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Terceiro Mundo de Hoje1 

Em 1986 Franklin Mendels escreveu que o trabalho doméstico, como uma 
instituição, oferecia "uma área promissora para futura pesquisa da história de 
jovens e de cria.nças, da mulher, da família, da migração, a mobilidade socia l, 
classes trabalhadoras e da população". 

E Mendels estava certo. O trabalho doméstico oferece um caminho para a 
pesquisa de um grande número de temas. Ele está estreitamente relacionado à 
história da migração rural - urbana e com os movimentos de migração interna
cional, quer na, Europa ou nos Estados Unidos desde o século XVI II , ou hoje em 
muitas partes do Terceiro Mundo. Na Europa e nos Estados Unidos dos séculos 
XVIII e XIX ele tornar-se-ia predominantemente, mas não exclusivamente, uma 
ocupação da mulher ou jovem solteiras. Hoje, em muitos pafses em desenvolvi
mento, é principalmente a jovem solteira que migra para as cidades e encontra 
trabalho como empregada doméstica. Portanto, o trabalho doméstico nos ofe
rece um caminho para a história da adolescência- crianças e jovens -
principalmente no perlodo anterior ao casamento. E exatamente porque repre-

1 Conferência proferida no dia 08103/1993. 
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sentou, e ainda representa, para muitas mulheres jovens o requisito essencial 
para o casamento , o trabalho doméstico nos oferece uma abordagem interes
sante do casamento e das atitudes acerca dele. Por conseguinte, nas relações 
entre patroa (ou patrão) e empregada, há uma das mais complexas e sutis 
relações de classe, que merece uma análise cuidadosa. Como Cissie Fairchilds 
definiu cla ra e distintamente, trata-se de um relacionamento de "inimigos domés
ticos", "com as implicaçóes de simultânea proximidade e distânciamento , 
intimidade e aversão'', que "resumiam as relações entre patroa e empregada''. 
A classe trabalhadora do século XIX na Inglaterra e na França muitas vezes 
mostrou um considerével escárnio, e até mesmo alguma hostili dade, para com 
as empregadas domésticas, nos permitindo não só analisar um outro aspecto 
das relaçOes de classe, mas também ponderar sobre como estas empregadas, 
isoladas e desorganizadas, permaneciam na periferia da classe trabalhadora, 
e às vezes até mesmo a enfraquecendo. ntão, muitos acreditam qt,Je o trabalho 
doméstico proporcionou, e continua a proporcionar, uma oportunidade para uma 
melhoria social. As pessoas tendem a ver as empregadas domésticas como um 
grupo em asceção social. Estarão elas certas? 

Embora eu comece falando do que mais conheço, isto é, o trabalho doméstico 
feminino na Grã-Bretanha, e até certo ponto na França, nos séculos XVIII e XIX, eu 
também me interesso pela experiência mais recente do trabalho doméstico que 
rapidamente se expande como um fenómeno que acompanha o processo de 
industrialização e desenvolvimento no Terceiro Mundo. Será esta uma·áfea na qual 
podemos encon trar analogias úteis (assim como, talvez, também di ferenças pro
fundas) entre a experiência européia dos sécu los XVIII e XIX e a daqueles países 
em vias de desenvolvimento? Ou as domésticas do passado europeu e norte~ame
ricano eram excepcionalmente inferiorlzadas? Será que Esther Boserup estava 
certa quando, em 1970, sustentou que o trabalho doméstico "é um traço 
caract·erístico de países em um estágio intermediário de desenvolvimento", e 
que ''em geral, todo o setor do trabalho doméstico cresce junto com o desenvol
vimento econdmico e ao mesmo tempo tende a se tornar exclusivamente 
'feminino'?" Se é assim, então por que e em qual estágio o trabalho doméstico 
torna-se "feminízado"? Uma historiadora do trabalho doméstico na Inglaterra e 
França do sécu lo XIX sugeriu que "a ascensão e o decllnio do traba lho domés
tico'' consti tulram "uma fase distinta da modernização das sociedades ociden
tais". Ela vê "o padrão Europeu inicial .. . sendo repeti do" em outras partes do 
mundo, notadamente na América Latina. Hoje o trabalho doméstico nos moldes 
antigos é uma exceção nas nações industria lizadas. Mas poderíamos discutir 
como, durante o último século e meio, Nova York recebeu um fluxo constante de 
migrantes procurando traba lho como domésticos. E, mesmo que os emprega
dos domésticos residentes são hoje uma exceção, existem alternativas que 
estão intimamente re lacionadas: muitas pessoas empregam faxineiras, geral-

23 



mente diaristas que vêm de fora e fazem o trabalho doméstico. Um grande 
número de mulheres ~e não só profissionais - são forçadas a empregar babás 
ou "au paírs" para cuidar de seus filhos enquanto trabalham. As condições de 
trabalho delas são tão diferentes das condições da empregada doméstica? 

