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Abstrato
O mundo do trabalho doméstico é um mundo invisível de discriminação, desvalorização e
exploração. No Brasil, existem milhões de trabalhadoras domésticas, na sua maioria mulheres,
negras e que vêm de histórias pobres. Essas trabalhadoras domésticas enfrentam uma agressão
profunda contra a dignidade, direitos, saúde, e identidade delas.
Nesta pesquisa, perguntamos sobre a relação entre identidade e saúde. Como é que a
identidade afeta a saúde? Qual é a natureza desta relação? A motivação para esta pergunta vem da
invisibilidade das condições de saúde—como uma expressão do corpo e da mente-- desta
população e também o reconhecimento que a identidade duma trabalhadora doméstica e mulher
negra no "imaginário social do Brasil" são manipuladas por várias imagens negativas e
desumanizadas de raça, gênero, e classe. Os resultados desta pesquisa foram obtidos através de
várias entrevistas com trabalhadoras domésticas no Sindicato das Trabalhadoras Domésticas
(Sindoméstico), no Colégio Antonio Vieira e no programa "Trabalho Doméstico Cidadão" na Mata
Escura.
Descobrimos duas mensagens profundas segundo as estórias destas mulheres: (1) a saúde
das trabalhadoras domésticas está sendo construída por estas imagens exploradoras que, realizadas
em condições do trabalho (horário, quarto e exclusão) e a violência (física, sexual, moral/verbal e
estrutural), agridem tanto o corpo como a própria identidade e auto-estima delas; (2) com
movimentos de educação, valorização e conscientização, elas estão conseguindo reconstruir a
própria identidade para resgatar a auto-estima e auto-promover a saúde. As duas mensagens se
cruzam com o poder de auto-imagem e auto-estima: como a visão que elas têm de si mesmas é tão
importante como a visão em que o mundo as vêem.
Enfim, vimos que identidade faz parte da saúde porque identidade, construída através da
educação, consciência, empoderamento e auto-estima--determina sua "construção" da saúde. Sua
identidade determina sua capacidade de defender sua saúde, conhecer seu corpo, cuidar de si
mesma, se defender, reagir e crescer. Essa relação é prioritariamente uma interação porque tanto
a saúde como a identidade são construídas lado a lado pela visão que o mundo tem de você e a visão
que você tem de si mesmo.
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I. Introdução do Estudo
Sem elas, o Brasil vai parar.1 Essa é a brincadeira das trabalhadoras domésticas.
Cozinhando, arrumando, limpando, lavando roupa, tomando conta de crianças e idosos e cuidando
da vida dos outros, essas trabalhadoras fazem um trabalho do qual todo mundo depende. Mas, o
mundo não vê assim. O trabalho delas é talvez o mais desvalorizado e invisível de todos, uma coisa
“suja” ou “da mulher” (Oliveira, 9). No mundo do trabalho, elas enfrentam pagamento injusto,
horários longos, trabalho pesado, falta de férias, lazer, e descanso, restrição à educação e
atendimento médico, violência física, sexual, e verbal e tratamento desrespeitoso, opressivo e
humilhante (Oliveira, 19-43). No Brasil, 28% de mulheres na forca de trabalho, estão trabalhando
como domésticas (IBGE, 2000). Em Salvador, essas trabalhadoras são quase todas negras e vêm do
interior com pouco idade—um reflexo da pobreza de onde elas vêm (Oliveira, 19). Vivendo neste
mundo invisível, elas enfrentam uma agressão profunda contra a dignidade, direitos e identidade
delas.
Nesta pesquisa, tentei entrar no mundo das trabalhadoras domésticas para entender uma
dimensão de vida delas que fica talvez o mais invisível de tudo: a saúde. O pouco que a gente sabe
da saúde dessa população é péssima. Enfrentando maus tratos dentro e fora do trabalho, e sem
acesso a atendimento bom, a saúde delas é sempre comprometida. Mas, nesta pesquisa vamos entrar
no mundo da saúde pela perspectiva de identidade. Especificamente, como é que a identidade afeta
e controla a saúde dessa população? Qual é a relação entre a construção de identidade e a saúde?
Perguntar sobre a “identidade” das trabalhadoras domésticas é perguntar quem elas são pelas
experiências e olhos delas. Escutar as perspectivas e histórias delas é afirmar que nossa identidade--a visão que nós temos e a visão dos outros—tem um lugar decisivo para a nossa saúde. Como
identidade, saúde também é uma “construção” de bem-estar feita com base no jeito que o mundo
trata você e como você se trata. Então, perguntando sobre a identidade e saúde delas, estamos
perguntando onde estas construções se cruzam.
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Sindoméstico Domingo Reunião, 12.11.06. Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Salvador, Bahia.
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Falar sobre a identidade é falar sobre a expressão de uma pessoa. A identidade reflete como
uma pessoa se identifica como um indivíduo, como um membro da sociedade e como um membro
dum grupo. Falando sobre esta questão de identidade no contexto do trabalho doméstico, o
CEAFRO disse “como identidade, considera-se o conjunto de dimensões—raça, gênero, opção
sexual, regionalidade, entre outras—a partir do qual é construído e experienciado o modo de vida
das pessoas. A identidade é conceituada como descentrada, isto é, deslocada ou fragmentada, e
sobretudo, relacional: passa a ser definida historicamente e não biologicamente” (CEAO/UFBA,
161). Entrando no mundo do trabalho doméstico em Salvador, nos força enfrentar uma identidade
na interseção da raça, gênero e classe no Brasil. Essas domésticas, e na realidade todas as mulheres
negras, estão crescendo numa sociedade onde a identidade delas está sendo manipulada por imagens
negativas, opressivas e desvalorizadas criadas por esta “interseccionalidade.” Este conceito “busca
capturar as conseqüências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da
subordinação. Trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de
classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições
relativas a mulheres, raças, etnias, e classes.” (CEAO/UFBA, 162). Então falar sobre a identidade
delas é falar sobre uma construção manipulada por várias imagens negativas. No livro Reflexões
Sobre Uma Identidade Afro-Descendente , a autora Rosangela Praxedes disse “qualquer identidade
resultante de uma construção, que tem com objetivo organizar significados que se mantenham ao
longo do tempo, em um determinado espaço e um contexto social e político fortemente marcado por
relações de poder” (Praxedes, 2001-2003). Nesta pesquisa, tentamos entender como essas mulheres
vivenciam essa “interseccionalidade” nas histórias, nas vidas e nos trabalhos. Especificamente,
estávamos interessadas em saber como a “identidade” afeta a saúde, individualmente e
coletivamente, desta população invisível.
Neste estudo, ouvimos as estórias de várias mulheres—trabalhadoras, negras, estudantes,
guerreiras, mães, filhas, irmãs, professoras, líderes e cidadãs. Juntas, falando das experiências
pessoais, delicadas e dolorosas, elas ofereceram duas mensagens sobre a interação de identidade e
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saúde: (1) As estórias delas revelaram como é que a saúde —do corpo e da mente—foram
construída pelas várias imagens discriminadas e desvalorizadas que o mundo tem delas. Esta
“interseccionalidade” que constrói as imagens delas cria uma condição de saúde péssima. Estas
estórias nos levam a pensar em (a) condições do trabalho: o horário, o quarto, e a exclusão (b) a
violência---seja física, sexual, moral/verbal, ou estrutural—como questões críticas da saúde que
afetam tanto o corpo como a auto-estima, auto-imagem, e própria identidade dela. (2) Graças aos
“espaços educacionais” onde eu encontrei essas mulheres, elas podiam mostrar o poder duma
“reconstrução” de identidade feita com o poder transformante de educação—seja nas aulas, no
Sindoméstico, ou nas experiências da vida. Se educando, se conscientizando e se valorizando, elas
querem resgatar sua própria identidade e auto-estima, autopromover a saúde e melhorar o mundo
para as trabalhadoras domésticas e mulheres negras.
II. Revisão de Leitura
A Mulher Negra no Brasil
A história do trabalho doméstico não começou ontem. Vem do tempo da escravidão quando
as ancestrais dessas mesmas mulheres estavam fazendo o mesmo trabalho nas senzalas,
principalmente no Nordeste do Brasil. Até hoje, esta história informa a estrutura, trabalho,
identidade e saúde das mulheres no trabalho doméstico. Creuza Maria Oliveira, fundadora do
Sindoméstico e Presidenta do FENATRAD (Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas)
elabora,
“A sociedade brasileira se estruturou e desenvolveu graças ao trabalho escravo, foi o país que recebeu o
maior contingente de Africanos escravizados, cerca de 4,500,000 indivíduos, que se perpetua até hoje na
desigualdade em todos os seus aspetos econômicos, culturais, sociais, educacionais, etc.”(Oliveira, 21)

Em 1888, a escravidão acabou conforme a lei, mas a exploração e desvalorização da mulher
negra hoje ainda continuam na forma do trabalho doméstico. As relações de poder, o tipo do
trabalho, a tendência de manter ela em casa e o tratamento refletem o sistema de escravidão que
trouxe as ancestrais delas para aqui. Analisar a “identidade” da mulher negra no Brasil tem que
entender a realidade histórica e contemporânea em que ela sobrevive.
6

No “imaginário social” do Brasil, a mulher negra, principalmente no mundo do trabalho, está
sendo vista com construções de identidade que negam e manipulam as capacidades, sexualidade, e
identidade delas. Especificamente, elas estão presas por três imagens principais de controle social.
Luiza Bairros explica “a mulher negra a depender do contexto em que nós somos percebidas:
mulata, doméstica, e mãe-preta” (Bairros, 53) Estas imagens criam uma personagem, sem educação,
dignidade, ou “ancestralidade. ” 2 Na análise de Fernanda Carneira no Livro da Saúde da Mulher
Negra, “Ela cuida de todas as necessidades dos outros, em particular, dos mais poderosos. Seu
trabalho é abnegado. Há a idéia, incutida no imaginário americano do norte e do sul, que as negras
são `naturalmente´ mais capazes para cuidar dos outros.” (Carneiro, 34).
Esta exploração de identidade no mesmo tempo cria um problema estrutural e uma agressão na
própria aparência, história, cultura, cor, e autonomia. As líderes do CEAFRO disseram num reflexo
sobre o trabalho doméstico, “mulheres e jovens negras são as que mais sofrem, mais
diretamente...quer do ponto de vista físico, quer psicológico. As imagens construídas na sociedade
brasileira sobre a população negra-feminina são carregadas de preconceito e discriminação, desde a
noção de que a mulher negra é sinônimo de feia.” (Reis, 73-74).
No mundo do trabalho doméstico, esta “identidade”, construída em história e perpetuada
cotidianamente, está mantida pelas empregadoras, pela sociedade e, como vamos ver, corre o risco
de ser internalizada pelas próprias mulheres.
Porque Saúde?
Tentando responder a esta pergunta nos força confrontar muitas dimensões da saúde desta
população que normalmente são invisíveis. Os poucos estudos já feitos que falam sobre a saúde
destas mulheres, descrevem uma situação preocupante. Um destes estudos, feito pelo Sindoméstico,
encontrou problemas de stress, dor nas costas, hipertensão, problemas circulatórios (pressão alta), e
a arteriosclerose (Oliveira, 37). Embora não estejam sendo discutidos como problemas de “saúde,”
este estudo também descreve algumas condições de trabalho que criam um problema para a saúde.
2

Um das três novos imagens que o CEAFRO troca pelas imagens de controle social da mulher negra. Identidade,
Ancestralidade, e Resistência em lugar de Ama-de-Leite, Empregada Doméstica, e Mulatta.
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O estudo reporta, “isolamento social, afastamento da família, humilhações, agressões físicas e
verbais, assédio e abuso sexual são situações comumente referidas e que podem favorecer o
surgimento de danos, tanto físicos quanto psíquicos entre os indivíduos que desempenham esta
função” (Oliveira, 11).
No Livro da Saúde da Mulher Negra, se trata a saúde “abordando diversos aspetos da vida: sua
afirmação individual e coletiva; discussões sobre doenças e desequilíbrios que nos afetam; e nossa
capacidade de agir e transformar” (Carneiro, 22). Neste contexto, tratamos saúde tanto como um
reflexo do corpo como da auto-estima, auto-imagem, e autoconcepção. Falando especificamente da
saúde da mulher negra, Fernanda Carneiro diz “falar da saúde da mulher negra é também falar do
corpo estético-político, pois é do corpo marcado por experiências pessoais, singulares de exclusão,
pelos poderes sociais hostis—de onde parte o poder e a ética da mulher negra” (Carneira, 22).
Embora esta população more e trabalhe em milhões de casas no Brasil, a invisibilidade e
desvalorização criam uma perspectiva onde ela é considerada “fora da saúde.” Ela é concebida pela
sociedade como se fosse feita para cuidar dos outros, não para ser cuidada. Elas são desprovidas
duma identidade que reconhece a história, as necessidades, emoções e saúde dela. Neste estudo,
“falar de saúde é dar expressão ao corpo. É escutá-lo como corpo expressivo, sensível, vulnerável,
transcendente” (Carneira, 22).Trazendo esta idéia da “saúde” a um discurso sobre trabalhadoras
domésticas, estamos escutando à experiência do corpo a da mente duma população invisível.

