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A deputada Benedita da Silva comemora a aprovação da
PEC com Creuza de Oliveira, da Federação Nacion
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A revolta da sala de jantar
Apesar da resistência de uma classe média urbana acostumada às vantagens da era serviçal, a
chaga da exploração do trabalho das domésticas finalmente está sendo reduzida no Brasil
30 de março de 2013 | 17h 40

RICARDO ANTUNES*

Quando a classe trabalhadora inglesa, a
partir do século XVIII, começou a lutar pelos
diretos do trabalho, como redução da
jornada (que atingia 18 horas por dia),
salários dignos, intervalos para refeições,
descanso semanal, férias, licença
maternidade, etc, as crianças e adolescentes
trabalhavam diuturnamente, sem intervalos,
ao sabor dos proprietários. Pude constatar,
no acervo do museu da maquinaria
industrial inglesa, chamado Quarry Bank
Mill, em Manchester, os caixotes minúsculos
onde dormiam as crianças-operárias
exploradas pela Revolução Industrial
nascente, no gélido frio do norte da
Inglaterra. 

Em plena expansão do mundo maquínico e sua lógica produtivista, o legítimo ingresso
das mulheres nas fábricas teve como “contrapartida” patronal a redução do salário da
totalidade dos assalariados, homens, mulheres e crianças. E, a cada avanço em seus
direitos, a grita patronal aumentava. Era como se o capitalismo fosse acabar, e ele mal
estava começando... 
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Se a história é singular em suas distintas épocas, há algo de similar ocorrendo no Brasil
do século 21, após a ampliação dos direitos das trabalhadoras domésticas. Nossa origem
escravista e patriarcal, concebida a partir da casa grande e da senzala, soube amoldar-se
ao avanço das cidades. A modernização conservadora deu longevidade ao servilismo da
casa grande para as famílias citadinas. As classes dominantes sempre exigiram as
vantagens do urbanismo com as benesses do servilismo, com um séquito de cozinheiras,
faxineiras, motoristas, babás, governantas e, mais recentemente, personal trainers para
manter a forma, valets nos restaurantes para estacionar os carros, etc. 

Como o assalariamento industrial excluiu a força de trabalho negra das fábricas
(preterida em favor dos imigrantes brancos), formou-se um bolsão excedente de trabalho
ex-escravo que encontrou acolhida no trabalho doméstico. E, como um prolongamento
da família senhorial, manteve-se as vantagens da era serviçal. Agora, os “de cima”, para
recordar Florestan Fernandes, estão novamente alvoroçados com a ampliação de direitos
dos “de baixo”. Algo lhes incomoda neste avanço plebeu. 

Com as classes médias o quiproquó é maior: os seus estratos mais tradicionais e
conservadores agem quase como um espelhamento deformado das classes proprietárias
e vociferam a “revolta da sala de jantar”: não será estranho se começarem a defender o
direito das trabalhadoras domésticas não terem os direitos ampliados. E sua bandeira
principal já está indicada: são contrárias à ampliação dos direitos das trabalhadoras
domésticas para lhes evitar o desemprego. 
Nos núcleos mais intelectualizados e democráticos das classes médias, há o sentimento
de que uma chaga está sendo reduzida. Percebem a justeza destes direitos sociais validos
para o conjunto da classe trabalhadora, ainda que sua conquista altere significativamente
seu modo de vida. Mais próxima (ou menos distante) do cenário dos países do Norte,
tende a recorrer cada vez mais ao trabalho doméstico diarista em substituição ao
mensalista.

E isso aproxima setores da classe média ao home office, com suas conhecidas vantagens
(flexibilidade do uso do tempo e sem perder horas no trânsito para o emprego) e
múltiplas desvantagens (como a proximidade com a terceirização e a informalidade, o
fim da separação entre espaço público e privado e o risco de perda de controle do tempo,
entre outras). E pode incentivar especialmente as mulheres ainda mais em busca de
trabalho em meio período, o que, se possibilita maior proximidade com os filhos, pode
ampliar ainda mais a desigual divisão sexual do trabalho na esfera reprodutiva. 

Para as trabalhadoras domésticas, entretanto, a ampliação e igualdade de direitos tem o
significado de uma primeira abolição. O risco de maior desemprego é claramente
falacioso: primeiro porque faz tempo que elas procuram melhores qualificações para
migrar para novos empregos, especialmente no comércio e serviços. É por isso que a
redução da oferta de trabalhadoras domésticas vem se reduzindo a cada ano. Ao
contrário, portanto, do propalado “desemprego inevitável”, a ampliação de direitos
poderá até mesmo ampliar a oferta de trabalho. Uma parcela destas trabalhadoras
pensará duas vezes se compensa recorrer ao call center e telemarketing, onde a burla e a
informalidade também não são exceções. 

