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RESUMO 

 

A presente tese tem como escopo compreender a dinâmica migratória das 

domésticas através da Análise das Redes Sociais. A mobilidade dessas mulheres para o trabalho 

doméstico, em Montes Claros, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e outras cidades, tecem-se 

por meio das redes de relações sociais, que abrangem familiares e conterrâneos, tanto no Norte 

de Minas Gerais como nas principais cidades de destino. Ao propor abordar as redes, retirando-

as do amálgama das estruturas para a dinamização de seus conteúdos, procura-se emergir a 

relevância dos laços sociais e da ação coletiva dessas mulheres. Por meio da abordagem 

metodológica qualitativa, buscamos explorar as redes sociais das domésticas migrantes do 

Norte de Minas Gerais e qual a lógica particular da articulação desse grupo social. Para tanto, 

a pesquisa empírica foi realizada com duas redes de domésticas – uma rede de produção de 

movimentos, que se estende das zonas rurais dos municípios norte mineiros de Mirabela e São 

Francisco para Belo Horizonte, São Paulo e Distrito Federal, redes da migração; e uma outra 

rede que está em fase cumprida do processo migratório, oriundas de municípios vizinhos a 

Montes Claros, residentes no bairro Village do Lago I, rede na migração. Foi utilizada no 

desenho metodológico uma combinação de fontes de pesquisa, entre: oficinas, entrevistas em 

profundidade, observação direta, questionário “gerador de nomes”, mapa de rede social e o 

software Gephi 0.9.2. Os dados construídos por esses instrumentos foram concatenados pela 

análise de conteúdo sob o foco das teorias sociológicas. Os resultados revelam a centralidade 

feminina na disponibilidade dos recursos acionados pelas suas redes. Portanto, uma 

característica fundamental desse modo de organização coletiva é o rápido acionamento, os laços 

fortes de identificação e o pertencimento. A mobilidade e o compartilhamento da dádiva, 

reciprocidade, ajuda mútua e apoio são valores que criam e recriam as teias das redes de relações 

sociais. 

 

Palavras-chaves: Domésticas. Migrações. Trabalho Feminino. Redes Sociais. Norte de Minas. 

  



 

ABSTRACT 

 

The present thesis aims to understand the migratory dynamics of the domestic ones 

through the Analysis of Social Networks. The mobility of these women to domestic work in 

Montes Claros, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília and other cities are woven through 

networks of social relations, which include family and compatriots, both in the North of Minas 

Gerais and in the main cities of destination. By proposing to approach the networks by removing 

them from the amalgam of structures for the dynamization of their contents, it seeks to emerge 

the relevance of the social bonds and the collective action of these women. Through qualitative 

and quantitative data, we seek to explore the social networks of domestic migrants from the 

North of Minas Gerais and the particular logic of the articulation of this social group. For that, 

the empirical research was carried out with two networks of domestic, a movement production 

network, that extends from the Minas Gerais municipalities of Mirabela and São Francisco to 

Belo Horizonte, São Paulo and the Federal District - migration gives networks. And another 

network that is in full phase of the migratory process, coming from cities near Montes Claros, 

residing in the neighborhood of Lago I Village - migration at network. A combination of 

research sources was used in the methodological design, including: workshops, in-depth 

interviews, direct observation, questionnaire “name generator”, social network map and Gephi 

0.9.2 software. The data collected by these instruments were concatenated by content analysis 

under the focus of sociological theories. The results reveal the feminine centrality in the 

availability of the resources activated by their networks, so a key characteristic of this mode of 

collective organization is the rapid activation, the strong ties of identification and the belonging. 

Mobility and sharing of gift, reciprocity, mutual help and support are values that create and 

recreate the webs of social networks. 

 

Keywords: Domestic. Migrations. Female Work. Social Networks. North Minas Gerais. 
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1 NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

Esta tese expõe os resultados da pesquisa intitulada “Uma mais uma é sempre mais 

que duas: Configurações e dinâmicas das redes sociais das domésticas migrantes”1. O motivo 

para a realização da pesquisa na temática da migração e das redes sociais deve-se ao fato de 

que essa pesquisa é fruto de dados apontados ainda na dissertação de mestrado, intitulada “Do 

seu lugar para o lugar dos outros: a migração de mulheres e sua inserção no trabalho 

doméstico”, defendida em abril de 2014, no mesmo programa. Naquela ocasião, estudei a 

migração rural-urbana de mulheres para o trabalho doméstico. Nossa preocupação era pesquisar 

como um grupo de mulheres migrantes, de uma comunidade rural, domésticas2, viviam e 

explicavam suas experiências de chegar a um novo lugar – a cidade de Montes Claros/MG, e 

como deste se apropriaram. Interessava-me identificar as particularidades dos modos de 

integração ao mercado de trabalho e à cultura da cidade em geral. Acabei identificando que 

havia uma rede de parentescos/ amigos que influenciava na decisão da efetivação do processo 

migratório.  

Em função disso, em 2015, ingressei no curso de doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Social (PPGDS) da Universidade Estadual de Montes Claros, 

MG, que tem como área de concentração o Desenvolvimento Social e duas linhas de pesquisa 

– “Movimentos Sociais, Identidades e Territorialidades” e “Relações Socioeconômicas e 

Estado”. A comunhão das duas áreas alcança tanto a dimensão da ação dos atores quanto do 

Estado e contribuem para as discussões sobre as migrações, as redes e os processos de 

desenvolvimento como tal. Ainda corrobora para compreender a migração de mulheres para 

outras regiões como um fenômeno que merece atenção pela repercussão social, econômica e 

cultural, regional e, principalmente, porque se trata de um grupo social vulnerável, suscetível a 

vários tipos de violência, principalmente o trabalho escravo e a exploração sexual (C. 

QUEIROZ, 2015). 

Assim, com o intuito de aprofundarmos na análise do processo migratório feminino, 

uma questão passou a nos desafiar: compreender a relação entre redes sociais e a dinâmica 

                                                 
1 A pesquisa é vinculada ao OPARÁ-MUTUM: Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Migrações e Comunidades 

Tradicionais do rio São Francisco/CNPq e está inserida no projeto temático: “Do sertão para outros mundos”: as 

redes de relações sociais nos processos migratórios para o trabalho do/no Norte de Minas Gerais”, que conta com 

o apoio da FAPEMIG/CNPq e é coordenado pela Prof.ª Dr.ª Andrea Maria Narciso Rocha de Paula.  
2 Adota como categoria analítica a doméstica, embora, em virtude da aprovação na legislação brasileira da Emenda 

Constitucional nº 72 de 2013, houve uma redefinição das relações de trabalho doméstico no Brasil, despertando a 

necessidade de uma melhor compreensão destas mudanças no mundo do trabalho, investigando as novas formas 

de exploração e as conquistas deste segmento ocupacional. Assim, a ida a campo priorizou a categoria nativa da 

declarante. 
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migratória das domésticas atráves da análise das/nas redes sociais. O objetivo geral desta tese 

é, portanto, compreender a dinâmica migratória das domésticas atráves da análise das redes 

sociais. O que procuro explorar pelos dados quali-quantitativos são as redes sociais das 

domésticas migrantes do Norte de Minas Gerais e qual lógica particular da articulação desse 

grupo social? Compartilho da ideia de Assis (2003), de que as redes sociais tornam-se um 

recurso precioso, pois se constituem em capital social que auxilia pessoas com poucos recursos, 

pouca experiência profissional e baixo nível de escolaridade. Mais do que isso, as redes sociais 

são tecidas ao longo do processo migratório e não cessam com a chegada de migrantes ao seu 

destino. Há, portanto, relações de solidariedade, dádiva, reciprocidade, que essas migrantes 

constroem entre a origem e o destino, mas, também ao longo desse trecho e que vão auxiliar 

nos primeiros momentos da vida em um novo lugar. 

Nosso estudo compreende a configuração, formação e os conteúdos de duas redes 

de domésticas migrantes, isto é, uma rede de produção de movimentos, que se estende das zonas 

rurais dos municípios mineiros de Mirabela e São Francisco para a capital de Minas Gerais, 

Belo Horizonte, e as capitais de São Paulo e Brasília (redes da migração). A outra rede são 

mulheres que estão em fase cumprida de migração, oriundas de cidades próximas e zonas rurais 

para a cidade de Montes Claros, residindo no bairro Village do Lago I (redes na migração). Há, 

portanto, distinções quando se fala de redes sociais e migração: redes sociais na migração e 

redes sociais da migração. A primeira está ligada ao conteúdo do migrante e suas diversas 

interações presentes no processo social da migração (interpessoal). Já a segunda vincula-se aos 

recursos disponíveis para agir em contextos de deslocamento, tais como: capital social, capital 

migratório e cultura migratória3. “O conceito de redes concebe a sociedade como um conjunto 

de relações e introduz uma dimensão da estrutura social entendida como estrutura de relações” 

(TRUZZI, 2008, p. 214), compreensão pertinente ao enfoque que procurei adotar neste estudo. 

Em suma, as indagações de pesquisa que se colocam são: como acontece a 

configuração, formação e manutenção das redes sociais das domésticas migrantes? Quais 

interações, relações sociais, conteúdos são experienciados para uma configuração da rede social 

de migração de domésticas? Porque as redes são importantes nos processos migratórios das 

mulheres? Qual o papel desempenhado pela doméstica migrante nessa rede? As redes são 

                                                 
3 Para Truzzi (2008), as migrações locais parecem, assim, ter contribuído para a formação de uma cultura 

migratória. Cito a região de Governador Valadares, o sertão Norte Mineiro, como exemplos de redes migratórias 

baseadas em relações de parentesco, amigos e conterrâneos. A cultura de migrar facilitou o deslocamento interno 

no Brasil, em que parentes, conterrâneos e ex-migrantes agem como uma corrente transmissora de informações, 

recursos, capital migratório (know-how da migração) alimentada pelo capital social de reciprocidade e 

solidariedade. 
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utilizadas para direcionar, regular, influenciar e controlar os circuitos migratórios das 

domésticas? 

Essas interrogações têm por base os seguintes objetivos específicos: verificar o 

papel das redes sociais entre as domésticas migrantes a partir de suas famílias; analisar a 

construção e a interação em rede, especialmente através das relações sociais históricas 

efetivadas no cotidiano por meio dos contatos, dos vínculos e dos apoios e ajudas; descrever os 

recursos acionados pelas redes dessas domésticas e caracterizar a morfologia das redes sociais 

das domésticas migrantes.  