III. Definição de Termos
Trabalhador/a Doméstico/a: a trabalhadora que realiza sua função de trabalhar numa casa por dois, três, ou
quatro dias por semana. Tarefas típicas incluem cozinhar, lavar roupa, limpar e cuidar de crianças e idosos.
(O Quente)
Empregada Doméstica: Igual a “trabalhadora doméstica” em função. O nome “empregada,” em lugar de
trabalhadora, tem uma conotação de desrespeito e desvalorização.
Diarista: Quem trabalha uma vez ou outra, talvez em casa diferentes, recebendo o valor combinado da diária
no final do serviço prestado.(O Quente)
Patrão/Patroa: Refere-se ao Dono e à Dona da casa no contexto do trabalho doméstico.
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Empregador/a: Também refere-se ao Dono e à Dona, mas promovendo a idéia que eles são empregadores
em lugar de patrões porque o trabalho doméstico é uma profissão.
Violência Verbal: A violência, o abuso, se realizado em palavras que ataquem a integridade, dignidade, ou
identidade duma pessoa.
Violência Física: A violência se realizado em ações físicas onde se usa a força para prejudicar a vítima.
Violência/ Assédio Sexual: A violência que se concretiza no uso do corpo como objeto de prazer sexual.
Estas ações incluem palavras que degradam o corpo; ações que se aproveitam do corpo sem consentimento;
contatos físicos indesejados; e ameaças e subornos que exploram o corpo.
Assédio Moral: a experiência repetitiva com situações humilhantes e desagradadas, dirigido contra a
capacidade da trabalhadora
INSS: Uma parte do salário tirado por mês que serve para a seguridade social. No trabalho doméstico, a
empregadora tem que pagar 12,35% do valor total, e da doméstica é deduzido 7,65% deste valor.
Carteira de Trabalho: A carteira de identificação e qualificação que todos trabalhadores têm. Quando
assinada, a carteira garante todos os direitos trabalhistas concedidos por aquela profissão.
FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Este fundo, pago pelo empregador, está guardado numa
conta no banco federal (CEF), para ser recolhido no momento da aposentadoria ou por invalidez.
Décimo Terceiro (13° Salário): Um tipo de bônus recebido pela trabalhadora no fim do ano que tem “como
base integral da remuneração paga em dezembro sendo descontado do 13° salário apenas 7,65% para o
INSS.” (O Quente)
Orgulho: um sentimento de satisfação ou identificação positiva com algum aspecto incluído da experiência
de si mesma, a capacidade, a identidade ou os objetivos realizados.
Vergonha: uma condição psicológica em que uma pessoa tem um sentimento de humilhação, desconforto ou
culpa especificamente direcionado para si mesma.
Auto-Estima: uma avaliação positiva ou negativa da auto-imagem que se-expressa na confiança, no
empoderamento e no comportamento com a própria pessoa e outras.
Auto-Concepção/Auto-Imagem: sua visão da si mesmo, feita por imagens que você tem de si mesmo e que
outros tem de você. Esta imagem inclui uma avaliação do corpo, capacidade, inteligência, dentre várias
outras características que definem uma pessoa.
Consciência: a capacidade de perceber os fatores que afetam a posição social, a identidade e a existência de
si mesma. Aplicada a uma dimensão específica, por exemplo raça, a consciência significa um conhecimento,
entendimento e identificação com este conceito
Cidadão: um membro da sociedade que goza todos os direitos, serviços públicos e respeito que qualquer
outra pessoa no mesmo governo (ou país) goza.

IV. Local da Pesquisa
Esta pesquisa aconteceu em Salvador, Bahia, Brasil em Novembro e Dezembro de 2006. Com
2,7 milhões de pessoas, Salvador é a terceira maior cidade do Brasil e é a capital do estado da
9

Bahia (IBGE, 2000) Salvador é a cidade com o segundo maior número de negros no mundo, só
atrás da Nigéria, com 84% da população se identificando assim (CEAO/CEAFRO, 76). A
desigualdade em Salvador é imensa. Dos 1% mais rico, 76,9% são brancos; dos 10% mais pobres
92,2% são negros (pretos ou pardos). Nestas manifestações de desigualdade racial, as mulheres
negras estão sempre no nível mais inferior (Diagnóstico de Saúde da População Negra de
Salvador, 2006).
Sindoméstico descreve algumas características definitivas da população das trabalhadoras em
Salvador. Essas mulheres têm principalmente entre 18-39 anos (70%), vieram do interior (70%), e
começaram com menos de 19 anos (12,6% entre 4 e 11, 43,6% entre 12 e 15 e 27,4% entre 16 e 18).
A maioria dorme na casa do empregador (55.8%), completa apenas o primeiro grau escolar (77%), e
trabalha mais de 60 horas por semana (79,1%). (Oliveira, 19, 21 27, 33).
As estórias dessas trabalhadoras domésticas foram contadas em vários “espaços educacionais”
em Salvador:
O Sindoméstico (Veja Apêndice C, Imagem 1) Fundado em Maio de 1990 por trabalhadoras
domésticas, o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas ou SINDOMÉSTICO, existe até hoje como o
único Sindicato para doméstico/as em Salvador. Serviços incluem atendimento jurídico, rescisões
contratuais e outros serviços para trabalhadoras procurando apoio ou ajuda com o trabalho. Mais do
que atendimento, o Sindoméstico é uma referência na luta em prol dos direitos trabalhistas, na
organização e conscientização da categoria, e no movimento para a igualdade, respeito, e valor das
mulheres negras.3
“Trabalho Doméstico Cidadão”—Mata Escura (Veja Apêndice C, Imagem 2 & 3) Todos os
dias da semana, a partir das sete horas, no prédio da “Sociedade Recreativa e Cultural do Bairro da
Mata Escura,” acontece o programa novo—Trabalho Doméstico Cidadão. Este programa, criado em
1999 pela visão dumas trabalhadoras domésticas no Sindoméstico, promova a educação,
qualificação, conscientização e valorização das trabalhadoras domésticas. Esta escola funciona de

3

Entrevista com Marinalva Barbosa, 13.11.06, Sindoméstico.
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segunda a sexta feira a partir de 7 horas, terminando ás 9:30h, e está aberta para todos os
trabalhadores domésticos, em atividade ou não, que saibam ler e escrever e não conseguiram
completar o primeiro grau. Este programa, financiado pelo governo de Lula e acontecendo em sete
estados, oferece um espaço para a educação, reflexão e organização das domésticas. Dentro da sala,
com essas 20-25 estudantes, pode se sentir um ambiente de união, transformação, e determinação.
O Programa EJACAV no Colégio Antonio Vieira (Veja Apêndice C, Imagem 4) O
programa de EJACAV—antes chamado SUPLEVAC—tem uma história muito importante no
movimento das trabalhadoras domésticas. Foi nessa escola mesma que a idéia para o Sindoméstico
nasceu no final dos anos 70 (Oliveira, 15). Até hoje existe esta “Escola para Jovens e Adultos no
Colégio Antonio Vieira” que oferece uma educação completa (da alfabetização até o segundo grau)
para qualquer trabalhador com mais de 17 anos de idade. A maiorias das estudantes nesta escola
são trabalhadoras domésticas. 4

V. Quem são elas? Perfil das Trabalhadoras Domésticas
Todas as trabalhadoras desta pesquisa se-identificam como negras, vêm de famílias pobres e
com perspectivas, experiências e futuros específicos. Embora elas tenham pontos de vista
singulares, todas delas, com a exceção de uma, tinham estórias de falta de oportunidade, juventude
perdida, discriminação, violência, invisibilidade e, depois de muita luta, reconstrução, vitória e
esperança.
Sra. Marinalva Barbosa é a Presidenta do Sindoméstico. Ela tem 39 anos e nasceu no interior
da Bahia. Antes de ser Presidenta do Sindoméstico, ela trabalhava como doméstica desde os 17
anos. A juventude dela acabou com 7 anos quando ela se mudou para a casa de parentes para
trabalhar na roça. Ela chegou em Salvador com 17 anos quando uma irmã a chamou para trabalhar
como doméstica. Ela trabalhou em várias casas—algumas melhores que outras—mas em todas

4

Entrevista Informal com Professora Marlene Souza Silva, Coordenação Geral do EJACAV, 27.11.06.
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existiam “relações de opressão.”5 Agora ela está morando na própria casa pela primeira vez, tem o
sonho de ser uma advogada, e dia após dia, ela está lutando em favor dos direitos e da valorização
das trabalhadoras domésticas. (Veja Apêndice D, Imagem 1)
Uma fundadora e ex-Presidenta do Sindoméstico, a Presidenta do FENTRAD, Creuza Maria
Oliveira, é uma das líderes políticas principais na luta das trabalhadoras domésticas. Antes de
entrar no movimento, ela estava trabalhando como trabalhadora doméstica desde os 10 anos de
idade. Ela também nasceu no interior da Bahia e tem 43 anos. “Tudo o que você pode imaginar, ela
passou por isso.” 6 Ela se envolveu no movimento das trabalhadoras quando ouviu uma pessoa
falando dos direitos e valores do trabalho doméstico no rádio. Desde aquele dia, ela falou que está
sempre aprendendo e sempre lutando pelos direitos, respeito, e auto-estima das trabalhadoras.
Maria do Carmo Jesus dos Santos é uma das fundadoras do Sindoméstico e agora a diretora
de formação, supervisando o programa “Trabalho Doméstico Cidadão.” Ela tem 48 anos, nasceu no
interior, e começou a trabalhar como doméstica com 10 anos quando uma mulher chegou no interior
pedindo crianças para “brincar” em Salvador. Sofrendo fome no interior, ela veio e começou uma
história de exploração, depressão e dificuldades com a saúde. Uma combinação de mensagens da
igreja, dum médico que a motivou, e sua resolução pessoal levou-a a participar do movimento. Até
hoje ela está trabalhando como diarista e lutando principalmente para a valorização e educação das
trabalhadoras domésticas (Veja Apêndice D, Imagem 1).
Francisca Gonçalves dos Santos é a secretária geral do Sindoméstico, uma estudante no
“Trabalho Domestico Cidadão” e, com 52 anos, é a diretora mais velha. Ela também nasceu no
interior e tem quatro filhos. Ela começou a trabalhar como doméstica com 17 anos, mas chegou em
Salvador com 36 anos, deixando os filhos e o marido dela. A primeira casa onde ela trabalhou, ela
ganhou menos de três reais mensalmente. Ela passou por várias casas e finalmente foi mandada
embora porque ninguém queria uma trabalhadora “velha,” embora ela esteja sempre no “correcorre” lutando, trabalhando, e estudando todos os dias (Veja Apêndice D, Imagem 1).
5
6

