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EIXO TEMÁTICO: Pesquisa fora do contexto educacional. 
 

RESUMO 
 
Esse trabalho é fruto de uma pesquisa realizada no âmbito do 
Grupo PET de Serviço Social/UFS (Programa de Educação 
Tutorial), que tem por objetivo analisar a relação entre trabalho 
e gênero no caso das trabalhadoras domésticas sindicalizadas do 
município de Aracaju/SE. Pautado no método dialético, o estudo 
se desenvolve com base em pesquisas bibliográfica e 
documental. Assim sendo, além de uma breve discussão teórica, 
apresentaremos o perfil dessas trabalhadoras, a partir da 
pesquisa documental realizada junto ao sindicato da categoria.  
 
Palavras-chave: Gênero. Trabalho doméstico. Divisão sexual 
do trabalho.  
 

ABSTRACT 
 

This work is the result of a survey conducted under the Social 
Work Group PET / UFS (Tutorial Education Program), which 
aims to analyze the relationship between work and gender in the 
case of domestic workers unionized in the city of Aracaju / SE. 
Lined in dialectical method, the study builds upon research 
literature and documents. Thus, besides a brief theoretical 
discussion, we present the profile of these workers, from desk 
research conducted at the union. 
 
Keywords: Gender. Housework. Sexual division of labor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O texto que se segue faz uma caracterização das trabalhadoras domésticas 

sindicalizadas do município de Aracaju-SE, a partir da categoria gênero. A análise resultou de 

uma pesquisa realizada no âmbito do Programa de Educação Tutorial (PET) em Serviço 

Social, dividindo-se em duas etapas: a primeira, bibliográfica e documental; e a segunda, 

empírica. Os dados aqui apresentados resultam predominantemente da pesquisa bibliográfica 

e da documental, esta última realizada junto ao sindicato das Empregadas Domésticas do 

Estado de Sergipe (SEDES)3. 

Nesta etapa, procedemos o levantamento dos dados nas de fichas de inscrição das 

trabalhadoras domésticas, as quais corresponderam a 57,7% (250 fichas) do total de 

sindicalizadas. No sentido de complementar o perfil dessas mulheres, utilizamos alguns dados 

coletados na pesquisa empírica realizada com 30 trabalhadoras, a exemplo escolaridade e 

profissão dos pais. 

Ainda sobre os dados encontrados nas fichas, ressaltamos que somente foram 

coletadas informações de trabalhadoras domésticas, devido ao foco da pesquisa recair no 

trabalho feminino. Mas é interessante destacar que, do quantitativo de sindicalizadas, 434 em 

novembro de 2011, existia apenas um trabalhador doméstico sindicalizado. Esses números, 

por si, são bastante expressivos da histórica vinculação do trabalho doméstico à mulher. 

Quando observamos dados da PNAD (2006), o trabalho doméstico contava com 6,6 milhões 

de pessoas que tinham 16 anos e mais que estavam no mercado de trabalho, sendo 6,2 milhões 

de mulheres e 400 mil homens, ou seja, 93,2% mulheres e 6,8% homens. (OIT, 2011).  

O texto se divide numa parte teórica, que discute gênero, trabalho doméstico e 

trabalho doméstico remunerado; e na outra, traz a caracterização das trabalhadoras domésticas 

de Aracaju/SE. 

 

2 BREVE INCURSÃO NO DEBATE SOBRE GÊNERO E TRABALHO DOMÉSTICO 

 

Na sociedade capitalista, como em outros modos de produção pautados na propriedade 

privada e no patriarcado como modo de organização da vida social, são predominantes 

relações desiguais entre mulheres e homens, relações essas que situam a mulher em 

subordinação à dominação masculina. Nesse sentido, não entendemos essas relações como 

algo natural, mas construídas ao longo do desenvolvimento histórico. 
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De tal modo que, pensar na desigualdade presente nas relações sociais entre homens e 

mulheres remete a uma análise a partir da categoria gênero numa perspectiva histórica, 

perspectiva essa que tem seus fundamentos na teoria social de Marx, visto que, o enfoque 

histórico e materialista que constitui tal perspectiva situa a gênese dessa desigualdade num 

processo gerado nas e pelas relações sociais, em contextos socioeconômicos determinados, 

desnaturalizando papéis atribuídos socialmente aos homens e às mulheres. Nesse sentido, a 

compreensão de gênero se inscreve no conjunto das relações sociais, que são construídas, 

reproduzidas e ao mesmo tempo transformadas historicamente. (ARAÚJO, 2000). 

