilizado nas redes sociais, e contato via Whatsapp. A partir desse momento, potenciais 

clientes entram em contato com o Coletivo e iniciam a negociação com Cristiane. Segundo ela, 

o primeiro passo é entender qual a demanda do cliente, como, por exemplo, quais tipos de 

serviço ele precisa (faxina geral, lavagem de roupa, limpeza específica de algum ambiente ou 

parte da residência, passadoria etc.), qual o tamanho da casa, e outras questões que podem ser 

relevantes.  

A negociação com o cliente primeiramente é entender o quê que é a demanda dele. A 

demanda dele é uma casa, se ta fechada, e não sei quê… “tem mais de 10 anos que eu 

não faxinei, não contrato uma faxina”... aí a gente vai conversar com ela, pra explicar 

pra ela que a gente não vai em oito horas dar conta de fazer essa faxina. Então a gente 

vai entrar em acordo com ela, o quê que a gente vai fazer aos poucos, né (Cristiane, 

entrevista, 2020b).   
 

 
Figura 9 – Formulário de contratação de serviços. Coletivo Tereza de Benguela, 2020. Fonte: 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei8bKy76ze7PKKUfLOtxcXQSZjQpaIjA9eCySJRU4f2A_EFA/

viewform>. Acesso em jan. 2021. 
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Já neste formulário de contratação, as pessoas interessadas em contratar os serviços do 

Coletivo devem informar, além de informações de contato, o tipo de serviço de interesse, 

características da residência ou espaço comercial (tamanho, quantidade de quartos e banheiros), 

além de especificar cajo haja algum tipo de serviço adicional a ser negociado. No próprio 

formulário, um texto introdutório explica qual é a proposta do Coletivo, como funciona a 

contratação, porque contratar o Tereza de Benguela e como é calculado o orçamento.  

1. Quem presta os serviços? 
O Coletivo Tereza de Benguela conta com profissionais altamente competentes, 

empenhadas em realizar suas atividades com seriedade, rapidez e eficiência, conforme 

as demandas de cada cliente. 
 

2. Quanto custa a contratação? 
Não há valor fixo. O orçamento dos serviços a serem prestados serão acordados 

diretamente com as profissionais do Coletivo, seguindo as demandas especificadas 

neste formulário. 
 

3. Por que escolher o Tereza de Benguela? 
São os princípios e objetivos do Coletivo que o destacam no mercado. Além de 

desempenhar suas funções com alta qualidade, o Tereza de Benguela propõe um novo 

olhar sobre o trabalho, sempre partindo do respeito mútuo e da valorização e 

humanização das trabalhadoras. Por isso mesmo, entre os principais compromissos do 

Coletivo estão o amparo e segurança de suas colaboradoras (COLETIVO TEREZA 

DE BENGUELA, 202019).  
 

Nesse sentido, os valores são definidos de acordo com a demanda e com as 

características do ambiente em que o serviço será prestado. De acordo com Cristiane, existem 

alguns pontos fundamentais a serem considerados na definição dos valores, como o tipo de 

residência (casa ou apartamento) e a quantidade de andares e banheiros, por exemplo. O cálculo 

inicial é feito pela própria Cristiane, mas sempre em contato e a partir da aprovação das 

faxineiras que realizam o serviço. Assim, o feedback das próprias trabalhadoras sobre 

determinada experiência é de grande importância, não só para saber se houve algum problema 

ou desconforto, mas também se o valor pago estaria adequado em relação ao serviço realizado.  

O custo da faxina ele é medido pra saber se é apartamento ou casa primeiramente, 

segundo, quantos quartos e quantos banheiros, que o que mais dá trabalho é 

banheiro… Se o apartamento tá vazio ou não. Se o apartamento tá vazio ele é um 

preço, se o apartamento tem dois quartos e um banheiro, ele é outro preço, se o 

apartamento tem 3 quartos e 2 banheiros ele é outro preço, se o apartamento é um 

apartamento privativo, ele de primeiro andar, que tem aquela área tipo um quintal, é 

outro preço, se é uma casa é outro preço, se é uma casa de dois pavimentos então a 

gente já entra com a proposta de duas pessoas ao invés de uma… e é assim. Quem faz 

esse cálculo geralmente sou eu, eu que faço esse cálculo e mando pras meninas. Aí 

quando as meninas vão eu falo com elas… se o preço tava bom, se precisava de 

aumentar alguma coisa elas me dão feedback (Cristiane, entrevista, 2020b).  
 

                                                           
19 Disponível em: 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei8bKy76ze7PKKUfLOtxcXQSZjQpaIjA9eCySJRU4f2A_EFA/

viewform>. Acesso em jan. 2021. 
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A comunicação direta com uma única pessoa, no caso Cristiane, é vista de maneira 

bastante positiva e foi trazida por praticamente todas as clientes que entrevistei. Quando 

perguntei sobre como avaliam os serviços prestados pelo Tereza, muitas levantaram a questão 

da comunicação como um fator de destaque, elogiando a agilidade e facilidade do diálogo e do 

atendimento.  

A Camile20, que é a pessoa que eu sempre faço contato, que inclusive eu nem tenho o 

contato da Carol, acho muito chique isso que é tudo terceirizado, e é bom pra elas e 

funciona pra mim também.[...] Eu mando mensagem pra Camile e falo “ei querida, tô 

querendo marcar” e ela fala “ótimo, vou olhar com ela”, sabe? Assim, já chega tudo 

combinadinho, direitinho (Débora, entrevista, 2020). 

Além disso, a possibilidade de diferentes pessoas atenderem o serviço contratado 

também foi apontada de forma positiva por diferentes clientes, uma vez que eventuais 

problemas relacionados à disponibilidade de horários podem ser evitados e, assim, a demanda 

sempre pode ser atendida. 

[...] eu acho que a organização delas no sentido de dar resposta pra quem ta 

contratando o serviço é ótima. Elas respondem a gente muito rapidamente, são super 

gentis. É um serviço. Acho elas muito organizadas no sentido de você falar assim “eu 

preciso de alguém na data tal”, elas organizam. Acho que isso é uma coisa legal 

também dos espaços coletivos. Às vezes você precisa num dia específico, às vezes no 

coletivo é mais fácil pra gente que tá contratando o serviço garantir esse tipo de coisa 

né. Então, mas assim, eu nunca, eu gostei assim. Às vezes contratei eu gostei, 

recomendo. Acho que as meninas se organizam bem. Então, não tenho nenhuma 

questão assim por conta do serviço nem com as meninas. E assim, também, já vieram 

pessoas diferentes, [...] eu contratei o coletivo, daí eu fiz uma opção assim de não 

precisar ser sempre a mesma pessoa, as três meninas que vieram aqui em casa foram, 

atenderam super bem (Cássia, entrevista, 2020). 
 

Eu gosto da maneira de contato, né, então tem o telefone, a gente fala direto com a 

Cristiane, a Cristiane que organiza as datas. Já tive contato com três meninas do 

Tereza; as três foram excelentes, cuidaram muito bem da minha casa, um serviço 

muito bem prestado, elas são ótimas. Assim, eu tenho zero a reclamar.  
[...] Eu acho positivo, eu não vejo problema de variar. Hoje quem vem aqui em casa 

é a Cida, e aí já é uma coisa mais fixa, sempre ela, no início era a Roberta, aí uma vez 

a Carol veio e a Cida que tem vindo pra gente esse ano. Eu acho interessante, eu não 

tenho… A Cristiane que gosta de mandar sempre a mesma, mas… é bom né, a gente 

já conhece a pessoa, é legal, mas eu não teria problema assim “ah, eu preciso no dia 

tal”. A Cida não pode? Então vem a Roberta, ou vir a Carol, isso pra mim é indiferente 

porque eu sei da qualidade do trabalho de todas elas. Então eu acho que é bom pra… 

eu acho legal (Laura, entrevista, 2020). 
 

O serviço é muito bem organizado, as meninas que nos atendem são extremamente 

solícitas, muito… quem já me atendeu foi a Cristiane e agora… esqueci qual foi a 

última menina que me atendeu, que mudou agora recentemente, mas quem me atendia 

era a Cristiane. O atendimento é muito solícito, muito rápido, e até hoje as meninas 

que vieram também pra dar a faxina me cumpriram bastante com o que eu precisava, 

são muito organizadas, educadas, e acabei… de uns tempos pra cá quem tá vindo mais 

é a Roberta. A gente acabou se fixando (Nathália, entrevista, 2020). 

                                                           
20 Irmã de Cristiane, que ficou responsável por assumir a função de comunicação e gestão das faxinas do 

Coletivo durante os últimos meses de 2020, quando Cristiane teve que se ausentar temporariamente das 

atividades da organização. 
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Após a negociação dos dias, valores e tipos de serviço a serem prestados, uma faxineira 

é designada de acordo com a disponibilidade de agenda e, em alguns casos, com o tipo de 

serviço a ser executado. Toda semana as meninas do Coletivo passam sua agenda para Cristiane, 

ou mais recentemente Camile, para que os horários e novas clientes possam ser organizados. 

Quando iniciei a etnografia, um dos meus interesses era acompanhar algumas faxineiras em 

seus dias de trabalho, especialmente quando há algum cliente novo. Isso porque Cristiane e 

Carol me relataram que há uma conversa inicial com esses clientes no(s) primeiro(s) dia(s) de 

faxina, para explicar melhor as regras do Coletivo e eventuais combinados que possam ser 

feitos. No entanto, em função da pandemia de Covid-19 isso não foi possível. No momento em 

que as atividades presenciais ainda eram viáveis, contudo, não havia surgido clientes novas e o 

momento de festas de fim de ano também dificultou esse contato mais direto. Além disso, outro 

ponto que me relataram foi que, além de não passar o contato pessoal para as clientes, as 

meninas do Coletivo também não “falam de política”, considerando o cenário eleitoral 

brasileiro recente de intensa polarização, mesmo que, evidentemente, as pautas do Coletivo se 

relacionem a um campo mais progressista dentro da esfera política.  

 Já mencionei algumas das regras do Coletivo, como a restrição sobre faxineiras e 

clientes compartilharem contatos pessoais e o fato de não lavarem louça. Além disso, as clientes 

devem oferecer alimentação e arcar com os custos de deslocamento da trabalhadora. 

Evidentemente, clientes também não podem, de modo algum, discriminar ou desrespeitar as 

faxineiras e a carga horária estabelecida deve ser cumprida pontualmente, sem que a 

trabalhadora tenha que exceder o horário previsto. Em caso de cancelamento, as clientes 

também devem avisar com antecedência. Ademais, somente os serviços previamente 

negociados serão cumpridos e, caso haja alguma demanda adicional, uma taxa será negociada 

de acordo com o tipo de tarefa requisitada.  

Assim, as regras do Coletivo, em geral, são de início transmitidas às clientes pela própria 

Cristiane. Isso, além de facilitar a comunicação e garantir que todas as clientes estejam cientes 

das condições de contratação, evita que possíveis constrangimentos possam ocorrer entre 

faxineiras e clientes. Trata-se assim, de uma forma de proteção e reduz as possibilidades de 

exposição de alguma trabalhadora a conflitos, reclamações ou situações, no mínimo, 

desconfortáveis. Essas situações, pela própria experiência de todas as integrantes do Coletivo, 

podem acontecer e por isso esses mecanismos são elaborados na tentativa de garantir a 

valorização e proteção das trabalhadoras. Uma dessas situações, inclusive, foi protagonizada 

por Carol, que relata sua experiência: 
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Já houve problema com alguns clientes, inclusive eu vou ressaltar aqui uma cliente 

minha… eu não vou dizer nome, mas foi uma pessoa trans, que ela em diversas vezes 

ela... dava a entender que tava escravizando a minha mão de obra, entendeu? Tem 

cliente que não sabe o que é o conceito de uma faxina, aquele cliente que na semana 

que vc vai fica sem lavar um copo e quando chega no dia que você tem que ir tá aquela 

pia cheia de louça. Esse era o tipo de cliente que eu tinha. E eu achava extremamente 

problemático, sabe? Eu me sentia muito incomodada, eu conversava com a Cristiane, 

a Cristiane conversava com a cliente e nada mudava. Então era extremamente abusivo, 

e eu mesma dei um basta, sabe? Eu simplesmente falei “chega” e fui embora. Então 

ela escravizava mesmo, era um tipo de pessoa que na semana que eu ia ela parava de 

fazer qualquer outra coisa, aí no dia que eu ia aí tava aquele caos, sabe? Eu acho que 

isso, além de ser escravizar a mão de obra, eu acho que isso não é considerado uma 

faxina. Lavar louça não é faxina, lavar roupa não é faxina, entendeu? Então eu ficava 

extremamente chateada por esse não reconhecimento, sabe? (Carol, entrevista, 2020).  
 

