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 O presente manuscrito diz respeito a um trabalho antropológico com pesquisa 

de campo etnográfica, em andamento, entre trabalhadoras domésticas ligadas ao 

sindicato de Pelotas- RS, fundado em 1989. Apresento, assim, fragmentos da minha 

pesquisa de mestrado do Programa de Pós- Graduação em Ciências Sociais da 

UFSM, que se referem aos impulsos teórico- metodológicos que tentam  balizar um 

esforço investigativo para a compreensão da emergência e do estabelecimento de 

práticas cotidianas, mais especificamente, práticas cotidianas de resistência entre 

mulheres (domésticas e ex- domésticas) militantes. Para isso, dou ênfase, no 

concernente aos dados etnográficos, a um atendimento que acompanhei no 

sindicato, sempre realizado pelas mulheres sindicalistas, onde questões da esfera 

do trabalho de cuidado emergem no cotidiano de trabalho.  

 Estive presente em três atendimentos do sindicato, todos referentes a dúvidas 

trazidas por parte de trabalhadoras domésticas que estão enfrentando situações 

burocráticas nas relações com patrões e a nova legislação. Aqui, darei ênfase a um 

onde salta aos olhos a invisibilidade do trabalho doméstico no Brasil. Uma mulher 

grávida estava sem saber o que fazer com os direitos de folga e férias que ela 

precisava. Tinha trinta e poucos anos, aparentemente, e foi atendida pela líder do 

sindicato Luiza e pela Sandra, mulher bastante presente no sindicato, mas que ainda 

se restringe aos supores mais simples do atendimento. Esta última mulher está 

participando do sindicato faz pouco mais de um ano, mas já é a mais presente nos 

dia em que os atendimentos são feitos (segunda, quarta e sexta-feira das 14h às 

17h). Bom, eu estava sentado bem próximo dessas mulheres e fui muito bem 

apresentado pelas sindicalistas, como um homem que iria ajudá-las estagiando no 

local.  
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 A mulher que estava sendo atendida não sabia quase nada sobre a 

contabilidade de seus dias de folga e férias, estava grávida e com o marido no 

hospital, bem como apresentava-se nervosa em relação às exigências de sua 

patroa, que não se importava, segundo ela, com esses direito de folga e férias. 

Assim sendo, Luiza, mostrando-se muito preocupada, prontamente ligou para o 

advogado do sindicato para marcar um dia para o caso específico. Enquanto isso a 

mulher grávida estava quase chorando e sem saber o que fazer mostrava alguns 

papéis sobre uma rescisão trabalhista. Ela estava sem férias há três anos, havia 

mudado de local de trabalho há poucos dias, não tinha como comprovar seus 

direitos via documentos desorganizados; situação específica que salienta as 

dificuldades da trabalhadora doméstica brasileira, mesmo com os direitos 

conquistados pela PEC das domésticas, onde a invisibilidade e os poucos lugares 

de reclamação (o sindicato sendo essencial neste caso) imperam no terreno do 

trabalho doméstico remunerado.  

 Por outro lado, o atendimento mostra-se como luz no fim do túnel para muitas 

mulheres. Luiza, além das inúmeras viagens e ações cotidianas de luta, como as 

ligações com o movimento negro e de mulheres da região de pelotas, demonstra a 

emergência de resistências frente ao contexto de burocratização de leis e direitos 

trabalhistas. O advogado do sindicato vai uma vez por semana ao local e não 

consegue dar conta da demanda, pois são cerca de dez atendimentos por dia, 

segundo Sandra. Aqui, a postura de Luiza é essencial, não só demonstrando o 

conhecimento sobre as leis, fazendo com que funções que um advogado faria sejam 

feitas por uma mulher “sem estudos”, mas também demonstrando a capacidade de 

lidar com acontecimentos complicados no tocante às relações emocionais das 

trabalhadoras. Desta maneira, como a situação supracitada demonstra o trabalho do 

sindicato, indo além de operacionalizações corriqueiras da luta por direitos e por 

mudanças no mundo do trabalho, emerge enquanto local de práticas cotidianas do 

trabalho de cuidado. 
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 As funções laborais realizadas no lar, sejam remuneradas ou não, se 

conectam consideravelmente com o conceito de cuidado (care), com as noções 

existentes sob a ótica dos afazeres e incumbências do trabalho reprodutivo e com as 

categorias oriundas do trabalho emocional. Dentro disso, também o trabalho 

realizado nos atendimentos, onde as militantes exprimem práticas de cuidado para 

outrem. 

 O conceito de cuidado é de difícil definição e tem caráter polissêmico, mas 

aqui o tomaremos enquanto atividade que condiz com afetos, trabalho que vai ao 

encontro de outrem, que carrega uma carga (TRONTO, 1997). Esta autora ressalta 

a questão das particularidades do cuidado e chama a atenção para uma definição 

que corresponda às dimensões morais do cuidado na sociedade, bem como às 

dimensões sociais e políticas que envolvem o cuidado e suas implicações no 

trabalho feminino.  

 Cuidado, sob minha ótica, não se afasta das noções de trabalho reprodutivo e 

de trabalho doméstico (o trabalho das sindicalistas nos atendimentos se enquadra 

aqui), essas três dimensões da agência humana não se dão em uma postagem 

hierárquica. Desse modo, no tocante ao meu objeto de pesquisa, o cuidado é visto 

enquanto prática. Annemarie Mol (2010), pensando o cuidado, no concernente às 

escolhas e moralidades existentes nas relações entre pacientes diabéticos e os 

cuidadores, evidencia que as lógicas desvelam-se e se dão nas práticas, além de 

que as ações em si são moralidades. Desse modo, se entrelaçam valores e fatos 

(MOL, 2010).  

 É de suma importância salientar que tanto o serviço doméstico quanto o 

trabalho doméstico (não necessariamente remunerado) se enquadram na acepção 

trabalho reprodutivo, que corresponde às atividades de âmbito doméstico que não 

geram a produção dentro da lógica capitalista. São tarefas feitas, sobretudo por 

mulheres em suas casas ou fora (ofício remunerado) e equivalem ao labor de 

cuidado, sejam elas desferidas aos humanos ou não humanos (HIRATA; KERGOAT, 

2007). 
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 Além disso, a discussão marxista, que olha para os oprimidos da história, 

durante muitos anos não reconheceu a dimensão reprodutiva enquanto contribuição 

para sustentáculos do sistema capitalista. Marx, assim, eliminou as atividades 

reprodutivas e acabou por restringir o significado de produção (NICHOLSON, 1987). 

Desta feita, intelectuais feministas, como a supracitada autora, apontam falhas na 

teoria marxista em relação ao gênero. Dentro disso, então, o parentesco é chamado 

pra se integrar à análise marxista, visto que é ele que organiza, em várias 

sociedades, o trabalho reprodutivo (feito em casa na vida íntima).  

 O que temos aqui é uma problemática que aglutina cuidado, trabalho 

reprodutivo e trabalho doméstico em torno de acepções coincidentes. Assim sendo, 

os atendimentos aproximam-se fortemente deste quadro, pois são práticas que 

exprimem a condição da luta das domésticas no Brasil, fortemente marcada pela 

invisibilidade e por acontecimentos onde as burocracias são cercadas por esferas 

emocionais da vida cotidiana. 

   

 

 