Yannoulas (2002, p. 9) assim aborda a diferenciação entre sexo e gênero: 

 

A palavra sexo provém do latim “sexus” e refere–se à condição orgânica 
(anatômico–fisiológica), que distingue o macho da fêmea. Sua principal 
característica reside na estabilidade, através do tempo. A categoria de gênero 
provém do latim “genus” e refere–se ao código de conduta que rege a 
organização social das relações entre homens e mulheres. Em outras 
palavras, o gênero é o modo como as culturas interpretam e organizam a 
diferença sexual entre homens e mulheres. Sua principal característica está 
na mutabilidade, isto é, na possibilidade de mudança na relação entre 
homens e mulheres através do tempo. Não se trata de um atributo individual, 
biológico ou inato, mas que se adquire a partir da interação com os outros e 
contribui para a reprodução da ordem social. 

 

Conforme tal entendimento, gênero se constitui como uma categoria, como um 

fenômeno histórico e social que expressa o padrão de organização de determinada sociedade. 

Em outras palavras: designa um padrão específico de relações existentes entre mulheres e 

homens, mulheres e mulheres e homens e homens. (VELOSO, 2003 apud SOUZA; 

ALMEIDA, 2008). 

Sobre a utilização e o significado da categoria gênero, Carloto (2001) explica que ela 

foi desenvolvida pelas teóricas do feminismo na perspectiva de compreender e responder a 

situação de desigualdade entre os sexos e como esta situação opera na realidade e interfere no 

conjunto das relações sociais. Sobre esse mesmo assunto, Araújo (2000) afirma: o termo 

gênero surge da tentativa de compreender como a subordinação é reproduzida e a dominação 

masculina é sustentada, numa perspectiva para além das fronteiras biológicas. Scott (1995) 

também acrescenta algo nessa direção, argumentando que o gênero rejeita o determinismo 

biológico na explicação da subordinação feminina, como aquelas explicações que sugerem tal 

sujeição a fatores como a maternidade feminina ou a superioridade muscular masculina. 

Negando as determinações naturais, a categoria gênero evidencia a criação inteiramente social 

dos papeis próprios do homem e da mulher e das suas identidades subjetivas, designando 
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relações sociais entre os sexos. Para Scott (1995, p. 75), portanto, “‘Gênero’ é, [...] uma 

categoria social imposta sobre um corpo sexuado.” 

Diante de tal realidade, Garcia (s/d apud SOUZA; ALMEIDA, 2008, n.p), assegura: 

 

[...] as categorias sociais de homem e mulher surgiram por necessidade 
social, sendo, portanto, determinações sociais, carregando em si seus 
significados necessários. [...] [Assim], uma fêmea é uma fêmea, um macho é 
um macho, e estes apenas tornam-se mulher e homem num determinado 
contexto histórico-social, quando foi necessário diferenciar machos e fêmeas 
numa ordenação hierarquizada. 

 

Nesse sentido, tanto o processo de dominação, quanto o de emancipação envolvem 

relações entre homens e mulheres, visto a construção dos gêneros se dá através da dinâmica 

das relações sociais (SOUZA; ALMEIDA, 2008), as quais são contraditórias e conflituosas 

em função dos diferentes e antagônicos interesses que estão em jogo em sociedades divididas 

em classes, para cuja reprodução as desigualdades de gênero são fundamentais. A 

argumentação de Saffioti (1994 apud SOUZA; ALMEIDA, 2008, n.p) corrobora essa 

compreensão, ou seja:  

 

[...] conceber gênero como uma relação entre sujeitos historicamente 
situados é fundamental para demarcar o campo de batalha e identificar o 
adversário. Nestas circunstâncias, o inimigo da mulher não é o homem, nem 
enquanto indivíduo, nem como categoria social, embora seja personificado 
por ele. O alvo a atacar passa a ser, numa concepção relacional, o padrão 
dominante de relação de gênero. 
 