A situação narrada por Carol sobre um comportamento desrespeitoso e abusivo por 

parte da cliente demonstra que não necessariamente a discriminação e o abuso se expressam 

verbalmente. Mesmo em uma relação em que as regras são previamente acordadas e os 

combinados estabelecidos, situações de exploração podem se concretizar inclusive através do 

não dito, a partir de formas tácitas, sutis (ou não), mas muitas vezes perceptíveis. Nesse caso, a 

louça e toda a sujeira eram acumuladas por dias para que, no dia da faxina, Carol tivesse que 

lavar e arrumar, o que é entendido pela interlocutora como uma forma de escravização, de não 

reconhecimento do seu trabalho e do valor de sua mão de obra. A mediação de Cristiane para 

tentar resolver o problema e dialogar com a cliente, no entanto, não foi suficiente nesse caso. 

Segundo ela, quando ocorre alguma situação do tipo, a ação do Coletivo é sempre a partir do 

diálogo. Contudo, quando as conversas não geram resultados, por vezes é preciso agir no 

sentido de romper aquela relação, o que, considerando as tradicionais relações de trabalho 

doméstico remunerado, é revolucionário por si só. 

R - Quem rompe geralmente com os clientes somos nós. Não é o cliente que rompe 

com a gente. A gente, quando vê que o cliente… a intenção dele mais é de explorar, 

a gente prefere romper.  
 

JV - Até romper eu imagino que cês já… 
 

R - Já aguentou muita coisa! Já passou muita coisa, a gente já conversou, a gente já 

tentou falar, né… e não adianta. E assim, existe uma regra no coletivo que é: quem 

tem o contato do cliente é só eu. As meninas não pegam o contato do cliente. Porque 

quando o cliente pega o contato delas, aí que eles folgam mais ainda (Cristiane, 

entrevista, 2020b).  
 

Outro ponto importante é que em vista das dificuldades financeiras enfrentadas pelas 

trabalhadoras do Coletivo durante o período de distanciamento social imposto pela pandemia 

de Covid-19, mesmo com as doações e campanhas, as faxinas foram retomadas em maio de 

2020. Naquele momento, Cristiane me pediu para elaborar uma imagem a ser divulgada nas 

redes sociais informando que o Coletivo estava retomando as atividades presenciais. Ela me 
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relatou que as meninas estavam querendo voltar às faxinas, porque já não tinha mais como 

permanecer sem trabalhar. Alguns procedimentos de higiene e segurança, portanto, foram 

adotados e divulgados nas redes sociais (Figura 10), bem como na negociação com as clientes 

durante o agendamento. Novas regras foram estabelecidas e publicadas: 

Uso de máscara por todos que estiverem no espaço, faxineira e moradores. 
Distanciamento social evitando permanecer mais de uma pessoa por cômodo 
Comunicação somente do necessário entre as pessoas 
Armazenamento seguro dos pertences pessoais da faxineira. Ela será a única 

responsável por manusear seus pertences durante toda a faxina. 
O cliente deverá disponibilizar álcool 70% de preferência em gel e água sanitária para 

higienização durante o período da faxina (COLETIVO TEREZA DE BENGUELA, 

2020). 
 

 
Figura 10 - Divulgação do retorno às atividades de faxina, 25/05/2020. Fonte: 

<https://www.instagram.com/coletivoterezadebenguela/>. Acesso em jan. 2021.  
 

Além de permanecerem realizando os pagamentos às faxineiras durante o período de 

isolamento, algumas clientes, a partir da retomada das atividades presenciais, também 

acrescentaram um valor maior para o transporte por aplicativos, para que as faxineiras não 

precisassem se deslocar por transporte coletivo e estarem mais expostas à contaminação pelo 

coronavírus, o que foi visto como uma ação positiva pelo Coletivo e um exemplo do que pode 

se considerar um bom cliente. Além das regras de segurança e higiene já citadas, outra regra 

tem sido também a permanência de poucas pessoas na casa durante a execução do serviço. Além 

dessas novas regras, Cristiane também comenta uma situação de desrespeito que ocorreu 

durante o período de pandemia: 
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Com a pandemia agora, a gente tem novas regras que é: a gente não admite fazer 

faxina na casa das pessoas que se negam a usar máscara, porque a máscara tanto a 

faxineira quanto a pessoa tem de estar usando, todas as pessoas da casa… e que tenha 

o número mínimo de pessoas, porque se tiver 5, 6 pessoas na casa a gente não vai. 

Porque já é muitas pessoas pra gente poder estar perto, né?  
 

[...] Igual agora a gente tava falando com uma cliente que contratou uma faxineira e 

me falou assim “pede a faxineira pra poder firmar mais na questão do uso da máscara”. 

Aí eu já estranhei, porque é uma faxineira que eu sei que é grupo de risco, ela não vai 

ficar sem a máscara. [...] Eu estranhei porque no coletivo a primeira regra que tem é 

usar a máscara. Aí eu procurei a pessoa e a pessoa falou assim “não estou entendendo, 

eu uso máscara. Ela que não usa”. Quando eu fiquei sabendo que a mulher não usa, 

eu falei “como assim?” Aí eu fui conversar com a mulher, tipo assim, na cabeça dela, 

por ela ser cliente, ela não é obrigada a usar máscara. Na cabeça dela como cliente, 

ela pode fazer o que ela quiser porque ela sabe dela, como se, tipo assim, como se eu 

tivesse a obrigação de falar assim “não, realmente ela não sai… ela sai só pra comprar 

alimento de vez em quando, ela é imune ao vírus”. Eu não posso fazer isso. Então 

assim, você reconhecer que você também pode ser perigo pra uma faxineira é 

respeito. Você não pode achar que você é superior a uma faxineira. A faxineira tem 

que usar máscara, tem que estar com o álcool em gel, e você tá lá largada. Sai pra rua, 

não faz nada, fica por isso mesmo (Cristiane, entrevista, 2020b, grifos meus).  
 

A situação narrada por Cristiane trata-se de um exemplo evidente sobre o que as 

interlocutoras consideram como uma situação de desvalorização e desrespeito. Nesse caso, a 

cliente, além de desconfiar da conduta de higiene e proteção da faxineira que a atendia, parece 

isentar-se da responsabilidade para com a segurança da trabalhadora. Desse modo, parece haver 

um entendimento por parte desta contratante que a faxineira poderia oferecer risco a ela e sua 

família, mas não o contrário. Ou seja, a cliente supostamente não precisaria se preocupar com 

o uso da máscara e, logo, com a saúde e segurança desta outra pessoa que está em sua casa 

prestando um serviço de limpeza. Assim, a “impureza” e o “perigo”21 supostamente viriam de 

uma única fonte. Como ressalta Cristiane, reconhecer que o risco também pode ser passado da 

cliente para a trabalhadora é uma expressão de respeito. Acrescento ainda que seria uma 

expressão de reconhecimento da humanidade da trabalhadora.  

Nesse sentido, considerando os relatos das faxineiras e das clientes, é possível observar 

que existem algumas diferenças nas relações estabelecidas se compararmos às formas de 

relacionamento em outros tipos de vínculo, digamos, mais tradicionais, entre empregadoras e 

trabalhadoras mensalistas, por exemplo, como indica a literatura antropológica sobre esses 

contextos. A questão da maior racionalidade e objetividade no vínculo profissional, o interesse 

político sobre valorização das trabalhadoras e discussões sobre gênero e relações étnico-raciais, 

bem como a pontualidade da contratação das faxinas são alguns pontos importantes a serem 

considerados nesse sentido. Além disso, o acesso às redes sociais e círculos politicamente 

                                                           
21 Aqui, busquei traçar um paralelo com a obra da antropóloga Mary Douglas (2012), que demonstra como as 

sociedades organizam suas categorias, ideias e comportamentos a partir das noções de “pureza” e de “perigo”, 

sendo a poluição, aquilo que é impuro, associado à desordem e deve ser afastado, pois é considerado perigoso.  
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progressistas parecem também outro fator importante que influencia a escolha do Coletivo no 

momento da busca por alguma prestadora de serviço doméstico. No entanto, há também outros 

aspectos mais tradicionais das relações estabelecidas entre trabalhadoras domésticas 

remuneradas e suas contratantes que permanecem presentes, em alguma medida, no discurso 

de algumas interlocutoras, como a questão da confiabilidade ou de desvalorização da mão de 

obra, como fica evidente nas situações de conflito descritas. Como veremos adiante, há todo 

um processo pedagógico envolvido na atuação do Tereza entre faxineiras e clientes. Afinal, 

pensar e realizar a contratação e prestação de serviço doméstico remunerado no Brasil de forma 

a se desvencilhar de determinadas práticas e discursos culturalmente reproduzidos requer algum 

aprendizado. A luta pelo reconhecimento e pela valorização da profissão é diária e constante, 

trata-se de um lugar sempre em disputa.  
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Capítulo 4: Sobre reconhecimento, ressignificação e pedagogia das relações 

 

O Tereza não quer esse lugar de falar de diarista num lugar de superação.  

O Tereza quer falar das diaristas num lugar de reconhecimento. 

 (Cristiane, entrevista, 2020) 

 

A atuação do Coletivo Tereza de Benguela, como tratado anteriormente, é baseada em 

algumas regras e princípios importantes que consolidam a organização como um serviço 

profissional e também como uma proposta política centrada na valorização das trabalhadoras e 

no reconhecimento profissional da categoria. Esse reconhecimento, no entanto, relaciona-se 

não somente à consideração e efetivação dos direitos trabalhistas destas trabalhadoras. Ele 

também é articulado pelas interlocutoras como reconhecimento da humanidade e da 

profissionalização das pessoas que atuam como trabalhadoras domésticas remuneradas, o que 

tangencia a questão da afetividade e pessoalidade das tradicionais relações de trabalho 

doméstico.  

Nesse sentido, ressignificar essas relações é trazido não só como um ideal do Coletivo, 

mas também articulado nos discursos e práticas que permeiam a atuação das integrantes da 

organização. Essa prática é também operada de forma pedagógica, em uma relação de constante 

ensino e aprendizado entre faxineiras e clientes sobre a proposta do Coletivo e sobre o combate 

à discriminação e desvalorização de trabalhadoras domésticas.  É fato que as noções de 

reconhecimento e ressignificação perpassam toda a pesquisa e toda a experiência junto ao 

Coletivo Tereza de Benguela, bem como o próprio “papel educativo” do Tereza. No entanto, 

por se constituírem como princípios e relações tão importantes e marcados nos relatos das 

interlocutoras, optei por dedicar este último capítulo a essas dimensões que, inevitavelmente, 

caminham juntas e que acabaram se tornando um dos pontos fundamentais desta pesquisa.  

 

4.1 O que quer dizer ressignificar o trabalho de diarista? 
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Durante as entrevistas e conversas estabelecidas com Cristiane, a questão da 

ressignificação do trabalho doméstico surgiu como um aspecto primordial a ser pensado sobre 

o Coletivo Tereza de Benguela. Segundo ela, esse é um dos principais objetivos da organização: 

“ressignificar o trabalho de diarista”. Considerando que “ressignificar” quer dizer dar novo 

significado a, redefinir algo, um conceito, uma ideia, quais seriam então os sentidos de 

ressignificar o trabalho de diarista para o Coletivo? Como esse ideal se expressa na prática das 

relações de trabalho estabelecidas? Quais os aspectos do “tradicional significado” desse tipo 

trabalho que aos quais Coletivo busca dar novos sentidos? O que querem dizer, exatamente, 

sobre essa “ressignificação”? 