Entrevista com Marinalva Barbosa, 13.11.06, Sindoméstico.
Entrevista com Creuza Maria Oliveira, 30.11.06, Sindoméstico.
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Creuza Maria Jesus dos Santos, a tesoureira do Sindoméstico, está participando na
organização há 6 anos. A estória dela é uma “vitória.”7 Ela nasceu nos subúrbios de Salvador com 8
irmãos e saiu de casa com 12 anos para trabalhar como doméstica. Ela ainda está trabalhando como
doméstica numa casa onde ela já trabalha há 13 anos. Hoje, ela trabalha com tranças, está
participando em várias organizações sociais, conseguiu passar no Vestibular numa Faculdade de
Teologia, e tem “mente aberta” com orgulho e amor de ser mulher negra. Ela está lutando para
disseminar esta consciência a outras companheiras.
Isabel Terreira da Silva é uma associada do Sindoméstico que também trabalha com “O
Quente”—o Boletim Informativo das Trabalhadoras Domésticas. Ela também nasceu no interior.
Quando a mãe dela faleceu, ela começou, com 10 anos, a trabalhar como doméstica no interior. Ela,
como todas as outras mulheres, sente que “foi uma coisa em que eu fui jogada, não escolhi.” 8 Hoje,
ela está ainda trabalhando como doméstica com uma família que ela acha que são “gente boa.” 9
Ela pretende sair do trabalho doméstico, talvez fazer música e, no final, escrever um livro sobre a
própria experiência com discriminação que se chamará “A História duma Doméstica.”
Milca Martins Evangelista, Kátia Martins Cardoso e Luciana Maria dos Santos são
estudantes orgulhosas do programa “Trabalho Doméstico Cidadão.” Todas elas nasceram no
interior e começaram a trabalhar como domésticas com menos de 12 anos depois que pessoa
chamou elas para “brincar com as crianças duma outra família.”10 Durante a entrevista com elas
três, falaram muito sobre a discriminação, exploração, e a violência que elas enfrentaram. Elas
concordam que o curso oferece uma experiência profunda na vida e trabalho delas. Elas aprenderam
sobre os seus direitos, as origens na escravidão e o valor do trabalho doméstico—conceitos que não
tinham conhecido antes. Elas e todas as outras estudantes na aula de “Trabalho Doméstico Cidadão”
me mostraram o poder de comunidade, reflexão, e consciência para “empoderar” as trabalhadoras
domésticas. (Veja Apêndice D, Imagem 2)
7

Entrevista com Creuza Maria de Jesus dos Santos, 28.11.06, Sindoméstico.
Entrevista com Isabel Terreiro da Silva, 22.11.06, Sindoméstico.
9
Ibid.
10
Entrevistas com Milca Martins Evangelista, Kátia Martins Cardoso, e Luciana Maria dos Santos, 22.11.06,
Associação do Bairro de Mata Escura.

8

13

Sandra Maria Silva, Noélia de Jesus Machado, Maria Rodriguez da Silva e Eliete
Santana Souza são estudantes no programa EJACAV no Colégio Antonio Vieira. Elas nasceram
no interior de famílias pobres e estão trabalhando como domésticas. Eliete tem quatro filhos, Sandra
tem dois, Maria mora com o esposo dela e Noélia ainda mora no trabalho. Na escola, Eliete está no
nível “alfa,” Maria na fase 3C, Noélia na fase 1A, e Sandra na fase 2A. Noélia, Maria, e Eliete
saíram de casa para trabalhar como domésticas com 8, 7, e 13 anos respectivamente, por não terem
condições de sobreviverem. Sandra, trabalhando desde criança na roca, começou a trabalhar como
babá com 17 anos quando ela veio a Salvador para o Carnaval. Exceto Sandra, todas elas passaram
por experiências exploradoras e abusivas no trabalho e se identificam muito com a discriminação e
desvalorização no trabalho. Sem dúvida, elas amam a escola por causa das professoras e da
oportunidade de ter uma educação boa. Com a exceção de Sandra, todas elas pretendem sair do
trabalho doméstico e ter um “futuro melhor.” (Veja Apêndice C, Imagem 3-6).
IV.

Metodologia da Pesquisa

A metodologia para este projeto é baseada em entrevistas e participação. O lugar principal do
projeto foi o Sindoméstico. Foi lá que eu fui apresentada ao mundo do trabalho doméstico. Ali, eu
conheci todas as diretoras; observei o movimento do dia-a-dia; assisti a reuniões e conversas na sala
de espera; entrevistei a liderança e outras associadas; me familiarizei com a luta, missão e filosofia
das trabalhadoras domésticas. Foi ali também que eu conheci o programa do “Trabalho Domestico
Cidadão.” Nessa escola, eu observei as aulas, o ambiente, o trabalho, e conversei com estudantes.
Nos dois lugares, estava tentando conhecer o mundo das trabalhadoras domésticas, especificamente
prestando atenção em expressões de identidade e saúde. A participação foi uma parte essencial
desta pesquisa por estabelecer um contexto para entender as entrevistas, provocar novas questões e
promover um ambiente de conforto entre eu como “entrevistadora” e as trabalhadoras domésticas.
As entrevistas foram estruturadas para criar um mapa da história da família, do trabalho e da
saúde de cada trabalhadora doméstica. As entrevistas enfocaram em história e experiência no
trabalho doméstico; construções e percepções de identidade como mulher, negra, trabalhadora, e
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cidadã; e reflexões sobre a saúde. O questionário foi modificado muitas vezes no início do projeto
quando padrões, temas e conflitos novos ficaram aparentes. Porque identidade e saúde são conceitos
complexos e delicados de se perguntar, eu tive que desenvolver vários grupos de questões que
juntas iam oferecer uma resposta completa (Veja Apêndice B). Em todas as entrevistas, o
questionário serviu como um guia. O tempo todo, a idéia era entender e olhar a situação pelos olhos
delas.
As entrevistas aconteceram em três grupos. Eu escolhi as mulheres no Sindoméstico e Mata
Escura e deixei as professoras do Colégio Antonio Vieira escolher quatro mulheres trabalhadoras
domésticas em vários níveis diferentes começando com alguém analfabeto. No Sindoméstico, eu
tentei falar com toda a liderança e algumas associadas. Na Mata Escura, eu escolhi aleatoriamente.
Todas as entrevistas teve mais ou menos o mesmo formato e duraram entre uma hora e uma hora e
meia. As entrevistas com as líderes do Sindoméstico incluíram também questões adicionais sobre o
papel e perspectiva delas. Com todas as entrevistas, observações e pesquisa juntas, eu criei um
mapa para entender (1) o que é a construção de identidade na vida delas; (2) quais são as situações
que têm relevância de saúde; e (3) onde é que esta identidade e a saúde se cruzam.

V.

Resultados: Nossas Mensagens de Identidade e Saúde

Parte I. Construindo Identidade no Mundo do Trabalho
Nós entramos nesta pesquisa perguntando como é que esta construção de identidade,
considerando esta “interseccionalidade,” afeta a saúde desta população. Depois de escutar as
estórias poderosas delas, descobrimos que falar sobre a identidade é falar sobre uma construção de
imagens feitas pela sociedade e perpetuadas no trabalho. Estas imagens, jogadas na doméstica, têm
uma influência muito grande no desenvolvimento da própria identidade dela. Esta interação se cruza
com a saúde porque informa como o mundo trata elas e como elas mesmas se tratam. Aqui, vamos
delinear uma estrutura para entender as imagens discriminatórias, desvalorizadas, e desumanizadas
que criam várias condições extremamente insalubres.
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A Imagem da Mulher Negra
“Tudo que é feito por mulheres é desvalorizado, vale menos. Então, o trabalho doméstico, até hoje, é
visto como um trabalho desvalorizado porque é feito por mulheres e mulheres negras. No Brasil, trabalho
feito por mulheres é desvalorizado, e por mulheres negras é desvalorizado mais ainda... “Ela [a empregadora]
não vê a trabalhadora como uma mulher. Ela vê ela como uma pessoa que não fica doente, não tem que ir ao
médico...Quando a trabalhadora doméstica fica grávida, ela acha que não tem que fazer pré-natal, embora ela
[a patroa] o tivesse feito” (Marinalva).”11

Enquanto elas trabalham e sobrevivem num mundo onde ser mulher é uma batalha, a
experiência de ser uma mulher, negra, e pobre—viver nesta interseção—é o que mais informa a
experiência, a auto-estima e a saúde delas. Por isso, é importante entender como é que elas
enfrentam isto no trabalho.
Principalmente, elas falaram das mensagens que recebiam a vida inteira sobre a diferença entre
ela como uma negra e os brancos. Um tema central deste discurso foi a aparência—quanto à cor, os
olhos e o cabelo determinam o valor que a sociedade lhes dá. Algumas destas reflexões
descreveram o seguinte:
Na cabeça das pessoas, é a negra que tem que trabalhar...Se você é branca, as pessoas falam, ‘Não, você é
bonitinha, você não tem que fazer estas coisas! Não! Tem que estudar! Você não tem que limpar o chão!’ As
pessoas estimulam o branco para fazer uma coisa melhor.12

Não é uma novidade que elas enfrentam racismo muito forte na vida e trabalho. O que é importante
para nossa pergunta é como esta imagem racista, classista, e sexista é construída e traduzindo em
ações contra a saúde das mulheres. Interessantemente, aprendemos uma lição muito forte sobre o
poder desta imagem racial pela única exceção. Sandra, embora se identifique negra por causa da
mãe dela, ela tem a “aparência” duma branca. Ela é a única pessoa que nunca teve problemas com
discriminação, desrespeito, ou violência; sempre come na mesma mesa; e sente sinceramente que as
“empregadoras” são família. Ela não se considerava uma “empregada.” Sendo exceção, ela mostra o
poder da aparência física que retrata a mulher negra numa imagem desumanizada.
Na realidade, as imagens, concepções, e estereótipos duma “mulher negra” são ligados
diretamente à imagem de ser “empregada” por que é desta forma que a sociedade vê elas, como
qualquer outra mulher negra. Eliete me contou uma experiência que representa esta exclusão. A
11
12

Entrevista com Marinalva Barbosa, 13.11.06, Sindoméstico
Entrevista com Maria do Carmo de Jesus Santos, 28.11.06, Sindoméstico.
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patroa dela estava querendo que ela limpasse o chão com as mãos. Ela falou para a empregadora,
“Com minha mão, não. Simplesmente, não.” A patroa respondeu “Ai, sua mão está parecendo à
mão de um branco, é? Sua mão parece à mão da patroa?”13 A mensagem nesta estória é curto e
forte. Exigir que ela faça uma coisa humilhante e sem consideração para com a dignidade é uma
negação da humanidade dela. Depois, reconhecer esta distinção entre as mãos dela e as mãos de
uma patroa ou um branco, ela está reforçando que ela não é um ser humano por causa da cor, da
raça, da identidade dela como “empregada”—uma construção sem dignidade, educação, autonomia
e uma própria identidade.
A Imagem de “Nós:” Identidade e a Auto-Estima
Refletindo sobre a própria identidade delas, essas mulheres demonstraram como estas
imagens, mensagens e manipulações afetam o processo de elas se desenvolverem como mulheres
negras e trabalhadoras. Sra. Creuza Oliveira descreveu “A dominação e opressão exercidas pelos
patrões neste espaço privado, se constituem em uma lavagem cerebral, em um quase confinamento
que leva a aceitar todo tipo de informação como verdadeira, sem oportunidade de uma análise
crítica, até mesmo da situação em que se encontra” (Oliveira, 14). Nas reflexões, ouvimos como a
identidade, principalmente a auto-estima e auto imagem, também foram construídas com a força
desta “interseccionalidade.” Vivendo e trabalhando com esta agressão constante contra a identidade,
elas admitiram ter vergonha da profissão, ter vergonha e ódio de serem mulheres negras, e ter a
auto-estima muito baixa.
Vergonha é uma parte fundamental na história das trabalhadoras domésticas. Com poucas
acepções, as mulheres contaram que elas tinham ou ainda têm vergonha de dizer que são
trabalhadoras domésticas por causa da discriminação e desvalorização. Um obstáculo muito forte na
organização das trabalhadoras domésticas, especialmente alguns anos atrás, era a negação da
profissão.14 Sra. Creuza Maria Oliveira explicava que alguns dos motivos de começar a se reunir no
Colégio Antonio Vieira era porque todas as mulheres estavam dizendo “moro com minha tia”
13
14