Tal padrão se vincula de forma contundente à divisão sexual do trabalho, que tem em 

seu bojo a separação entre o espaço produtivo e o espaço reprodutivo, cabendo esse às 

mulheres e àquele aos homens, e traz ainda a admissão de atividades como de maior valor 

social como a política, a religião, a arte etc. como funções masculinas, através de um processo 

de hierarquização, ressaltando a desigualdade e a desvalorização das ocupações que não se 

inserem no âmbito da produção, como é o caso do trabalho doméstico. (KERGOAT, 2003). 

A carga histórica para fundamentar a inferioridade feminina baseada no determinismo 

biológico não foi pequena, muito pelo contrário, transitou por diferentes épocas, pensadores, 

religiões e várias instituições sociais, legitimando uma visão da mulher  

 

[...] como um ser sem inteligência, que não deveria participar da vida 
pública, [...] relegada durante muito tempo ao espaço privado da vida social. 
A ela foram atribuídas as atividades que diziam respeito ao “lar”. Esses 
papéis, social e culturalmente criados e reproduzidos, de mãe, esposa e 
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“dona de casa”, colocam a mulher num lugar de submissão e inferioridade 
perante o homem. (ARANHA; SANTANA, 2009, n.p). 

 

De acordo com Nobre (2004, p. 61), “[...] esta divisão funciona como um princípio de 

separação entre tarefas e funções consideradas próprios de um e outro sexo, e de hierarquia, 

sendo as tarefas assignadas aos homens consideradas de maior valor e reconhecimento 

social.” E nesse contexto, o trabalho doméstico se apresenta como uma das dimensões dessa 

divisão necessitando ser desvendado e discutido. Foi tratando essa questão – a do trabalho 

doméstico – que surgiram os primeiros questionamentos do movimento feminista a partir do 

final dos anos 1970, como mostra Kergoat (2003, p. 56): 

 

[...] não foi tratando a questão do aborto, como usualmente se diz, que o 
movimento feminista começou. Foi a partir da tomada de consciência de 
uma opressão específica: tornou-se coletivamente “evidente” que uma 
enorme massa de trabalho era realizada gratuitamente pelas mulheres; que 
esse trabalho era invisível; que era feito não para si, mas para os outros e 
sempre em nome da natureza, do amor e do dever maternal.  

 

A elas cabiam, e ainda cabem na maioria das vezes4, os trabalhos no âmbito da 

reprodução social, são elas as responsáveis pelos cuidados com o provedor e com a família. 

Pois como afirma Nobre (2004, p. 62), “[...] ao contrário do que dizia Hobbes os seres 

humanos não são como fungos que nascem prontos, todo o trabalho de alimentar, cuidar e 

grande parte da educação da força de trabalho é realizado em casa por mulheres”. Mas esse 

trabalho não é reconhecido socialmente, por ser realizado na esfera privado e ser executado 

por mulheres. 

 

2.1 Sobre o trabalho doméstico remunerado 
 

O trabalho doméstico, definido como aquele através do qual se realizam as atividades 

com o cuidado e com a reprodução da vida, desde a antiguidade tem deixado o espaço da 

própria casa para inserir-se na casa do outro também com a tarefa de cuidar, porém nessa 

mudança, a mulher continuou ocupando o espaço privado, o reprodutivo. (MELO; 

SABBATO, 2011). Motta (1992) igualmente expõe que historicamente o trabalho doméstico 

se configura como uma ocupação pré-capitalista, marcado pela produção coletiva, familiar, 

realizada no âmbito doméstico e centrado na mulher, que produziam valores de uso. No 

capitalismo, esse trabalho adquire uma nova configuração, passa a ser designado a uns poucos 

indivíduos, enquanto libera outros para o trabalho assalariado fora de casa. 
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Com o advento do capitalismo, que aprofundou a separação do espaço/tempo da 

produção e da reprodução, com primazia do primeiro, continuou cabendo às mulheres o 

trabalho com a reprodução numa sociedade baseada no assalariamento, apreendendo esse 

trabalho como algo de nível inferior e, além disso, como algo intrínseco/natural à sua 

condição de mulher. (KERGOAT, 1998 apud ÁVILA, 2007). 