Eu quero dizer que a pessoa tem que receber uma empregada doméstica da mesma 

forma que ela vai num médico. Da mesma forma que ela trata um engenheiro que ela 

chama pra casa dela, ela tem que ver da mesma forma. Porque o quê que acontece: a 

gente tem uma galera que vira e fala assim “serviço doméstico nem deveria existir”. 

Aí eu questiono o seguinte: serviço doméstico ele é um serviço que ele é de herança 

escravagista. Pra ele não existir não poderia ter tido escravidão. Porque a forma que o 

Brasil sai da escravidão ela deixa resquícios sobre a população preta onde um dos 

únicos serviços que que ficou pra que a população preta pudesse fazer e continuar 

vivendo e subsidiando, arrumando lugar pra morar e essas coisas, é o serviço 

doméstico. Né? É o serviço doméstico (Cristiane, entrevista, 2020b).  
 

Logo de início, Cristiane pontua importantes questões sobre o tema da ressignificação 

e indica elementos fundamentais acerca do que ela considera visões do trabalho de diarista 

equivocadas e que deveriam ser redefinidas. A comparação com médicos e engenheiros ao 

trabalho doméstico se relaciona justamente à discrepância sobre o respeito e o prestígio social 

associados a essas carreiras no Brasil. Além da necessidade de ensino superior para exercê-las, 

as profissões de maior prestígio social, como apontam Artes e Ricoldi (2016), apresentam uma 

maior presença de homens nos cursos de nível superior, especialmente os cursos tecnológicos, 

como as engenharias (ARTES; RICOLDI, 2016), indicando também as relações entre divisão 

sexual do trabalho, trabalho produtivo e trabalho doméstico. O tratamento destinado a médicos 

e engenheiros, em geral, inspira confiança, respeito e até admiração sobre a especialidade e 

capacitação técnica para realizar determinado serviço. É esse reconhecimento da capacidade 

profissional e do prestígio social associado a essas carreiras que Cristiane reivindica também 

para as trabalhadoras domésticas, enquanto profissionais dignas do mesmo reconhecimento. 

Como nos lembra Emanuela P. Oliveira (2007),  

é importante retomar a consideração feita por Hildete Pereira de Melo (1998: 21) de 

acordo com a qual o serviço doméstico remunerado é socialmente tomado como 

ocupação subalterna e não especializada, sendo este um quadro que leva à 

conseqüente desvalorização social do mesmo, o que por sua vez remete a uma a baixa 

autoestima das mulheres que trabalham no setor, conforme apontou Elisa Brandt 

(1998: 11). Uma das maneiras pelas quais se busca valorizar e racionalizar o trabalho 

doméstico é por meio da definição de especialidades no que se refere ao exercício da 

função (OLIVEIRA, 2007, p. 23). 
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Além disso, Cristiane também aponta para a relação entre serviço doméstico 

remunerado e a herança escravocrata deixada pelo período de cerca de 300 anos de escravidão 

no Brasil e seus resquícios sobre a população negra. Ela argumenta que o serviço doméstico, já 

realizado por escravos e mulheres livres no período de escravidão e também de transição da 

abolição (GRAHAM, 1992), foi um dos setores que mais empregou mão de obra negra após a 

abolição do regime escravista em 1988, uma vez que nesse momento a população até então 

escravizada foi relegada à marginalidade, sem quaisquer perspectivas de condições 

socioeconômicas que lhes fossem favoráveis ou equiparáveis ao restante da população, o que 

gera reflexos até hoje.  

Porque quando as pessoas… igual nos Estados Unidos, se a gente for comparar, os 

Estados Unidos têm uma valorização do serviço doméstico muito grande. Porque o 

serviço que eles não querem fazer eles pagam muito bem. Mas como que houve o fim 

da escravidão nos Estados Unidos… No fim da escravidão nos Estados Unidos cada 

negro saiu com um pacote de grande de feijão pra plantar, um pedaço de terra e um 

burro. Aqui no Brasil, eles só receberam tchau. Cê tá livre, tchau, pode ir embora. 

Muitas pessoas negras morreram a caminho de quilombos, no mato, sem ter nada pra 

comer e beber, muitos pediram pra continuar nas fazendas trabalhando gratuitamente 

pra ter pelo menos moradia e comida. Então o serviço doméstico ele vem desse lugar. 

Pra mim, falar que o serviço doméstico ele nem deveria existir vira quase uma utopia, 

porque deveria então não existir escravidão. Então a partir do momento que você tem 

consciência que o serviço doméstico ele é de uma herança escravagista, que ele não 

vai acabar como às vezes a pessoa pode pensar que alguma profissão pode acabar, ele 

não vai acabar porque sempre existem pessoas que não tiveram acesso à educação, 

que não tiveram acesso à moradia da forma correta, que não tiveram acesso a direitos 

básicos, que onde essa pessoa vai conseguir se manter é no trabalho doméstico 

(Cristiane, entrevista, 2020b).  
 

Assim como Abdias do Nascimento (1978), Cristiane chama a atenção para o fato de 

que a população negra, ao ser liberta com a abolição, não teve quaisquer subsídios para se 

estabelecer e se manter economicamente. Durante esse processo, muitas pessoas não 

conseguiram sequer sobreviver. 

Atirando os africanos e seus descendentes para fora da sociedade, a abolição exonerou 

de responsabilidades os senhores, o estado, e a Igreja. Tudo cessou, extinguiu-se todo 

o humanismo, qualquer gesto de solidariedade ou de justiça social: o africano e seus 

descendentes que sobrevivessem como pudessem (NASCIMENTO, 1978, p. 65). 
 

Nesse sentido, Cristiane atribui as desigualdades sociais e econômicas que afligem 

muitas pessoas negras atualmente às condições sob as quais a população escravizada foi liberta 

durante a abolição. Afinal, considerando todo o contexto de colonização e escravismo, “qual 

seria a ‘chance’ dos povos indígenas ou africanos de compartilhar as experiências históricas 

dos colonizadores e seus descendentes?” (FERNANDES, 1972, p. 14). Como defendem 

Azevedo (1987) e Souza (2018), é preciso entender o modo de produção escravista como parte 

essencial do modo de produção capitalista, questionando a ideia da irracionalidade escravista 
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que levou inevitavelmente a determinados resultados históricos (AZEVEDO, 1987). Assim, 

Cristiane também afirma que “é desse lugar” que vem o serviço doméstico: um lugar de 

desigualdade,  de dificuldades de acesso à educação, à moradia, à alimentação, enfim, acesso a 

direitos básicos. Um lugar cuja origem remonta à escravidão. Considerando assim a dimensão 

de classe, de raça e de gênero imbricadas nas configurações do trabalho doméstico remunerado, 

como já tratado, e que essas configurações correspondem a condições historicamente 

estruturadas na sociedade brasileira, Cristiane reconhece que essa é uma realidade que não será 

alterada ou abolida tão cedo. É preciso, portanto, segundo ela, “ressignificar esse lugar”.  

Então o que você tem que fazer? Cê tem que ressignificar e valorizar esse lugar. Cê 

vai ter que criar leis específicas pra essas pessoas poderem trabalhar. Você vai ter que 

criar formas de segurança pra que essa pessoa possa trabalhar com segurança, sem ser 

explorada. Você vai ter que poder fazer esse trabalho, e aí cê vai pensar o seguinte: 

diarista ainda é pior que empregada doméstica, porque a empregada doméstica ela já 

é sindicalizada, ela já tem os direitos dela, ela tem a PL dela, ela tem os direitos civis 

dela já reconhecidos. E a diarista ela surge disso, daquela pessoa que não conseguiu 

trabalho nem de empregada doméstica e aí ela oferece o serviço dela de serviço 

doméstico diário, pra várias pessoas diferentes por valores às vezes menores pra poder 

conseguir trabalhar (Cristiane, entrevista, 2020b). .  
 

A ressignificação e a valorização, portanto, relacionam-se, dentre outros aspectos, à 

elaboração de políticas públicas voltadas à categoria, bem como ao reconhecimento legal dos 

direitos dessas trabalhadoras. Essa é uma pauta já bastante debatida no cenário dos movimentos 

sindicais de trabalhadoras domésticas, especialmente no contexto da Lei nº 150, uma vez que 

uma série de direitos trabalhistas foram previstos apenas a trabalhadores que possuem vínculo 

empregatício. No entanto, para o entendimento da legislação, a prestação de serviço a uma 

mesma residência por, no mínimo, três dias na semana é condição para que se considere a 

existência desse vínculo. Assim, diaristas que prestam serviços com menor frequência não são 

consideradas como sujeitos desses direitos. As faxineiras no Coletivo, inclusive, prestam 

serviços semanais ou quinzenais a suas clientes, sobretudo em função da atividade especializada 

de faxina que realizam. Além disso, Cristiane aponta para o fato de que o serviço de diarista é, 

em vários casos, buscado como alternativa por mulheres que, em situação de baixa 

escolarização e profissionalização, encontram no trabalho doméstico informal, instável e menor 

remunerado uma forma de sustento.  

Então quando a gente fala que a gente tem que ressignificar o trabalho doméstico, o 

serviço da diarista, é pensar que a diarista ela recebe por dia, ela não tem nenhum 

imposto que ela possa pagar, a não ser um MEI ou um INSS autônomo, mas que ela 

não tem nada na lei que diz sobre ela. As diaristas que têm alguma coisa na lei que diz 

sobre elas são as diaristas que trabalham três vezes na semana na mesma casa. Esse aí 

já é um vínculo empregatício que a pessoa cria, que por lei já é criado. Então quando 

a gente fala vamos ressignificar a diarista, vamos fazer uma PL pra diarista, sobre o 

direito da diarista, sobre o tempo de trabalho, sobre o quê que ela tem direito. Por 

exemplo, aqui na pandemia, a gente teve sorte de muitos clientes pagarem a diária 
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mesmo sem a pessoa ir fazer faxina. Mas quantas diaristas têm essa realidade? 

Pouquíssimas, pouquíssimas (Cristiane, entrevista, 2020b).  
 

Nesse sentido, Cristiane e o Coletivo reivindicam esse reconhecimento enquanto 

categoria específica dentro do amplo leque de profissões dos chamados serviços domésticos. 

Como já abordado anteriormente, a diferenciação entre mensalistas e diaristas ou, como 

denomina Fraga (2010), entre trabalhadoras polivalentes e especializadas, é essencial para uma 

melhor e mais clara distinção de tarefas e funções. A partir dessas diferenciações, torna-se 

possível delimitar de modo mais específico as demandas e políticas voltadas a cada categoria, 

sobretudo no que concerne aos direitos trabalhistas. Ao serem excluídas da legislação sobre 

emprego doméstico, as diaristas encontram-se em situação de maior vulnerabilidade no sentido 

da garantia desses direitos.  

Além disso, essas trabalhadoras ficam sujeitas a uma maior instabilidade e menor 

formalidade nos acordos estabelecidos com as clientes, o que leva à individualização desses 

acordos e dos benefícios de que dispõe cada trabalhadora em sua relação com cada cliente. 

Exemplo disso é o fato de que a manutenção dos pagamentos das diárias durante o período de 

pandemia de Covid-19 para que as faxineiras do Coletivo pudessem fazer o isolamento social 

e se protegerem não foi uma realidade compartilhada por grande parte das diaristas brasileiras22. 

Assim, Cristiane aponta para a necessidade de elaboração de políticas públicas e leis voltadas 

especificamente para a categoria das diaristas, de modo que tenham algum amparo legal e 

coletivo no que se refere ao exercício de sua profissão. O próprio reconhecimento do trabalho 

de diarista como profissão requer, inclusive como caminho à valorização social e 

ressignificação de como são vistas e respeitadas, esforços políticos e legislativos.  