~ um fenOmeno curioso o fato do trabalho doméstico permanecer uma área 
pouco estudada, apesar de sua importância na .estrutura ocupacional feminina 
da Europa e dos Estados Uni dos pelo menos desde a segunda metade do século 
XVII I. Aliás, eis mais uma razão pela qual ele deveria ser central em qualquer 
história da mulher e minha impressão é de que isto também é verdadeiro com 
relação à experiência das mulheres como empregadas domésticas nos países 
em vias de desenvolvimento. Na introdução do seu The Domestic SeNant in 
Eighteenth-Century England talvez o único trabalho existente sobre o seNiço 
doméstico do século XVIII na Inglaterra- J. Jean Hecht notou que : ' há muito 
reconhece-se a importância da classe de serviçeis domésticos na Inglaterra do 
século XVII I". Mas isto foi em 1956- mais de trinta anos atrás. Além do trabalho 
de Hecht, temos um artigo de Dorothy Marshall escrito muito antes (1929), e o 
folheto dela sobre The English Oomestic Servant in History (1949). Estas três 
obras são dedicados ao trabalho doméstico em geral e não especificamente ao 
trabalho doméstico femini no, e nada se acrescentou em anos recentes além da 
repub licação de Heoht em 1980. Não se deve subestimar a importância do 
estuda de Ann Kussmaul sobre as empregadas na lavoura (empregadas de 
fazendas que, quando adolescentes, deixavam suas famíl ias pela de um fazen
deiro vizinho, onde recebiam casa, comida e algum salário em troca de uma 
variedade de trabalhos na fazenda e na sede). A autora e tima que .algo em 
torno de um terço dos empregados eram mul.heres, mas seu estudo não se 
concentra particularmente nelas. No entanto, sabemos que o trabalho femin ~no 

doméstico e o da lavoura fundiam-se cada vez mais a partir do in!cio. do século 
XVI II. No que diz respeitGJ a qualquer estudo sério sobre o trabalho doméstico, 
o sécu lo XIX é ainda pior servido. Além de uns poucos artigos, n§.o há vi rtual
mente nada. Tal omissao requer uma explicação. Por que é que os historiadores 
relutam tanto em estudá-lo mais de perto, apesar de sua reconhecida importân
cia na história do trabalha das mulheres? De passagem deveríamos notar que, 
qualquer que seja a razão, parece que ela não produziu efeito no que se refere 
à França onde, nos últimos dez anos, apareceram dois estudos substanciais 
sobre o trabalho doméstico feminino no sécu lo XVIII (Sarah C. Maza e C1ssie 
Fairchilds). 

Acredito que uma das raz5es pelas quais os historiadores continuam a 
ignorar o trabalho doméstico relaciona-se a suBI própria natureza. Está ligada à 
má vontade dos historiadores em considerar o trabalho doméstico como uma 
área válida de investigação histórica. Ainda hoje, com exceção do excelente 
estudo de Carolina Davidson, há relativamente pouco trabalho que focaliza o 
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serviço doméstico. Para alguns l1istori adores da industrialiZação, a ex.istêncla 
de um grande número de empregadas domésticas, exatamente no momento em 
que a primeira etapa da industrialização estava em marcha, é confusa e 
inconveniente. O que o trabalho doméstico ti nha a ver com o crescimento da 
indústria e a ascensão da produção fabril? Como sugeriu Julia Wri qley "os 
serviçais não pareciam central às sociedades modernas". Ele parece em mui tos 
aspectos quase diametralmente oposto ao trabalho em fábricas. Se, como se 
aleg.a, a industrialização significou o começo de um processo de libertação das 
mulheres - um rompimento dos laços com o lar e os trabalhos ligados a ele 
como imaginar que foi no interior do trabalho doméstico que as sementes de tal 
libertação se enraizaram? Argumenta-se que, seguramente, no contexto da 
expansão das oportunidades de emprego feminino, o enfoque principal deveria 
ser as mulheres na indústria manufatureira, e não as empregadas domésticas. 
Desconhece-se que desde os meados do século XVI II até o final do século XIX, 
o trabalho doméstico tornou-se crescentemente feminizado - ''trabalho de 
mulher';. Sustentou~se que isto é também uma outra razão pela qual "se conhece 
tão pouco sobre as mulheres." Um outro problema para qualquer pessoa que 
quer saber mais sobre as empregadas domésticas é o 'fato de que o enfoque 
dos estudos sobre os empregados de ambos os sexos feitos até hoje na 
Inglaterra contempla os domicílios de classe alta -os casar5es com suas 
governantas, aias e camareiras - e pela boa razão de que há muito mais 
material sobre eles do que sobre os das famlli as de classe mais baixa, apesar 
de que Hecht reconhece que "ali havia um grande grupo de empregadores que 
mantinham somente uma única empregada". Mas delas abemos muito pouco. 