Com a crise de acumulação capitalista dos anos 1970/80 houve uma enorme 

diminuição dos gastos públicos, principalmente na área social, período em que alguns dos 

princípios do liberalismo do século XIX voltaram à tona para fundamentar a reestruturação 

capitalista, o mundo do trabalho e a reforma do Estado, ocasionando muitas consequências, 

principalmente para as mulheres. Como afirma Nobre (2004, p. 64): 

 

Foram repassados às mulheres nas famílias e associações comunitárias os 
custos de cuidado de crianças, doentes, a gestão de programas sociais, que 
desapareceram dos orçamentos governamentais e foram consideradas 
economia de recursos. Os gestores públicos partem do princípio de que o 
trabalho das mulheres é um recurso inesgotável e facilmente disponível. 

 

Nessa perspectiva, observa-se um reforço do papel da mulher enquanto cuidadora e ao 

mesmo tempo uma mercantilização da esfera da reprodução. Os anos 1990 vêm responder a 

essa demanda, através do expressivo aumento do trabalho doméstico. Esse foi o setor que 

mais criou postos de trabalho nessa década, ele é a alternativa para as mulheres de baixa 

escolaridade, para aquelas que não conseguem outra forma de trabalho, e ainda ajuda na renda 

familiar. Sobre o mercado de trabalho para o emprego doméstico, observemos os seguintes 

dados da PNAD/IBGE de 2009 trazidos por Melo e Sabbato (2011): em 2009, este ocupava 

17% das mulheres, representando, em números absolutos, aproximadamente 6,7 milhões de 

mulheres. 

Contudo, o que se verifica é a permanência do não reconhecimento dessa atividade 

como competência profissional, visto que não é valorizada socialmente por ser considerada 

vinculada à mulher, além do fato de ser da classe socialmente subalternizada. Acrescenta-se 

ainda, no caso do Brasil, o fato de ser uma ocupação oriunda da senzala, pois foi com os 

escravos domésticos encarregados das tarefas do lar que se iniciou essa ocupação. Com o 

desenvolvimento capitalista processaram-se mudanças, mas a carga histórica da 

desvalorização continua. Ademais dessa subordinação, o trabalho doméstico “[...] é um 

elemento fundante [da divisão sexual do trabalho] e, portanto, funcional e integrado ao modo 

de produção capitalista”. (KERGOAT, 1998 apud ÁVILA, 2007, n. p.). Nesse sentido, é 

importante ressaltar que,  
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Apesar do pagamento – salário – pelo desempenho de trabalho doméstico em 
residências ter sido algo criado pelo sistema capitalista, é fato, [...] que as 
atividades desempenhadas pelas empregadas domésticas nas residências 
onde trabalham não são capitalistas. (PEDRO; MELLO; OLIVEIRA, 2005, 
p. 136). 

 

Isso não invalida a apreensão do trabalho doméstico inserido no interior das 

contradições das relações sociais capitalistas, inclusive a elas sendo muito funcionais, pois 

apesar dos avanços que as mulheres conseguiram ao adentrar no mercado de trabalho, mesmo 

que de forma desigual, esses avanços não se estendem ao âmbito privado, já que, nesse não se 

verifica uma maior divisão dos trabalhos domésticos, pelo contrário, a mulher continua, na 

grande maioria dos casos, responsável pela reprodução. 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DAS TRABALHADORAS DOMÉSTICAS DE ARACAJU/SE 

 

3.1 Idade 

 

Do total pesquisado, verificamos que 4% das empregadas domésticas sindicalizadas 

tinham idade entre 26 e 30 anos, 8% estavam entre 31 e 35 anos, 10% entre os 36 e 40 anos, 

entre 41 e 45 anos estavam 12% das sindicalizadas, já 18% delas se encontravam entre 46 e 