Combater a informalidade que atinge mais de 70% desse contingente (dos quais mais de
90% são mulheres e mais de 60% negras) será uma bandeira decisiva dos sindicatos das
trabalhadoras domésticas que devem avançar sua organização e aumentar sua força
buscando a regulamentação efetiva dos direitos. E esta sim, será uma consequência
importante da ampliação de direitos, que tanto incomoda aos conservadores. 

*RICARDO ANTUNES É PROFESSOR TITULAR DE SOCIOLOGIA DO
TRABALHO NA UNICAMP E AUTOR, ENTRE OUTROS, DE OS SENTIDOS
DO TRABALHO (ALMEDINA, COIMBRA). SEU NOVO LIVRO, RIQUEZA E
MISÉRIA DO TRABALHO NO BRASIL, VOL. II (BOITEMPO), ESTÁ NO
PRELO

NOTÍCIAS RELACIONADAS:

+ COMENTADAS

01 Brasil vai ser 5ª economia do mundo antes de ...

02 FGV: País tem queda de 7,26% no número de ...

03 Árabes criticam governo de Obama, mas ...

04 Economistas criticam fala de Dilma sobre ...

05 ‘Se domésticas forem demitidas, as ...

06 Assessor diz que a agenda do futebol desgasta ...

07 ‘Congresso foi populista e criou ...

08 Doméstica ganha mais, é registrada e está ...

09 Presidente Dilma cria oficialmente a ...

10 Tombini esclarece declaração de Dilma e diz ...

ver o que seus amigos estão
fazendo.

Um campeão de memorização - vida
25 pessoas recommended isto.

Feliciano diz que Comissão de Direitos
Humanos era 'dominada por Satanás'
- politica
1.034 pessoas recommended isto.

Coreia do Sul promete resposta rápida
ao Norte; EUA mobilizam aviões -
geral
59 pessoas recommended isto.