Mas qual. era a importância do trabalho doméstico f em i nino no séculos XVIII 
e XIX? Estamos certos em pensar que, mesmo antes dos censos ocupacionais 
do século XIX, o traba lho doméstico feminino crescia tanto em termos absolutos 
quanto em relação à participação masculina? Esta não é urna questão fácíl de 
se r·esponder. Até os primeiros censos ocupacionais temos que depender de 
suposições-e não há dúvida que algumas delas são tão confiáveis quanto os 
censos posteriores, mas sem a mesma autoridade. Durante o século XVIII nao 
se tinha dúvida de que o número de empregados de ambos os sexos estava 
crescendo. 6m 1767 Jonas Hanway eslimou que uma em cada treze pessoas 
da população londrina trabalhava no serviço doméstico, Considerando a popu
lação de Londres daquela época, isto teria significado um1otal de mais de 50,000 
empregados. De fato, uns dez anos mais tarde Hanway aumentou a proporção 
para uma em oito e um total de 80.000. Se Peter Laslelt está certo na sua análise 
de cem comunidades entre 1574 e 1821. de que criados de todos os tipos 
constituíam 13,4% da população, a segunda estirnativs. de Hanway está mais 
próxima da verdade. Para Londres, a percentagem nacional de Laslett teria 
significado mais de 90.000 empregados. No que diz respeito à totalidade do 
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pafs, a estimativa de Patrlck Colquhoun em 1806 era de que haviam 910.000 
serviçais, dos quais 800.000 eram mulheres. De acordo com o Censo Ocupa
cional de 1851, havia 905.000 empregadas domésticas na Grã-Bretanha em 
comparação com 134.000 criados. Para a Inglaterra e Pafs de Gales os números 
eram de 783.543 mulheres em comparação com 124 .595 homens. Na França, 
no período de 1.830 - 1885, 15% de todas as famflias empregavam um ou mais 
criados. 

A análise da estrutura etária destes trabalhos revela que 66% tinha menos 
de 24 anos e 40% menos de 19. Por volta de 1891 uma em cada três moças na 
idade entre 15 e 20 anos trabalhava no serviço doméstico. Por volta da virada 
do século (1900) havia um milhão e meio de empregadas domésticas. 

Num rligo escrito em 1974 Eric Richards chamou atenção pela primeira 
vez para as implicações por trés de tais estatísticas censitárias. Sua hipótese 
era de que a industrialização linha levado a uma redução substancial do papel 
econômico da mulher na economia no século XIX. Ele acredita que antes da 
industria lização as mulheres participavam muito mais da economia do que 
durante o processo de industrialização. Isto se deu principalmente como 
consequência da contração de vários tipos de trabalho tradicionalmente desem
penhados por mulheres - uma contração do qual, argumentou Richards, as 
mulheres não Unham ainda se recuperado totalmente. Para o autor o trabalho 
doméstico- "a maior categoria ocupacional feminina na conomia Vitoriana " 
-era, em parte. "uma forma de subemprego disfarçado" A parhr da metade 
do século XIX os números do Censo Ocupacional sugerem que o serviço 
doméstico representava uma percentagem crescente do emprego feminino. 

stes números do Censo Ocupacional foram recentemente qu stionados. Há 
agora um consenso geral de que o trabalho da mulher está sub-registrado pelos 
Censos. Mas c.onjuntamente com a tentativa dos historiadores em provar que 
havia muito mais indústrias no final do século XVI II e nos primeiros anos do 
século XIX do que tinha-se anteriormente pensado, tende-se a relativizar os 
nOmeros do censo, nao arque eles sub-registram as trabalhadoras (apesar 
disto ser reconhecido em relação às trabalhadoras em geral). mas porque 
exageram no registro de mulheres sob o rótulo de empregadas domésticas2. Em 
"Women, Ocoupations and Work in lhe Nineleenth Century Censuses" 3, Edward 
Higgs enfatizou a importância das defi nições ocupacionais com relação aos 
resultados dos censos. Uma pequena mudança no modo c mo uma ocupaçao 
é definida pode alterar radicalmente a maneira pela qual ela aparece na 