55 anos de idade, a maior parte (19%) estava entre 51 a 55 anos, 13% encontravam-se entre 

56 e 60 anos, acima de 60 anos estavam 14% das sindicalizadas e 2% não afirmaram nas 

fichas. Observamos que, o fato da grande maioria (76%) se encontrar acima dos 40 anos de 

idade pode indicar dificuldade para adentrarem no mercado de trabalho em outros ramos, 

“sobrando” apenas, essa opção de emprego, se configurando, como afirma Bruschini et al 

(2011, p. 158) “[...] como uma opção de inserção feminina no mercado de trabalho, ao invés 

de lugar de passagem em direção a outros trabalhos mais valorizados e mais bem 

remunerados [...]” pois como revelam os dados, aí estão concentradas mulheres mais velhas e 

menos escolarizadas. Dados de 2009 mostram essa tendência de envelhecimento, pois 73% 

das trabalhadoras domésticas tinham mais de 30 anos, sendo que as com 50 anos e mais 

representavam 19%. Já na outra ponta, as mais jovens de até 29 anos, tiveram sua participação 

diminuída para 27% em 2009. (BRUSCHINI et al, 2011). De acordo com os autores 

mencionados, essa modificação pode ser influenciada pelo aumento do nível de escolarização, 

particularmente das mulheres, o que tem permitido uma maior abertura profissional para as 

mais jovens. 
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Gráfico 1 - Idade 

 
 

3.2 Escolaridade 
 

A escolaridade é outro dado que revela as condições de vida e de trabalho dessas 

trabalhadoras, mostrando que a maioria possui pouca escolarização, fato que reforça a ideia de 

que o trabalho doméstico realizado por mulheres é tido como algo natural do ser feminino, 

não necessitando de nenhuma escolaridade ou profissionalização. Conforme especificado nos 

cadastros, os dados revelam que 12% são analfabetas, seguidas de 63% que possuem o ensino 

fundamental incompleto, após então as que possuem fundamental completo (10%), as que 

possuem o ensino médio incompleto são apenas 2%, já o ensino médio completo contemplam 

7% do total, e, finalmente, as que estavam sem informação (6%). Quando somamos os índices 

das analfabetas com as que possuíam o ensino fundamental incompleto, vemos que 

corresponde a 75% dessa categoria. Esses dados evidenciam que esse trabalho permanece 

como alternativa para mulheres que não tiveram oportunidade de frequentar uma escola ou a 

frequentaram por pouco tempo. Alguns dados de Melo e Sabbato (2011) também mostram 

esse universo concentrado por altas taxas de mulheres sem instrução, pois em 2009, a taxa de 

analfabetismo era de 8,6%. Esse índice representa mais de 500 mil mulheres. Em 2009, com 

uma baixa taxa de escolaridade (até 4 anos de estudo) os dados registraram 29,3% da 

ocupação. Agregando as duas faixas, isto é, analfabetas e as de baixa instrução, temos 37,9% 

do universo das domésticas brasileiras. (Gráfico 2). 

Gráfico 2- Escolaridade 
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3.3 Naturalidade 
 

Sobre a naturalidade dessas trabalhadoras 48%, quase metade, portanto, são do interior 

do estado de Sergipe, em seguida estão as de outros estados, representadas por 25% e, em 

terceiro, a capital sergipana, com 24%. 3% das fichas estavam sem informação. Esses dados 

mostram que o emprego doméstico acaba sendo a saída de muitas mulheres que não 

encontram oportunidade de emprego em seus municípios, se deslocando para a capital à 

procura de emprego. (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Naturalidade 

 
 
3.4 Estado civil  

 

A respeito do estado civil, verificamos que a grande maioria se declarou como solteira, 

representando 67%, seguidos das casadas, com 20%; as separadas totalizaram 8%, e as 

viúvas, 2%. 3% não informaram. (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 - Estado civil 
 

 
 

3.5 Filhos  

 

Em relação a filhos, encontramos os seguintes resultados: a grande maioria (78%) os 

possui, sendo que 22% possuem apenas 1 filho, 24% possuem 2 filhos, 15% possuem 3 filhos, 

9% possuem 4 filhos e 8% posuem 5 filhos ou mais. 21% não informaram e apenas 1% não 
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tem filhos. Cruzando esses dados com os de estado civil, observamos que 77% delas 

(solteiras, separadas e viúvas) provavelmente devem responder pela cheia da família, visto a 

maioria possuírem filhos. O aumento do número de mulheres que são chefes de família tem se 

verificado como uma tendência nacional, como afirma Bruschini et al (2011), ao apresentar 

que em 2009 elas comandavam 35% do total de residências do país. (Gráfico 5). 