Entrevista com Eliete Santana Souza, 28.11.06, Colégio Antonio Vieira
Entrevista Formal com Creuza Maria Oliveira, 30.11.06, Sindoméstico.
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quando perguntadas sobre o trabalho. Embora todas as mulheres neste estudo se identifiquem como
“trabalhadoras domésticas,” elas falaram muito de vergonha:
“Se você fala que você trabalha para uma família, há um preconceito horrível! Muitas vezes, eu cansei de
dizer que eu era trabalhadora doméstica. Eu negava isso, preferia dizer que eu sou estudante, vendedora,
qualquer outra coisa, porque tem um preconceito muito grande...As pessoas falam horrores para as pessoas
que trabalham dentro da casa...Ás vezes a garota de programa tem mais valor do que uma empregada
doméstica, do que nós. Então, eu, eu, tenho vergonha de dizer que eu trabalho na casa duma família. Até
agora.” 15
“Muitas ainda têm vergonha de dizer. Eu também tinha, eu falava ‘trabalho numa loja,’ qualquer outra
coisa...eu nunca dizia, mas durante todo a minha vida fui trabalhadora doméstica.” 16

Sentindo o poder de discriminação dentro e fora do trabalho, elas, às vezes, não conseguiram
falar para o mundo e assumir para elas mesmas que são trabalhadoras domésticas. Esta negação de
identidade reflete a intensidade de vergonha que faz parte da identidade de muitas delas. Esta
negação de identidade tem uma outra dimensão mais complicada: a ilusão que elas são partes da
família das empregadoras. Noélia contou “As pessoas gostam de dizer que a gente faz parte da
família, mas não é verdade. Não é parte da família de ninguém”17. Como Luciana explicou “Eu não
era criança, era a última pessoa a comer o almoço.”18 Esta decepção traz um impedimento em duas
direções. Tanto os patrões disfarçam a exploração com esta retórica, como também as trabalhadoras
domésticas assumem ou aceitam este conceito de família na identidade delas: “Um dia, o filho do
patrão pegou [minha sobrinha] e a estuprou. Quando a sobrinha contou para a própria mãe, ela não
teve coragem de denunciar este crime porque ela disse que “a família é como parte da minha
família; são pessoas boas.”19 Enquanto denunciar a violência sexual e domestica é um desafio em
qualquer situação, este obstáculo fala da manipulação da própria construção da identidade na
trabalhadora doméstica.
A outra manifestação da agressão e manipulação na identidade delas é vergonha ou às vezes
ódio de serem mulheres negras. Elas rejeitaram a aparência delas como feia, estranha e inferior,
assumindo as mensagens que elas recebiam cotidianamente através de palavras e ações.
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Entrevista com Maria Rodriguez da Silva, 29.11.06, Colégio Antonio Vieira
Entrevista com Creuza Maria dos Jesus Santos, 28.11.06, Sindoméstico
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Entrevista com Noélia de Jesus Machado, 29.11.06, Colégio Antonio Vieira
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Entrevista com Luciana Maria dos Santos, 22.11.06, Sociedade Recreativa e Cultural do Bairro da Mata Escura
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Entrevistas com Milca Martins Evangelista, 22.11.06, Sociedade Recreativa e Cultural do Bairro da Mata Escura
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“Tinha vergonha de ser mulher, de ser mulher negra, de meus lábios...Eu não me aceitava no jeito que eu
era...hoje não”20
“Eu sempre tinha auto-estima muito baixa. Eu me achava a pessoa mais feia do mundo. Eu tinha que
aprender a gostar de mim como eu sou, com cabelo crespo, com lábios grossos, ser gordinha”.” 21

Este ódio da própria pessoa, raça, aparência, e identidade, cria, em geral, uma auto-estima
muito baixa. A combinação de mensagens, tratamento, exclusão e falta de informação causam uma
situação onde estas manipulações determinaram a visão que elas tinham de si mesmas.
“Sempre andava com cabeça abaixa, sempre fui humilhada, humilhada, humilhada o tempo todo. A gente vai
vendo como uma coisa normal...Sempre vi assim. Como uma coisa normal. Se você fosse entrevistar cem
domésticas, você vai ver a mesma história. Repetindo. Foi uma coisa normal para mim.”22
“Eu me sentia muito inferior.” 23

Esta agressão na identidade delas é crítica para se entender a saúde porque a auto-estima
baixa, o ódio de si mesmo, e a convivência com a idéia que você é realmente inferior vai determinar
sua capacidade de negociar, cuidar da sua própria pessoa e conhecer do seu corpo. Também esta
construção de identidade, em se mesma, é um problema de saúde—mental, emocional,
psicológica—muito sério. Com base nisto, vamos entrar no mundo delas para ver como estas
imagens e construções de identidade ditam a saúde das trabalhadoras domésticas.

Parte II. A Primeira Mensagem: “Construindo” Nossa Saúde

Estas construções de identidade, traduzidas em ações, geram uma experiência muito precária
para a saúde dessas mulheres. Analisando estas experiências como reflexões, problemas, e crises de
saúde, aprendemos a pensar em saúde de uma forma aberta, extensa e holística. Segundo as estórias
delas, dividimos nossa análise da saúde em dois grupos principais: condições de trabalho e
violência. Analisando cada situação como uma questão de saúde do corpo e da mente, vemos como
a saúde destas mulheres está construída ao lado da identidade.

20

Entrevista com Creuza Maria dos Jesus Santos, 28.11.06, Sindoméstico
Entrevista com Creuza Maria Oliveira, 30.11.06, Sindoméstico.
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Entrevista com Maria Rodriguez da Silva, 29.11.06, Colégio Antonio Vieira
23
Entrevista com Noélia de Jesus Machado, 29.11.06, Colégio Antonio Vieira
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A. Condições de Trabalho
Horário
A intensidade do horário e as responsabilidades da trabalhadora doméstica arriscam o bemestar físico e mental dela. Continuando desde o tempo da escravidão como um trabalho pesado,
exigente e explorado, os horários e as expectativas das mulheres são imensos. Chegando ao trabalho
de manhã bem cedo e saindo à tarde ou à noite, elas têm um dia muito sobrecarregado. Esta situação
causa um stress físico e psicológico porque elas não gozam de um descanso normal, lazer, ou férias
regulares. Maria, falando sobre algum trabalho dela, contou uma estória que sumariza todos estes
problemas:
“Era um apartamento imenso, duas casas... não tinha horário, era muito, muito trabalho. Eu tive stress. Eu
fiquei doente. Ainda trabalhando uma hora da manhã, fazendo comida para 30 pessoas—não sabia onde
estava, estava esquecendo coisas, minha cabeça era assim [movimento circular com as mãos] , era muito
complicado, muito complicado, muita exploração...Sair de casa uma hora, tem que chegar no próximo dia às
seis horas. Trabalhei Natal, durante férias. Tinha muito poucas férias. Fiquei doente. Tive problemas
seríssimos nessa casa. Costas, cabeças, tive vários, vários problemas de saúde. É um pouco complicado. Tem
pouco lazer, tem que cuidar da sua vida particular e a vida na casa. É muito sobrecarregado! Qualquer
motivo, a empregadora vai jogar na vida da empregada. A gente está precisando de médico, de
terapia...babás estão matando crianças, jogando fora, estão ficando doente... tem muita coisa, é muito
complicado. A gente está ficando doente.”24

A estória de Maria revela a combinação de stress e dor física e emocional que resulta do
caráter explorador do trabalho doméstico. A quantidade de horas trabalhando, o tempo ficando em
pé, a falta de descanso, o trabalho pesado—todos as condições que tratam essas mulheres mais
como maquinas ou objetos que gente—têm uma conseqüência muito grande na saúde delas.
Pior ainda é quando as trabalhadoras moram na casa do empregador e muitas vezes não têm
um horário para dormir—elas estão sempre à disposição do patrão. Creuza D.S. reflete nesta
situação que ela passava quando ela também era criança: "Não tinha horário para dormir, não tinha
horário para acordar. Durante a noite, se a nenê estava chorando, foi ´O menino está chorando! Vai!
Dá um mingau!´ Não tem horário." 25 Perpetuando a identidade duma "escrava" com horários
absurdos (ou sem definição), tarefas pesadas, e sem tempo para descansar, os empregadores criam
um ambiente onde as trabalhadoras domésticas estão sempre vivendo um stress físico e psicológico.
24
25

Entrevista com Maria Rodriguez da Silva, 29.11.06, Colégio Antonio Vieira
Entrevista com Creuza Maria dos Jesus Santos, 28.11.06, Sindoméstico
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O Quarto
Hoje, só um das mulheres nesta pesquisa dorme na casa do emprego; portanto, todas as
mulheres já passaram por um tempo onde a "casa" delas era um quarto no trabalho. Todas, menos
uma, lembraram de um quarto pequeno, excluído, sem ventilação e cheio de coisas indesejadas e
estragadas. Maria R. elabora o espaço do quarto: “No quarto das empregadas é onde fica tudo que
não quer, tudo velho, todas as coisas velhas. Tem muito bagunça. Todas as coisas que não prestam,
elas jogam no quarto da empregada.”26
O quarto da trabalhadora doméstica chama nossa atenção à saúde por duas razões. Primeiro, a
estrutura física do quarto é desconfortável e insalubre, especialmente para pessoas com alergias.
Maria do Carmo descreve que ela tinha muitos problemas com todos os produtos de limpeza, mofo
e poeira. Ela ficou doente com dor de garganta, mas na época ela não sabia que eram alergias.
Quando ela descobriu, "as pessoas achavam que era mentirosa e mandava embora."27
Mais que ser uma situação prejudicial para a saúde do corpo, a mensagem que este quarto
representa tem um afeto muito forte no desenvolvimento da auto-estima e autovalor. O quarto
também é uma representação da desvalorização, desrespeito e invisibilidade dessas mulheres. Jogar
a trabalhadora doméstica num quarto como aquele que elas descreveram prejudica a saúde mental e
a auto-estima delas. Noélia, em palavras simples e fortes, nos ensina sobre esta conexão: “Você
dorme num quarto cheio de coisas feias, cheia de bagunça, produtos de limpeza, de roupa velha...é
como se você fosse também aquela coisa feia.” 28
Dentro da casa, a trabalhadora doméstica mora num lugar que representa para os patrões e
também para ela, que a trabalhadora doméstica vale muito menos que qualquer outra pessoa na
casa. Seja um quarto pequeno numa casa enorme, uma parte no chão, ou um lugar cheio de coisa
feia, este espaço não é construído para um ser humano. Isso é uma situação séria para a saúde
porque tem um esforço muito forte e silencioso na auto-estima da trabalhadora.
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Exclusão
Dentro da pressão do trabalho, elas vivenciam várias formas de "exclusão" que criam um
abuso emocional invisível. As formas mais comuns são exclusão da comida; de sentar-se à mesa
durante a hora de comer; isolamento social das amigas, famílias, e sociedade; proibição do uso do
elevador social (versus elevador do serviço); e restrição à propriedade inclusive a chave da casa, o
sofá na sala, e água quente. Algumas trabalhadoras contam experiências sobre esta exclusão:
“Todas as minhas coisas eram separadas. Tudo separado — o prato, a colher, o garfo. A comida, também,
completamente diferente. Tudo separado, sempre separado.” 29
“Pegava o resto do prato, a “sobra” do prato. Isso me chocou muito porque isso é o que a gente fazia no
interior, mas a gente teve uma vasilha...para os porcos. Para os animais...Eu falei para ela que não ia comer
aquela comida, porque era para um porco, um cachorro. Ela disse que não, que tinha que comer...Uma vez eu
vi cuspir na minha comida. Tanta miséria que a gente passava com fome e seca, quando a gente não tinha
nada para comer. Mas, a gente nunca ficava comendo o resto do prato.” 30

Esta exclusão—de qualquer forma que seja—tem um impacto psicológico muito forte.
Proibir e excluí-las do mundo social, de viver como uma pessoa igual na casa, não só reforça uma
“mensagem” de inferioridade que vai prejudicar a auto-estima da pessoa, mas também tem uma
relação mais direta: trazem a depressão. As líderes do Sindoméstico, que têm experiências pessoais
e também um conhecimento com a população geral das trabalhadoras domésticas, falam sobre a
prevalência e dificuldade com a depressão. Com a combinação do tratamento, exclusão, isolamento
social e violência, muitas trabalhadoras domésticas sofrem de depressão em silêncio. Muitas vezes
elas mesmas não sabem que é uma depressão. Maria do Carmo reflete na experiência dela quando
ela era criança trabalhando e dormindo no trabalho e passava dias sem comer, sem falar, só sentada
no corredor: “Me dava uma depressão horrível...Hoje eu sei que foi mais ou menos uma depressão,
mas naquele tempo não sabia...Vem a depressão, vem a vontade de querer alguma coisa, a vontade
de conseguir, realizar seus sonhos.” 31
Então, quando falamos da “pressão” do trabalho, estamos falando duma pressão estrutural e
psicológica que exclui as trabalhadoras domésticas de participar, gozar e conviver na sociedade.
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Enquanto todas os problemas de saúde das trabalhadoras domésticas são geralmente invisíveis, este
problema é mais invisível ainda porque exige que nós entremos intimamente nos sentimentos dessas
mulheres—no processo de desenvolvimento da identidade.