2 ver Journal of Economfc History XL Dez. 1980, Pet~r Linden e Jelfrey Wi lliamson. Engllsh Occpallons 
- 1570' 1811 e em Exp/anaticms infçonomic History. 19, 1982. 385-408 • 20, 1983, 94·109 sobre ReN1sing 
Englsnd's Social Tables 1688-1812 e Relnterprering Bflta ln's Social Tables, 1888 /9/3. 

3 HWJ 23 Primavera 19S7 
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estatfstica do censo. Por exemplo, como se define "empregado doméstico" para 
os propósitos de coleta do censo? Higgs o vê corno uma "categoria guarda-chu
va", cobrindo muitos tipos diferentes de ocupação - "empregado geral", 
"governanta" , "ama~seca", "cozinheira" , etc. Ele dá importancia ao fato do 
trabalho feito como governanta ou ama-seca ser remunerado ou realizado no 
interior da economia da família, e portanto não remunerado. Higgs sustenta que 
muitos trabalhadores registrados como empregados domésticos nestes primei
ros censos ocupacionai~s não o eram de fato, pois não eram remunerados.Tais 
reg is1ros incluíam meras donas de casa viúvas que chefiam domicflios, ou 
parentas de chefes de famll ia solteiros ou viúvos, ou até mesmo pensionistas do 
domicílio. Embora Hrggs reconheça que, em muitos casos, parentes distantes 
podiam ser tratados pelos chefes da famflia como empregados domésticos 
remunerados, ele também argumenta que o trabalho feito muitas vezes não era 
estritamente trabalho doméstico. Alguns eram colocados para trabalhar em 
negócios varejistas da família Muitos outros, no campo, conti nuavam a gastar 
boa parte de seu tempo ordenhando, fazendo manteiga e queijo, cuidando das 
criações da fazenda. Portanto, argumenta-se que não podemos ver o trabalho 
doméstíoo como urna ocupação única Agora, se concordamos com ele que o 
empregado doméstico f unde~se com o empregado da lavoura ou da fazenda 
certamente até o início do século XIX - e que muitos dos assim chamados 
empregados domésticos eram até certo ponto empregados no comércio ou 
negócio da famllia, trabalhavam nas fazendas ou eram empregados por varejis
tas, e que mui tas vezes parentes eram empregados como governantas e criados 
em casas de famllia, isto não é razão para minimizar a importância do trabalho 
doméstico no período. Não é tanto a natureza do trabalho que define um criado 
nem a relação de parentesco com o chefe do domicilio, e sim a natureza da 
re lação com o chefe de domicflio - como ele/ela é tratado (a). 

Que evidência há de que o trabalho doméstico feminino é importante como 
uma ocupação para as mulheres em muitos palses do Terceiro Mundo e outros? 
Acredito que aqui na América Latina o trabalho doméstico seja, sem dúvida, a 
ocupação mais importante para as mulheres. Nadia Yousset o descreveu corno 
"virtualmente um domínio feminino exclusivo". No Chile. a maioria das mulheres 
participam na torça de trabalho como empregadas domésticas; na Colómbia, 
mais da metade das mulheres trabalhadoras estão no setor de serviço; na 
Argentina, duas em cada cinco mulheres empregadas fazem trabalho domés
tico; no Peru ''mais mulheres trabalham no serviço doméstico do que em 
qualquer outro setor "; no Equador "a maioria das mulheres empregadas na 
cidade são trabalhadoras domésticas, lavadeiras ou estão no comércio varejista; 
na Venezuela o trabalho doméstico responde por 50% das mulheres economi
camente ativas; no México, em 1975, ele respondia por aproximadamente 70%; 
aqui no Brasil ele permanece como a mais importante ocupação das mulheres, 
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respondendo por volta de 27% da força de trabalho feminina. Mas o apareci
mento do trabalho doméstico feminino em tal escala não está confi nado à 
América Latina. No Paquistão, Irã, em toda a área do Caribe e no Egito, 
encontramos a mesma baixa participação feminina na força de trabalho como 
um todo, aliada à elevada proporção de mulheres no trabalho doméstico. 
Portanto. qualquer que seja a razão, assiste-se hoje, em várias regiões do 
mundo, um fenômeno muito semelhante ao que se deu na Europa e América do 
Norte dos séculos XVI II e XIX: o trabalho doméstico surge como uma impor tante 
- se não a mais importante - ocupação para as mulheres 

Vamos tentar fazer algumas comparações. Quais são as semelhanças e as 
diferenças entre o serviço doméstico de hoje e o do passado. 