 

Gráfico 2 - Filhos 

 
 

3.6 Escolaridade do pai 

 

Os dados que se seguem foram coletados através da aplicação de formulários durante a 

pesquisa empírica, conforme dito na introdução. A realidade sobre a escolaridade e a 

profissão dos pais dessas trabalhadoras revela, como foi no caso delas próprias, a forte 

vinculação entre as relações de classe e gênero que marca as suas condições de vida. 

Sobre a escolaridade do pai observamos que a maior parte era analfabeto representado 

por 44%, 20% com ensino fundamental incompleto e 3% com ensino fundamental completo; 

também com 3%, apareceu ensino médio incompleto, seguidos de 17% com ensino médio 

completo. 13% responderam que não sabiam a escolaridade do pai. (Gráfico 6). 

 
Gráfico 6 - Escolaridade do pai 
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3.7 Escolaridade da mãe 
 

Os dados sobre escolaridade da mãe conseguem ser piores do que o dos pais, pois 57% 

responderam que sua mãe é analfabeta, seguido de 30% que disseram que suas mães 

possuíam o ensino fundamental incompleto, após vem ensino médio incompleto com 3%, 

ensino médio completo com 7% e 3% responderam que não sabiam, como pode ser 

visualizado no gráfico. Esses dados vem reforçar a desigualdade de gênero, pois mesmo em 

condições de igualdade no que diz respeito à classe social, as mulheres apresentam as piores 

condições de acesso às políticas públicas. No entanto, essa situação vem se alterando com 

anos, pois atualmente são as mulheres que possuem o maior nível de escolaridade. Os 

seguintes dados mostram que, no caso do ensino superior, o número de mulheres concluintes 

ultrapassou o dos homens, pois, em 2009, 59% dos concluintes no ensino superior eram do 

sexo feminino, embora estejam concentradas em áreas tradicionalmente femininas. 

(BRUSCHINI et al, 2011). 

Além desses, outros dados sobre o quantitativo da população não alfabetizada 

mostram a mesma situação: os homens vem apresentando os piores indicadores em relação à 

escolarização. Em 2009, verifica-se que enquanto 34% dos homens não eram alfabetizados, 

30% das mulheres estão na mesma situação. (CINTRÃO; SILIPRANDI, 2011). (Gráfico 7). 

 
Gráfico 7 - Escolaridade da mãe 

 
 

3.8 Profissão do pai 

 

Em relação à profissão do pai, o que predominou foi trabalhador rural com 30%, 

seguido de motorista com 14%; com os mesmos percentuais (20%), apareceram vigilante e 

pedreiro; em seguida, policial e autônomo, ambos com 7%. Vendedor, mecânico, padeiro e 

pescador apresentaram percentuais idênticos (3%); 10% disseram que não sabiam. (Gráfico 

8). Embora não se defenda qualquer determinismo, não dá para deixar de observar a forte 

relação entre as categorias classe e gênero no caso das trabalhadoras em análise. 
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Gráfico 8 - Profissão do pai 

 
 
3.9 Profissão da mãe 

 

Sobre a profissão da mãe, percebemos uma realidade parecida com a vivenciada por 

essas trabalhadoras, pois a maior parte também é doméstica, correspondendo a 34% das 

pesquisadas; em segundo lugar (23%) que disseram ser dona de casa, enquanto 20% falaram 

que eram agricultoras, após veio comerciante com 7%, em seguida está costureira, 

marisqueira e funcionária pública com 3%, e por último 7% disseram que não sabiam, como 

mostra o gráfico 9. 