Para esta interlocutora, portanto, não se trata de extinguir o trabalho doméstico 

remunerado ou lutar pela sua abolição. Até porque, em sua análise e também como mostram 

tantos outros autores (BRITES, 2007; GOLDSTEIN, 2009; KOFES, 2001; FRAGA, 2010; 

ÁVILA, 2009; MONTICELLI, 2013, e outros), o trabalho doméstico no Brasil está associado, 

em seu imaginário e suas práticas, a uma série de desigualdades que são estruturais e forjadas 

historicamente. Como a própria Cristiane afirma, é no trabalho doméstico que muitas pessoas 

encontram uma alternativa de trabalho e sustento. Assim, o seu ativismo e a atuação do Coletivo 

Tereza de Benguela voltam-se ao reconhecimento e à valorização da categoria enquanto 

                                                           
22 GUIMARÃES, Lígia. “Coronavírus no Brasil: 39% dos patrões dispensaram diaristas sem pagamento durante 

pandemia, aponta pesquisa. BBC News Brasil, 22 de abril de 2020. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52375292>. Acesso em dez. 2020. 
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profissionais dignas de direitos, o que demanda também a ressignificação do lugar social que o 

trabalho doméstico ocupa no Brasil.   

A gente não quer falar da diarista do lugar de superação, sabe? Tipo assim, igual a 

Verônica do Faxina Boa, ela tem um lugar na faxina que é um lugar de superação, é 

um lugar que ela superou, que ela conseguiu sair daquele lugar, que ela vende esse 

marketing dela, que ela fala sobre a questão da faxina. O Tereza não quer esse lugar 

de falar de diarista num lugar de superação. O Tereza quer falar das diaristas num 

lugar de reconhecimento. Num lugar de entender que as meninas que fazem um 

trabalho doméstico elas são pessoas como qualquer outra e que elas merecem respeito 

e devem ser tratadas como tais (Cristiane, entrevista, 2020b, grifos meus).  
 

 

4.2 Remuneração e valorização 

Como uma relação de trabalho e uma profissão digna de reconhecimento, a valorização 

das trabalhadoras inevitavelmente passa também pelo aspecto da remuneração. Como já 

mencionado, os valores das faxinas são calculados de acordo com o tamanho e as características 

da residência e também com o tipo de serviço a ser realizado. As interlocutoras não me deram 

muitos detalhes sobre esse processo, mas em geral a média das faxinas gira em torno de R$150, 

valor correspondente a oito horas de trabalho. Além disso, as faxineiras repassam um valor de 

cerca de 12% para a gestão do Coletivo, destinados ao funcionamento da organização, como 

produção de materiais, gerenciamento das redes sociais etc.  

O valor cobrado pelo Coletivo é, em alguns casos, um pouco superior à média cobrada 

por outras trabalhadoras e instituições. De acordo com dados de 2019, o valor médio da diária 

em Belo Horizonte era de cerca de R$13723. Se considerarmos, por exemplo, o rendimento 

médio por hora24 das mulheres ocupadas formalmente nos serviços domésticos, que seria de 

R$5,69 (PNAD, 2019), o valor cobrado pelo Coletivo é mais que o triplo, totalizando R$18,75 

por hora. O salário mínimo estabelecido em 2020, de R$1.04525, totaliza R$4,75 por hora. No 

entanto, como indica Fraga (2010) e Goldstein (2009), apesar de uma maior autonomia e, no 

caso do Coletivo, valores um pouco mais altos solicitados pelas faxinas, as diaristas ficam 

sujeitas a uma maior instabilidade em termos salariais se comparadas a trabalhadoras 

mensalistas, uma vez que a remuneração das diaristas depende da quantidade e da frequência 

de clientes, que podem sofrer variações por diversos motivos. 

                                                           
23  MANSUR, Rafaela. Diaristas congelam preços para não perderem clientes em BH. O Tempo, 29 jul. 2019. 

Disponível em: <https://www.otempo.com.br/economia/diaristas-congelam-precos-para-nao-perderem-clientes-

em-bh-1.2215699>. Acesso em jan. 2021 
24 Considerando a jornada de 44 horas semanais. 
25 PEDUZZI, Pedro. “Novo valor do salário mínimo começa a vigorar amanhã”. Agência Brasil, 31 jan. de 2020. 

Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-01/novo-valor-do-salario-minimo-

comeca-vigorar-amanha>. Acesso em dez. 2020. 
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Essas trabalhadoras, em muitos casos, também não dispõem de outros benefícios 

trabalhistas, como vale-transporte ou alimentação. Além disso, é preciso considerar que o 

salário mínimo estabelecido no Brasil, bem como a remuneração média das pessoas empregadas 

com serviços domésticos, é inferior ao que seria necessário, de acordo com o DIEESE, para a 

compra de alimentos da cesta básica mensalmente. O valor calculado por esta instituição em 

dezembro de 2020 como salário mínimo necessário foi de R$5.289,53, o que totaliza R$24,04 

por hora (DIEESE, 2020).   

Outra questão trazida ainda por Cristiane é a existência de clientes que desejam pagar o 

serviço de faxineira com recursos não monetários, como alimentos ou cestas básicas.  

Então assim, o direito das meninas é receber 150 reais da faxina, mais tanto de 

passagem mais alimentação, então a pessoa tem que cumprir com essa obrigação, 

entendeu? 
[...]  
Então assim, o que eu falo da ressignificação da faxina e da diarista é avaliar os 

direitos dela. É respeitar os direitos delas. É cumprir com as regras e normas, é não 

explorar, é não achar que você pode pagar uma faxina com 5 kg de arroz, com uma 

cesta básica, não é isso, entendeu? Então quando eu falo é sobre isso (Cristiane, 

entrevista, 2020b). 
Assim, de acordo com a interlocutora, esse tipo de situação é configurada como uma 

forma de exploração, e uma remuneração adequada bem como o cumprimento de direitos como 

vale-transporte e alimentação são essenciais para a valorização e reconhecimento dessas 

trabalhadoras. Desse modo, o Coletivo se posiciona contra esse tipo de tratamento e situação e 

as próprias clientes com quem conversei avaliam que os valores são adequados e justos.  

Eu acho que eles tão dentro do mercado, assim, acho que é um serviço que o dia custa 

150 reais. Agora, é um profissional que vem e vai cumprir uma carga horária aqui de 

oito horas na minha casa. todas as vezes que elas vieram [...] sem nenhuma questão. 

Eu já vi serviços um pouco mais baratos, também já vi serviços um pouco mais caros, 

então assim, eu entendo que preço serviço que eu contrato ele tá na média do mercado. 

Nem um serviço caro, nem um serviço barato. Achei que ele tá dentro do previsto 

mesmo (Cássia, entrevista, 2020). 
 

Acho o preço um preço justo e isso é importante também né, porque eu acho que 

quando tem o preço tabelado… A Cristiane já deu vários relatos assim né, de pessoas 

que “ah, pode ser mais barato, poder ser mais isso, pode ser mais aquilo”, mas tem 

esse preço tabelado que é um preço mais justo pela diária das meninas, então eu acho 

isso legal, eu gosto de ser tabelado, eu acho que é um preço bom (Laura, entrevista, 

2020).  
 

Como é possível perceber, essas interlocutoras percebem os valores solicitados pelo 

Tereza como adequados inclusive em comparação a outros serviços, mesmo que superiores. 

Além disso, ressaltam a questão da valorização do trabalho e relatam que suas condições 

financeiras não possibilitam a contratação de mais diárias, corroborando os relatos das 

faxineiras do Coletivo sobre os desafios para manter e captar mais clientes em função das 

dificuldades financeiras e desemprego que vêm atingindo muitos brasileiros nos últimos anos.  
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Os valores, pra essa minha casa que eu tô morando agora, as faxinas do Tereza foram 

um pouquinho mais altas do que as que eu pagava pra faxineira anterior. Então assim, 

acaba que eu não consigo chamar com a mesma frequência que eu chamava antes. 

Mas não enxergo isso como um problema do preço. Enxergo isso como um problema 

da adaptação à minha condição socioeconômica no momento, mas o preço é justo né, 

quem sou eu pra precificar o trabalho de alguém (Nathália, entrevista, 2020).  
 

Eu acho que tá bastante adequado, eu gostaria até de pagar mais. Eu sou muito esse 

tipo de pessoa, se eu realmente tivesse eu pagaria mais. Mas é isso, assim. Eu acho 

que tá muito adequado, eu é que tô muito sem dinheiro mesmo assim, que to muito... 

enfim, prioridades e tal. É isso, eu queria ter esse conforto de não precisar arrumar 

minha casa, mas ainda não dá. Mas eu acho que os preços tão super adequados, super 

justos, super justos. Poderia até ser mais, mas eu acho que isso também varia com o 

tamanho da casa, né? Enfim, tem as lógicas internas (Débora, entrevista, 2020).  
 

Como já mencionado, o Coletivo Tereza de Benguela luta pela valorização e contra a 

exploração das trabalhadoras domésticas em geral, e não somente aquelas que integram o 

Coletivo. “Quando falamos de exploração não é só da gente que estamos falando”, disse 

Cristiane em uma das reuniões do Coletivo. Essa frase foi acompanhada por um relato sobre 

uma situação de desrespeito e exploração de uma trabalhadora não vinculada à organização. 

Esta trabalhadora já prestava serviços de faxina em uma entidade vinculada a um partido 

político em Belo Horizonte, que na época era sediada em uma casa de três andares. Essa 

entidade buscou também os serviços do Coletivo e propôs que a remuneração oferecida à 

faxineira do Tereza fosse a mesma desta outra senhora que já trabalhava lá. No entanto, esse 

valor era bastante inferior em relação ao solicitado pelo Coletivo e foi considerado quase 

ultrajante por minhas interlocutoras, inclusive em função do tamanho do imóvel. Após uma 

série de negociações, a entidade se dispôs então a pagar o valor pedido às faxineiras do Tereza, 

que questionaram os contratantes sobre manter aquele baixo valor à trabalhadora que já prestava 

serviços lá, mesmo pagando o valor mais alto ao Coletivo. Elas não teriam aceitado o serviço 

se não fosse acordado, após muita discussão, que essa outra faxineira recebesse tanto quanto 

elas. Afinal, quando o Tereza de Benguela fala de exploração, não é só delas que estão falando. 

Assim, o Coletivo Tereza de Benguela se constitui como um espaço de apoio mútuo e 

luta por direitos coletivos, pensando a categoria das diaristas e trabalhadoras domésticas de 

modo amplo. Esse suporte é apontado por faxineiras e clientes, que veem no Coletivo uma 

organização que protege as trabalhadoras e fomenta uma perspectiva mais humanizada e de 

valorização, de modo a enxergá-las como profissionais dignas de direitos e reconhecimento. 

Como afirma Carol, “a gente passa a ter uma outra visão da vida”: 

As vantagens do Coletivo é que a gente passa a ter uma outra visão da vida, sabe? A 

gente entende que a gente trabalha como qualquer outra pessoa, que a gente presta 

serviço como qualquer outra pessoa, e que a gente não deve ser diminuída por isso, 

sabe, por ser faxineira. Porque a galera às vezes olha a gente… já teve cliente de me 

olhar com aquele olhar de dó, por eu ser uma faxineira. Mas eu ganho tanto quanto 
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qualquer outra pessoa do meu nível socioeconômico, entendeu? Ou até um pouquinho 

mais. Com faxina, entendeu? Então a gente passa a ter essa visão e eu, pelo menos, 

eu consigo passar pros meus clientes essa visão do que é o Coletivo, porque que o 

Coletivo existe, o quê que a gente tá fazendo ali além de faxina, sabe? Porque não é 

só essa relação de cliente e faxina, tem algo além disso e só quem tá dentro que 

consegue explicar e sentir melhor isso, sabe? (Carol, entrevista, 2020).  
 

4.3 Distanciamento da intimidade 

O trabalho doméstico, sendo um serviço realizado na esfera do lar em grande parte dos 

casos, trata-se de um tipo de atividade que é permeada por dimensões afetivas e de intimidade, 

seja ele remunerado ou não. No caso das trabalhadoras remuneradas, especialmente as 

mensalistas e trabalhadoras polivalentes, o convívio próximo não só com as próprias pessoas 

que habitam a residência, mas também com suas rotinas, itens pessoais, móveis, enfim, 

ambiente doméstico, permite, muitas vezes, um acesso à intimidade das famílias empregadoras. 