Uma coisa comum a ambos os perlodos é a faixa etária dos trabalhadores 
do serviço doméstico, que é principalmente- embora não exclusivam nte 
a da mulher jovem e solteira. Na Grã-Bretanha dos séculos XVII I e XIX uma criada 
podia começar a trabalhar aos 10 anos. embora entre 12 e 14 fosse provavel
mente mais comum. Eu suspeito que esta seja uma idad menor do que a da 
maioria das empregadas domésticas de hoje ao entrar no mercado de trabalho 
-mas eu posso estar errada. No passado o serviço em geral terminava com o 
casamento. Isto podia acontecer em qualquer idade, mas tendia a ser aos 24 
anos pelo menos. Havia mulheres que continuavam como criadas depois do 
casamento (freqüentemente nos casos de terem se casado com criados); porém 
o casamento significava o término de suas carreiras como serviçais. Havia 
também criadas que nunca se casavam e continuavam como empregadas 
domésticas até a velhice. Representam casos excepcionais, mas há exemplos. 
Aqui eu penso que entra-se em um terreno onde é possível detectar algumas 
diferenças entre o serviço doméstico no passado e no presente. Uma das 
diferenças mais importantes é a tendência, entre algumas empregadas domés
ticas de hoje, a morar separadamente das famflias que as mpregam. (Mas não 
se trata de uma tedência universal, em mui tas áreas do mundo o serviço 
doméstico ainda é considerado uma ocupação que requer que a empregada 
resida no local de serviço.) A possibilidade de morar fora abriu a ocupação à 
mulher casada e com filhos. Isto significa, eu suspeito, que a faixa etária média 
das empregadas domésticas, digamos, na América Latina, é bem mais alta do 
que era na Europa no passado, uma vez que no passado a grande maioria das 
empregadas encaravam o serviço doméstico como uma etapa da vida, carac
terizada pelo acúmulo de pequenas economias, que antecedia o casamento. 
Hoje o casamento freqüentemente põe um fim ao serviço doméstico de horário 
integral, embora às vezes as mulheres mais tarde voltem ao serviço de meio 
expediente. Assim o casamento já não age mais como uma barreira a um futuro 
emprego doméstico. Ademais, viver tora da casa onde se trabalha - seja em 
horário integral ou parcial - deve certamente reduzir as tensões entre criadas 
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e patrões, embora sem mudar radicalmente o relacionamento empregador I 
empregada tão marcado pelas diferenças de classe social. 

A visão qu se tem da maioria dos criados domésticos na Inglaterra dos 
séculos XVIII e XIX é a de um "grupo de baixa renda e dependente". Recente
mente, porém, tem-se questionado esta visão ao considerar o serviço doméstico 
como tendo alguns atrativos reais para a mulher. Existem historiadores que 
tendem a romantizar o serviço doméstico e, como escreve Leonore Davidoff, é 
preciso considerar como suspeita "a imagem nostálgica e super-idealizada do 
serviço doméstico". A questão é: o serviço doméstico feminino pode ser visto 
tanto agora quanto no passado - como uma ocupação segura e comparativa
mente bem remunerada e conseqüentemente favorável para a mulher, que 
voluntariamente a procura, como foi sugerido por uma historiadora em 1989? Ou 
estará Theresa McBride mais próxima da verdade, quando observa acerca do 
serviço doméstico feminino no século XIX: "como essa vida bastante dura e às 
vezes repleta de maus tratos poderia ter continuado a atrair tantas pessoas para 
as fileiras do serviço doméstico, mesmo depois da industrialização ter fornecido 
empregos alternativos para algumas, é uma pergunta importante e recorrente". 
E, é claro, nossa resposta dirá respeito aos motivos por trás da ida de meninas 
e mulheres jovens para o serviço doméstico, e a sua atração para as mulheres. 
Suas expectativas são realizadas ou frustradas? 

Por quais razões moças de ontem e de hoje, migrantes do campo para as 
cidades, entram para o serviço doméstico? 