 
Gráfico 9 - Profissão da mãe 

 
 

3.10 Renda 

 

A desigualdade que permeia o trabalho doméstico foi reproduzida na realidade aqui 

pesquisada, pois como mostram os dados sobre faixa salarial, 27% recebem menos de um 

salário mínimo, seguidos de 57% que auferem um salário mínimo, 13% de um a dois salários 

mínimos e 3% não responderam. Tais dados revelam que Sergipe não foge aos dados 

nacionais, pois segundo Melo e Sabbato (2011) em 2009, 30,7% das trabalhadoras domésticas 

recebiam até 1/2 salário mínimo, 41,4% ganhavam até um salário e 27,9% auferiam mais de 

um salário mínimo. Os baixos níveis de remuneração mostram que 84% delas ganham até um 
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salário mínimo por mês. Constatação que pode resumir a situação das trabalhadoras 

domésticas, visto que, dificilmente, há outra categoria ocupacional que tenha mais de ¾ dos 

seus trabalhadores auferindo até um salário mínimo no país. 

 
Gráfico 10 - Renda 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos dados apresentados, percebemos que as trabalhadoras domésticas de 

Aracaju são, em sua maioria, do próprio estado de Sergipe; adultas em idades mais avançadas, 

variando, como visto, entre 41 e acima de 60 anos; com baixíssimos níveis de escolaridade; 

predominantemente solteiras e com filhos. Pela idade e nível de escolaridade, provavelmente 

não conseguiram “se encaixar” em outro setor do mercado de trabalho. Esse perfil também 

reflete no nível salarial que, como foi apresentado nesse trabalho, permite afirmar que na 

maioria das vezes é muito baixo. Os dados possibilitam afirmar também que a imensa maioria 

é a provedora da família, confirmando uma tendência nacional do aumento do número de 

famílias chefiadas por mulheres. A pesquisa revela traços de uma categoria de trabalhadores 

femininas, de classes baixas, que sobrevivem do trabalho doméstico, caracteristicamente 

precarizado e mal remunerado, expressão de relações desiguais de classe e gênero. 

Essa realidade aponta para a necessidade de estudos e pesquisas que lhes deem maior 

visibilidade no sentido de qualificar os debates sobre o tema, tendo em vista a viabilização de 

direitos a esse segmento, a exemplo da educação e da previdência social.  

 

 

 

 



15 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARANHA, Lúcia; SANTANA, Maísa Aguiar. Trabalho e Gênero: uma aproximação teórico-
histórica. In: II Simpósio Sergipano de Gênero, São Cristóvão-SE, 2009. Anais... São 
Cristóvão/SE, 2009. CD-ROM. 
 
ARAÚJO, Clara. Marxismo, feminismo e o enfoque de gênero. Crítica Marxista. 
Campinas/SP: Boitempo Editorial, 2000. n. 11. 
 
ÁVILA, Maria Betânia. Notas sobre o Trabalho Doméstico. 2007. Disponível em: 
<http://www.docstoc.com/docs/24823374/Notas-sobre-o-Trabalho-Dom%C3%A9stico>. 
Acesso em: 12 ago. 2010. 
 
BRUSCHINI, Cristina et al. Trabalho, renda e políticas sociais: avanços e desafios. In: 
BARSTED, Leila Linhares; PITANGUY, Jacqueline. (Org.). O progresso das mulheres no 
Brasil 2003-2010. Rio de Janeiro: CEPIA, 2011. 
 
CARLOTO, Cássia Maria. O conceito de gênero e sua importância para a análise das relações 
sociais. Serviço Social em Revista. Londrina: Universidade Federal de Londrina, 2001. v. 3, 
n. 2. 
 
CINTRÃO, Rosângela; SILIPRANDI, Emma. O progresso das mulheres rurais. In: 
BARSTED, Leila Linhares; PITANGUY, Jacqueline. (Org.). O progresso das mulheres no 
Brasil 2003-2010. Rio de Janeiro: CEPIA, 2011. 
 