B. Violência
Em todos as histórias das mulheres a mensagem mais comum, mais forte, e mais chocante
era a estória de violência. Atrás de portas fechadas, durante horas escuras e dentro das paredes da
casa, elas estão cotidianamente sujeitas à violência. Esta epidemia de violência é primeiro uma crise
de direitos humanos e exploração. Mas, também é uma crise de saúde porque compromete o
desenvolvimento físico e emocional. Segundo as perspectivas delas, encontramos principalmente a
violência física, sexual, moral ou verbal, e estrutural. Essas ações violentas agridem o corpo, a
sexualidade, a auto-estima e o desenvolvimento duma identidade saudável. Nessas estórias de
violência, elas dão visibilidade ao sofrimento, às dificuldades de denunciar, e ao efeito fortíssimo na
própria imagem e identidade delas.

Violência Física
A violência na forma física é a forma mais direta de identificar ou entender; entretanto, a
intensidade, as conseqüências, e os obstáculos para mudanças apresentam uma situação muito
complexa. Muitas dessas mulheres revelam estórias dos empregadores, geralmente a empregadora,
abusando e batendo nela com força física. Elas sobrevivem à violência física seja na infância ou
com mais de 40 anos—mostrando a falta completa de respeito e humanidade. A violência física é
tanto um reflexo da imagem de inferioridade como uma perpetuação desta relação. Milca e Eliete
contaram umas experiências que elas tiveram quando adolescentes que mostram a brutalidade, a
freqüência, e os obstáculos de denunciar.
“A gente não deve ter medo, a gente não deve ficar calado. Mesmo se fosse um lugar como a última casa em
que eu trabalhei...que eu fugi. A criatura me bateu tanto o dia todo com aquelas havaianas...para quinze dias,
não podia dormir. Era criança na época, tanto fez, ela me deu dinheiro pro pão, pra comida....eu cheguei no
ponto de ônibus, minhas costas toda acabadinha, com sandália havaiana, shortinho vermelho, blusinha
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branca que era a moda na época, tanto fez, não voltei mais...mas, pelo amor de Deus, não vem aqui com
havaianas no pé!”32
“Ali eu não fui empregada, ali fui escrava. Ela me bateu muito. Muito. Estava trabalhando como babá, com 9
anos, estava cuidando dum filho, jogava o filho no chão..Acho porque eu era criança também, não sabia o
que eu estava fazendo. Ela me bateu muito. Não agüentava. Fechou olhos, ficou inchada. Eu era criança. Não
dizia nada a minha mãe”33

Dentro destas estórias, tem muitas lições importantes sobre o papel da violência física na saúde
delas. Primeiro, o dano físico é bastante claro. Com a violência física, elas sofrem uma agressão real
no corpo, uma agressão que normalmente não é tratada. Discutindo a incidência de violência, elas
também admitiram a dificuldade de denunciar e resistir à violência por medo, falta de informação,
falta de confiança e auto-estima baixa. A violência física ataca também a identidade duma mulher e
a concepção de poder que ela tem, até a ponto que ela não tem a noção que ela pode resistir. Esta
conexão de identidade é muito importante não só pelo afeto na auto-estima dela, mas também
porque o dano que causa compromete a capacidade de confrontar. Falando sobre violência, muitas
disseram que sofreram no passado, mas agora não. A explicação era uma mudança de identidade ou
auto-estima. Depois de tanto sofrimento e com a informação que eu tenho agora, eu não agüento
mais este tratamento. Esta “transformação” vai ser discutida em detalhes na última parte do estudo;
entretanto, agora, nessas reflexões, elas nos ensinaram que a violência física é um problema de
saúde porque prejudica nossos corpos, diminui nossa auto-estima e impede nossa capacidade de
cuidar de nossa saúde.

Violência Sexual
Ainda mais comum que a violência física, foi a incidência de abuso, assedio e violência
sexual. Segundo as estórias que elas relataram, essa violência aconteceu com os homens da
família—tanto com os pais como com os filhos. A maioria delas contou uma estória do filho do
patrão querendo ter relações sexuais com elas. Creuza J.S. revela que “Isso é muito comum. Isso
está mudando um pouquinho, mas ainda é muito comum. A iniciação sexual do filho do patrão
32
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sempre é com a trabalhadora doméstica.” 34 As reflexões seguintes, todas diferentes na forma de
agressão, representam juntas a dor e as conseqüências danosas para a saúde.
“Ele entrou no meu quarto, eu tinha que defender minha virgindade..eu não falava não. Não falei nada.
Quando o pessoal saía, ele tentava umas vezes, tentava com força. Eu tinha que me defender corporalmente.
Eu tive que lutar com ele corporalmente porque ele já tinha corpo do homem, e eu já tinha corpo de mulher,
estava com meu corpo todo formado. E ali, foi muito desagradável, então eu peguei, e saí.” 35
“O patrão diz: vou lhe pagar mais um pouco, mas você tem que ter relações sexuais. E muitas não têm
coragem de denunciar.”36

Violência sexual, além de ter um efeito direto no corpo da mulher, é mais uma agressão
contra a dignidade, humanidade e poder dela. Elas estão sobrevivendo e, na realidade, crescendo,
em espaços onde elas são vistas e tratadas como “objetos sexuais” 37. Uma complicação desta
realidade que elas revelaram é que muitas delas não ficam sabendo que estão sofrendo assédio
sexual (Oliveira, 37). Segundo as mulheres neste estudo, esta falta de informação juntamente com
medo, vergonha, a ilusão de família, e a freqüência de violência produzem uma barreira muito forte
e perigosa para denunciar e prevenir esta violência.
Enfim, a violência sexual é um problema relevante neste discurso de identidade e saúde
porque ao mesmo tempo que prejudica diretamente a saúde da mulher, também manipula e insulta a
dignidade e humanidade, em resumo, a própria identidade dela. Aqui vemos a importância de
identidade para defender e lutar pela saúde.

ViolênciaVerbal/Moral
A violência mais invisível e talvez a mais dolorosa de todas é a violência verbal. Referimos
também como a “violência moral” porque utiliza palavras para atacar, degradar e prejudicar uma
pessoa, deixando-a com feridas morais. Trabalhadoras domésticas encontram essa violência, às
vezes cotidianamente, com palavras, nomes, insultos, reclamações do trabalho ou brigas sérias. Essa
violência é a mais invisível de todas porque a maioria das pessoas, dentro e fora do trabalho
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doméstico, não identifica isso como violência. Por causa das imagens que constroem a "identidade"
da trabalhadora doméstica, muitas vezes esse jeito de falar e tratar é considerado normal.
As trabalhadoras domésticas nesta pesquisa enfrentam essa violência em várias formas, mas
sempre com um efeito muito emocional. O mais comum era o emprego de palavras discriminatórias
que na maioria das vezes se referiam diretamente à raça, gênero ou classe da trabalhadora
doméstica, reforçando o poder das imagens que controlam as ações dos patrões. Nomes repetidos
tais como: vagabunda, puta, burro, preta, ou analfabeta. Mais que nomes ou insultos diretos, o
abuso moral aparece em outras formas:
“Esta semana eu precisei ir ao médico. Quando retornei, eu fui bastante humilhada porque tinha saído no
horário do serviço.”38
Creuza, falando das tranças que ela tem, uma expressão de identidade que é raro encontrar no trabalho
doméstico explicou, “Não. Eles não gostam, não querem ver quando estou trabalhando, tenho que usar um
lenço...Oi! A discriminação! ´Sai da barraca [onde ela mora]! Corta esse cabelo!”39

Como as outras formas de violência, nestas estórias elas estão enfrentando desrespeito,
discriminação, e falta de humanidade. A nossa atenção é voltada especificamente para a violência
verbal por causa da freqüência, da invisibilidade, e do poder de destruir o moral duma pessoa.
Como Sra. Creuza Maria Oliveira explicou, esta violência "acaba com a gente."40 Sra. Noélia
também reflete sobre o poder da violência verbal explicando, "o abuso é forte. Não pode tirar às
vezes o abuso verbal. Às vezes, é uma coisa que faz ficar doente”41. Este abuso não tem um efeito
diretamente no corpo físico duma trabalhadora doméstica, mas é uma experiência que abala a saúde
porque é o canal direto de se receber as mensagens que atacam a identidade duma trabalhadora
doméstica. Isso se transforma numa situação de saúde quando consideramos o efeito na auto-estima,
auto-imagem, desenvolvimento e capacidade de se defender e se promover.
Violência Estrutural
A violência estrutural é um conceito que trata das estruturas sociais que excluem, oprimem e
exploram como ações de violência. Este conceito, tratado por Dr.Paul Farmer no livro Pathologies
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of Power: Health, Human Rights, and The New War Against the Poor, reconhece que as pessoas
enfrentam violência duma maneira que as vidas são fisicamente e socialmente estruturadas (Farmer,
2005). É útil usar a idéia de "structural violence" para analisar as vidas das trabalhadoras
domésticas porque elas enfrentam, cotidianamente, formas de violência na estrutura do trabalho que
têm conseqüências diretas e extremas na saúde.
A forma de violência estrutural mais relevante à saúde é a restrição à ida ao médico. Muitas
delas já tiveram esse problema--do patrão não deixar ir ao médico--e todas, em caso que tenham
vivenciado isso ou não, concordam que é um problema muito sério e comum. Maria do Carmo falou
desta violência,
“As patroas não querem liberar as trabalhadoras para sair, nunca. Nunca permitem que a gente saia para ir ao
médico porque você está perdendo tempo para trabalhar. Sempre negam, ´não, você não pode ir ao médico,
vou dar um jantar.”42