Contudo, como aponta Gorbán (2012) e Kofes (2001), há uma série de limites que são 

demarcados nessa relação tanto por empregadoras como também por empregadas, em um 

movimento duplo, mas não necessariamente simétrico, de delimitações e estratégias de 

distanciamento. Essas autoras demonstram como há normas determinadas, implícitas ou não, 

que marcam o cotidiano das relações entre trabalhadoras mensalistas e empregadoras dentro 

das casas. Ademais, simultaneidade entre a proximidade física e afetiva e a distância social 

entre as atrizes dessa relação é uma marca constantemente verificada pelos estudos sobre 

trabalho doméstico remunerado (KOFES, 2001; BRITES, 2007; GORBÁN, 2012). 

Nesse espaço familiar, de confiança e intimidade, a distância entre aquelas que 

mandam realizar as tarefas e as que as executam é introjetada através de práticas de 

demarcação do espaço tanto físico como simbólico que cada uma ocupa na casa. As 

práticas relatadas nesta separação permitem que a fronteira entre uma e outra não seja 

esquecida (GORBÁN, 2012, p. 44, tradução minha).  
 

Nesse sentido, Gorbán (2012) chama a atenção para o que denomina de repertórios de 

demarcação, para compreender como esse distanciamento é mobilizado e negociado no 

cotidiano por ambas as partes, “dando conta da maneira na qual se identificam e distanciam 

umas das outras em um jogo de interações em que as relações entre mulheres se configuram a 

partir da desigualdade social” (GORBÁN, 2012, p. 35). Esses repertórios, segundo a autora, 

seriam um  

[...] conjunto de práticas que as empregadoras colocam em ação na sua relação com 

as trabalhadoras que contratam, visando estabelecer limites e distinções entre estas 

últimas e elas e suas famílias. Esses repertórios são o que as permitem sustentar a 

diferença e a distância social em um contexto em que o íntimo é objeto de trabalho 

(GORBÁN, 2012, p. 34-35, tradução minha). 
 

Gorbán (2012) também argumenta que nessa  
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[...] mesma convivência familiar e isolamento em relação a outras trabalhadoras, se 

originam relações afetivas e pessoais entre a trabalhadora e quem a emprega, que por 

sua vez vão modelando o vínculo laboral e tornando ainda mais complexa a 

regularização e regulação desta atividade (GORBÁN, 2012, p. 29-30, tradução 

minha).  
 

Desse modo, considerando que essas relações íntimas e afetivas podem confundir a 

esfera do vínculo laboral e profissional, esse distanciamento da intimidade torna-se uma 

importante questão para pensarmos o reconhecimento da categoria no que se refere à atuação 

do Coletivo Tereza de Benguela. Como aponta Fraga (2010), inclusive, a busca por relações 

mais racionalizadas, profissionais, claras e contratuais em detrimento das relações afetivas, 

paternalistas e pessoalizadas é característica da atuação de sindicatos de trabalhadores 

domésticos. Segundo ele, “‘ser quase membro da família’ é percebido como prejudicial às 

empregadas, pois como as relações trabalhistas passam a se confundir com relações familiares, 

os direitos como trabalhadora seriam mais facilmente desrespeitados” (FRAGA, 2010, p. 133). 

Assim, é inevitável considerar como a prática das relações de trabalho desempenhadas 

por faxineiras e clientes são pensadas de modo a serem ressignificadas em relação ao aspecto 

da intimidade. Como apontam os autores mencionados, essa dimensão íntima e afetiva pode 

embaralhar as relações profissionais, e é possível observar também uma série de estratégias de 

delimitação e distanciamento da intimidade que são performadas pelo Coletivo através de suas 

regras e práticas cotidianas.  

Além do formulário de contratação prévio, o contato realizado diretamente com uma 

única pessoa e a restrição ao compartilhamento de números de telefone entre faxineiras e 

clientes é, em minha análise, uma dessas estratégias de distanciamento. Não excluída a 

possibilidade de combinados individuais entre faxineira e cliente ou mesmo as diversas formas 

de interação que podem acontecer durante o contato pessoal entre essas pessoas no dia da 

faxina, os acordos realizados anteriormente à diária permitem que uma relação mais 

profissional possa ser estabelecida. Além disso, a restrição sobre a troca de contatos também 

seria uma forma de evitar a tentativa de acordos externos ao Coletivo a partir de regras e 

princípios outros, visando resguardar as próprias faxineiras em termos de asseguramento de 

direitos e remuneração adequada.  

Outra interessante estratégia é a restrição à lavagem de louça. Como mencionado no 

Capítulo 2, as faxineiras do Coletivo não concebem a lavagem louça como uma atividade a ser 

executada em uma faxina. Além de representar uma diferenciação do que seriam tarefas de 

trabalhadoras mensalistas e/ou polivalentes, reafirmando-se enquanto categoria específica e 

especializada, e que demanda reconhecimento como tal, essa restrição também é baseada em 
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motivos de ordem prática e simbólica. De acordo com as interlocutoras, uma situação 

relativamente comum que pode acontecer é quando o cliente deliberadamente deixa a louça da 

casa acumulada para que a faxineira lave no dia que for realizar a faxina. Esse tipo de atitude é 

considerado uma forma de exploração da mão de obra e desrespeito sobre a trabalhadora.  

Tem uma pessoa que a gente falava com ela que a gente lavava louça, e essa pessoa 

toda vez que era o dia da faxina dela parece que ela deixava a louça toda da semana 

pras meninas lavar. Até que um dia uma das faxineiras, não vou citar o nome da 

menina que foi, ela chegou, ela limpou a casa toda, limpou a cozinha e não lavou a 

louça e foi embora. Aí a pessoa me procurou. Tipo assim: puta! Eu falei com ela: “não 

é obrigação lavar louça”. Aí a gente rompeu. Quem rompe geralmente com os clientes 

somos nós. Não é o cliente que rompe com a gente. A gente, quando vê que o cliente… 

a intenção dele mais é de explorar, a gente prefere romper (Cristiane, entrevista, 

2020b).  
 

A partir desta fala de Cristiane é possível pontuar algumas questões importantes. A 

primeira delas refere-se à dimensão prática do desrespeito operado por essa cliente ao deixar a 

sujeira acumulada e ainda questionar o Coletivo sobre a lavagem da louça, que, como já 

mencionado, é estabelecido que não faz parte da atividade de faxina. Uma série de tentativas 

são empenhadas para que o diálogo com as clientes possa acontecer de modo a explicar melhor 

as regras e esclarecer acordos que possam ter sido mal entendidos. No entanto, quando as 

conversas não surtem o efeito desejado, ou seja, quando a pessoa contratante segue se 

comportando de maneira desrespeitosa ou tem a “intenção de explorar”, o próprio Coletivo opta 

por romper a relação e encerrar aquele vínculo. Diferentemente do que se poderia supor de uma 

relação tradicional de trabalho doméstico remunerado, em que empregadoras rompem o vínculo 

em função de um comportamento considerado desrespeitoso, nesse caso vemos a lógica operar 

a partir da perspectiva das trabalhadoras, que não se submetem a determinadas condições ou 

situações que considerem exploratórias ou desrespeitosas.  

Nesse sentido, de acordo com Cristiane, o serviço da faxineira é destinado 

exclusivamente à limpeza dos ambientes da casa e, portanto, o local deve estar preparado para 

que a trabalhadora possa realizar seu serviço plenamente.  

O quê que essa faxineira vai fazer? Ela vai limpar a casa. Ela não vai arrumar cama, 

ela não vai trocar lençol, ela não vai trocar toalha, ela não vai lavar louça, porque 

isso é serviço que uma empregada doméstica faz. Então quando ela chega nesse lugar, 

esse lugar tem que estar com seu lençol retirado, sua toalha retirada, sua roupa suja 

toda junta, sua louça lavada, se forma que a faxineira chegue e consegue trabalhar. 

Que é limpar o lugar, aí ela coloca o lençol pra terminar a faxina, mas assim… existe 

a dificuldade da faxineira não ganhar a atividade da empregada doméstica (Cristiane, 

entrevista, 2020b, grifos meus).  

Desse modo, a interlocutora retoma a questão sobre a diferenciação de uma trabalhadora 

polivalente, que, além da dimensão prática dos tipos e a quantidade viável de tarefas a serem 

realizadas em uma diária de oito horas, refere-se também ao reconhecimento da categoria de 
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diarista/faxineira de forma específica. Como mencionado por ela, há, no entanto, alguma 

dificuldade de compreensão por parte dos contratantes sobre essas diferenças e pode acontecer 

situações em que diarista passa a assumir as funções que seriam destinadas a uma trabalhadora 

mensalista, que seria o caso das diaristas polivalentes (FRAGA, 2010). Assim, a manutenção e 

cuidado de roupas, lençóis, toalhas e louças não se incluem dentre as funções das faxineiras do 

Coletivo, tanto por ser inviável executar todas essas tarefas em uma diária quanto porque isso 

não corresponderia politicamente ao reconhecimento profissional da categoria.  

Além disso, em minha análise, parece haver uma dimensão simbólica que podemos 

abstrair dessas restrições. De acordo com Roberto Damatta (1997),  

A casa define tanto um espaço íntimo e privativo de uma pessoa (por exemplo: seu 

quarto de dormir) quanto um espaço máximo e absolutamente público, como ocorre 

quando nos referimos ao Brasil como nossa casa. Tudo, obviamente, depende de outro 

termo que está sendo implícita ou explicitamente contrastado. Deste modo, meu 

quarto (por oposição aos outros quartos) é a "minha casa" (DAMATTA, 1997, p. 8-

9). 

A casa, como afirma o autor, pode ter sentidos e amplitudes diversas, a depender do 

contexto e da forma como nos relacionamos e empregamos seus significados. Nesse caso, 

pensando a casa como residência e espaço físico onde se realizam os serviços domésticos, a 

esfera íntima se faz presente de múltiplas formas. O quarto, como menciona Damatta, pode se 

configurar como esse ambiente de extrema intimidade e privacidade de uma pessoa. Além 

disso, Suely Kofes, ao analisar o discurso das empregadoras que entrevistou em sua pesquisa, 

aponta que 

Numerosas e diversas são as normas que regulam a presença da empregada na casa. 

Há três domínios nos quais sua presença seria fundamentalmente controlada: os 

alimentos, o cuidado com as crianças e o quarto do casal (neste, particularmente, a 

cama). Quarto e cama têm em comum o fato de estarem diretamente ligados à 

reprodução da família (como organização e relações sociais, e não quanto ao espaço 

físico que a família ocupa) (KOFES, 2001, p. 167).  
 

Assim, o acesso ao quarto requer certa intimidade, uma vez que está relacionado não só 

à pessoalidade e privacidade, mas também a relações sociais de reprodução e família. Até 

mesmo para fazer a manutenção e cuidado do mesmo, é preciso, inclusive, conhecer outros 

espaços da residência, saber onde a roupa de cama é guardada, ter contato direto com esses 

objetos que se relacionam a dimensões tão íntimas e pessoais, como roupas, lençóis e toalhas. 

No caso do Coletivo Tereza de Benguela, as tarefas inclusas na faxina se restringem à limpeza 

dos espaços físicos da casa. Dessa forma, o ambiente deve estar desprovido desses itens, que 

correspondem à individualidade e intimidade das pessoas que habitam a residência e contratam 

o serviço. O Coletivo, inclusive, oferece serviços de lavanderia e passadoria de roupas de forma 

separada do serviço de faxina, caso haja interesse da pessoa contratante por esse tipo de 
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atividade. A limpeza dos ambientes, portanto, caracteriza-se como um serviço profissional e 

racionalizado, cuja carga horária é contabilizada de forma precisa e sua execução é dotada de 

expertise por parte das faxineiras. 

A questão da louça, por sua vez, também pode ser pensada no sentido da intimidade e 

da familiaridade. Enquanto um tipo de materialidade, a louça também é dotada de significados 

atribuídos de acordo com contexto sociocultural e temporal. Loredana Ribeiro (2017), por 

exemplo, demonstra, como a louça, enquanto tipo de material, era mobilizada no século XIX 

pelas elites brasileiras como símbolo de prestígio e poder, de acordo com os tipos de decoração, 

composição, formatos, etc. A louça, naquele contexto, marcava distinções sociais entre ricos e 

pobres, homens e mulheres, mulheres brancas e mulheres negras (RIBEIRO, 2017).  