Nesta empreitada analítica, guio-me pelos pressupostos iniciais de que as 

domésticas migrantes movem redes sociais caracterizadas por trocas de informações, apoio, 

ajudas e serviços que substituem ou complementam ações de amparo social, de convivência e 

de inserção no mundo do trabalho, uma vez que suas redes tende a ser encapsuladas (fechadas)4 

ou não. A questão central da tese é: qual a configuração e as dinâmicas das redes sociais das 

domésticas migrantes? E por que as redes sociais das domésticas na migração são redes restritas 

e as redes sociais da migração são nutridas pela experiência do trabalho? A hipótese seguida é 

de que as redes são fechadas com fortes laços de identificação, pertença e rápido acionamento. 

Do ponto de vista metodológico, para se atingir a prossecução da verificação dos 

objetivos propostos, segue-se uma abordagem sincronizada entre o modelo analítico formal das 

redes sociais, através do software Gephi 0.9.25, e uma abordagem qualitativa baseada em 

entrevistas em profundidades, observação direta e em oficinas como técnica de coleta de 

informações, para refletir com as vozes das participantes dessa pesquisa, combinada com o 

modelo da rede social proposto por Sluzki (1997), que inclui pessoas de referência que fazem 

parte da rede social pessoal significativa. 

Para aproximações ao entendimento da realidade social ressignificadas pelas 

experiências migratórias dessas domésticas, apoiei-me no contexto teórico-analítico, em que 

tomei como relevante os laços sociais e seus conteúdos (dádiva, reciprocidade e capital social) 

e como estes integram ao processo de migração. Woortman (1990) e Garcia Jr. (1989) entendem 

migração como importante estratégia para a reprodução social do grupo. Consoante Menezes 

                                                 
4 Mais adiante será discutido sobre as tipologias das redes.  
5 O software Gephi é uma plataforma open source para a visualização e manipulação de grafos dinâmicos e 

hierárquicos, incluindo todos os tipos de redes e sistemas complexos. O usuário tem autonomia para modificar o 

visual e interagir com a estrutura das redes. É possível adicionar filtros destacando aspectos desejados, podendo 

exportar o resultado final em SVG, PNG ou PDF. Sua principal função é servir como método de análise de dados, 

elaboração de hipóteses, descoberta de padrões sociais e de comportamento e isolamento de estruturas importantes 

dentro de redes hierarquizadas. Também é largamente utilizada na visualização de redes de relações entre 

indivíduos e dos conteúdos que (re) produzem (MARQUEZ et al., 2013, p. 3). 
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(2002), a migração representa a oportunidade de saírem da sujeição. Woortman (1990) 

acrescenta ainda que a migração é também responsável pela constituição da rede social de 

apoio. Sayad (1998) evidencia que o imaginário de migrantes sobre o local de destino é 

construído, principalmente, através dos relatos contados pelas migrantes que voltam. Portanto, 

as ideias desses(as) autores e autoras coadunam-se no sentido de que as redes sociais sejam 

calcadas nas fontes de informação, nos recursos e nas viagens. Assim, a migração é pensada 

como estrutura comunitária que circula, uma vez que as unidades efetivas da migração são os 

conjuntos de pessoas ligadas por laços de amizade, parentesco e experiência de trabalho, que 

incorporaram o destino nas alternativas de mobilidade por elas consideradas (CESM, 2014). 

Abordo, neste trabalho, aquela migração que é feita com finalidade laboral, ou seja, 

das migrações ditas “econômicas”, vinculada à mobilidade para e pelo trabalho. Trata-se, 

assim, não de uma mobilidade realizada “por cima”, aquela feita por trabalhadores qualificados, 

por exemplo, mas de uma mobilidade feita “desde baixo”, já que me refiro a domésticas 

migrantes, que são tidas como “não qualificadas”, o que as impede até de tentar algum trabalho 

no seu local de origem (SALATA, 2017). 

Logo, migração não é um fenômeno assexuado. O primeiro autor a mencionar o 

papel da mulher nos processos migratórios foi o demógrafo Ernst Georg Ravenstein6, pioneiro 

na elaboração de um modelo explicativo das migrações, ainda no século XIX, desenvolvendo 

um conjunto de leis que sustentavam a explicação das migrações como uma combinação de 

fatores de atração e de repulsão. E dentro do conjunto de leis por ele elaboradas, uma delas 

refere-se diretamente à migração feminina, postulando que as migrações de curta distância são 

majoritariamente constituídas por mulheres. E, mesmo assim, as teorias migratórias posteriores 

ainda seguiram negligenciando a visibilidade da mulher. Por que a migração feminina seguiu 

sendo vista como migração familiar e não enquanto migração autônoma? 

Para responder a essa pergunta dois fatos são notórios. Um deles é que até a década 

de 1970 a migração masculina era dominante. O segundo é que as perspectivas feministas nas 

Ciências Sociais emergem após a década de 1970 e início da década de 1980, introduzindo nas 

                                                 
6 Ravenstein (1885) procurou enunciar leis gerais que regiam as migrações a partir da análise dos dados dos Censos 

de 1871 e 1881, na Inglaterra. Para levar a cabo essa tarefa, o autor partiu dos seguintes pressupostos: a) há uma 

estreita relação entre os movimentos migratórios e o desenvolvimento do capitalismo; b) tanto a população quanto 

as atividades econômicas estão espacialmente distribuídas de forma desigual, havendo regiões com excedente de 

mão-de-obra e outras com escassez, o que levaria à existência de áreas de absorção (centros comerciais e 

industriais) e áreas de dispersão de mão-de-obra (regiões agrícolas); c) o principal elemento motivador dos 

movimentos migratórios é a procura por mão-de-obra nos grandes centros industriais; d) os migrantes se deslocam 

buscando melhorar a sua situação material. Ravenstein (1885) enumera, então, as suas leis sobre a migração, que, 

embora tenham sido contestadas – ou melhor elaboradas – por outros teóricos, não deixam de representar um 

primeiro passo na tentativa de se compreender os elementos motivadores da migração (SANTOS et al., 2010). 
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migrações a análise da posição das mulheres na estrutura social e das relações de gênero como 

ator central. Até então “as mulheres eram vistas dentro do processo migratório a partir de um 

olhar estereotipado como aquelas que se inserem no processo de deslocamento para 

acompanhar os maridos ou reencontrá-los nos países de destino” (BINGEMER, 2006, p. 2).  

A história e a sociologia das migrações têm ao menos três causas da invisibilidade 

da mulher na produção do conhecimento. A primeira, de ordem geral, é de que a história e a 

sociologia foram maioritariamente produzidas por homens que sempre falam da sociedade 

ignorando a dimensão da diferença sexual. A segunda relaciona-se com a persistente 

ilegitimidade das mulheres no mundo do trabalho assalariado (COELHO, 2000). E, finalmente, 

o trabalho doméstico é tido como invisível para o arcabouço do computo do trabalho dispendido 

para garantir a reprodução dos membros da família.  

As migrações contemporâneas têm produzido um novo olhar para as novas/ velhas 

mobilidades, mais do que pensar geograficamente, mas também na diferenciação de gênero. 

Dados da Organização das Nações Unidas (2015) revelam que 3,3% da população mundial são 

migrantes internacionais. As mulheres representam 48% dos(as) migrantes internacionais. A 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima em 2,5 milhões, de trabalhadores(as) 

domésticos(as) na União Europeia, dos(as) quais, 88% são mulheres. Esses dados revelam uma 

crescente tendência da feminização da migração laboral. Na América Latina e no Caribe, 53%, 

dos(as) migrantes em idade ativa (entre 20 e 64 anos) são mulheres, sendo que as migrantes 

trabalhadoras domésticas representam 35% na região (OIT, 2016). 

No Brasil, em 2015, o contingente de trabalhadores(as) domésticos(as) era de 6,2 

milhões, sendo 5,7 milhões de mulheres. Dessas, 3,7 milhões eram negras e pardas e 2 milhões 

eram brancas. O nível escolar das brancas evoluiu para 6,9 anos de estudo, enquanto que, no 

caso das afrodescendentes, chegou a 6,6 anos. A formalização de fato aumentou em um ano. 

Os(as) trabalhadores(as) domésticos(as) com carteira assinada subiram para 32,3% no primeiro 

trimestre de 2015, contra 31,5% de 2014, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio, embora, não se tenham dados que especifiquem internamente quanto desses(as) 

empregados(as) domésticos(as) são migrantes internos. Dados mais recentes, segundo a OIT 

(2017), revelam que no país havia sete milhões de pessoas empregadas no setor – o maior grupo 

no mundo. São três empregados(as) para cada grupo de 100 habitantes. E a liderança brasileira 

nesse ranking só é contestada pela informalidade. Em 2017, o trabalho doméstico respondeu 

por 6,8% dos empregos no país e por 14,6% dos empregos formais das mulheres (WENTZEL, 

2018). 
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Ao abordar a migração de mulheres domésticas migrantes, justamente este tipo de 

mobilidade, parece necessário compreender que a migração é vista geralmente como alternativa 

para suplantar situações de pobreza e de exclusão do mercado de trabalho. As domésticas 

percebem isso muito antes de decidir migrar e assim o fazem por meio das redes de apoio entre 

elas ou acionam parentes, vizinhos, amigos e conterrâneos. Uma filha mais velha de uma 

família pobre cuida de seus irmãos, enquanto a mãe trabalha como doméstica cuidando dos 

filhos da patroa. Para Hochschild (2003), cada tipo de corrente expressa uma ecologia invisível 

de cuidados, uma trabalhadora de cuidados, dependendo de outra e assim por diante. 

Nesse sentido, o tema da feminização das migrações que ganhou relevância. Ao 

longo dos últimos anos, vem acompanhado do aumento do espraiamento feminino que é feito 

com base em processos de informalização, flexibilização e precarização do trabalho das 

mulheres. Ou seja, na produção da informalidade, do trabalho e da migração, que fazem parte 

do trabalho do care7 mundializado no sistema capitalista neoliberal8.  

Ehrenreich e Hochschild (2002) apontam o crescente deslocamento de mulheres de 

países pobres para países ricos, onde elas trabalham como babás, empregadas domésticas, 

diaristas e trabalhadoras do sexo. A OIT (2016) identificou que a maioria dessas trabalhadoras 

que migram para o trabalho doméstico o fazem de países vizinhos, como é o caso da América 

Latina, de peruanas no Chile, paraguaias na Argentina e Brasil; na África e Europa igualmente. 

Embora, outros movimentos comuns, também são encontrados da “migração entre sub-regiões 

(do sul da Ásia para o Leste Asiático e do Sul-Ásia Oriental) e, finalmente, por fluxos inter-

regionais (da Ásia e da África aos Estados árabes, e do latim América, África e Ásia para a 

Europa e para a América do Norte)” (OIT, 2016, p. 11). Isso configura, atualmente, um dos 

eixos diferenciadores das migrações contemporâneas, com o aumento da independência e dos 

projetos autônomos das mulheres. 