Pior que o caso do pastor - opiniao

http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,brasil-vai-ser-5-economia-do-mundo-antes-de-2015-diz-mantega,97429,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,fgv-pais-tem-queda-de-726-no-numero-de-catolicos-em-6-anos,762518,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,arabes-criticam-governo-de-obama-mas-preferem-ele-a-romney,950230,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,economistas-criticam-fala-de-dilma-sobre-inflacao,148770,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-brasil,se-domesticas-forem-demitidas-as-familias-terao-mais-gastos-diz-relatora,148792,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,assessor-diz-que-a-agenda-do-futebol-desgasta-neymar,1014861,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,congresso-foi-populista-e-criou-legislacao-inviavel-diz-advogada-trabalhista,148928,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,domestica-ganha-mais-e-registrada-e-esta-mais-velha,148925,0.htm
http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,presidente-dilma-cria-oficialmente-a-secretaria-da-micro-e-pequena-empresa-no-pais,2848,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,tombini-esclarece-declaracao-de-dilma-e-diz-que-bc-subira-juro-se-necessario,148734,0.htm
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fvidae%2Cum-campeao-de-memorizacao%2C870773%2C0.htm&h=eAQG9xk42&enc=AZMLUc3kH3XxNaP_ZbXQNvIWkkhAzvNnMMaJ4KgcrtESFbYHhDCk-krlat7kxsJkXxdshvw6vw4po1WitvCeGbQQuLa-1JYoMO4MLpBcrlzFtwA5Rcx3-6f2jXxdJQE4bN1eV-qszovDMMmvmoM7xnZzlOYHU5BnFOJcAyiljCqy_aaZJdrjBMCvDVXPoL33HLEPr4pL416JkJnBRpyc-d0e23z2XeRSmIe9A71AtYTCHg&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fnacional%2Cfeliciano-diz-que-comissao-de-direitos-humanos-era-dominada-por-satanas%2C1015559%2C0.htm&h=yAQFzdi1S&enc=AZMVRNwQE3ZUzDDT0TXUknnFcYz2WD9yEBIUSIIAAped9SlEBL-Srs7wTd4Cg9tWj-GHMTArNJOdbdgkaX5Q_ddqcfu8r6Y9My1bzSn43QfRdPuXOvq1axrVJ0poedMdsTYK66P1wdoh7vZlc5GxLzViYhKcwWxssUmg0MITpQDoivqzg1nLgh0K6ljF_8-A82n9BQgYIMLnPVuD0nI1pe21TKeMbH6wfPpwowi1SpUl8Q&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fnacional%2Cfeliciano-diz-que-comissao-de-direitos-humanos-era-dominada-por-satanas%2C1015559%2C0.htm&h=yAQFzdi1S&enc=AZMVRNwQE3ZUzDDT0TXUknnFcYz2WD9yEBIUSIIAAped9SlEBL-Srs7wTd4Cg9tWj-GHMTArNJOdbdgkaX5Q_ddqcfu8r6Y9My1bzSn43QfRdPuXOvq1axrVJ0poedMdsTYK66P1wdoh7vZlc5GxLzViYhKcwWxssUmg0MITpQDoivqzg1nLgh0K6ljF_8-A82n9BQgYIMLnPVuD0nI1pe21TKeMbH6wfPpwowi1SpUl8Q&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fnacional%2Cfeliciano-diz-que-comissao-de-direitos-humanos-era-dominada-por-satanas%2C1015559%2C0.htm&h=yAQFzdi1S&enc=AZMVRNwQE3ZUzDDT0TXUknnFcYz2WD9yEBIUSIIAAped9SlEBL-Srs7wTd4Cg9tWj-GHMTArNJOdbdgkaX5Q_ddqcfu8r6Y9My1bzSn43QfRdPuXOvq1axrVJ0poedMdsTYK66P1wdoh7vZlc5GxLzViYhKcwWxssUmg0MITpQDoivqzg1nLgh0K6ljF_8-A82n9BQgYIMLnPVuD0nI1pe21TKeMbH6wfPpwowi1SpUl8Q&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fgeral%2Ccoreia-do-sul-promete-resposta-rapida-ao-norte-eua-mobilizam-avioes%2C1015604%2C0.htm&h=2AQFNeGO9&enc=AZOMYgP5I2VXnx-LVt2nOKcvLUdE85s8c204nnpe-1XQye06cR0RhUCDhhJuABJ_M6-k7kfhc4byB2kzGLXVZjaxsvaJgUM7nQueTmihNgqG9Dq6ZzZfL2qunBj-A95NucJ_Pl0SYowfieT6CZxwRC5x6sjLRxXmSvBQhqLDqWNMXyL4KGlTUGpPOD4ltdbQav-UkjwzV-ASlLY4AKYM2lsiDfdI_7ZTXQqIY7ItBtXIjQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fgeral%2Ccoreia-do-sul-promete-resposta-rapida-ao-norte-eua-mobilizam-avioes%2C1015604%2C0.