Lavar louça, nesse sentido, também foi historicamente articulado no imaginário 

brasileiro como atividade destinada às mulheres, como representação do trabalho doméstico 

não remunerado, inclusive por meio das mídias e da publicidade (BERALDO, 2016). A louça 

enquanto tipo de utensílio, ou seja, pratos, copos, talheres, vasilhas, panelas, etc, associa-se, de 

todo modo, ao consumo e preparo de alimentos e bebidas, peças utilizadas cotidianamente nos 

lares em geral. Pensando o cotidiano e as tarefas domésticas, a relação entre louça e comida é 

quase inevitável. Lava-se a louça porque ela fica suja com restos de alimentos já consumidos 

pelas pessoas que habitam a residência e seus convidados. O comer, como mostram Lima, Neto 

e Farias (2015), pode ser analisado como uma relação de intimidade entre a comida e o corpo.  

(...) comer proporciona uma relação de intimidade com o ser humano, pois há o 

investimento psicossocial no processo de escolha dos alimentos. O próprio processo 

de ingerir demonstra a intimidade existente entre a comida e o corpo, considerando 

que trata daquilo, que, segundo Mintz, “é colocado para dentro do corpo” (p. 31). O 

autor defende que “nenhum outro comportamento não automático se liga de modo tão 

íntimo à nossa sobrevivência”. Corroborando esse pensamento, Câmara Cascudo 

defende que é “inútil pensar que o alimento contenha apenas os elementos 

indispensáveis à nutrição. Contém substâncias imponderáveis e decisivas para o 

espírito, alegria, disposição criadora, bom humor” (p. 348) (LIMA; NETO; FARIAS, 

2015, p. 511).  
Assim, comer também é algo íntimo em alguma medida, e “é mais do que apenas um ato de 

sobrevivência; é também um comportamento simbólico e cultural” (LIMA; NETO; FARIAS, 

2015, p. 509). O preparo da comida é feito a partir dos gostos de quem cozinha e, sobretudo, de 

quem comerá. Além disso, “a alimentação é uma prática socialmente distintiva” (PULICI, 

2019, p. 41) e as possíveis relações afetivas, sociais, culturais e simbólicas sobre a as práticas 

alimentares são inúmeras, como apontam diversos autores na antropologia, como B. 

Malinowski (1982), C. Lévi-Strauss (1968) e C. Fausto (2002), por exemplo.  

Nos lares brasileiros em geral, pelo menos, durante o preparo das refeições faz-se 

diariamente o uso de panelas, talheres, recipientes, copos, xícaras, e tantos outros utensílios 
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diversos. Senta-se à mesa (ou no sofá) em família (ou não), usa-se um determinado tipo de 

louça para servir e talheres para comer. A esses objetos restarão os vestígios da refeição que foi 

preparada e consumida, e alguém terá que lavá-los (ou depositá-los em alguma máquina lava 

louças) para serem utilizados novamente. Nesse sentido, retomando a fala de Cristiane, a 

atividade de faxina do Coletivo é voltada para a limpeza dos ambientes. Assim, itens de uso das 

pessoas que habitam a residência devem ser retirados dos locais para que estes sejam limpos. 

Os banheiros são lavados, mas as toalhas não são trocadas; os quartos são varridos e limpos, 

mas os lençóis não são retirados ou lavados; a cozinha é limpa, mas não as louças. Desse modo, 

há uma divisão entre a limpeza dos ambientes e esses itens que, como mostram os autores 

mencionados, para além da dimensão física e de ordem material, cama e louça (e, no caso, 

lençol, toalhas e vasilhas), podem ser associados a uma esfera íntima e pessoal. Como afirma 

João, cliente, tratam-se de itens de uso cotidiano, tarefas que em geral são realizadas pelos 

próprios moradores da casa, e ter essas regras já previamente estabelecidas pelo Coletivo é uma 

forma de resguardar a trabalhadora de situações constrangedoras: 

E essa coisa também dela não lavar as vasilhas, porque são coisas que normalmente a 

gente faz. E com a outra pessoa que vinha, essa amiga da minha mãe, eu sinto que a 

gente deixava as vasilhas pra ela lavar, quando era eu e minha irmã que ficava em 

casa assim. E aí a gente deixava as vasilhas pra ela lavar assim, e aí também veio essa 

surpresa de quando ela falou que não lavava vasilha, a Cristiane falou. E aí me deu 

assim “cara, faz todo sentido ela não lavar vasilha, por que, quer dizer, isso é uma 

coisa da casa, cotidiana, nossa do nosso uso”. E aí, enfim, esse foi um assunto que eu 

senti assim um certa entrada de uma proteção assim do Coletivo para com elas assim. 

Porque eu acho que talvez se fosse com elas, elas ficariam constrangidas de não lavar 

ou de pedir almoço e aí o Coletivo deu esse suporte (João, entrevista, 2020). 
 

É evidente que há muitos outros objetos em uma casa que podem ser associados à esfera 

da intimidade, além da louça, dos lençóis e das toalhas. Não é a intenção deste capítulo e nem 

seria possível, no entanto, realizar uma análise profunda o suficiente que fizesse jus à 

complexidade desse tema. A minha intenção aqui, entretanto, foi demonstrar como 

determinados objetos e tipos de materialidade, citados pela interlocutora, são permeados por 

uma série de relações que remetem a dimensões íntimas e pessoais, as quais, ao partir de uma 

relação de trabalho racionalizada e profissional, o Coletivo Tereza de Benguela busca não 

acessar por razões práticas, políticas e, em minha análise, simbólicas. Nesse sentido, a louça e 

o lençol configuram-se como marcadores da intimidade, e um certo distanciamento é adotado 

pelo Coletivo no sentido de manter uma relação mais profissional e objetiva. É claro que não 

dá pra dizer, concordando com Fraga (2010) e Monticelli (2013), que não há ou que não são 

possíveis relações pessoais de afeto ou de gratidão entre trabalhadoras diarista e clientes, mas 

há aí uma constante tentativa de distanciamento da esfera da intimidade a partir das regras 
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estabelecidas pelo Coletivo. Assim, as faxineiras do Tereza buscam, a partir desses protocolos 

que se constituem como seus próprios “repertórios de demarcação” (GORBÁN, 2012), evitar 

passar por situações de desrespeito e exploração.  

 

4.4 Pedagogia das relações: o papel educativo do Tereza  

A efetivação dos princípios defendidos pelo Coletivo de reconhecimento e valorização 

das trabalhadoras, como vimos, passa diretamente pelo relacionamento que é estabelecido com 

as clientes. É a partir também desta relação que as faxineiras vão prestar os serviços, buscando 

realizar um trabalho doméstico remunerado de forma respeitosa e sem exploração. Nem sempre 

esse relacionamento é tranquilo e, em situações de conflito ou quando ocorre algum problema, 

são empenhadas tentativas de diálogo e mediação para solucionar a questão. “Então tem pessoas 

que a gente não consegue lidar direito, então a gente tá ali pelo trabalho mesmo, tem pessoa 

que a gente consegue conversar, tem cliente que a gente consegue se dar bem, tem cliente que 

a gente não consegue” (Carol, entrevista, 2020).  

 Fraga (2010) aponta que muitas pesquisas sobre trabalho doméstico remunerado trazem 

a questão da afetividade e da intimidade como elementos importantes no que se refere ao que 

as próprias trabalhadoras caracterizam como “bons clientes”.    

As pesquisas sobre trabalho doméstico remunerado (SAFFIOTI, 1978; OLIVEIRA, 

1995; KOFES, 2001) costumam fazer uma mesma pergunta às empregadas: “o que é 

ser um bom patrão?” ou “quais são as características de um bom emprego 

doméstico?”. A resposta majoritária para a primeira questão é considerar a empregada 

como amiga, e para a segunda é ser tratada como membro da família (FRAGA, 2010, 

p. 134) 
 

De fato, a questão da intimidade e do afeto é algo constantemente articulado por 

trabalhadoras, inclusive como um aspecto vantajoso da relação de trabalho em alguns casos. 

Kofes (2001) demonstra como a realização de favores e flexibilidade de jornada de trabalho, 

por exemplo, podem ser vistas como vantagens por parte das trabalhadoras que entrevistou em 

relação aos empregos que tinham. Essa relação mais pessoalizada, nesse sentido, ofereceria 

também benefícios de acordo com a perspectiva dessas trabalhadoras.  

Fiz essa mesma pergunta às faxineiras do Coletivo que entrevistei: “O que você 

considera um bom cliente?”. As respostas, ao contrário do que apontaram autoras(es) que 

pesquisam trabalho doméstico remunerado em outros contextos e formatos, não indicaram para 

uma relação afetiva e pessoal, mas sim houve uma ênfase sobre relacionamentos em que as 

trabalhadoras sejam respeitadas e reconhecidas como profissionais, uma relação em que sua 

carga horária, boas condições de trabalho e seus direitos sejam garantidos. “O que eu considero 
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uma boa cliente é que valorize o meu trabalho e me trate com respeito” (Patrícia, entrevista, 

2020).  

Eu acho que um bom cliente é um cliente que entende o horário das meninas 

chegarem, entende que a gente tá numa pandemia, então ela vai pagar um pouco a 

mais pras meninas irem de uber ao invés de ônibus, porque o ônibus tem mais pessoas, 

elas ficam mais propícias a pegar doença, né. Então esse cliente que já entende, já 

coloca no valor da diária o valor do uber, já é um cliente pra mim que... Um cliente 

que não fica atrás das meninas, verificando cada coisa que elas fizeram, sabe? Porque 

isso é muito desconfortável. Um cliente que dê espaço pra elas fazerem o serviço 

delas, com a qualidade do jeito que elas sabem fazer, porque as meninas são muito 

boas. Um cliente que dá lanche, um cliente que dá almoço, que as meninas não 

precisem levar. Um cliente que entende a hora, quantas horas são de trabalho, que 

sabe quantas horas de trabalho são e aceita as oito horas ou o mínimo. E isso é um 

bom cliente, entendeu? Um cliente que cria uma relação com a faxineira de cuidado, 

de parceria, de prestadora de serviço. Não de submissão (Cristiane, entrevista, 

2020b).  
 

A questão dos horários e do respeito à jornada de trabalho de oito horas também foi 

mencionada por Ângela, que respondeu: “Onde sou tratada com respeito e onde respeitem meu 

limite de horas, etc” (Ângela, entrevista, 2020). Esse é um ponto reiterado pelas interlocutoras, 

uma vez que a garantia do cumprimento da carga horária é considerada uma forma de 

reconhecimento profissional e de valorização, visto que extrapolar o limite de horas da jornada 

de trabalho é uma realidade relativamente comum no campo do trabalho doméstico remunerado 

e, para as interlocutoras, condiz com uma relação desrespeitosa. Segundo Ávila (2009), “as 

longas jornadas de trabalho são uma realidade que acompanha o desenvolvimento do emprego 

doméstico no Brasil e em outros países da América Latina” (ÁVILA, 2009, p. 186).  

Esta autora demonstra como as jornadas de trabalho doméstico remunerado podem 

variar entre as trabalhadoras de acordo com a frequência semanal, tipo de vínculo e quantidade 

de tarefas diárias a serem realizadas. As jornadas, em alguns casos, chegam a extrapolar o limite 

legal de 44 horas semanais, especialmente entre as trabalhadoras que residem na casa das 

empregadoras. Em relação às diaristas, a autora aponta que as jornadas podem ser muito 

diversas de acordo com cada residência em que a trabalhadora presta serviço, uma vez que o 

fim da jornada está associado com o cumprimento das tarefas diárias. Além disso, Ávila aborda 

ainda a relação entre as horas trabalhadas no serviço doméstico remunerado e não remunerado. 

Essas horas se somam e geram sobrecarga a essas mulheres que, após cumprirem sua jornada 

de trabalho nas residências em que prestam serviços remunerados, ainda realizam trabalho 

doméstico em suas próprias residências.  