Portanto, o espaço da pesquisa é a região Norte de Minas Gerais, considerada como 

“região mineira do Nordeste”, que teve seus projetos desenvolvimentistas preconizados pela 

                                                 
7 O termo care é dificilmente traduzível, porque é polissêmico. Cuidado, solicitude, preocupação com o outro, 

estar atento a suas necessidades, todos esses diferentes significados estão presentes na definição do care. Alguns 

estudos têm relacionado ao trabalho domiciliar (doméstico, cuidador de idosos, cuidador de crianças, etc.) Trata-

se de oportunidades de emprego relacionadas a tarefas naturalizadas confinadas a mulheres no espaço doméstico. 

No Brasil, é representada em sua maioria por domésticas, babás e cuidadoras domiciliares, mas, igualmente, há 

uma exportação global dessa mão de obra inserindo-a nas rotas migratórias tanto interna (Nordeste-São Paulo) 

quanto internacionalmente (Sul-Sul, Sul-Norte) (GUIMARÃES; HIRATA; SUGITA, 2011). 
8 Propõe a reformulação das funções do Estado, resgatando a ideia de Estado Mínimo e de livre mercado, donde, 

de forma implícita está contida a noção de tendência ao equilíbrio. O mercado como sendo o espaço da produção 

e reprodução do capital sem a interferência política do Estado, ou seja, como espaço de neutralidade ou extra 

político por excelência (LEME, 2010).  
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Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)9 pautados na mercantilização 

da terra, assalariamento das relações de trabalho e projetos de mineração (excludente, agro-

minero-exportador). Na imensa maioria, as consequências desses projetos é o chamado 

“deslocamento compulsório”: migração forçada de grupos situados nas áreas de instalação de 

tais empreendimentos (GUEDES, 2012).  

O Norte de Minas possui características vegetais, climáticas, econômicas e sociais 

muito similares à região Nordeste do país. Paula (2003) denominou-a de região mineira do 

Nordeste, elencando os vários processos sofridos pela dinâmica de ocupação, desenvolvimento 

e organização produtiva. A ocupação e o desenvolvimento da região Norte de Minas Gerais são 

marcados, segundo Batista (2010), pelo predomínio de uma pecuária extensiva, pela agricultura 

de autoconsumo e pela modernização dos grandes projetos agropecuários incentivados pela 

SUDENE. Os poucos parques industriais instalados na região, sobretudo, a partir da década de 

1960, sob os incentivos da SUDENE, concentraram-se nas sedes urbanas de alguns municípios 

da região, como Montes Claros. 

Neste cenário, as expressões do sistema capitalista de produção constituíram um 

tempo de profundas transformações no modo de vida rural/camponês. Este, ligado a um sistema 

de produção para o bem-estar social das famílias e das comunidades, baseado em relações de 

parentesco e compadrio, foi sendo desapropriado para um sistema de organização social 

desintegrado e desestruturado onde as relações sociedade e natureza residem. A intervenção 

estatal, liberando áreas para ocupação de grandes empreendimentos econômicos, criou um 

cinturão de terras, com muitos agricultores submetidos ao êxodo rural, o que acentuou o 

processo de concentração de terras (PAULA, 2003).  

A possibilidade encontrada para garantir sua reprodução e permanência no meio 

rural é terem uma renda “suplementar”, geralmente das contribuições de um membro da família 

em carreira migratória para trabalhos temporários10. Migram porque a terra não produz mais; 

do mesmo modo que não se produz mais porque não tem mais gente no lugar. Logo, as chances 

objetivas de reprodução do grupo “pertencente ao pequeno campesinato são restritas 

localmente, o que contribuiu para a diminuição do ‘valor social’ dos jovens nesse ambiente e a 

consecutiva migração das mulheres” (JACQUET, 2003, p. 173).  

                                                 
9 Na SUDENE, o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) foi criado para desenvolver o 

Nordeste Brasileiro tendo à frente o economista Celso Furtado, que não cumpriu as metas deste documento. Seu 

foco era combater a “indústria da seca” via integração competitiva, inclusive do Norte de Minas Gerais (PAULA, 

2003).  
10 Há trabalhos que vinculam a migração temporária ao trabalho sazonal nas regiões canavieiras e plantações de 

batata em São Paulo, Vale do Jequitinhonha, Goiás, etc. (GALIZONI, 2000, MAIA, 2000, BATISTA, 2010). 
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Em relação às mulheres migrantes, Batista (2010) evidenciou um tipo de 

mobilidade recorrente pela saída das moças para trabalhar como domésticas do Norte de Minas. 

Essas moças são de famílias pobres, que não possuem fonte de rendimento estável e vêm de 

grupos não-proprietários da terra. A condição de pobreza, somada à dificuldade de obter 

trabalho na comunidade ou no município, seja pela falta de vagas, seja pelos baixos salários, 

impõe a essas mulheres a saída para o trabalho em “casas de família11”.  

Ao constatar esse fluxo migratório, Jacquet (2003) mostra que o êxodo rural, que 

alimenta o crescimento da população urbana, é um fenômeno majoritariamente feminino. No 

que diz respeito às domésticas brasileiras, verifica-se que elas participam ativamente do 

desequilíbrio entre os sexos, pois na população urbana dos diferentes Estados do Brasil nota-se 

uma estreita correlação entre o excedente feminino e a presença de domésticas. 

Assim, diante das discussões de gênero que são suscitadas para pensar a migração 

de mulheres do Norte de Minas, desejei evitar, como salienta Salata (2017), que um dos 

desdobramentos deste trabalho fosse corroborar algumas visões que tendem a ver na mobilidade 

desses grupos apenas os reflexos de determinados modelos de desenvolvimento econômico, ou 

da dominação social à qual possam estar sujeitos. Tratar a mobilidade feminina apenas a partir 

desta chave analítica pareceu-me, ao longo de minha trajetória de estudos e de trabalho em 

campo, um desrespeito às concepções destas mulheres, que produzem e dão sentidos às suas 

interpretações e às suas experiências de deslocamentos. 

Maia (2018), em seu artigo “Bravas e insubmissas: mulheres e gênero na literatura 

memorialista do sertão norte-mineiro”, afirma que, no Norte de Minas, o patriarcado não se 

sustenta enquanto relação de poder entre os gêneros como em outras regiões do Brasil e do 

mundo. A ideia de patriarcado vem de uma sociedade burguesa, branca e elitista. No Norte de 

Minas, encontramos comunidades cujas lideranças são compostas por mulheres, negras, de 

comunidades quilombolas e outras populações tradicionais. Elas seguem à frente de muitas 

comunidades, em posições hierárquicas aos homens, sendo tomadoras de decisão, autônomas e 

gerindo a economia doméstica das unidades familiares. Talvez, por isso, a mobilidade para o 

trabalho doméstico nas cidades se configure como modo de reprodução da vida. 

É justamente aqui que reside meu argumento de perceber as experiências e formas 

de insubmissão dessas mulheres em contextos de migração tradicionalmente marginalizados, 

como afirma Maia (2018, p. 367), que: 

                                                 
11 Essa expressão corriqueiramente é admitida quando se pensa na figura da doméstica, ao longo da tese ela 

aparecerá como narrativa na fala das domésticas. Ao abordá-la, assumo que é uma fala das próprias domésticas, e, 

que a casa delas também são “casas de famílias” e não expressa o termo sociológico pejorativo que pode pressupor. 



28 

 

[...] permitem questionar representações hegemônicas do feminino, bem como 

abordagens teóricas universalizantes. É nas brechas desses discursos, no 

space-off [Espaço livre] de suas representações, que busco identificar e 

entender a movimentação, os deslocamentos e as insubmissões das mulheres 

(MAIA, 2018, p. 367). 

 

Entendo este movimento como parte integrante dos processos de estratégias de 

desenvolvimento das mulheres, em que estas são agentes e utilizam as redes de apoio mútuo 

para se empoderarem, de alguma forma. De acordo com Narciso e Henriques (2008), as 

mulheres e as relações de gênero desempenham papéis importantes nos processos de 

desenvolvimento. Em relação ao gênero, as mulheres condicionam o desenvolvimento para 

além do fator econômico, mas diferenciam na distribuição do trabalho, do rendimento, da 

riqueza, dos fatores produtivos e dos recursos naturais. A importância das mulheres não se 

limita à participação nas atividades econômicas, estando também intimamente ligada aos 

costumes, tradições, valores e manutenção da provisão do bem-estar no interior de suas 

famílias.  

Nesta tese, adoto o termo migrante interna referindo àquela mulher que alterou sua 

residência originária por um período de cinco anos ou mais, dentro do próprio país, podendo 

ser: intrarregional ou interestadual, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Especificamente, no que tange às domésticas migrantes internas, soma-se o processo 

da feminização, tendo-o como lacuna na literatura do Norte de Minas e também adotando como 

princípio de análise os fenômenos migratórios contemporâneos e suas aproximações na questão 

de gênero. Diante dessas constatações, perfazendo suas trajetórias migratórias, as mulheres 

lançam outras maneiras de viver, ao mesmo tempo adotando outras culturas e mantendo valores 

frutos do lugar de origem os quais. No entanto, são moldados com base nas novas experiências, 

no novo cenário social e cultural ao qual são submetidas.  

Significa dizer que, ao estarem longe dos seus afetos, suas histórias, elas conseguem 

refletir e enxergar suas vidas de uma forma diferente e, por isso, as ressignificam, reconhecendo 

outras fases de si próprias que no âmbito do processo de migração elas conseguem descobrir. 

Nessas novas e outras formas de viver e de “ler” o mundo, as mulheres migrantes desenvolvem 

estratégias de sobrevivência, de resistência, por isso, partimos do entendimento das mulheres 

migrantes como agentes de transformação, autonomia, independência financeira e 

empoderamento, dentro de uma sociedade patriarcal marcada pela divisão social e sexual de 

papéis e para isso se articulam em redes de apoio social (CSEM, 2014).  
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As redes sociais constituem-se como os principais focos de informação acerca das 

potencialidades oferecidas pelas regiões onde estão instaladas. De fato, as migrantes 

caracterizam-se por manter fortes contatos com sua comunidade de origem. As redes, portanto, 

desempenham papel relevante na rota de migração das domésticas. 

Esse trabalho é composto por essas notas introdutórias seguidas da sessão sobre os 

caminhos metodológicos, através dos procedimentos e das entradas para realização da pesquisa. 