Esta violência tem vários afetos acumulativos na saúde. Primeiro e mais diretamente, esta
violência impede que elas recebam o atendimento, façam exames, ou talvez tenham o descanso que
elas precisam. Lembrando as imagens inumanas que são construídas para elas, esta violência
representa a idéia que elas não precisam e não merecem cuidar da saúde. Essa violência tem
conseqüências graves na identidade que ela se assume. Como Sra. Marinalva descreve, muitas delas
ficam em casa doentes, sem saber que têm direito à saúde porque sempre recebiam a mensagem que
não podem, não precisam.43
Numa reflexão sobre esta barreira e ameaça à saúde, Creuza oferece uma perspectiva muito
importante na experiência sobre a violência. Embora o problema comece na casa, ele continua fora
da casa no sistema publico de saúde. A tarefa de analisar o sistema de saúde para pessoas excluídas,
para pobres, e principalmente para a mulher negra é uma outra pesquisa, uma pesquisa enorme. Para
este projeto é importante considerar duas coisas. Primeiro, fora do trabalho elas não são
beneficiadas por um sistema de boa qualidade. Todas elas, sem exceção, reconhecem que quando
chegam ao hospital ou ao posto de saúde, e caso chegam, a situação é precária. A segunda
42
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observação, mais interessante para esta pesquisa, é o que Creuza observou, “Os médicos são todos
patrões! Tem discriminação com os médicos também. Quando diz sua profissão, eles deixam de
prestar atenção. [Ela contou uma estória onde um médico não queria fazer um exame depois que ela
falou que era doméstica] Eu tinha que mentir. A maioria dos médicos é todos brancos, todos
patrões. Como é que ele vai dar a testado para uma trabalhadora doméstica?” 44
Esta reflexão revela a extensão de violência estrutural que impede a saúde delas. As imagens
construídas pelas patroas não param em casa, elas invadem a experiência total no que diz respeito à
saúde.
A outra manifestação de violência estrutural que aparece em muitas das histórias da saúde é
a falta de educação. A estória de educação dessas mulheres é uma batalha muito grande. Embora
muitas dessas entrevistas acontecessem em escolas, todas tinham ou ainda têm problemas com
acesso à educação. Luciana oferece uma estória contando esta dificuldade, “Às seis horas se
arrume para ir a escola..mas depois do jantar ela não me deixou ir. Ela me mandou limpar tudo.
‘Você não vai à escola agora. Você tem que limpar tudo, tirar tudo’ Quando eu acabava de limpar,
eram 9 horas. Para onde é que ia?”45
Esta restrição à educação é, na realidade, uma expressão da importância de identidade na
saúde destas mulheres. Sem educação, sem informação, você não tem as ferramentas, a consciência,
a confiança de cuidar e defender sua pessoa, seus direitos, e sua saúde. Esta educação não é
exclusivamente a educação na escola—ela inclui conhecimento dos direitos, história e cultura.
Refletindo nos origens, educação, e futuro, elas revelaram quão pouco sabiam,
“Não tem estudo, não tem cultura, não tem nada. O que a gente tem na bagagem? Nada! Bagagem está
zero!”46
“Sou do interior. Eu não conhecia nada aqui”47
“No passado não sabia o que era discriminação, o que era assédio, eu fui aprender no Sindicato.” 48
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“Eu conheço muitas companheiras com quarenta, cinqüenta, sessenta anos que ainda não sabem ler, nem
escrever ”49

Estas histórias de exclusão que têm raízes na violência estrutural, juntas com as restrições
que elas enfrentam no trabalho, apresentam uma situação deplorável para a saúde. Segundo as
experiências delas, os patrões não querem que elas estudem, não querem que elas "fiquem sabendo
demais"50. Igual ao tempo da escravidão, elas proíbem a educação para manter a dominação e
exploração do poder. Entendendo essa violência sob a perspectiva da saúde, nós vemos que quando
o processo de desenvolvimento de identidade e auto-estima--encontrado em educação --está
interrompido, tem conseqüências gravíssimas para a saúde delas.

Parte III.
A Segunda Mensagem: Reconstruindo Nossa Identidade e Transformando Nossa Saúde
Colegas Estudantes
Prestem bem atenção
O que está sendo feito
Para nossa evolução
(Renato)

Embora duras, dolorosas, e longas, as estórias dessas mulheres não pararam com o
sofrimento. Elas estão enfrentando um mundo onde a identidade delas está sendo construída e
manipulada por imagens que insultam e agridem a raça, gênero, classe e histórias delas. Pelas
condições de trabalho e violência, essas imagens são traduzidas em ações que estão comprometendo
a saúde. Essas ações afetam a própria identidade delas, destruindo a auto-estima e auto-imagem, e
piorando a saúde. Então, o que elas acham disso? Por que eu tive o privilégio de acesso a lugares
“educacionais,” essas mulheres, enquanto expressando uma mensagem de sofrimento extremo,
tinham uma outra mensagem igualmente poderosa de transformação.
Com estórias de transformação, elas exigem que escutemos a própria “reconstrução” de
identidade que elas estão criando dentro das escolas, dos espaços políticos, da lei, e das cabeças das
49
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trabalhadoras. Elas querem resgatar a auto-estima, reconstruir a própria identidade, e promover a
saúde.
Falar de uma “reconstrução” de identidade é falar dum processo de reconhecer e desconstruir a
identidade para que se possa construir e fortalecer uma outra identidade. No contexto das
trabalhadoras domésticas este processo significa enfrentar as realidades de ser trabalhadora
doméstica; definir uma identidade baseada em orgulho de raça, gênero, e trabalho; e usar a
educação como uma ferramenta para efetuar mudanças. Re-construindo a própria identidade, as
trabalhadoras domésticas mostram que querem trocar a identidade construindo para elas por uma
identidade forte que pode transformar o mundo do trabalho, a auto-estima, o futuro e a saúde.

O Poder de Educação
A forca central desta reconstrução de identidade e resgate de auto-estima é o poder da
educação. Esta educação inclui qualquer forma de se adquirir conhecimento, abrir a mente,
conhecer sua própria realidade e se-conscientizar. Todas as mulheres têm uma estória do poder da
educação na transformação da identidade delas—seja na escola, no Sindoméstico, no programa
Trabalho Domestico Cidadão, ou numa experiência de vida. Esses “lugares educacionais” oferecem
um novo espaço para se refletir sobre raça e gênero, aprender os direitos trabalhistas, descobrir o
valor do trabalho doméstico, trocar vergonha por orgulho, e pensar no futuro como uma
oportunidade. Pode-se sentir o poder desta evolução nas vozes e estórias de reconstrução:

“Depois de conhecer o Sindoméstico seis anos atrás, minha vida mudou, entendeu? Minha mente abriu. É
uma vitória! É uma vitória! Quanta coisa eu consegui! Sempre quando eu encontro uma companheira que
não tem esta consciência que eu não tinha antigamente, tento falar alguma coisa com ela, dar informações,
ajudar ela.No momento que você pode conhecer seus direitos, vai encontrar uma mudança muito grande na
sua vida.”51
“A gente tem que ir [à escola], a gente tem que ir. A gente tem que mudar muito...Eu ainda estou bem porque
estou estudando. Eu quero aprender a ler e escrever. Eu quero sentar na mesa, escrever uma carta...fazer uma
carta para o Sindicato reivindicando meus direitos...vou escrever até ao Presidente!...eu vou escrever muitas
coisas na hora que der vontade”52
51
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“[O Sindicato] tem a estória de nosso serviço, nosso trabalho doméstico, de nossa escravidão...O Sindicato é
uma escola....para qualquer pessoa, para qualquer trabalhadora doméstica, para qualquer mulher...para
educar a gente.” 53

Educação tem um poder profundo nas vidas delas porque lhes dá não só as ferramentas e
empoderamento de conseguir, decidir, e participar na sociedade, mas também a oportunidade de
desenvolver a auto-estima. Esta oportunidade de se educar—seja aprender a ler e escrever ou
conhecer os direitos—é uma forma de “conscientização” (Freire, 35). Este conceito, tratado por
Paulo Freire, descreve o processo de aprender sobre sua própria posição, raça, gênero, e história.
Esta transformação tem uma importância enorme para a discussão sobre identidade e saúde, porque
elas estão mostrando como que elas podem reconstruir a identidade para defender a própria saúde.
Com esta educação e conscientização elas estão lutando para ter identidade definida por valor e
orgulho.

Afirmando Nossa Valor
É a empregada doméstica. Ela limpa a sujeira da sua casa. Quer viver na sujeira? A empregada
doméstica faz o mais importante que tudo. É que cuida da sua casa. Você tem roupa lavada, você tem
comida, você tem tudo. Quem faz isso para você? A empregada doméstica. Quem não vai dar valor a
um trabalho desse? Como é que não vai dar valor à comida que você come? Como è que não vai dar
valor à roupinha passadinha, arrumadinha, cheirosinha que você tem? Por que não dar valor?54

A mensagem da Eliete representa milhares de vozes de trabalhadoras domésticas que estão
descobrindo e exigindo o valor do trabalho doméstico. Restaurando o valor do trabalho doméstico,
elas estão principalmente se valorizando e assim fazendo, ensinando o mundo a dar valor a elas. A
idéia expressada por essas trabalhadoras é que além da discriminação, exploração, e degradação
dentro do trabalho doméstico, ele deve ser vista como uma profissão, um trabalho como qualquer
outro, com respeito e direitos.
A falta de direitos é um parte central desta discussão. Maria expressa com raiva, “A gente
trabalha, a gente não tem direitos.....Como qualquer outra trabalhadora...qualquer! Porque a gente
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não tem nossos direitos como qualquer outra pessoa?”55 Não sendo visto como uma trabalhadora,
elas têm muita dificuldade de obter os direitos que já conseguiram depois de muita luta por parte do
Sindoméstico: carteira assinada, o INSS, um salário definido, férias, licença gestante, aviso prévio e
aposentadoria (O Quente). Em se criando esta identidade de valor social, elas estão exigindo que o
mundo escute a mensagem delas: “somos cidadão!” Como o CEAFRO disse, “cidadania implica
num processo de resgate de identidade racial e de gênero, lastreado no reforço da auto-estima como
mulheres trabalhadoras domésticas “ (Reis, 69). Chamando as “companheiras” para reivindicar esta
identidade, elas, principalmente no Sindoméstico, estão tentando fortalecer uma individual e
coletiva para as trabalhadoras domésticas.56
Esta reconstrução, feito por campanhas públicas, aulas de qualificação, e o conhecimento de
direitos, busca uma identidade definida e apoiada por lei e valorizada pelas próprias mulheres. Esta
valorização—a trabalhadora (versus empregada) com carteira assinada, todos os diretos realizados,
e uma profissão reconhecida—e uma tentativa de resgatar a auto-estima, melhorar as condições de
vida e garantir a oportunidade para a saúde no trabalho.

Buscando Orgulho
“Eu me amo! Enquanto mulher! Enquanto mulher negra, melhor ainda! Eu me amo, me acho linda!”57

Com educação e conscientização, elas estão aprendendo a trocar a vergonha por orgulho. Ter
orgulho é assumir, respeitar e aceitar sua própria pessoa especialmente considerando a identidade
racial e de gênero. Aqui, existe uma oportunidade profunda para salvar e restaurar a auto-estima
dessas trabalhadoras. Numa tentativa de reivindicar as identidades que são as mais degradadas, os
espaços de educação tentam promover um orgulho de ser mulher, mulher negra e trabalhadora
doméstica.
Dentro destas expressões do orgulho, pude sentir a luta de realizar esta afirmação de
identidade. Quando perguntada “você tem orgulho de que em sua vida?” num extremo, tem Maria
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que disse “Nada. Não tenho orgulho de nada na minha vida.”58 Tem Kátia, quem ainda estava
transformando vergonha, proclamando que agora ela tenta convencer o namorado dela que não
precisa ter vergonha de ser trabalhadora doméstica “porque é um trabalho normal! É uma
profissão!”59 Tem também o orgulho de Eliete que contou uma estória no banco: ela estava abrindo
uma conta e a mulher pensou que ela não tinha dinheiro porque é negra. Então ela gritou sua
profissão quando perguntada, e gritou a quantidade com que ela queria abrir a conta. “Não tenho
vergonha de nada na minha vida! Nada! De minha cor, de minha idade! Eu gosto de gritar! Eu vou
gritar!”60 Aprendendo a ter orgulho de sua identidade, depois de receber mensagens degradantes a
sua vida inteira, é uma conquista imensa. Esse caminho de variações de assumir orgulho também
existe no orgulho de ser trabalhadora doméstica:
Hoje, para mim, trabalhar como trabalhadora doméstica é um honra. É um trabalho como qualquer
outro...mas ainda continua sendo discriminado por patrões...Tudo que eu sou, eu agradeço em primeiro lugar
a Deus, e segundo esta profissão, porque hoje eu tenho minha casa, meu carrinho para passear, ir para a praia
no fim de semana. Tudo isso por qué? Trabalho doméstico. Então, é uma grande profissão, eu tenho muito
orgulho de ser trabalhadora doméstica”61

Muitas mulheres—Marinalva, Isabel, Sandra, Luciana, dentre várias outras, assumem a
mesmo orgulho. Entretanto, Creuza, expressou o outro lado, que é difícil sentir orgulho num
trabalho que causa tanto sofrimento: “Orgulho na profissão? É complicado. Orgulho de minhas
conquistas.”62 Esta tensão de assumir orgulho revela dois conflitos: as barreiras fortes de falar sobre
raça e gênero com afirmação e a tensão entre apoiar o trabalho doméstico e querer uma outra coisa.
Portanto, este descobrimento de orgulho, motivado através da educação , é uma revelação muito
definitiva no fortalecimento de identidade.