Uma coisa que o serviço doméstico feminino do passado tem em comum 
com o do presente, embora eu não queira me expandir muito sobre isso agora, 
uma vez que conversaremos sobre isso mais tarde, é que a maioria das 
empregadas domésticas eram e são recrutadas no campo. las eram e são 
preponderantemente migrantes do campo para a cidade. Theresa McBride 
escreveu que "a história do serviço doméstico no século XIX é a história da 
migração urbana". A partir desse fato surge, eu penso, uma outra característica 
comum das empregadas domésticas - sua vulnerabilidade. Dorothy George 
considerou a posição de garotas que, no século XVIII , foram do interior para 
Londres, procurando trabalho como criadas domésticas, como "especialmente 
difíci l e perigosa". Ta lvez a transferência de uma aldeia rural do século XVIII para 
uma capi tal de provfncia ou para Londres fosse um choque mais traumático do 
que transferências hoje do campo para a cidade (mesmo sendo os contrastes 
entre a vida rural e a urbana igualmente, se não mais, marcantes hoje, o 
transporte moderno. o rádio e a televisão podem ter preparado o caminho 
migratório), embora deva-se acrescentar que hoje as cidades são mui to maiores 
do que as do sécu lo XVII I. Contudo, o que permanece o mesmo é que, para 
muitas empregadas domésticas, tanto naquela época quanto hoje, o trabalho 
envolvia e envolve deixar o lar familiar - geralmente pela primeira vez. Muitas 
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destas moças ficam longe da famllia e dos amigos; trabalham (e com freqüência 
moram) em casa de outras pessoas, no que deve parecer 'Um ambiente estranho 
e hosti l. Não surpreendentemente, elas freqüentemente sentem-se assustadas 
e solitárias. Mas é preciso indagar até que ponto as empregadas domésticas 
que deixam suas aldeias rurais vêm para as cidades Inteiramente ~ozinhas e 
sem qualquer espécie de apoio da famflía ou de parentes. Embora possam 
parecer solitários, é possrvel que a decisão de migrar tenha sido tomada pela 
famll ia inteira depois de cuidadosa consideração, depois de pedir conselho a 
outros membros da famflia ou parentes que já se encontram nas cidades. 8n 
outras palavras, será que há, e havia, redes de parentesco faci litando o caminho 
de tais migrantes solitárias, agenciando a busca de emprego, talvez. alojando-as 
temporariamente durante a procura por uma moradia , e prontos para ajud<~Has 
nos momentos de dificuldade? 

Nos séculos XVI II e XIX as criadas eram altamente vu lneráveis ao desem
prego. Colquhoun estimou que em 1800 nunca houve menos de 10.000 criados 
de ambos os sexos desempregados em Londres. No London Chronicle de 6 
de Abril de 1758, John Fielding fala do "número surpreendente'' de criadas 
procurando vagas, apesar da constante escassez da mão-de-obra doméstica . 
O volume de mulheres procurando por colocaçõe-s como criadas superiores, isto 
é, cozinheiras ou governantas, parece ter sempre excedido a demanda por elas. 
Assim, qualquer empregado doméstico podía ser despedido à vontade de seu 
patrão ou patroa - e freqüentemente o eram. Não havia um contrato formal de 
emprego, .e muitas vezes demitia-se sumariamente e sem aviso prévio; não 
poucas vezes negava-se até mesma os vencimentos j ganhos. - não havia 
muito o que fazer nestes casos. Alguns poucos. é verdade, i'oram encorajados 
a entrar na Justiça contra seus patrões ou patroas. Existem exemplos de 
empregadas domésticas que conseguiram receber ordenados que lhes eram 
devidos- e mais raramente, até mesmo da recuperação do emprego como 
resultado. Mas, a situação de isolamento, a falta de organização e de contatos 
dentro e fora da categoria ocupacional faci litavam a xploração das emprega
das domésticas. As demissões eram freqüentes- sem pre por gravidez., mas 
também por insignificantes falhas de comportamento, tais como deixar a parta 
traseira aberta para o limpador de chaminés, ou "agir impudentemente". Quando 
despedidas, geralmente negavam-lhes quaisquer referências ou cartas de 
apresentação, fazendo com que fosse muito mais difícil para elas conseguirem 
outro emprego. Se, além disso, elas ainda tinham um filho para cuidar, poderia 
ser imposs!vel encontrar outro emprego. Vocês podem compreender por que, 
daquelas mulheres condenadas no século XVIII por intantic!dio, a maioria era de 
empregadas domésticas. De todas as mulheres que foram enforcadas em 
Tyburn no século XVIII, 12% o foram por infanticídio. Mas o quê elas faziam 
quando despedidas e incapazes de encontrar outro lugar? Mu1ta . voltavam-se 
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para a prostituição- de longe o trabalho mais remunerado para mulheres nos 
séculos XVI II e XIX- e quem sabe ainda hoje. Em boa medida a prostituição 
era em regime de meio-expediente ou sazonal. As empregadas domésticas 
recorriam a ela como um modo de se sustentarem enquanto desempregadas. 
O chefe de polfcía de Londres em 1816 considerava o aumento da prostituição 
na cidade como o resultado da "demissão e conseqüente desespero das 
criadas". 