Os caminhos empírico e institucional, sob a forma de narrativas do próprio percurso da 

pesquisa. Em seguida, realizo uma discussão teórica em diálogo com os limites e desafios da 

pesquisa de campo. Apresento, ainda, lugares da pesquisa, quem são as participantes da 

pesquisa, perfil sociodemográfico, características das duas redes pesquisadas e, finalmente, 

questões a respeito da maneira como as interpretei. 

A seguir, as três partes que estruturam a presente tese: 

 

 Na “Primeira parte – Migrações, sociedade em rede, relações de trabalho e gênero”, 

busquei refletir sobre a invisibilidade dos estudos migratórios e a incorporação do 

gênero, aliando a migração feminina com relações de trabalho, gênero e redes sociais, 

com base na pesquisa e análise bibliográfica. É composta por três capítulos. No 

primeiro, analiso as teorias migratórias e as relações das mulheres e migração e finalizo 

com a teoria das redes sociais. No segundo capítulo, proponho discutir os contributos 

teóricos sobre o trabalho da mulher. Afinal, trabalho doméstico é trabalho feminino? 

Ainda analiso como a migração de mulheres torna-se possível devido à sua conexão das 

redes sociais. Essa primeira parte finaliza-se com o tema migrações sertanejas, dando 

especial atenção aos lugares de pesquisa – o Norte de Minas. 

 Na “Segunda parte – Morfologia das redes sociais das domésticas migrantes”, apresento 

em três capítulos as análises dos resultados da pesquisa empírica. Começo a narrativa 

pelos relatos das oficinas, apresentando a produção texto-visual dos Mapas de Redes 

Sociais e finalizo com o sociograma do sistema migratório da rede pesquisada. Para 

tanto, estabeleci um diálogo com algumas interpretações sobre as tipologias de redes 

sociais e sua configuração visual e estrutural, saindo da ideia da metáfora para a de 

substância. 

 Na “Terceira parte – Conteúdo das redes sociais das domésticas migrantes”, exploro em 

dois capítulos recursos, dádivas, reciprocidade, apoios, atributos, funções e a construção 

dos laços capilarizados pelas redes pesquisadas. No capítulo das normas, volto a olhar 

para as condições e obrigações. Quais seriam as funções dessas redes e como se 
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constroem os laços para a integração das domésticas no processo migratório? No 

capítulo que fecha esta tese, procuro identificar os atributos e os vínculos das redes e o 

capital social.  

 Nas conclusões, registro minhas considerações, meu êxito na persecução dos objetivos, 

minhas limitações, pontuações para continuidade do estudo e digressões. Aponto, ainda, 

futuros investimentos analíticos a partir dos resultados alcançados, lembrando que os 

compreendidos pela pesquisa não são conclusivos. 

 

Assim, ressalto que o estudo realizado possibilita expandir na compreensão os 

processos migratórios de domésticas, na constituição dos espaços de vida dessas migrantes e 

nas redes que são formadas e que se formam nas travessias migratórias, fortalecendo laços, 

auxiliando na permanência das famílias, criando novos arranjos familiares, que modificam 

hábitos, costumes e relações. São entre e com as pessoas que as migrações fortalecem a busca, 

a espera por novos dias nos lugares da vida. A esperança é mais espera... Mas a travessia só 

começa... 
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2 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Neste item, são apresentadas as razões da escolha da metodologia de cunho 

qualitativo para obtenção das informações, os métodos e instrumentos utilizados, os critérios 

para seleção das participantes, locais da pesquisa e os caminhos para operacionalizar tanto a 

construção de informações quanto o tratamento dos dados sobre as redes sociais. Para alcançar 

o objetivo deste trabalho, foram aplicadas duas abordagens metodológicas, sendo a primeira, 

qualitativa, que utilizou dados de natureza primária, contando com revisão, análise 

bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa em campo – com entrevistas em profundidade, 

observação direta e a realização de oficinas12. As oficinas de “Redes de Migração e Trabalho 

Doméstico” tratam-se de um lugar de fala, de vozes, cujos objetivos são promover a visibilidade 

do trabalho doméstico, das trocas experienciadas em contexto de vida e trabalho na migração. 

Na abordagem quantitativa, empreguei dados utilizados do software Gephi 0.9.2., 

especialmente desenvolvido para o estudo e a análises de redes sociais, permitindo cálculos 

específicos como centralidade, densidade da rede, número de componentes, reciprocidade, 

intermediação, proximidade, etc. 

A combinação de métodos na pesquisa em Ciências Sociais e Humanas, segundo 

Johnson, Onwuegbuzie e Turner (2007, 123, tradução nossa): “revelam um tipo de pesquisa em 

que o pesquisador ou equipe de pesquisadores combinam elementos qualitativos e quantitativos 

na abordagem de pesquisa13 para ampliar os propósitos e profundidade de compreensão através 

da complementaridade”. Nesta perspectiva, a pesquisa qualitativa pode ser apoiada pela 

pesquisa quantitativa e vice-versa, possibilitando uma análise estrutural do fenômeno com 

métodos quantitativos (grafos) e uma análise processual mediante métodos qualitativos 

(observação direta, entrevistas em profundidades e oficinas). As abordagens quali-quanti 

complementam-se, na medida em que representam palavras e números, no caso deste estudo, 

forma e conteúdo, duas linguagens essenciais da comunicação humana. 

A abordagem qualitativa foi a que nos proporcionou maior compreensão na 

construção de dados que caracteriza-se, segundo Denzin e Lincoln (2006, p. 17), como “uma 

atividade situada que localiza o observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas 

materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo. Essas práticas transformam o mundo 

                                                 
12 As oficinas de “Redes de Migração e Trabalho Doméstico” tratam-se de um lugar de fala, de vozes, cujos 

objetivos são promover a visibilidade do trabalho doméstico, das trocas experienciadas em contexto de vida e 

trabalho na migração. Ver Capítulo 4. 
13 Por exemplo, uso de pontos de vistas quantitativos (softwares, fórmulas matemáticas), coleta de dados 

(entrevistas survey, questionários), análises, técnicas de inferência. 



32 

em uma série de representações”. A pesquisa qualitativa tem como foco a interpretação do 

universo de vida cotidiana dos sujeitos. Captar os diferentes sentidos e significados auxilia na 

compreensão da relação entre o indivíduo e seu contexto. Nesse sentido, Denzin e Lincoln 

(2006) dizem que a pesquisa qualitativa é vista como o mundo da experiência vivida, pois é 

nele que a crença individual, e a ação e a cultura se entrecruzam.  

A temática da migração feminina segue o ponto de vista de Pereira (2006), 

nomeadamente sobre suas causas e consequências, permitindo identificar a existência de 

perspectivas distintas de abordagens e agrupá-las em três grupos de perspectivas: 

estruturalistas, funcionalistas e integradoras. 

 

As perspectivas estruturalistas para estudo da migração defendem que os 

condicionalismos estruturais determinam e constrangem o indivíduo, não 

dando espaço à ação individual. Por oposição, as abordagens funcionalistas, 

colocam a ênfase no indivíduo, secundarizando a importância dos fatores de 

ordem estrutural. Finalmente, as abordagens integradoras procuram conciliar 

as perspectivas estruturalistas com as funcionalistas e encontrar uma unidade 

de análise que faça a ligação entre ação e estrutura (PEREIRA, 2006, p. 12). 

 

O conceito de agência surgiu como artefato analítico de vinculação entre essas. 

Assim, optamos por uma abordagem integradora que tivesse como elemento central o conceito 

de agência14. A relevância deste conceito coaduna-se ao fato de não dispensar a reflexão sobre 

meios de ordem estrutural e sobre a ação individual, para o caso da migração feminina.  

Ao abordar como a família e seus arranjos veem a migração de mulheres (filhas, 

esposas, meninas) para o trabalho doméstico exponho uma rede de relações sociais baseadas na 

confiabilidade, na troca de informação e na integração. Nesse sentido, identificam-se as 

motivações individuais, as relações familiares, a origem social e cultural, as interações dentro 

e fora do grupo social, as referências de status associadas à sua profissão e condição de 

migrantes, o ambiente urbano presente e o passado, num marco de relações sociais que 

designam um lugar social ao trabalhador migrante, se apresentam como elementos que 

concorrem para a produção do espaço dessas migrantes. Desse modo, o sertão e seus moradores 

                                                 
14 Agência compreendida como a capacidade de resposta às expectativas decorrentes de uma determinada 

representação das mulheres, sendo que as redes são recursos que, no espaço migratório, podem ser otimizados para 

a ação individual. E como constrangimento social, a segmentação do mercado de trabalho e a divisão do trabalho 

reprodutivo – trabalho doméstico. Cabe ressalvar que, com o conceito de capital social de Bourdieu (2001), 

confere-se algum grau de agência ao indivíduo, ao apreendê-lo como capaz de identificar e acumular riquezas 

(capitais) valorizadas nos campos em que age, podendo, assim, melhorar sua posição nesses campos. Já em 

Giddens (2009), um agente é aquele que tem poderes causais, incubindo-o de influenciar os poderes dos outros. 

Contudo, os indivíduos agem sempre em contextos nos quais estão presentes regras e recursos que possibilitam a 

“existência de práticas sociais discernivelmente semelhantes por dimensões variáveis de tempo e espaço” 

(GIDDENS, 2009, p. 20).  
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fazem o lugar, mas as apropriações dos espaços e dos territórios modificam a vida e provocam 

as migrações. Propomos assim pesquisar e aprofundar nesse contexto as migrantes norte-

mineiras.  

Nos dias atuais, a sociedade figura-se em uma ruptura dos modelos de organização 

coletiva, segundo Monteiro (2004), que adverte para a quebra dos laços sociais estruturantes 

que perderam eficácia, legitimidade e valor simbólico, refletida numa incapacidade do todo 

social em integrar uma parte dos seus membros, por sua vez dedicados a uma deriva que oscila 

entre a desinserção e medidas reparadoras de sucesso variável. O Estado-providência tem sido 

objeto de dúvidas frequentes a respeito do seu papel regulador social e de garantia de segurança, 

proteção e coesão social. Uma sociedade em que a flexibilização e o caráter precário dos 

estatutos associados ao trabalho põem em causa esse “emprego” como principal denominador 

da integração social (MONTEIRO, 2004). 