Pensando no Futuro
Este movimento de educação gera uma diferença interessante para a futura construção de
identidade entre as sindicalistas e as trabalhadoras que ainda exercem a profissão. Em todas as
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entrevistas, eu perguntei “Quando você pensa no futuro, daqui a vinte ou trinta anos, o que você
quer ver realizado para as trabalhadoras domésticas? Se tivesse uma filha, o que você acharia da
possibilidade dela ser uma trabalhadora doméstica?” A variedade de respostas era chocante. Dentro
da liderança do Sindoméstico, elas estão preocupadas com a valorização e profissionalização das
trabalhadoras domésticas. A identidade que elas querem reconstruir é aquela identidade de valor
social e orgulho de ser mulher negra e trabalhadora doméstica reforçada por direitos e respeito.
Pensando no futuro, Marinalva tem o sonho:
A gente quer acabar a exploração das mulheres negras. A gente quer valorizar as mulheres negras. A gente
quer que nossas filhas, nossas netas não tenham vergonha de ser trabalhadoras domésticas porque são
discriminadas, porque ganham pouco...o que a gente quer é uma qualidade de serviço diferente. Quer que as
trabalhadoras domésticas tenham uma condição de vida diferente. Que ela tenha a casa dela, que ela não
precise dormir na casa da patroa. Que ela não precise deixar de estudar porque o trabalho é cansativo....é isso
que a gente quer acabar: o abuso, a discriminação e a violência sofrida nas casas. Tanto nas casas das patroas
brancas como nas das patroas negras. A gente não está preocupada se vai acabar ou não. A gente quer acabar
com a exploração, a desvalorização.63

Esta reconstrução de identidade é uma afirmação política. Para esse grupo—principalmente as
mulheres do Sindoméstico e do programa de “Trabalho Doméstico Cidadão”, a reconstrução de
identidade é mais que tudo um fortalecimento duma identidade social e política. Para a mulher
negra dentro do mundo do trabalho doméstico, essa nova identidade—que inclui uma boa educação,
uma boa saúde, e uma auto-estima forte—é baseada em direitos, valorização e orgulho da profissão.
O outro grupo de trabalhadoras, elas que ainda estão no trabalho e estudando, tem uma
“reconstrução de identidade” muito diferente. Depois de se envolvem num processo de educação—
nas escolas, nos grupos sociais, no movimento negro—elas têm uma visão do futuro sem trabalho
doméstico, para elas, e especialmente para as filhas e gerações no futuro. Embora queiram um
futuro de valorização, respeito e direitos para as trabalhadoras domésticas, individualmente, elas
querem sair do trabalho e “reconstruir” um futuro melhor. Falando dos filhos e do futuro, elas
dizem:
“Eu tenho quatro filhos. Meus filhos nunca vão passar perto de ser empregados domésticos. Não quero meus
filhos nenhum, nenhum, jamais, sendo empregado doméstico...porque isso não é um trabalho para ninguém,
rapaz. Não é nada. Não, a gente trabalha porque a gente precisa.” 64
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“Mas, eu quero mudar de trabalho. Quero fazer um outro tipo de trabalho. Assim, um outro tipo de trabalho
que combine comigo. Acho que não combina comigo porque não foi uma coisa que eu escolhi. Quero
trabalhar com música.”65

Essas reflexões sobre o futuro mostram que a reconstrução de identidade se estende além das
“trabalhadoras domésticas.” Essa é também uma reconstrução para todas as mulheres, mulheres
negras e pessoas excluídas. Com esta identidade, elas estão tentando criar um novo caminho para
mulheres como elas—negras, trabalhadoras, pobres—o qual promova educação, oportunidade,
crescimento pessoal, empoderamento, auto-estima e autonomia.

VI. Conclusões
Resumo dos Resultados
Esta pesquisa começou com o objetivo de entender a relação entre as construções de
identidade e a saúde das trabalhadoras domésticas em Salvador, Bahia. Especificamente, a questão
tentou responder à pergunta: Como é que a identidade—conceituada como uma construção de
imagens e auto-imagens—afeta a saúde desta população? Esta pergunta estava sendo motivada por
causa da (1) identidade da trabalhadora doméstica, que está sendo violentamente negada e
manipulada por imagens negativas construídas na "interseccionalidade" de raça, gênero, e classe;
(2) as condições da saúde da população das trabalhadoras domésticas que são invisíveis e sobre a
qual soubemos pouco; (3) a idéia que nossa identidade tem um papel essencial para nossa saúde e
(4) o objetivo de descobrir esta relação para as trabalhadoras domésticas.
Os resultados mostram duas mensagens que reforçam a interação de identidade e saúde. A
primeira mensagem, enquanto se discute várias aspectos da saúde que são normalmente negados,
demonstra o poder das imagens e "identidade" jogadas nelas ao determinar a saúde e o
desenvolvimento da própria identidade. A segunda mensagem é uma testemunha do poder da
"educação"--em qualquer forma que seja--em "reconstruir" a identidade e defender a saúde.
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Dentro dessas duas mensagens sempre estamos voltando à auto-imagem--a visão que elas têm
delas mesmas. Auto-imagem, como uma avaliação, implica, por essência, também a auto-estima.
Na primeira mensagem, ao analisar várias dimensões da saúde, vimos que prejudicar o corpo é
prejudicar também a auto-imagem. A auto-imagem, quando atacada e transformada num autoestima baixa no que diz respeito a raça, gênero e trabalho, impede a trabalhadora de defender e
promover a saúde dela. Na segunda mensagem, vimos como uma mudança na auto-imagem--um
resgate de auto-estima e a reconstrução da identidade--pode transformar a realidade e a saúde delas.
Enfim, nós aprendemos que identidade faz parte da saúde. Identidade--que é construída através
da educação, consciência, empoderamento e auto-estima--determina sua "construção" da saúde. Sua
identidade determina sua capacidade de defender sua saúde, conhecer seu corpo, cuidar de si
mesma, se defender, reagir e crescer. Essa relação é prioritariamente uma interação porque tanto
a saúde como a identidade são construídas lado a lado pela visão que o mundo tem de você e a visão
que você tem de si mesmo.

Conclusões sobre Identidade e Saúde
Depois de escutar e analisar as estórias das trabalhadoras domésticas, temos que reavaliar
as definições de identidade e saúde. Depois da análise, pudemos ver que as definições destes
conceitos são interrelacionadas; entretanto, é importante se re-definir estes conceitos com as
perspectivas adquiridas pelas trabalhadoras domésticas.
Identidade, acima que tudo, é o entendimento, o conhecimento, e a avaliação de si
mesma pela própria pessoa. Embora seja relevante reconhecer a sua importância, no caso das
trabalhadoras domésticas, a importância muito grande das outras pessoas, o que é fundamental de
identidade é que ela se origina em si mesma. Sem dúvida, outras pessoas, especialmente os mais
poderosos e opressivos, têm uma influência definitiva na sua auto-estima—a qual é uma parte
essencial de sua identidade. Entretanto, o poder de sua identidade—tanto de agir contra você e de
se fortalecer-- está criado na sua própria auto-imagem.
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Embora começasse com uma definição de saúde aberta, analisar as condições das
trabalhadoras domésticas levou-me a uma definição mais pessoal e mais aberta ainda. A saúde deve
incluir o bem-estar do seu corpo, sua mente e também sua capacidade de transformar, defender e
crescer.A saúde não é uma condição ou estado; em vez disso, é um processo de desenvolvimento
que depende da educação, consciência, empoderamento e autonomia. Embora a saúde seja muitas
vezes uma questão de estrutura e acesso, nas populações que estão sendo excluídas estão sempre
faltando estas ferramentas.
O Caminho Em Frente: Implicações para as Trabalhadoras e Outros Grupos Invisíveis
“É uma luta, viu? É uma luta, luta, luta. É uma luta muito grande. Mas, meu tempo vai chegar,
ainda vai chegar.”66
Entender a relação entre identidade e saúde para as trabalhadoras domésticas é importante
em vários níveis diferentes. Primeiro, embora um estudo só possa ir até um certo ponto,a ação de
dar visibilidade e individualidade a um tema que é historicamente, estruturalmente e socialmente
negado é uma tarefa que vale a pena. Comunicar, discutir e disseminar informações que são
invisíveis podem estimular a existência de diálogos entre as pessoas que têm o poder de mudar a
situação.
Uma das lições mais importantes desta pesquisa, revelada pelas vozes das trabalhadoras, foi
a oportunidade e importância de mudar e transformar de dentro para fora. Sempre sendo vistas
como "seres" sem direitos, sem dignidade, e sem uma própria identidade, elas exigem que elas se
tornem atores em lugar de recipientes neste processo. Embora eu, pessoalmente, tenha um problema
com a estrutura do trabalho doméstico em si--o Brasil negro servindo o Brasil branco até simples
pratos que são postos a sua frente --as trabalhadoras domésticas mostram que mudanças precisam
partir delas mesmas.
Ao reconstruir uma identidade nova, fortalecida e orgulhosa, que reconhece a raça, gênero,
história e origens delas, as trabalhadoras revelaram o papel de identidade para populações
excluídas. Ao transformar a própria identidade, elas criam uma nova visão por parte da sociedade e
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adquirem ferramentas necessárias para defender os seus direitos, humanidade e saúde. Qualquer
população invisível, excluída, pobre, discriminada ou marginalizada está envolvida nesta interação
de identidade e saúde. Enfrentando ações desumanas e violentas, vivendo uma agressão na
identidade e internalizando uma auto-imagem destruída ou uma auto-estima baixa, essas populações
estão presas a um sistema auto-degradante . Aproveitando as mensagens dessas trabalhadoras, uma
outra pesquisa deve enfocar nesse mesmo processo de transformar-se, educar-se e conscientizarse. Como é que se pode conseguir transformar sua própria realidade? Quão eficaz e poderosa é a
"reconstrução" da identidade? Aonde isso vai levar? Quais são os papéis atuais da educação,
empoderamento e conscientizaçao na vida delas? O que significa estas transformações para a
mulher negra no mundo do trabalho?
.