Naquela época as empregadas domésticas eram vulneráveis à exploração 
de uma fmma diferente; seu dia de trabalha raram nte era definido, não havia 
hmas fixas, enquanto a concessão da folga era bem arbitráría, dependendo do 
capricho do patrão. A maioria tinha um dia de trabalho multo pesado e comprido. 
Algumas eram brutalmente tratadas, intimidadas e espancadas. Em geral elas 
eram alojadas em sótãos trios. Freqüentemente ciividiam tanto a quarto quanto 
a cama com outras criadas. Ao mesmo tempo, as visitas de amigos ou de outras 
criadas eram desencorajadas. Contra tais cond ições e tratamento as emprega
das não tinham outra safda além de deixar o emprego e procurar outro. Os 
ordenados eram igualmente arbi trários e podiam variar muito de uma casa para 
outra. No final do século XVIII I, o ordenado de criados de nrvel superior -
·governantas, por exemplo - talvez chegasse a uma média de 10 libras esterli
nas ou mais por ano, mas o d arrumadeiras, copeiras e criadas para serviços 
gerais raramente excedia 10 libras, e estava freqüentemente bem abaixo disso. 
Se comparados aos vencimentos dos criados do sexo masculino, os das 
empregadas domésticas eram sempre substancialmente mais baixos. Na Fran
ça o vencimento das criadas era a metade do dos homens. Por outro lado, era 
uma ocupação que garan1ia ''casa e comida"-algo importante para uma moça 
empobrecida cuía família não mais pudesse ai imentá-la e alo~é.- l a em casa. Para 
os pais de moças em aldeias rurais em muitas partes do Terceiro Mundo hoje, a 
idéia de "cama e mesa" garantidas em uma casa de faml lia deve ser vista como 
uma proteção para suas filhas , e pode muito bem encoraja r a migração para as 
cidades, para que tornem-se empregadas domésticas. Mas para além das más 
cond içé'ies, ordenados baixos e maus tratos físicos das empregadas domésticas, 
no passado havia outras maneiras mais sutis de maltratar a criadagem; por 
exemplo, freqüentemente uma família despedia todos o seus cri ados sem aviso 
prévio, quando viajava para o exterior ou sara de férias. Muitas patroas recusa
vam às criadas qualquer treinamento para impedf-las de se mudarem, ou 
negavam-se a fornecer-lhes uma carta de referência. Muito disso permanece 
verdadeiro quanto ao serviço doméstico l~oje . As empregadas continuam à 
disposiçao constante da patroa, enquanto o horário de traba lho e as tarefas a 
serem desempenhadas raramente são definidos com clareza. O serviço domés
tico , Ohde quer que seja encontrado, tende a se situar entre as ocupações da 
mais baixa remuneração, junlo com o trabalho no setor informal da economia. 
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As criadas domésticas eram particularmente vulneráveis à exploração 
sexual ·tanto de· seus patrões quanto de seus colegas. Debaixo do mesmo teto, 
sem chaves ·em seus quartos e destitufdas desta forma de qualquer privacidade 
real, elas tinham pouca proteção contra o assédio sex;ual ou coisa pior. O serviço 
doméstico é, como alguns sociólogos têm sugerido, uma relação de status 
pré-moderna e por esta razão obsoleta 1110 mundo moderno. Ou deve ser vi1sto 
como uma ''ocupação de intermediação", uma influência tnodernizadora, ser
vindo para capacitar à pobre migrante rural um acesso fáci l ao mundo moderno 
e a um modo de vida de melhor status? Dizem que o trabalho doméstico é 
"especialmente útil como uma maneira das pessoas das áreas rurais se acostu~ 

marem à cidade e à economia industrial moderna". 
Mas, e quanto às ambigüidades embutidas no relacionamento entre patrões 