Entretanto, na ausência de programas governamentais de recrutamento de força de 

trabalho e num contexto favorável de oportunidades de emprego no destino, sem que se avalie 

os tipos de oportunidades, é admissível que exista uma junção forte entre o processo de 

recrutamento de domésticas para os fluxos migratórios internos e internacionais e as redes 

sociais dessas migrantes e potenciais migrantes com o capital social que mobilizam e outros 

suportes sociais. Para Pinho (2015, p. 83), “estas redes sociais podem ser entendidas como 

equivalentes funcionais de outro tipo de recrutamento, numa perspectiva relacional do estudo 

das migrações. O recrutamento pode ser explicado com a perspectiva da análise de redes 

sociais”. 

Neste cenário, Decimo (1998) aponta em seus estudos com imigrantes somalianas, 

em Nápoles, na Itália, que para resolver as dificuldades materiais e morais que afligiam suas 

vidas cotidianas, as mulheres construíram uma complexa rede de solidariedade que as 

sustentaram em momentos de dificuldades. Esses cruzamentos permitiam a comunicação e o 

intercâmbio onde um vazio social e econômico poderia existir. Além disso, as mulheres 

demonstram que conseguem articular o trabalho com uma série de atividades reprodutivas 

necessárias para manter os membros da família na força de trabalho. Em ambos os casos, as 

mulheres emergem como articuladoras de redes sociais, conforme afirma Assis (2003, p. 205):  

 

Constituem uma das abordagens alternativas aos extremos da teoria 

neoclássica e do determinismo estrutural. Enquanto as transformações 

macroestruturais são compreendidas como desencadeadoras das pressões 

migratórias, as famílias e as redes sociais respondem a tais pressões e 

determinam quais membros dos domicílios e das comunidades realmente 

migram. Nesse contexto, a migração, articulada pelas redes sociais, também 
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vai deixando de ser vista apenas como decisão racional de um indivíduo para 

ser encarada como estratégia de grupos familiares, de amizade ou de 

vizinhança em que as mulheres se inserem ativamente. 

 

Embora a Teoria da Escolha Racional15 considere que, dentre as muitas 

oportunidades, as pessoas escolhem a que melhor lhes atendem, a ação social racional é 

entendida com relação a fins. Portanto, as redes sociais estariam no plano da decisão racional 

da migração como estratégia de sobrevivência e também como única alternativa para essas 

mulheres migrarem. Para sanar algumas indagações, consulto o conceito de redes sociais 

preconizado por Portugal (2006, p. 137), que diz: “a abordagem a partir da análise de redes 

sociais permite passar do nível macro ao nível micro, das estruturas sociais à ação individual”.  

Ou seja, permite-se discutir o modo como se articulam sistemas de obtenção de 

trabalho doméstico remunerado não apenas em função das mudanças na estrutura da oferta 

desses postos, ou da variada natureza dos atributos individuais das domésticas que pleiteiam, 

mas como estão associadas, como se pretende demonstrar nesta pesquisa. A configuração, a 

forma e o conteúdo das redes em que as mulheres migrantes se inserem serão o cerne da questão 

central do argumento aqui desenvolvido. Refletiremos sobre o modo como as relações são 

apresentadas, mobilizadas e negociadas nas situações de procura e indicação por trabalho, apoio 

e reciprocidade entre as domésticas migrantes internas. 

 

2.1 CAMINHO INSTITUCIONAL 

 

Durante o curso de mestrado, em que estudei as migrações de mulheres para o 

trabalho doméstico remunerado na cidade de Montes Claros/MG, as redes já apareciam como 

importante laço de apoio social para essas mulheres que vinham de comunidades rurais e 

procuravam se estabelecer na cidade. A partir daí, surgiram as inquietações que culminariam 

no projeto de doutorado: “Uma mais uma é sempre mais que duas: redes sociais de domésticas 

migrantes”. Assim, delineou-se uma questão problema de pesquisa social. Entretanto, foi 

preciso também criar uma rede de suporte acadêmico para avançar no debate sobre as redes 

sociais nos processos migratórios.  

                                                 
15 Essa teoria é aplicada aos estudos migratórios baseada na teoria da ação social proposto por Weber (1998), sendo 

que a guinada por uma ação racional leva em consideração não apenas princípios econômicos, mas, está 

intrinsecamente relacionado com as expectativas de pertencimento a um determinado grupo. Assim, nos estudos 

sobre migração, a decisão de migrar e o processo de inclusão do migrante na sociedade receptora toma corpo a 

partir das redes e das relações sociais e não como decisão individual. 
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A primeira incursão foi realizar uma disciplina isolada no Programa de Pós-

Graduação em Demografia, na Universidade Federal de Minas Gerais, – a disciplina Métodos 

Qualitativos aplicados à Demografia16, da Prof.ª Dr.ª Paula Miranda-Ribeiro, que trouxe 

proximidade com as técnicas qualitativas aplicadas ao tema da migração.  

Em seguida, houve a oportunidade de realizar um estágio de doutorado sanduíche 

em Portugal. Após realizar contato com a Prof.ª Dr.ª Sílvia Portugal da Universidade de 

Coimbra, que tem se dedicado a pesquisar redes sociais e produção do bem-estar, prontamente, 

aceitando-me. Esse estágio teve início em março de 2017 e se estendeu até 30 de outubro de 

2017. Entre as atividades propostas por Sílvia para esse período foi que eu assistisse às suas 

aulas no Programa de Mestrado e Doutorado em Sociologia, na disciplina de Redes Sociais e 

Ação Local17, de onde extraí boa parte das referências sobre as teorias e as metodologias sobre 

Redes Sociais, ancoradas em autores da Antropologia, Economia, Sociologia e da Psicologia.  

Uma outra entrada para subsidiar o caminho metodológico da pesquisa foi a 

inserção no projeto: “Do sertão para outros mundos: as redes de relações sociais nos processos 

migratórios para o trabalho do/no Norte de Minas Gerais”18, financiado pela FAPEMIG e 

CNPQ19, certificado pela resolução do CEPEX sob o nº. 215/2016, e aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa (ANEXO 1), inserido no grupo de pesquisa OPARÁ-MUTUM: Grupo de 

                                                 
16 POP 870 – Métodos Qualitativos Aplicados à Demografia I: este curso tem como objetivo analisar os métodos 

qualitativos que vêm sendo utilizados na Demografia. O curso se propõe a: (1) tratar dos aspectos teóricos 

relacionados aos métodos; (2) familiarizar o(a) aluno(a) com trabalhos que utilizam cada um dos métodos 

discutidos; (3) guiá-lo(a) na combinação de métodos quantitativos e qualitativos. 
17 Objetivos da disciplina: apresentar os principais conceitos e modelos teórico-analíticos da teoria das redes, 

discutindo a sua importância para a construção de um conhecimento interdisciplinar e para uma (re) atualização 

conceitual no interior da teoria sociológica. A unidade curricular pretende articular a discussão teórica com a 

aprendizagem metodológica, fornecendo instrumentos operacionais para a compreensão do funcionamento 

reticular dos atores sociais e o mapeamento das redes sociais. Pretende-se que a unidade curricular possibilite 

aos/às estudantes: a) a familiarização com conceitos e modelos da teoria das redes; b) a aprendizagem de 

metodologias e instrumentos de análise para o mapeamento das redes sociais e territoriais; c) a identificação de 

diferentes tipos de redes; d) a compreensão do funcionamento reticular dos atores sociais.  

Programa da disciplina: explora-se o conceito de rede, a tradição sociológica de análise das redes sociais, a 

metodologia e as aplicações na análise das redes. Exploram-se ainda alguns conceitos sociológicos centrais como 

os de comunidade e sociedade, confiança e solidariedade e coesão e integração. São também abordadas as 

perspectivas sociológicas do capital social e as suas ligações às teorias das redes e ainda a relação entre redes 

sociais e ação local.  

C.f: Disponível em: https://www.uc.pt/feuc/eea/doutoramentos/sociologia/percurso/ucrsal. Acesso em: 21 set. 

2018. 
18 Trata-se do projeto “Do sertão para outros mundos”: as redes de relações sociais nos processos migratórios para 

o trabalho do/no Norte de Minas Gerais”, já mencionado, mas, que acabou sendo denominado pelos seus 

integrantes de “Redes” e, assim, toda vez que me referir a ele será por essa denominação. 
19 Foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas com seres humanos da Universidade Estadual de 

Montes Claros-MG, conforme determina a Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de outubro 

de 1996. Aprovação CEPEX – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão nº. 020/2017. Na seção “Lugares da 

pesquisa”, detalho os municípios selecionados que fazem parte da abrangência do projeto. 
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Estudos e Pesquisas sobre Migrações e Comunidades Tradicionais do rio São Francisco/CNPq, 

coordenado pela Prof.ª Dr.ª Andrea Narciso – PPGDS/ UNIMONTES.  

Este projeto visa a estudar e analisar como ocorrem a formação e a manutenção das 

redes de relações sociais nos processos migratórios de trabalhadores(as) sertanejos(as), a partir 

da experiência de famílias que vivenciam a migração rural-urbana para o trabalho nos 

municípios de origem e em algumas capitais receptoras. Isso se dará através de metodologias 

de inserção em campo empírico feitas pelas entrevistas em profundidade e oficinas que serão 

abordadas, adiante. 

A inserção no projeto foi fundamental para a execução da pesquisa de campo, pois, 

da qualificação até a defesa, havia pouco tempo para ingresso ao campo. E como o projeto já 

estava em curso foi possível ter as primeiras experiências de campo, como a ida a Mirabela/MG 

com o auxílio de três pesquisadores(as) do projeto – Adinei Almeida Crisóstomo, Ana Flávia 

Rocha e Lilian Maria Santos – para que pudesse com segurança conhecer os lugares e os sujeitos 

que participariam da pesquisa, assim como, na elaboração das metodologias que utilizamos 

nesta tese, as oficinas e os mapas das redes sociais. 

 

2.2 CAMINHO EMPÍRICO 

 

Como aponta este estudo, nossa inserção empírica só foi possível pelas redes tecidas 

do pesquisador. O que se segue não é mera descrição procedimental sobre a inserção empírica, 

mas a intenção de evidenciar as estratégias empregadas. Essas se deram de três formas 

diferentes: a primeira, através da ida a campo com os(as) pesquisadores(as) do projeto “Redes”, 

em visitas às zonas rurais das cidades de São Francisco e Mirabela/MG20; a segunda, com a 

pesquisadora Lilian Maria Santos ao condomínio Portal das Acácias, no bairro Ibituruna, na 

cidade de Montes Claros/MG; e, finalmente, ao Centro de Referência de Assistência Social do 

bairro Village do Lago I, em Montes Claros/MG. 

A primeira ida a campo aconteceu entre os meses de março e agosto de 2017, com 

os pesquisadores(as) do projeto “Redes” que realizaram as entrevistas em profundidade. Já a 

segunda ida a campo ocorreu entre os meses de abril e maio de 2018, na ida a Mirabela/MG. 