(...) As jornadas de trabalho remunerado e não remunerado que caracterizam a 

experiência de trabalho da grande maioria das mulheres trabalhadoras produz uma 

sobrecarga de trabalho que, no cotidiano, afeta a forma de inserção no mercado de 

trabalho, a participação política cidadã, o lazer, as condições para o estudo e o 

desenvolvimento da profissionalização, e, ainda, a possibilidade do uso do tempo para 

si (ÁVILA, 2009, p. 21). 
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Assim, o Coletivo Tereza de Benguela preza pelo cumprimento adequado da jornada de 

trabalho, de forma que as faxineiras prestem os serviços por, no máximo, oito horas diárias, 

considerando também outros direitos, como vale-transporte e alimentação no local de trabalho, 

assim como é garantido a trabalhadores de outros setores. Além disso, Cristiane aponta para o 

desconforto associado à constante verificação do trabalho da faxineira, que também pode ser 

considerada uma atitude desrespeitosa por parte das clientes. Essa verificação refere-se a uma 

espécie de checagem da qualidade do serviço prestado, mas também seria razoável afirmar que 

se relaciona à questão da desconfiança sobre a honestidade da trabalhadora em relação a 

possíveis roubos, como relatam pesquisas sobre o tema (PEREYRA, 2013; KOFES, 2001, e 

outras). “Cuidado” e “parceria” também são articulados pela interlocutora, de modo que são 

aspectos que podem coexistir com uma relação profissional, de prestação de serviços e de não 

submissão. Estabelecer uma parceria, nesse sentido, traz uma ideia de igualdade em relação às 

contratantes, e esse relacionamento pode ser efetivado a partir de uma perspectiva de equidade 

e respeito mútuo.  

Desse modo, Cristiane aponta também para outros aspectos que coincidem neste mesmo 

sentido, de reconhecimento dessas mulheres profissionais e também como pessoas humanas, 

uma vez que a própria interlocutora menciona direitos como uso de água potável e de papel 

higiênico.  

Então assim, o acordo que a gente tem com o cliente é ter respeito, se ele pode dar 

uma alimentação, a questão de cumprir sempre o horário, não passar do horário, avisar 

com antecedência se vai desmarcar, deixar o funcionário ali fazer sua alimentação 

normal, ou seja: sentar numa mesa, comer sua comida conforme tem que ser, não é 

sentar num banquinho atrás ou no pé da máquina de lavar… usar o banheiro, ter direito 

ao uso do papel higiênico, ter direito ao uso da água potável, ter direito a usar o copo 

que não seja um copo de plástico que tá lá jogado que tem que ser pra diarista, essas 

coisas. Isso aí a gente não abre mão (Cristiane, entrevista, 2020b).  
 

Esse reconhecimento da condição humana das trabalhadoras, bem como o entendimento 

de que são profissionais como quaisquer outros trabalhadores é um aspecto ressaltado pelas 

entrevistadas em diferentes momentos. Muitas das regras e posturas do Coletivo vêm de um 

lugar da experiência prática, situações que podem já ter acontecido com essas trabalhadoras, 

antes ou depois do Coletivo. Exemplo disso é quando Carol menciona já ter recebido olhares 

de pena por ser faxineira, mesmo que isso não signifique carência de recursos financeiros ou 

qualquer condição que pudesse gerar compadecimento de outras pessoas. O seu desconforto 

sobre esse tipo de tratamento é manifestado em outro momento da entrevista, em que ressalta 

que um bom cliente é aquele que não a julga por sua profissão.  

Um bom cliente é aquela pessoa que não me julga pelo pelo que eu faço, que entende 

o meu rolê, que entende o meu trabalho. Eu sou estudante, eu pago minha faculdade, 

tô tentando conhecer mais as coisas, né, ter uma outra profissão… Então assim, um 
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bom cliente é uma pessoa que me vê como qualquer outro ser humano, que trabalha 

como qualquer outro ser humano, e que entende, né, que eu tenho um trabalho como 

qualquer outro (Carol, entrevista, 2020). 
 

Nesse sentido, Carol reitera a condição humana e preza por clientes que a enxergam 

como qualquer outra trabalhadora. Ela também ressalta que tem alguns clientes fixos que foram 

fundamentais durante a pandemia de Covid-19, pois continuaram fazendo o pagamento das 

diárias, mesmo sem Carol ir prestar os serviços. A eles, Carol expressa gratidão e aponta para 

um processo de fidelização que passa pela sua própria postura de transmitir os princípios do 

Coletivo de reconhecimento e valorização de seu trabalho.  

Eu tenho clientes fixos que inclusive eu agradeço muito a eles por terem me ajudado 

no isolamento social. Foram mais ou menos quase sete meses de pandemia né? E eles 

continuaram pagando as minhas diárias mesmo sem eu ir. Então eu consegui me 

manter aqui em Belo Horizonte graças a essas diárias que foram pagas por eles. Eles 

são meus clientes há muito tempo, então eu sou muito grata por isso. E não me faltou 

nada, entendeu? Então eu consegui através da minha explicação, do meu 

entendimento do que é o Coletivo passar pra esses clientes e conseguir manter eles 

comigo. Então foi muito massa isso, eu tô gostando bastante desse reconhecimento, 

sabe?  (Carol, entrevista, 2020). 
 

A fala de Carol também remete a um ponto fundamental que pude observar sobre a 

relação que Coletivo Tereza de Benguela estabelece com as clientes. O Coletivo, em suas 

práticas e discursos, nas redes sociais e no cotidiano com os contratantes, busca a todo 

momento  fornecer informações e compartilhar, de forma quase didática, um entendimento 

sobre o que seria um trabalho doméstico sem exploração e discriminação. Quando há alguma 

situação conflituosa ou de desrespeito, o Coletivo busca dialogar com as clientes, explicar as 

regras e os motivos para adotarem determinados protocolos, e mediar o problema. Além disso, 

integrantes do Coletivo também participam, eventualmente, de palestras, rodas de conversa e 

outros eventos, sempre adotando um discurso de valorização do trabalho das diaristas e 

pautando o reconhecimento de seus direitos.  

Em uma das reuniões em que estive presente, um breve diálogo entre duas integrantes 

do Coletivo me chamou atenção. Durante a reunião, o nome de uma cliente surgiu e uma das 

faxineiras a elogiou, disse que gostava de prestar serviços a ela e que era uma ótima cliente. 

Outra faxineira, membro do grupo há mais tempo, interviu dizendo que nem sempre aquela 

cliente foi assim, que ela sempre deixava louça suja para a faxineira lavar e que levou algum 

tempo para que ela “aprendesse”. Ser uma boa cliente, na perspectiva do Coletivo, é não 

explorar a mão de obra das trabalhadoras e valorizar o seu trabalho, em uma relação de respeito 

mútuo; uma cliente que esteja politicamente alinhada com a proposta da não exploração, 

sobretudo considerando a existência de certas práticas que são historicamente estabelecidas no 

trabalho doméstico remunerado. E isso requer aprendizado.   
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Assim, a atuação do Coletivo Tereza de Benguela se dá de maneira pedagógica. Essa 

relação de aprendizagem perpassa tanto faxineiras quanto clientes, e o Coletivo acaba 

desempenhando um papel educativo, como ressalta Cristiane: 

R - Tem cliente que a gente vai conversando, até eles irem entrando no molde do 

coletivo.  
 

JV - E você acha que isso também é um processo de aprendizagem? 
 

R - É um processo. Porque o coletivo acaba tendo esse papel né. Além de ter um 

processo de ajudar as meninas, a gente tem um processo de… como que eu vou 

dizer… além de ajudar as meninas, a gente ainda tem o processo de educar o cliente, 

entendeu? (Cristiane, entrevista, 2020b) 
 

Esse processo educativo também foi trazido por João, cliente do Coletivo, que relata ter se visto 

surpreso consigo mesmo ao conhecer as normas e ser educado sobre a relação a ser estabelecida 

com a trabalhadora que iria atendê-lo.  

Eu queria comentar uma coisa, que foi uma surpresa e que ao mesmo tempo foi um 

processo educativo assim, educacional. Porque geralmente, podemos dizer assim que 

além dessa experiência da amiga da minha mãe, foi a primeira vez que a gente 

contratou um serviço capacitado, com competência pra isso. E aí uma das coisas que 

a Cristiane falou era que a trabalhadora não iria lavar vasilha e que era preciso oferecer 

almoço pra ela e um lanche da tarde. E eu acho que isso foi um baque, porque no meu 

imaginário era tipo assim, ela traz a marmita dela, não tem problema ela comer com 

a gente, obviamente não tem, mas eu não imaginei que isso seria uma condição dela 

vir trabalhar. E aí eu falei “caramba”. E aí me deu uma coisa assim, tipo “pô, é o 

mínimo que a gente tem que oferecer, é uma trabalhadora, tá aqui na nossa casa, a 

gente tá contratando, e é o mínimo um almoço e café da tarde assim”. E aí eu fiquei 

meio assim flagrante de mim mesmo por ficar surpreso disso (João, entrevista, 2020). 
 

Miguel Arroyo (1997) trata sobre como as relações de trabalho tanto no setor público 

quanto privado podem se constituir como práticas educativas e formadoras, aperfeiçoando 

trabalhadores e o próprio trabalho para construir relações mais democráticas e igualitárias. 

Apesar de trazer uma perspectiva mais voltada ao funcionalismo público e empresas privadas, 

em que relações de chefia e produtividade são operadas, a ideia trazida pelo autor acerca do 

trabalho enquanto espaço educativo pode ser interessante para pensar a atuação do Tereza. 

Segundo ele, “a pedagogia é a ciência que trata da educação, sobretudo dos processos de 

condução de alguém para novos saberes, novos valores, para o aperfeiçoamento humano. O 

lugar onde se trabalha ou se exerce determinada função é um espaço educativo, pedagógico 

[...]” (ARROYO, 1997, p. 61). 

Nesse sentido, a atuação do Coletivo propicia relações de aprendizado entre faxineiras 

e clientes, consolidando-se também como um espaço educativo e pedagógico. Carol, por 

exemplo, aponta que fazer parte do Coletivo a fez “ter uma outra visão da vida”, em que passou 

a entender que não deve ser discriminada por sua profissão e que é uma trabalhadora digna de 
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direitos e de reconhecimento. Segundo ela, as integrantes do Coletivo estão sempre 

conversando entre si, trocando experiências e relatando situações e práticas de trabalho 

vivenciadas por elas, o que pude também observar durante os encontros presenciais em que 

participei. Desse modo, o papel educativo do Tereza se desenvolve no sentido de consolidar os 

princípios do Coletivo de valorização, reconhecimento e ressignificação do trabalho doméstico 

remunerado, que são construídos de forma conjunta entre as integrantes do grupo. Assim,  

não apenas as exigências de modernização do público e do privado trazem a 

necessidade de redefinir os espaços e relações de trabalho como espaços educativos, 

formadores, mas também a nova consciência do trabalhador acerca de seus direitos 

tem redefinido o lugar e as relações de trabalho como espaços educativos e formadores 

(ARROYO, 1997, p. 61). 
 

Como já mencionado, o trabalho doméstico remunerado é marcado por uma série de 

relações historicamente reproduzidas na sociedade brasileira. Essas relações são permeadas por 

diferenças de classe, raça, gênero, e outros marcadores das desigualdades sociais. Nesse 

sentido, clientes e faxineiras, enquanto atores sociais, participam dessas relações e, muitas 

vezes, podem reproduzir determinadas práticas que se configuram como relações desiguais, de 

exploração e desvalorização do trabalho doméstico remunerado. Como relata João, por 

exemplo, ele nunca havia cogitado a ideia de oferecer alimentação em sua residência (local de 

trabalho) a essa pessoa que ele contrataria para prestar serviços a sua família, algo que é comum 

em outros tipos de relação contratual e que ele mesmo reconheceu ter passado despercebido a 

ele. Ter contratado o Coletivo lhe proporcionou, desse modo, passar por um processo que ele 

mesmo qualifica como educativo.  