e empregados? Eric Hobsbawm disse do ·emprego de criados domésticos nos 
séculos XVIII e XIX que era "uma maneira de definir-se socialmente como não 
sendo da c lasse operária". Os criados eram vistos como intermediários cruciais, · 
mensageiros úteis para lidar com as ordens mais baixas - outra maneira pe~a 
qual o serviço doméstico pode ser visto como uma "ocupação de intermedia
ção" . A ambivalência do relacionamento resid ia no fato de que , enquanto os 
patrões eram muito dependentes de seus criados, aqueles constantemente 
precisavam defi nir o seu relacionamento com a classe baixa e a serviçal e a sua 
própria, de maneira a distanciarem-se dos próprios criados de quem eles 
dependiam tão intimamente. Paradoxalmente, para alguns pais de empregadas 
o serviço doméstico foi visto sob o mesmo prisma que o emprego de c riados 
para as classes mais altas - ou seja, o seNiço doméstico era distinto das demais 
ocupações da classe baixa, oferecendo oportunidades de melhoria social. Afina l 
algum 1refinamento do modo de vida dos patrões poderia ser assimi lada pelas 
empregadas domésticas. Parte da complexidade e do paradoxo do serviço 
doméslico jaz na própria semelhança entre o papel das criadas domésticas e o 
das donas de casa. Crianças, esposas e c riados deviam obed iência completa 
a seus senhores. No sécu lo XVI II muitos maridos consideravam suas esposas 
como meras "criadas superiores". FreqOentemente os maridos preferi,am manter 
relações sexuais com suas criadas no lugar das esposas. Não é de se admirar 
que tantas esposas adiassem suas criadas, tratando-as mal. A propósito 
parece que as melhores patroas eram as solteiras e as viúvas . Esta ambigüidade 
talvez tenha representado uma ameaça a outros segmentos da classe trabalhadora. 
De qual lado estavam as empregadas domésticas? Elas eram acusadas de imitar 
suas patroas. lEias eram vistas como servis e dependentes. Elas vestiam-se mais 
como suas patroas do que como trabalhadoras pobres. Elas não faziam parte 
da cidade; eram forasteiras ou estrangeiras. Em conseqüência, no passado, 
muitos outros operários tendiam a desprezar as criadas e o serviço doméstico. 
As serviçais erarn temidas e quando havia necessidade de bodes expiatórios, 
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as empregadas domésticq.s prestavam-se admiravelmente para o papel, 
Nós precisamos perguntar até que ponto, no passado e hoje, o serviço 

doméstico libera um grupo de mulheres às custas de outro. A disponibi lidade 
de um vasto corpo de trabalho feminino relativamente barato, de mulheres 
ansiosas por encontrar uma posição como empregadas domésticas, indubita
velmente altera a qualidade de vida de mulheres das classes média e alta. 

Nos Estados Unidos e na Grã Bretanha muitas vezes tanta o marido quanto 
a esposa trabalham fora gerando uma renda famil iar que permite a contratação 
de auxilio doméstico. Em algumas áreas dos Estados Unidos - Nova Iorque e 
Los Angeres, por exemplo, duas cidades com grandes fl uxos de migrantes 
estíangeiros - "a classe média urbana torna-se dependente da mão-de-obra 
barata" que possibWtra a manutenção de seu próprio ritmo frenético de trabalho. 
O serviço doméstico libera muitas donas de casa de classe média de seus 
afazeres domésticos e faz com que seja muito mais fáci l para elas entrar no 
mercado de trabalho. As empregadas domésticas possibi litam a essas mulheres 
casar e ter 'filhos sem ter que abdicar de suas carreiras. ''As mulheres de classe 
média alta são libertas da fadiga do trabalho em casa'' , e , "e tal liberdade 
permite-lhes mais tempo para empenhar~se nas atividades sociais - clubes, 
chás, esportes, que reforçam a posiçao ecànõmica e social de classe. Oeste 
modo, pode-se pensar sobre a exploração de mulheres por mulheres, sobre 
como as relações entre mulheres são efetuadas por divisões de classe. É claro, 
portanto, que não haverá. igualdade de gênero sem a erradiação das desigual
dades de classe e de raça, pois, de outra forma, somente estaria-se transferindo 
o 011us de um grupo de mulheres para outro. "O serviço doméstico e pessoal é 
portanto um componente. importante da reprodução da posição de c lasse e das 
vantag1ens dos grupos privi legiados em palses subdesenvolvidos". 
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