htm&h=2AQFNeGO9&enc=AZOMYgP5I2VXnx-LVt2nOKcvLUdE85s8c204nnpe-1XQye06cR0RhUCDhhJuABJ_M6-k7kfhc4byB2kzGLXVZjaxsvaJgUM7nQueTmihNgqG9Dq6ZzZfL2qunBj-A95NucJ_Pl0SYowfieT6CZxwRC5x6sjLRxXmSvBQhqLDqWNMXyL4KGlTUGpPOD4ltdbQav-UkjwzV-ASlLY4AKYM2lsiDfdI_7ZTXQqIY7ItBtXIjQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fgeral%2Ccoreia-do-sul-promete-resposta-rapida-ao-norte-eua-mobilizam-avioes%2C1015604%2C0.htm&h=2AQFNeGO9&enc=AZOMYgP5I2VXnx-LVt2nOKcvLUdE85s8c204nnpe-1XQye06cR0RhUCDhhJuABJ_M6-k7kfhc4byB2kzGLXVZjaxsvaJgUM7nQueTmihNgqG9Dq6ZzZfL2qunBj-A95NucJ_Pl0SYowfieT6CZxwRC5x6sjLRxXmSvBQhqLDqWNMXyL4KGlTUGpPOD4ltdbQav-UkjwzV-ASlLY4AKYM2lsiDfdI_7ZTXQqIY7ItBtXIjQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cpior-que-o-caso-do-pastor-%2C1015197%2C0.htm&h=hAQFLhLJ-&enc=AZOyxMAORZY8yH-c_qzi23xToBI7IkMl9xzHCLzTwcTvCIYIO03qV6q6rKYpmF97nuq4-kazJUQLlOpCnMPBzOTkY0qN3zbq8CfKqecTo5-bZJSl03u-bsi40M_qdQJMSJm03vXiqMKBSkNFcetpvwzBcB5-TQU-jLNaZ4vwyeH9Ziv8ptlUFh8wpXuXZdV3EIA4_BcjM2a4SJoP5QFA0HgSd4IeHwIFHQyiCwKaqTh-dA&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fvidae%2Cum-campeao-de-memorizacao%2C870773%2C0.htm&h=mAQGXwWD1&enc=AZPnJcgFSx5e-1UDLwItqbURdF93-JTWG0JL_r_FFlC3vyxf2itZnNP07JnX4LTZgjv3g5iTt6B4hxuW1NK_Q7KjI2vvIdTyLETFH7ysnjj9lHZHHXwcKUgIyMBxmpSzlJCaM-CtCGLcM4ifSC_n_pGFz3O3bKMN6O3ShFfKVsubWh7TY0y4C3U8xfUrLjir0bJA01p4AG02il73Vaw5TgM1ZK-QVBFPvoFtiCOy5Kfvwg&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fnacional%2Cfeliciano-diz-que-comissao-de-direitos-humanos-era-dominada-por-satanas%2C1015559%2C0.htm&h=xAQGRoxzp&enc=AZMWlhZJ91gL8T9S9myig60vhbwAn8hxuTJvw4D_FkUo5ejXKBisd-e3Akgq7qZ00rUkvbu0KKYTiT-8vfRn6WQKzU_qdVUD0nSgvKMQVlCR880tAwTHcOPtdrnv7xF8LpCOwbGNzNrnJwasDd8nPRTsvNBNnFEH7FVjFc1s3TX19rXu1GyyOtKqSulhLfWCobXivepwaOYVLY5BnmE46dr7q_2jSylW22y3K67S20K4bA&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fgeral%2Ccoreia-do-sul-promete-resposta-rapida-ao-norte-eua-mobilizam-avioes%2C1015604%2C0.htm&h=uAQEzxt8U&enc=AZP8Cc-_E90_eXxWXRYASlkaJWw3_Q2z-pExa_jIrSv_mmOVbthRPsKqqctUroZW4XioL0mm2cWDJ4_uI8bNOI7JPrss21xEyfD61DbCjkoNQV0-l9898soaBminzelkcncUIr39VWl7U1Xc998pYCZ-prnF5mfKr80Xr_ZUtJy_swEerRFHnldETCMimCnDk1XqCasOzggrTfoOkFtHrjl7w-KIbBgMVwTDtSzhITZdWQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cpior-que-o-caso-do-pastor-%2C1015197%2C0.htm&h=2AQFNeGO9&enc=AZPOdTmTnOtP7nMW4C2jCN2H4gJw1xrncLNzvjz7jgWAR1c_LupPzLoT2v2VqVUrFuWOP_jrxIWu7BEfh5PnQLsUF9iVPlekm30TtDMQStyRsTVP9M5dHQcjiw2FXknv7jSYBAc2To-z0jiwwTqme0LKj_6DW-xGoLkDzJTT4zhbvbZiPolzqWjRL2j_C7PFUSYjQyHHdTUSlY3DTtASBb9cWBgA73LEBffSToO49ei04Q&s=1

	www.estadao.com.br
	A revolta da sala de jantar - suplementos - alias - Estadão


	1qYW50YXIsMTAxNTA0MiwwLmh0bQA=: 
	input0: 
	button1: 

	VlP0Fjcm9iYXRXZWJDYXBUSUQ1AA==: 
	form1: 
	button0: 
	button0_(1): 


	Fsc2U/QWNyb2JhdFdlYkNhcFRJRDIA: 
	button0: 

	Fsc2U/QWNyb2JhdFdlYkNhcFRJRDMA: 
	form1: 
	lsd: AVpzrP_F
	href: http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,a-revolta-da-sala-de-jantar,1015042,0.htm
	action: recommend
	nobootload: 
	iframe_referer: http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,a-revolta-da-sala-de-jantar,1015042,0.htm
	ref: 
	button0: 
	lsd_(1): AVpzrP_F
	href_(1): http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,a-revolta-da-sala-de-jantar,1015042,0.htm
	action_(1): recommend
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,a-revolta-da-sala-de-jantar,1015042,0.htm
	ref_(1): 


	VlP0Fjcm9iYXRXZWJDYXBUSUQ2AA==: 
	form1: 
	input0: 