Assim, esse processo de aprendizagem se constitui também como uma forma de 

operacionalizar e proporcionar a aplicação prática dos ideais que o Coletivo defende, uma vez 

que é a partir do entendimento da importância e do significado de valorização das trabalhadoras 

domésticas que são estimuladas as práticas que permitem que essa valorização aconteça. “Se o 

doméstico é um lugar com uma estrutura e uma história, as representações sobre as interações 

no doméstico contêm uma estrutura e uma história” (KOFES, 2001, p. 163). É nesse sentido 

que ressignificação e reconhecimento são articulados pelo Coletivo Tereza de Benguela como 

demanda primordial da organização, buscando romper determinadas estruturas e construir 

outros capítulos nessa história. Para isso, torna-se preciso fomentar as relações de trabalho 

doméstico remunerado também como espaço formativo, uma vez que ressignificar o lugar 

social desse trabalho, assim como certos pressupostos e práticas historicamente construídas e 

reproduzidas, requer tempo, resistência e aprendizado. Como aponta Bernardino-Costa (2007) 

em relação às demandas políticas das trabalhadoras domésticas no Brasil,  
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(...) a equação não se restringe simplesmente ao reconhecimento da igualdade e 

diferença das trabalhadoras domésticas em relação aos demais trabalhadores, mas 

envolve um projeto de refundação da sociedade, baseada em novos valores e 

princípios. Portanto, as demandas das trabalhadoras domésticas - pelo menos na sua 

dimensão ética e política – envolvem um questionamento da sociedade nacional. 

Nestes termos, está em discussão não somente a inclusão de alguns atores sociais que 

até então estavam excluídos, mas a refundação da sociedade (BERNARDINO-

COSTA, 2007, p. 78).  
 

 

Considerações finais  

Como apontam diversos autores, os desafios relacionados ao trabalho doméstico 

remunerado - seja em relação à dificuldade de formalização da categoria e cumprimento de leis, 

seja no que se refere às condições de trabalho e/ou situações de exploração nas relações com 

empregadoras, ou mesmo no que concerne à valorização social do setor - estão ligados a uma 

série de aspectos sociais históricos e estruturais, como o racismo e as desigualdades de classe, 

por exemplo. O trabalho doméstico remunerado, especialmente, é um campo notável para se 

pensar nessas desigualdades, uma vez que se constitui como um lugar em que as diferenças 

sociais se cruzam na intersecção entre classe, raça, gênero, e em muitos casos regionalidade e 

nacionalidade, e em que, ao mesmo tempo, há uma série de relações de proximidade imbricadas 

e ambiguamente estabelecidas com as relações trabalhistas.  

Como vimos, o Coletivo Tereza de Benguela se insere nesse contexto como uma 

organização que presta serviços de faxina na região metropolitana de Belo Horizonte, pautando 

a valorização e a ressignificação do trabalho de diarista. Essa ressignificação passa pelo 

reconhecimento legal de direitos, pela valorização social do trabalho executado por essas 

trabalhadoras, pela remuneração adequada, e pela não exploração da mão de obra, que também 

são demandas amplamente compartilhadas entre as organizações sindicais e associações de 

trabalhadoras. Essas reivindicações se referem não somente ao reconhecimento desses direitos 

trabalhistas por lei, mas também a uma série de outras condições e percepções discriminatórias 

presentes na sociedade brasileira (BERNARDINO-COSTA, 2007). 

Um dos principais interesses da pesquisa, desde o início, era compreender como o 

Coletivo Tereza de Benguela se insere como uma proposta política no cenário brasileiro do 

trabalho doméstico remunerado. Era preciso entender não só como se dá o discurso, mas 

também a prática desta organização como possibilidade de se fazer um serviço doméstico 

politicamente voltado à valorização das trabalhadoras e ao reconhecimento da categoria. 

Ressignificar o trabalho de diarista, assim, quer dizer, em síntese, modificar os sentidos do lugar 

social que tradicionalmente o trabalho doméstico remunerado ocupa na sociedade brasileira, 
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dando novos significados às relações de trabalho e pautando o reconhecimento legal e social da 

categoria. Desse modo, a proposta do Coletivo se alinha com o que Bernardino-Costa (2007) 

demonstra no seguinte trecho: 

O entendimento da discursividade das trabalhadoras domésticas – produzida a partir 

da colonialidade do poder – permite-nos perceber que o que está em questão não é 

simplesmente a inclusão das trabalhadoras através da conquista de direitos e 

equiparação aos(às) outros(as) trabalhadores (as) no marco da sociedade brasileira. 

Está em questão também a discussão da sociedade brasileira enquanto uma sociedade 

que ao privilegiar a representação e interesses somente de uma parte da sociedade – 

sintetizada pelo mundo dos patrões -, exclui, oprime e marginaliza uma outra parte 

(BERNARDINO-COSTA, 2007, p. 77-78). 
 

Diferentemente das relações mais tradicionais de trabalho doméstico remunerado, como 

apontado por várias pesquisas sobre o tema, a atuação do Coletivo Tereza de Benguela opera 

de forma a estabelecer relacionamentos mais profissionais, objetivos e racionalizados com as 

clientes. Em situações de desrespeito ou comportamentos considerados exploratórios, ocorrem 

tentativas de diálogo e/ou o rompimento do vínculo nos casos em que o Coletivo considera a 

relação insustentável. Assim, por meio das regras de contratação e prestação de serviços, bem 

como as normas que regulam o próprio funcionamento da organização, o Coletivo busca evitar 

com que as trabalhadoras passem por situações de exploração em relação ao cumprimento da 

carga horária, tipos de tarefas a serem realizadas, valores a serem pagos pelas faxinas e outras. 

A negociação prévia realizada entre potencial cliente e uma única pessoa do Coletivo, no caso 

Cristiane, também são exemplos de estratégias nesse sentido. Desse modo, as trajetórias e 

experiências de faxineiras e clientes impactam a construção do Coletivo. Seja na elaboração e 

reformulação das regras, na construção de estratégias para captação de novas clientes, ou na 

própria forma de prestação dos serviços.  

A grande maioria das clientes entrevistas são jovens, não têm filhos, moram com poucas 

pessoas na residência e algumas são casadas. Algumas estão em relacionamentos 

heterossexuais, outras não. Muitas conheceram o Coletivo por meio de amigos, mas não no 

sentido mais clássico de um sistema de indicações, como demonstram outras autoras que 

pesquisam o tema. Nesses sistemas, a confiabilidade da trabalhadora a ser contratada é atestada 

pela sugestão de amigos e familiares que já contratam seus serviços em algum momento 

anterior, mantendo assim um círculo de confiança e familiaridade que evitaria (ou amenizaria) 

a desconfiança sobre a entrada de uma “estranha” no lar. No caso do Coletivo, a confiabilidade 

em relação às trabalhadoras e o interesse pelos serviços parece ter mais a ver com o 

profissionalismo e a proposta política de valorização das trabalhadoras expressados nas redes 

sociais e nos primeiros contatos com as clientes. Essas redes, inclusive, são a principal  forma 

de divulgação e comunicação do Coletivo, o que poderia indicar uma tendência ao alcance 
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majoritário de um público mais jovem. Além disso, é perceptível um certo alinhamento político 

entre clientes e a proposta do Coletivo, no sentido de prezar pela valorização das trabalhadoras 

e pelos movimentos de apoio e acolhimento entre mulheres.  

No entanto, é inevitável salientar o fato de que praticamente todas elas são mulheres. 

Mesmo entre aquelas que são casadas, são elas que entram em contato com o Coletivo e fazem 

a negociação de contratação. Poderia haver aí uma continuidade da atribuição da 

responsabilidade sobre a contratação de trabalhadoras às mulheres, o que estaria relacionado à 

tradicional associação entre mulheres e cuidados domésticos. Outra justificativa poderia ser o 

acesso dessas interlocutoras a redes e grupos feministas, de geração de renda e suporte a 

iniciativas de mulheres, sejam esses grupos virtuais ou não. No caso do único homem 

entrevistado, ele, sua mãe e a irmã já compartilham as tarefas domésticas entre si e apenas 

solicitam os serviços do Coletivo em caso de necessidade de uma limpeza mais especializada. 

Ele também conheceu o Coletivo por meio de redes sociais e amigos, e assim compartilha com 

sua mãe as atribuições sobre a contratação.   

Em relação às faxineiras do Coletivo, também todas mulheres, é interessante notar as 

diferentes trajetórias de vida e experiência profissional. Algumas possuem ampla experiência 

nos serviços domésticos, tendo trabalhado quase toda a vida nesse setor, e possuem escolaridade 

até o ensino fundamental. Outras são mais jovens, como Carol, que cursa graduação e pretende 

mudar de profissão. Ou Cristiane, que trabalhou no setor financeiro durante grande parte de sua 

vida profissional. As trajetórias dessas mulheres, sem dúvida, impactam a construção do 

Coletivo, desde sua criação até o estabelecimento das regras e condições de trabalho. Várias 

normas são baseadas em experiências prévias dessas trabalhadoras sobre a relação com clientes 

e vivências compartilhadas entre elas e outras trabalhadoras. A própria fundação do Coletivo 

ocorre em meio a uma série de denúncias de exploração e discriminação de trabalhadoras 

domésticas remuneradas. Assim, as faxineiras se organizam entre si e na relação com as clientes 

de modo a estabelecer vínculos mais racionalizados e profissionais, o que perpassa a dimensão 

da afetividade e da intimidade.  

Nesse sentido, considerando também que as trabalhadoras diaristas não estão incluídas 

na Lei nº 150, que dispõe sobre os direitos dos trabalhadores domésticos e regulamenta as 

condições de contratação, a demanda pelo reconhecimento profissional, legislativo e social, é 

destacada na experiência do Coletivo. Todas elas apontaram, inclusive, o respeito ao 

cumprimento adequado da carga horária e a valorização de seu trabalho como características 

do que seriam boas clientes. Ademais, rejeitam comportamentos como os “olhares de pena” 

mencionados por Carol ou condições de trabalho consideradas exploratórias, como restrições 
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ao acesso a papel higiênico e água potável, como mencionado por Cristiane. A recusa por lavar 

louça também é um exemplo de estratégia tanto para evitar abusos e “clientes folgados”, quanto 

para estabelecer a distinção entre o trabalho de mensalistas e diaristas, buscando o 

reconhecimento profissional desta categoria como grupo específico, especializado e digno de 

direitos. Além disso, em minha análise, a restrição sobre a lavagem de louça, bem como a 

manutenção de outros itens da casa, como toalhas e lençóis, passa também por um aspecto 

simbólico de distanciamento da intimidade.  

Nesse sentido, o Coletivo desempenha também um papel pedagógico, educativo, em 

busca dessa ressignificação e disseminação da proposta política de valorização das 

trabalhadoras entre clientes e faxineiras. São estabelecidos aí processos de aprendizagem que 

se desenrolam pelas mais diversas formas e situações. Afinal, a busca por um trabalho 

doméstico livre de exploração e/ou formas de discriminação requer a desconstrução de uma 

série de estruturas sociais. Estas são questões latentes para toda a sociedade brasileira, 

especialmente no campo legislativo e de construção de políticas públicas. O Tereza se insere, 

portanto, no cenário brasileiro do trabalho doméstico como um exemplo de resistência, dentre 

tantos movimentos e associações de trabalhadoras, e alternativa de prestação de serviços 

voltado à valorização e ressignificação do trabalho das diaristas.   

 Quando iniciei esta pesquisa, a seguinte questão insistia em aparecer nas minhas 

reflexões sobre o campo: seria de fato possível praticar um trabalho doméstico remunerado 

realmente livre de exploração e de desigualdades sociais no Brasil? Não sou capaz de responder, 

afirmativa ou negativamente, a essa questão de forma convicta. As configurações gerais e a 

própria existência do trabalho doméstico remunerado no Brasil hoje descendem e, muitas vezes, 

reproduzem uma série de desigualdades historicamente construídas na sociedade. A própria 

Cristiane aponta que o fim do trabalho doméstico remunerado seria uma utopia, visto que, além 

das tarefas domésticas serem demandas necessárias da sociedade, segundo ela sempre haverá 

pessoas em situação de vulnerabilidade cuja alternativa de sustento será o serviço doméstico. 

A partir do meu próprio processo de aprendizado nessa experiência com o Coletivo Tereza de 

Benguela, acredito ser possível afirmar ao menos que a luta por reconhecimento e pela 

existência de relações mais justas e igualitárias é um processo que demanda esforços políticos, 

coletivos e individuais, e que, aos poucos, através inclusive de iniciativas como a do Coletivo 

e da escuta e valorização das trabalhadoras, vai se tornando possível.  
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