Do caráter qualitativo deste estudo, estão embasados as entrevistas em profundidades que foram 

elaboradas de acordo com o interesse da pesquisa, mas que, no decorrer das conversas, se 

ampliaram. Foram realizadas entrevistas com domésticas migrantes oriundas dos dois 

                                                 
20 Estas cidades foram escolhidas por fazerem parte do projeto “Redes” e onde observou-se maior incidência de 

mulheres trabalhadoras domésticas. 
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munícipios mineiros pesquisados. Destaco que, na ida ao local de origem dessas migrantes, fez-

se claro para mim refletir sobre o universo urbano e rural, mesmo, eu tendo origens rurais. 

Enquanto pesquisador é uma tarefa complexa indissociável compreender as lógicas desses 

sujeitos e a formação e o desenvolvimento dessas cidades sem ter em mente o processo de 

desterritorialização21 (HAESBAERT, 1998) e as relações das dinâmicas vindas do campo.  

A terceira entrada empírica foi no ponto de ônibus em frente ao condomínio de 

casas Portal das Acácias, no bairro Ibituruna em Montes Claros/MG, durante agosto de 2018. 

Juntamente com a pesquisadora Lílian Maria Santos, durante o mês, sempre a partir das 15 

horas e 30 minutos, nos reportávamos ao ponto de ônibus em frente ao condomínio para abordar 

algumas domésticas que fossem migrantes e disponíveis para participarem da pesquisa. 

Conforme apontei, minhas investidas não eram bem-sucedidas, não sei se pelo fato de ser 

homem, branco ou jovem. A mediação foi realizada por Lílian a quem muitas domésticas se 

sentiram mais à vontade para falarem. 

Nossa ida até esse local tinha o intuito de convidá-las a participarem das oficinas 

que serão objetos de análise desta tese. Mesmo tendo pouca possibilidade de acesso a elas, tais 

conversas foram importantes para minha compreensão desse universo de trabalhadoras. Nesse 

momento, deixei que minhas percepções aguçassem meus sentidos e passei a interpretar os 

símbolos e significados daquele espaço: o ponto de ônibus. Uma das primeiras impressões foi 

a mangueira do condomínio que molhava a grama; passava bem no ponto de ônibus, muitas 

mulheres tinham seus pés molhados, não tinham como sentar no banco do ponto. Questionei: 

já que esse horário (15h30 às 16h30) é a saída dessas trabalhadoras, o condomínio não tinha 

outro horário para molhar a grama?  

Outro ponto que chamou atenção foi a indagação por parte de algumas mulheres se 

erámos fiscais do trabalho. Nesse momento, o desconforto era visível. Mesmo relatando que se 

tratava de uma pesquisa acadêmica com a finalidade de evidenciar o mercado de trabalho do 

trabalho doméstico, ainda assim, percebiam-se algumas recusas, silêncios, medos e muitas 

desconfianças. Nesse ponto, percebi que poderia haver um alto grau de informalidade. Ainda 

que fosse um condomínio considerado de “alto padrão”, algumas famílias ainda tratam as 

relações trabalhistas na informalidade. Quando questionadas sobre a Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) das domésticas, algumas disseram que: “é mais uma lei que não se 

cumpre!”. Como muitas dessas mulheres estão há anos trabalhando na mesma casa, há um 

sentimento de gratidão que obscurece as relações no trabalho. Uma fala chamou a nossa 

                                                 
21 Para esse autor as redes formam a base para a construção, manutenção, comando e estabelecimento de novos 

territórios. 
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atenção. Foi de uma senhora de 62 anos, que trabalha há anos na mesma casa e relatou que são 

os patrões quem tomam decisões para ela, e que consultaria seus patrões para poder ver a 

possibilidade de participar da nossa oficina. No dia seguinte, ela nos reportou que foi 

aconselhada a não participar.  

Finalmente, o ponto de ônibus e o ônibus que faz a linha 5801 (Foto 1) – Vila 

Sion/Vila Mauricéia – Via Ibituruna, se mostrou um caminho fértil para futuras pesquisas, já 

que para este estudo não havia mais tempo. Acompanhar os trajetos e trânsitos dessas 

domésticas através de uma abordagem etnográfica pelo espaço urbano se faz pertinente para 

entender a mobilidade feminina nas cidades e as lógicas de transporte público que acaba 

alocando linhas de regiões periféricas para regiões centrais, ou quer, onde há trabalho.  

 

Foto 1 – Ponto de ônibus do bairro Ibituruna, Montes Claros-MG, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FARIA, Guélmer Júnior Almeida de (2018). 

 

A lição que o campo nos trouxe foi de que era preciso ter construído uma rede entre 

pesquisador e pesquisadas com laços fortes. A falta de confiança, vínculos de amizades, 

esconderia o silêncio, a contestação e a negação. Em nossa pesquisa de campo, o fato de o 

pesquisador ser homem, a abordagem no local de trabalho e os dias que foram propostos para 

ir ao ponto de ônibus atuaram como um elemento complicador. 
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Nesse contexto, surgiu o interesse em criar um grupo na plataforma digital 

WhatsApp22. Pretendíamos, pelo caráter da inovação metodológica, criar um espaço de 

socialização das participantes, possibilitando interpretar as vivências, suas narrativas e torná-

las comuns. Já que em nossa sociedade, os grupos de WhatsApp funcionam com alta 

participação de grupos com graus de homogeneidade social próximas, colaborativos e é 

formado pela complementação das informações na mente da audiência, sem a ligação física 

entre as partes. A informação pode ser democratizada por seu fluxo, interativa e mutável.  

Ponderei ainda que a qualidade dos contatos estabelecidos naquele momento não 

contribuiria de maneira satisfatória para o desenvolvimento da pesquisa. Assim, com a recusa 

desse grupo, passei a estabelecer minha rede pessoal. A escolha em construir o contato com as 

domésticas por outros caminhos se deu em função de uma amiga trabalhar na Secretaria de 

Desenvolvimento Social de Montes Claros/MG. Ao propor as oficinas, ela me sugeriu o Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Village do Lago I. A partir da 

coordenadora do CRAS, fez-se o contato com as domésticas, resultando em um total de seis 

participantes. No Capítulo 4, abordo com mais detalhe como foram as oficinas. 

As oficinas de “Redes de Migração e Trabalho Doméstico” foram realizadas em 

dois dias: uma em agosto de 2018, na Universidade Estadual de Montes Claros, com apenas 

uma participante, e a outra em setembro de 2018, no Centro de Referência em Assistência 

Social (CRAS) JK do bairro Village do Lago I, com seis participantes. Na terceira parte desta 

tese, esboço os desafios dessas oficinas e a discrepância em relação à participação (Foto 2). O 

perfil dessas participantes são mulheres com idade entre 23 a 44 anos, mães, casadas e solteiras, 

de origem rural, migrantes de primeira e segunda geração, católicas, evangélicas e domésticas. 

O desenvolvimento das oficinas levou seis meses. Foi necessário planejar as atividades, 

contando com a ajuda de bolsistas de Iniciação Científica (assistentes de pesquisa) e uma 

psicóloga. E assim, realizei a oficina em setembro de 2018, contando com a ajuda dos(as) 

pesquisadores(as) do projeto “Redes”: Adinei Almeida Crisóstomo, Jaqueline da Silva 

Teixeira, Ana Flávia Rocha e Lilian Maria Santos.  

 

                                                 
22 As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC’s) são uma realidade acessível a todos os 

brasileiros. Em pesquisa sobre o uso da internet com domésticas na capital de São Paulo, a INTERNETLAB, Rede 

Conhecimento Social (2018), identificou que elas acessam a internet pelo celular mais do que a média nacional e 

do Sudeste (93%, nos dois casos), e muito menos pelo computador de mesa e notebook que a média nacional (35%) 

e do Sudeste (40%). 85% delas utilizam o celular durante o trabalho. A hipótese é de que elas usam para duas 

finalidades: monitorar a rotina de suas casas (filhos e família) e profissionalmente, com as patroas acompanhando 

a rotina das domésticas através das orientações e do monitoramento. Igualmente, a pesquisa revelou que não existe 

um envolvimento (engajamento) das domésticas, já que nenhuma delas participa de grupos de domésticas ou 

discute o assunto pela internet. 
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Foto 2 – Oficina no CRAS – Village do Lago I, Montes Claros-MG, 2018 

 

Fonte: CRISÓSTOMO, Adinei Almeida23, 2018. 

 

Nessa fase, para a realização da oficina, o contato inicial com as domésticas do 

condomínio foi de fundamental importância. A observação participante no ponto de ônibus 

trouxe algumas questões para serem exploradas nessa oficina, pois, estar presente, observar, 

ouvir reclamações, participar de ambientes nos quais as domésticas frequentam, em nosso caso, 

o ponto de ônibus, possibilitou em alguma medida fazer incursões nas histórias de vidas dessas 

domésticas migrantes. Nessa oficina do bairro Village do Lago I, havia uma expectativa das 

participantes sobretudo em relação à legislação. Isso nos chamou a atenção, pois, 

diferentemente do grupo das domésticas do condomínio, falar da PEC das Domésticas não era 

constrangimento. Entretanto, optamos por não falar da legislação, já que não se tratava de uma 

palestra24 e lançamos questões problematizadoras com base no filme Domésticas25 e em suas 

vivências. Mas também percebi que algumas só estavam ali por intermédio da obrigação das 

condicionalidades do Programa Bolsa Família que é participar dos cursos oferecidos na unidade 

de atendimento social. 

Por fim, gostaria de sublinhar o quão importante foi a inserção no campo empírico, 

pois, como salienta Nogueira (2010), o que chamamos de campo, as relações sociais, as 

regularidades, as descontinuidades, as normas, os conflitos, os imponderáveis, nos aparecem 

                                                 
23 Adinei Almeida Crisóstomo, membro do Projeto “Redes”, foi o fotógrafo em muitas idas à campo. 
24 Foi proposto à coordenadora que o pesquisador voltasse em um outro momento para proferir uma palestra sobre 

a Legislação Trabalhista das Domésticas. Esse evento encontra-se em fase de negociação.  
25 De Fernando Meirelles, em codireção com Nando Olival, 2001. Tematiza o trabalho doméstico, tendo como 

protagonistas cinco empregadas domésticas que trabalham em casas de famílias de classe média, em São Paulo, 

no ano de 2001: Roxane, Raimunda, Quitéria, Créo e Cida. Partindo deste cenário, o filme traz consigo mensagens 

simbólicas do universo doméstico. 
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como algo incongruente, uma colcha de retalhos, cabendo ao pesquisador chegar ao 

ordenamento que os atores sociais dão a eles. 