KERGOAT, Danièle. Divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo. In: TEIXEIRA, 
Marilane et al. Trabalho e Cidadania Ativa para as Mulheres: Desafios para as Políticas 
Públicas. São Paulo: Coordenadoria Especial da Mulher, 2003. 
 
MELO, Hildete Pereira de. O serviço doméstico remunerado no Brasil: de criadas a 
trabalhadoras. Rio de Janeiro: IPEA, 1998. Texto para discussão 565. 
 
MELO, Hildete Pereira de; SABBATO, Alberto Di. Trabalhadoras domésticas: eterna 
ocupação feminina. Até quando? In: BARSTED, Leila Linhares; PITANGUY, Jacqueline. 
(Org.). O progresso das mulheres no Brasil 2003-2010. Rio de Janeiro: CEPIA, 2011. 
 
MOTTA, Alda Britto da. Emprego doméstico: revendo o novo. Caderno CRH. Bahia: 
Centro de Recursos Humanos da Universidade Federal da Bahia, 1992. v. 5, n. 16. 
 
NOBRE, Miriam. Trabalho Doméstico e Emprego Doméstico. In: COSTA, Ana Alice et al. 
Reconfiguração das relações de gênero no trabalho. São Paulo: CUT Brasil, 2004. 
 
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Mais Trabalho Decente para 
Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos no Brasil. Escritório Brasil, 2011. 
 
PEDRO, Joana Maria; MELLO, Soraia Carolina de; OLIVEIRA, Veridiana Bertelli Ferreira 
de. O feminismo marxista e o trabalho doméstico: discutindo com Heleieth Saffioti e Zuleika 
Alambert. História Unisinos: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2005. v. 9, n. 2. 
 



16 

 

SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. In: Educação e 
Realidade. Porto Alegre, 1995. v. 20, n. 2. 
 
SOUZA, Vanessa Bezerra de; ALMEIDA, Suely Souza de. Considerações a respeito do 
caráter ideológico das relações sociais de gênero. In: XI Encontro Nacional de Pesquisadores 
em Serviço Social, São Luíz-MA, 2008. Anais... São Luíz-MA, 2008. CD-ROM. 
 
YANNOULAS, Silvia Cristina. Dossiê Políticas públicas e relações de gênero no mercado 
de trabalho. Brasília: CFEMEA; FIG/CIDA, 2002. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Discente do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Bolsista do Programa de Educação 
Tutorial/SESu/MEC. Participante do grupo de pesquisa Trabalho, Questão Social e Gênero. E-mail: 
itamiris_sb@hotmail.com. 
2Professora Drª. do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Tutora do Programa de 
Educação Tutorial/SESu/MEC. Participante dos grupos de pesquisa Trabalho, Questão Social e Gênero; 
Educação, Formação, Processo de Trabalho e Relações de Gênero; e Líder do grupo de pesquisa Serviço Social, 
Políticas Públicas e Movimentos Sociais. E-mail: maluaranha@uol.com.br. 
3O Sindicato das Empregadas Domésticas do Estado de Sergipe (SEDES) foi fundado em 1992, e funciona 
dentro do prédio da Casa da Doméstica. A entidade sindical atua de forma intensa na defesa e organização da 
categoria. Em janeiro de 2010, o SEDES protocolou oficialmente a sua filiação à Central Única dos 
Trabalhadores de Sergipe (CUT/SE). O Sindicato das Empregadas Domésticas trabalha pela regulamentação da 
categoria, que ainda não tem jornada de trabalho definida, não possui direito ao seguro desemprego, ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ao auxílio-acidente, não pode adquirir hora-extra, dentre uma série de 
outras privações. Além disso, o SEDES atua também na luta pela igualdade de gênero e no combate à violência 
contra a mulher, participando da construção da Marcha Mundial das Mulheres em Sergipe 
(MMM/SE). Disponível em: <http://www.sof.org.br/marcha/?pagina=inicio&idNoticia=606>. 
4Sobre o tempo de homens e mulheres dedicado ao trabalho doméstico, observamos que em 2009, as mulheres 
gastavam, em média, 25 horas semanais, enquanto os homens despendiam apenas 10 horas semanais. 
(BRUSCHINI et al, 2011).  
 
 