As trabalhadoras domésticas, falando para si mesmas, as companheiras, as filhas e as

mulheres negras no mundo do trabalho, contam a história duma luta para reivindicar a própria
identidade e se sentir saudável. Elas nos lembram, ou melhor, exigem que nós prestemos atenção ao
mundo do trabalho doméstico, no Brasil e em todo o mundo—onde sua identidade e sua saúde
estão constantemente sendo construídas pelas imagens dos outros e a auto-estima. Como mulheres
negras no mundo do trabalho, elas contam histórias de sofrimento, discriminação e desvalorização
fortíssimos; mas, se educando, se valorizando e se conscientizando, elas conseguem reconstruir e
resgatar as próprias histórias, auto-promover uma saúde de auto-estima, resistência e poder e
tentam mostrar ao mundo quem elas realmente são: mulheres, negras, trabalhadoras, estudantes,
lutadoras e seres humanos.
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Apêndice A.
Limitações da Pesquisa
As limitações técnicas desta pesquisa eram claras desde o início. Tendo só um mês para
completar o projeto e sem experiência pessoal no sistema de saúde pública, educação, ou trabalho
doméstico no Brasil, eu comecei este projeto com muito para aprender. Antes de começar, eu achei
que minha identidade como estrangeira, americana, e mulher branca fosse interferir em uma boa
relação entre eu e as trabalhadoras domésticas. Para minha surpresa, parece que eu encontrei o
contrário. Eu, fora do sistema, estava sendo vista, na maioria das vezes, como uma representação do
crescimento do movimento das trabalhadoras domésticas. Como Creuza Maria Oliveira me falou
durante nossa entrevista "A gente está fazendo uma entrevista agora. Vinte anos atrás? Nem
pensar!" Pode se sentir isso principalmente nos espaços políticos—o Sindoméstico e o "Trabalho
Doméstico Cidadão." No Colégio Antonio Vieira, esta relação não foi sentida. Foi aqui que minha
identidade como branca e, por conseguinte, fisicamente representativa duma patroa foi mencionada
durante conversas sobre raça. Entretanto, eu sempre era recebida com hospitalidade, respeito, e com
disposição para conversar.
Embora eu tivesse a oportunidade de falar com várias pessoas, a limitação mais aparente era a
dificuldade de ganhar acesso a esse mundo. Por causa da vergonha, estigma e discriminação
associados ao trabalho doméstico, é difícil encontrar trabalhadoras domésticas numa forma que não
se incomode elas. Especialmente falando de coisas pessoais como identidade e saúde, esta é uma
conversa delicada que precisa de uma boa introdução Como uma estudante sem uma ligação formal
para com a escola, a organização, o programa (por exemplo, professora, voluntário, etc.), era
complicado encontrar a oportunidade para falar com "trabalhadoras domésticas em Salvador,
Bahia." Foi por causa disso que todas as minhas entrevistas aconteceram em lugares definidos e
organizados. Além disso, o horário de trabalho duma trabalhadora doméstica torna difícil encontrar
um tempo para conversar.
Justificativa: Motivas Pessoais e Profissionais
Eu entrei nesta pesquisa como uma mulher, uma estudante de saúde publica, uma ativista e
uma filha de ex-empregadores. A crise das trabalhadoras domésticas no Brasil chamou minha
atenção pela brutalidade, invisibilidade, e interseção de raça, gênero, e classe--os três eixos mais
definitivos para a saúde e o mundo social. A natureza do trabalho, a perpetuação silenciada da
escravidão e a popularidade deste sistema me tocaram profundamente. De tão chocada, revoltada e
deprimida que eu estava, eu não poderia negar meu conhecimento pessoal com o trabalho
doméstico, embora num outro mundo.
Na verdade, eu me sinto ridícula e incomoda-me associar Glenna Jo Oliver, minha babá, ao
trabalho doméstico no Brasil por causa do desrespeito, exploração e violência que eu escutei nesta
pesquisa; mas è verdade que eu cresci com Jo, uma mulher negra que morou com a gente por 14
anos, como minha babá, quem até hoje tem uma força muito grande na minha vida. Ironicamente,
era a mesma poderosa identidade dela enquanto mulher e mulher negra que tinha e ainda tem um
lugar profundo na minha vida, a vida de minha família inteira, e também na minha própria
identidade.
Escolhendo este projeto, eu separei ela deste sistema que eu estava tentando entender. Mais
importante que tudo, eu estava preocupada em entender as dimensões mais invisíveis deste
trabalho--identidade e saúde. Somente quando eu tinha 14 ou 15 anos, depois que ela se mudou
para um outro estado, é que eu comecei a entender o significado social, político, racial e histórico
do forte e íntimo relacionamento que Jo e eu temos. Entretanto, embora seja um mundo distante
com um sistema, uma língua e uma realidade diferentes, eu acho que eu fui atraída por este projeto
para reverenciar esta população, aprender, duma outra perspectiva, uma história a qual eu estou
ainda aprendendo, e reconhecer uma realidade invisível que existe em todo o mundo.
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Apêndice B: Questionário
Questionário para as Entrevistas com Trabalhadoras Domésticas
1. Como é seu nome? Quantos anos você tem? Onde você nasceu? O que é sua raça e
religião?
2. Se você está trabalhando agora, o que é sua profissão? Quando começou? Quantas
casas você já trabalham? Por que começou? Quais são suas responsabilidades? Como é
um dia típico? Você mora no trabalho? Como é seu quarto? O que você come em casa?
Pode comer qualquer coisa?
3. Gosta de seu trabalho? Por quê? Por que não? O que e boa, o que a ruim? Você queria
ser trabalhadora domestica? Quem escolheu? Se tivesse filhas, queria que elas também
trabalhassem como domesticas? (ou se tem, estão?) Por que?
4. Como são suas relações com a família em casa? Com os filhos? Com a mãe? Como
mulher a mulher, ela se trata diferente? Tem que vestir em roupa especial, uniforme?
Gosta da família? Por que sim, por que não?
5. Quais são as habilidades, experiências que uma trabalhadora domestica têm que ter
para fazer este trabalho? O que o valor do trabalho doméstico? Porque você acha é um
trabalho importante? O que você acha precisa mudar?
6. Porque você acha que a maioria das trabalhadoras são mulheres? Mulheres negras? Por
que não são homens? Não brancos? Que significa para você ser mulher, mulher negra?
7. Esta semana aconteceu o dia da “Consciência Negra,” que acha disso? Que significa
isso para você? O que é “consciência”? Quem é negra? Porque consciência é
importante para você como uma trabalhadora domestica? Como mulher negra?
8. O que é saúde para você? Por que é importante? O que você acha da sua saúde? Da
saúde das trabalhadoras domesticas? Fala sobre saúde com sua empregadora? Ela deixa
você ir ao medico? Você acha que tem direita a saúde?
9. Você tem orgulho de que na sua vida? Vergonha? Por que?
10. Por quanto tempo mais você vai trabalhar como domestica? Que você quer fazer?
Quando você pensa no trabalho das trabalhadoras domesticas no futuro,daqui a 20
anos, que você quer ver para as trabalhadoras domésticas? Que mudanças? Como vai
chegar neste tempo?
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Apêndice C: Fotos das Locais da Pesquisa

Imagem A. Sindoméstico
Av. Vasco da Gama, 682 Edf. Juremeiro, 1ºandar
Salvador, Bahia

Imagem B. Sociedade Recreativa e Cultural do Bairro da Mata Escura, Salvador Bahia Brasil
“Trabalho Domestico Cidadao”
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Imagem C. Dentro da Aula do “Trabalho Doméstico Cidadão”

Imagem D. Colegio Antonio Vieira, Rua Leovigilido Filgueiras, 683—Garcia
Salvador, Bahia, CEP: 40.100.000 Brasil
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Apêndice D: Fotos das Trabalhadoras Domésticas

Imagem 1. Maria do Carmo de Jesus Santos, Francisa Gonçalves dos Santos, Marinalva
Barbosa, Sindoméstico, Salvador Bahia Brasil

Imagem 2. Aula do “Trabalho Doméstico Cidadão” na Sociedade Recreativa e Cultural do
Bairro Mata Escura, Salvador, Bahia Brasil

Imagem 3. Noélia de Jesus Machado
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Imagem 4. Maria Rodriguez da Silva

Imagem 5. Sandra Maria Silva

Imagem 6. Eliete Santana Souza
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Appendix to ISP Monograph
Jenny Fauci
SIT Salvador Fall 2006

1. Could you have done this project in the US? What data or sources were unique to the
country?
This project could not have been realized in the same capacity in the U.S. The
question was specific to the Brazilian system of domestic work, the social imagination of
black women in Brazil, and the particular experiences of women in Salvador. This
specifically required one on one interviews and personal interaction in the world of domestic
work and therefore could not have been completed in a library in the U.S. A similar project
on domestic work, invisibility, health, and identity would certainly be relevant in the U.S.,
but in a country specific context.
2. Could you have done any part in the US? Would the results have been different? How?
Some of the background research could have been completed in the U.S. although in
the end a lot of the most useful “secondary sources” were resources that were found through
organizations I worked with here. This project completed in the U.S. would not have the
central part—the personal reflections and perspectives of the domestic workers.
3. Did the ISP modify your learning style? How was it different from your previous style?
The process of the ISP more than anything taught me the importance of
flexibility, constant re-evaluation of goals and analysis, and taking initiative at
every chance that you can. This wasn’t as much a change of learning style as it
was a strong re-enforcement
4. How much of the final monograph is primary data? Secondary?
The tremendous majority of the paper is primary sources. Maybe 80% primary, 20%
secondary.
5. What criteria did you use to include data in the final monograph? How did you decide
to exclude data?
I went through all the interviews and separated all stories, histories,
information, and observations into the categories that would structure my paper. I
tried to then select a couple examples in each area that were most representative of what I
was trying to show.
6. How did drop-offs or field exercises contribute to the process and completion of the
ISP?
These excursions were helpful primarily in stimulating questions,
familiarizing myself with the social context of health in Brazil, and learning how to be
flexible in unfamiliar situations. These were more reflective and growing experiences rather
than technically helpful experiences.
7. What parts of the PHMFSS most significantly influenced the ISP Process?
These classes, like the field excursions, gave me more than anything a
context in which to start thinking about social, racial, and structural questions of
health. In the end, I wish there had been more discussion, debate, and discussion
within these learning spaces. Also, in the future, I think there should be a class or
at least some material on domestic workers in Brazil.
8. What were the principal problems encountered? How did you resolve them?
Time and access were the two main obstacles encountered. It was hard to have
access to domestic workers that were not involved in an organization (ie. a “selected”
population). Most of the problems of time, miscommunication, and “lack of access” had to
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be resolved with a lot of initiative (approaching people and asking questions in
uncomfortable situations) and learning how to take advantage of time.
9. Did you experience any time constraints? How were they resolved? Yes. By taking
advantage of any opportunity I got to talk with someone. This was a continual negotiating
process. No time constraints that really interfered with the project were ever presented.
10. Did your original topic change and evolve? Did the resources available modify your
topic? Topic never changed but was modified and focused through the interview and
learning process as new themes, conflicts and ideas were discovered. I also learned how to
center more closely in on health and identity as the project progressed. The most helpful
resources for modifying and focusing were the chance to talk to people involved in the field.
11. How did you go about finding resources: institutions, interviews, etc? A lot of my most
helpful resources was information passed on by people involved with organizations that I
was working with. This was a combination of primary resources that were specific to the
organization and other secondary resources that were recommended.
12. What methods did you use? How did you decide? Principal methods were interviews
(life, health, family, work history) and participant observation. These were chosen because
the project’s aim was to enter the world and the perspective of the domestic worker.
13. Relations with Advisor. Dispensable? Helpful? Cultural Differences? Educational
process and goals? For the time that we had together, my advisor was helpful in providing
me feedback, criticism, and pushing me to the next level. A lot of times, however, I felt like
I was getting in her way because she was so busy and involved in the everyday operations of
her own work and research.
14. Dead ends? I had originally wanted to work with adolescent domestic workers and after
several attempts to try to find women through CEAFRO programs, this was not a
possibility.
15. Insights gained into the culture through ISP process? Greatest insights were about
history and reality of domestic work in Brazil, “normalization” of this system, and engrained
ideas about race and history. I had read about all of these phenomenon and experienced
them as a student and observer and family member in Brazil, but hearing first hand stories
from inside the intimate world of domestic work was a completely new experience. It
brought the ideas of racial blindness, histories of violence, and exploitation of black
women’s image and body to a different, more personal level.
16. Did process assist your adjustment to culture? More than anything, it re-enforced my
understanding of how to negotiate and navigate Salvador on my own. It also helped my
confidence with Portuguese.
17. What were principal lessons? Patience, Initiative, Flexibility. On a project level, it really
enhanced my understanding of what health really means for an individual and for excluded
populations. It opened up a new world of thinking about identity, education, empowerment,
and oppression.
18. If you met a future student who wanted to do this project, what would your
recommendation be? There is still a world of things left to do. I would recommend
working specifically at one of the schools that has domestic workers studying there—this
would be a fascinating way to meet a variety of women and understand the true power of
education (the next step to my project)
19. Given what you know now, would you undertake this, or a similar project again? Yes.
But I would have made a formal relationship with the schools in which these women were
studying much earlier. The Sindicato was fabulous, but it introduced me to the world of
domestic work from a very “political” perspective. In the future I would be interested in
seeing what domestic workers outside of that realm—like those I met at Antonio Vieira—
had to say about themselves, their identity, their health, and their future.
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