 

2.3 CAMINHO TEÓRICO 

 

Uma rede é um fato social, ou seja, uma realidade que se imporia por si mesma e 

faria sentido junto às pessoas implicadas ou uma “categoria de análise” utilizada 

exclusivamente por pesquisadores(as). Por isso, sujeitos sociais da pesquisa só vão se enxergar 

em rede com a utilização de metodologias de redes pessoais significativas. Enquanto que para 

pesquisadores(as) as redes sociais é uma categoria de análise.  

 

A rede é então simultaneamente este espaço virtual abstrato e esta pequena 

extremidade de teia considerada a partir do ponto de vista de cada um de seus 

membros. Existem, no entanto, várias maneiras de definir a rede, do ponto de 

vista dos atores ou dos pesquisadores, que em seguida precisam ser 

comparadas com as diversas abordagens intelectuais ou técnicas destes 

espaços (MAILLOCHON, 2015, p. 157-158). 

 

A rede é, portanto, um instrumento que auxilia a Sociologia a compreender o 

conjunto conectado e interdependente da sociedade, cuja existência se dá pelas relações. Uma 

rede social pode ser definida como: “um conjunto de unidades sociais e de relações, diretas ou 

indiretas, entre essas unidades sociais, através de cadeias de dimensão variável” (MERCKLÉ, 

2004, p. 4). Temos exemplos de unidades sociais e de relações, tais como: redes de amigos, de 

famílias rurais, de mulheres corredoras, de vendedoras de produtos de beleza, de acionistas, de 

ajuda mútua, de apoio de pessoas com câncer, de casas de apoio a tratamento de saúde, etc. Sua 

diferenciação reside nos diferentes conteúdos das relações e nos suportes afetivos e sociais. 

“As unidades sociais representam indivíduos ou grupos de indivíduos, tais como 

associações, empresas, países” (PORTUGAL, 2006, p. 139). Configuram-se como nós, que são 

elementos da dinâmica da interação entre os atores. Assim privilegiam-se as análises voltadas 

para as normas, conteúdos e formas que podem assumir essas relações. A partir de um 

indivíduo, chega-se a um universo de atores sociais que para ele julga serem significativos. 

Efetivamente, há um certo número de redes que Maillochon (2015, p. 157), 

 

Denomina de redes já institucionalizadas: redes de ajuda mútua (redes de 

famílias rurais), redes de círculos (prestigiadas, por exemplo de um clube de 

celebridades) e as “redes de parceiros” ou “redes de amigos” são mais 

projeções do pesquisador ao ouvir as pessoas estudadas que listam o mais 
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frequentemente uma teia sobre a qual teriam uma clara consciência e à qual 

poderiam restituir-lhe forma e consistência. 

 

Um outro tipo de rede são aquelas ligadas ao desenvolvimento tecnológico de 

comunicação interativa e multimídia, em que os atores efetivamente têm a impressão de 

pertencer a um vasto conjunto interconectado cujas bases estão sustentadas na web e da qual a 

sociedade faz uso através do consumo das tecnologias da informação e comunicação26. Mas são 

as redes egocentradas, aquelas com um conjunto de indivíduos que se conhecem e interagem 

com um determinado “alvo” (indivíduo), tendo como perspectivas a centralidade das 

participantes como caracteriza Milardo (1988), que fazem parte de nossa análise. 

Encontra-se nessa abordagem a dificuldade de identificar a totalidade dos membros 

da rede, o que leva o pesquisador a não definir uma amostragem. E, sendo assim, Portugal 

(2014, p. 69) definiu qualitativamente três tipologias de redes de relações: rede de íntimos ou 

“outros significantes”, redes de interação e redes de trocas, sumarizadas no Quadro 1 abaixo: 

 

Quadro 1 – Tipologia das redes sociais 

Tipo de rede Características Vantagens 

Rede de íntimos ou 

“outros significantes” 

Indivíduos 

considerados 

importantes pelo 

“alvo”. 

- Processo de avaliação é claro e de fácil 

compreensão; 

- Tempo; 

- Representativo; 

- Laços passivos; 

- Ligações afetivas com interações 

irregulares. 

 Redes de interação 

Indivíduos que 

interagem com base 

em uma rotina. 

- Distinção dos laços ativos que possuem 

uma importância puramente afetiva; 

- Rede de autoproteção. 

Redes de troca  

Indivíduos cuja 

probabilidade de 

trocas é elevada. 

Trocas envolvem 

maior possibilidades 

de interações. 

- Definição de critérios claros de inclusão 

dos membros; 

- Decisão sobre quem é importante; 

- A importância dos membros da rede que 

tem capacidade de dar respostas a 

diferentes expectativas e necessidades. 

Fonte: Elaborado adaptado de Portugal (2014). 

 

                                                 
26 Trata-se da sociedade em rede, mediada pela World Wide Web cuja principal ferramenta são os computadores 

portáteis, computadores de mesa, celulares, notebooks, tablets, relógios digitais, etc., cujos conteúdos gerados são 

informações.  
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Para descrição de uma relação, Maillochon (2015, p. 165) diz que: “uma das 

primeiras questões diz respeito à necessidade de definir a priori ou a posteriori a natureza das 

relações a estudar”. Assim, no que tange aos elementos da rede para discernir a coesão do grupo, 

pode ser pertinente ressaltar as relações de amizade, mas igualmente de ajuda mútua, de dons, 

de participação em ações comuns, transações monetárias, trocas de bens e serviços, transmissão 

de informações, indicação e busca por trabalho, entre outras, podendo envolver interação face 

a face ou não, que podem ser permanentes ou episódicas (PORTUGAL, 2006; 

MAILLOCHON, 2015).  

A usual e delicada tarefa de elaborar uma problemática de pesquisa esbarra na 

complexa tarefa de definir em um plano microssociológico. No caso desta pesquisa, pretende-

se analisar as redes sociais das domésticas migrantes internas, a partir de suas experiências 

individuais. A análise de redes sociais busca, segundo Mercklé (2004, p. 97), “explicar o 

comportamento dos indivíduos por meio das redes na qual eles se inserem, e explicar a 

estruturação das redes a partir da análise das interações entre os indivíduos e de suas 

motivações”.  

O objeto de pesquisa é relacional? A resposta para esta pergunta assenta-se sobre 

as críticas recebidas pelas análises de redes sociais. Mercklé (2004) julga criticamente as 

abordagens tradicionais das redes, do ponto de vista metodológico, com especial atenção ao 

modelo de díades, isto é, da relação entre dois elementos, aquela análise predominantemente 

simples (A↔A). Essa relação não extrapola os componentes de uma conexão da rede, uma vez 

que é focalizada nas características das relações interpessoais. O autor apoia-se nos trabalhos 

de Georg Simmel e Michel Forsé, que apontam a unidade relacional de análise das redes como 

é essencialmente a tríade, e afirma que a rede social é o “conjunto de relações entre os 

indivíduos, ou o conjunto de tríades” (MERCKLÉ, 2004, p. 11). 

Logo, a operacionalização das redes sociais é representada por três elementos 

fundantes para delimitar analiticamente o objeto que são os três questionamentos, baseados na 

abordagem qualitativa proposto por Portugal (2006): Quem? O quê? Como? – Quem faz parte 

das redes? Quais os conteúdos dos fluxos das redes? Quais normas regulam a sua ação? A tríade 

reverbera as relações entre os demais atores dentro do arranjo social da rede. Portanto, a análise 

de rede social será pautada em um terceiro elemento intermediário que dará suporte para a 

junção em rede.  

Neste caso, Portugal (2006, p. 141), identificou-os como laços, “que são as relações 

entre os nós da rede, podendo ter características diferentes”. As relações entre os atores, 

segundo Soares (2004, p. 109), “apresentam forma e conteúdo. O conteúdo é dado pela natureza 
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dos laços (parentesco, amizade, poder, troca de bens simbólicos ou materiais, afetiva etc.)”. 

Como Portugal (2006) evidenciou, os laços podem ser distinguidos como: positivos e negativos 

(LEMIEUX, 1999), fortes e fracos (GRANOVETTER, 1973, 1982), passivos e ativos 

(MILARDO, 1988). No Quadro 2, a seguir, sistematizam-se essas distinções. 

 

Quadro 2 – Propriedades dos laços 

Laços Propriedades dos laços Teórico 

Fortes 

Fracos 

Intensidade (emocional, intimidade), duração da rede, serviços 

recíprocos, multiplexidade (pluralidade de conteúdo). 

Granovetter 

(1973, 1982) 

Degenne e Forsé 

(1994). 

Positivos Identificação. 

Simmel (1955) 

Lemieux (1999) 

Negativos Diferenciação. 

Mistos Apresentam identificação e diferenciação. 

Neutros Sem nenhuma das propriedades. 

Indiferença Indiferentes às essas propriedades. 

Ativos Interação face a face (frequência-rotineira). 

Milardo (1988) 

Passivos Interação irregular (“pode-se contar”). 

Fonte: Elaborado adaptado de Portugal (2014). 

 

Quanto à forma da relação, compreendem-se dois aspectos básicos, de acordo com 

Soares (2004, p. 109), podendo ser: “(i) a intensidade ou a força do laço entre dois atores e (ii) 

a frequência e o grau de reciprocidade com que esse laço se manifesta”. Logo, conceitualmente, 

duas relações de conteúdo distinto podem apresentar formas e dinâmicas idênticas. Em relação 

a essa descrição, consultando seus estudos, Portugal (2014, p. 210-211) define: 

 

Nos três primeiros modelos o núcleo estruturante das redes são os laços de 

parentesco, sobretudo o parentesco restrito. Os laços fortes são construídos no 

interior da família mais próxima: nas redes encapsuladas, as relações limitam-

se a esses laços; nas redes seletivas, aos laços de parentesco acrescem outros 

laços de afinidade construídos fora da rede familiar; nas redes abertas, o 

parentesco continua a ser referência afetiva fundamental, mas a rede abre-se a 

um leque mais vasto de relações constituídas por laços fortes e fracos. Apenas 

as redes afínicas não são dominadas pelas relações de parentesco. Neste tipo 

de rede o plano expressivo é mais importante que o instrumental na construção 
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dos laços sociais. Não é a consanguinidade que funda o essencial das relações, 

mas sim os afetos e as afinidades (PORTUGAL, 2014, p. 210-211). 

 

Assim, percebe-se que é o parentesco o elemento fundante das redes e os atributos 

das relações sociais fundamentais para as ligações entre os atores sociais e a concretização da 

rede social como assevera a autora em seus estudos sobre família e produção do bem-estar. 

Quanto às normas, Martins (2010) afirma que a colonização da teoria individualista 

e do cálculo racional nas Ciências Sociais reforça a desumanização das práticas sociais e 

obscurece a possibilidade das redes sociais de traduzir os vínculos de solidariedade e dádiva 

que mobilizam os sujeitos e grupos no cotidiano. O que circula nas interações sociais é a 

manutenção dos vínculos, do reconhecimento mútuo e das transformações coletivas auferidas 

pela expressividade do sistema de reciprocidade, obrigação, igualdade, autonomia e compadrio 

das relações.  

Como já levantada a hipótese neste estudo de que as redes são fechadas com fortes 

laços de identificação, pertença e rápido acionamento, isto indica que as domésticas migrantes 

se mobilizam em torno da dádiva, reciprocidade e da troca de informação pela busca ou 

indicação por trabalho baseadas na confiança reconhecimento mútuo e no capital social. Logo, 

esses requisitos são pautados em laços sociais e em recursos sócio humanos, preconizados pelo 

capital social à maneira de autores como: Pierre Bourdieu, Robert Putnam e Nan Lin. No caso 

das domésticas migrantes, o capital social bonding alinha-se mais com a mudança e, de acordo 

com Putnam (2001), refere-se às relações entre grupos relativamente homogêneos e é similar à 

noção de laços fortes com intenso sentimento de comunidade, confiança mútua e pertença. 

Bourdieu (1998) afirma que capital social é um conjunto de relações de que o 

indivíduo ou grupo dispõe. É a forma como os sujeitos sociais o utilizam visa se posicionar nos 

espaços sociais em que estão inseridos. O acionamento que esses indivíduos realizam no 

processo migratório, antes e depois, da organização social, da confiança, das normas e sistemas, 

contribui para aumentar a eficiência do processo. Estes serão os conteúdos circulantes presentes 

nas redes dessas mulheres.  

Quando se pensa em termos de recursos ao mercado, um autor que caracterizou o 

capital social em termos de perdas e ganho é Nan Lin, que define capital social como 

“investimento nas relações sociais com proveitos esperados de mercado” (LIN, 2001, p. 19). 

Para ele, essa teoria se interessa pelo jogo das ações individuais e das posições sociais no 

processo de capitalização. Nessa modelização do capital social em relação aos proveitos 

esperados, Nan Lin aponta que a posição na estrutura social em que os indivíduos estão 
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inseridos influencia mais do que a sua própria posição dentro de uma rede de relações sociais. 

Lin (2001, p. 75) postula seis teses expostas, a seguir:  

 

1. Quanto melhor a posição de um indivíduo na estrutura social, maiores serão 

suas chances de ter acesso e de poder utilizar-se do capital social eficaz.  

2. Quanto mais forte o elo à rede, mais oportunidades há de que o capital social 

correspondente afete positivamente o sucesso da ação considerada.  

3. Quanto mais fraco o elo, melhor é o capital social ao qual ele dá acesso.  

4. Quanto mais os indivíduos estiverem próximos de pontes – entendidas 

como o elo que liga diferentes meios sociais –, em uma rede, melhor será seu 

capital social.  

5. O poder de uma posição (em termos de sua proximidade a uma ponte) 

depende do diferencial de nível, dentro da estrutura social, entre as 

extremidades dessa ponte.  

6. Os efeitos do capital social são limitados às extremidades da hierarquia 

social (o topo e a base). 

 

A questão que se coloca nesta pesquisa é “o que é que minha rede de relações pode 

fazer por mim?”. A pergunta será respondida com base no acesso e uso dos recursos e a posição 

estratégica que, segundo Portugal (2006), pode ser verificado pela desigualdade, capitalização 

e efeitos, como no modelo proposto por Lin (2001), além dos atributos e vínculos que circulam 

na rede. 

Esta pesquisa cumpre informar também sobre um outro tipo de capital que Busse, 

Izaguirre e Vasquez (2014) e Garip (2008) designam de capital migratório, acionado 

principalmente pelas domésticas migrantes, consideradas “catalisadoras das relações” 

(PORTUGAL, 2014). Seria a capacidade de mobilizar e gerir os recursos necessários na rota 

migratória. Nesse sentido, Busse, Izaguirre e Vasquez (2014) dizem que são constituídos dois 

tipos de componentes distintos: um dos componentes é o conjunto de recursos diretamente 

associados com a adesão em uma rede social, como família, amigos, conhecidos, compatriotas, 

ex-migrantes (tais como recursos, informações da cidade, do bairro, da rua, etc.). O outro 

componente é o conjunto de recursos associados com a sabedoria para agir no contexto 

migratório, algo como um know-how27 da migração. Assim, esse componente pode ser dividido 

em dois tipos de conhecimento: o adquirido antes de iniciar a migração e o adquirido após a 

migração, o que torna cíclico o processo em rede (BUSSE; IZAGUIRRE; VASQUEZ, 2014). 

Garip (2008) decompôs o capital migratório em três níveis: capital social migrante 

em recursos (informações sobre a assistência à migração), fontes (migrantes anteriores) e 

destinatários (potenciais migrantes). Os indivíduos tornam-se mais propensos a migrarem se os 

                                                 
27 O termo significa transmitir algum conhecimento vivido na prática. Algumas mulheres migrantes que 

trabalharam como domésticas repassam informações que se traduzem em confiança e reciprocidade. 
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recursos de capital social dos migrantes forem maiores e mais acessíveis. Assim, o apoio social 

através das redes e os condicionantes sociais das redes pessoais promovem a integração dessas 

migrantes. Portanto, são as redes sociais pessoais que atuariam na migração. Conforme 

Meneses (2007, p. 27), “estas estão estabelecidas também enquanto interações entre seus 

membros. Estas interações se caracterizam, além dos vínculos, da comunicação e das relações, 

pela organização ao redor do fazer, de estruturar o tempo e o modo como este se utiliza”.  

Assim, permite-se que as relações sociais deem sentido a suas vidas que nelas 

participam, favorecendo a construção de suas identidades, propiciando a sensação de que estão 

ali para alguém, que tem os recursos necessários para dar conta de diversas tarefas e dar suporte 

social nos processos migratórios (MENESES, 2007). Portanto, atributos, relações e trajetórias 

das domésticas migrantes internas vão depender das diferenças e características pessoais com 

as quais construíram e mantiveram seus vínculos, como cada uma delas mobilizou sua rede de 

relações e outras variáveis de acordo com o ciclo de vida e suas trajetórias. 

 

2.4 QUEM SÃO AS PARTICIPANTES DA PESQUISA? 

 

Uma das questões que inspiram nossos esforços para ser respondida nos diz sobre 

as participantes desta pesquisa: quem são as domésticas migrantes internas no Brasil? Qual o 

sentido que elas atribuem a essas práticas (ser doméstica)? Qual a perspectiva desses sujeitos 

em relação as suas motivações (busca por trabalho doméstico e migração enquanto projeto de 

melhorar de vida)? Para responder a essas indagações é preciso pensar sobre as relações entre 

as práticas, poder, subjetividade e contextualização do que é ser doméstica migrante no Brasil. 

O contexto do universo das domésticas é marcado pela dívida social da sociedade 

escravista e patriarcal do século XIX. De acordo com Ferreira (2010, p. 340), “no Brasil o 

emprego doméstico vem de longa tradição, desde o período colonial, com mão de obra africana 

escravizada. No século XX permaneceu como importante campo de emprego de mulheres, 

marcado por grande informalidade”. Atualmente, em relação aos aspectos legais, entrou em 

vigor a Proposta de Emenda Constitucional PEC das domésticas” – Lei complementar nº 150, 

de 1º de junho de 201528. Evidentemente esse marco legal traz um importante mecanismo de 

fiscalização do trabalho doméstico. No entanto, a natureza íntima e domiciliar do próprio 

trabalho o impede que seja monitorado. Sem dúvida, é uma correção histórica tardiamente 

                                                 
28 Dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico; altera as Leis no 8.212, de 24 de julho de 1991, no 8.213, de 24 

de julho de 1991, e no 11.196, de 21 de novembro de 2005; revoga o inciso I do art. 3o da Lei no 8.009, de 29 de 

março de 1990, o art. 36 da Lei no8.213, de 24 de julho de 1991, a Lei no 5.859, de 11 de dezembro de 1972, e o 

inciso VII do art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro 1995; e dá outras providências. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20150-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20150-2015?OpenDocument


48 

reconhecida uma vez que, por décadas, legitimaram-se as desigualdades entre trabalhadores(as) 

domésticos(as) e outras categorias. No entanto, para este estudo é importante sinalizar que a 

regulamentação tem suas deficiências e que, muito embora se tenha uma garantia legal dos 

direitos trabalhistas, isso não implica em processos de redução das desigualdades sociais 

relacionadas às domésticas. E a soma dessas desigualdades reverbera em outras questões, tais 

como raça, classe, ser migrantes, etc. Assim, para melhor entender esse ganho legal, é preciso 

verificar com o tempo quais as reais modificações que foram contempladas. 

Quanto às suas práticas e subjetividades, Girard-Nunes e Silva (2013) apontam a 

defasagem entre o que a lei prescreve e a realidade do trabalho, exigindo atenção às diversas 

racionalidades presentes neste mercado de trabalho e que frequentemente colocam em xeque 

os avanços da sociedade na luta por maior equidade. Um ponto importante neste estudo, e que 

coaduna com nossas análises, é o fato de os autores chamarem a atenção para os mercados e 

como eles funcionam através das relações de confiança e da articulação em redes. Em estudo 

realizado em 2003 sobre o setor informal, a partir da análise de várias categorias profissionais 

e das lógicas de ação estabelecidas com vistas à obtenção de emprego, notou-se que as regras 

que regem essas relações são baseadas em valores eminentemente subjetivos, como, por 

exemplo, a confiança.  

Nesse sentido, os mercados são construções subjetivas, não somente no processo 

de gestão, mas ainda em sua concepção, pois a própria dinâmica do mercado depende de normas 

outras que a simples relação entre oferta e demanda. A busca por diaristas ou domésticas, no 

mercado em que as relações sociais são fundamentais para seu entendimento, não se formam 

com base nas mesmas regras que caracterizam os mercados de bens de massa e indiferenciados 

(GIRARD-NUNES; SILVA, 2013). 

Merece uma atenção especial analisar o nexo entre fluxos migratórios e 

modalidades de prestação de cuidados. No Brasil, o local de prestação dos cuidados têm sido 

os domicílios particulares. O perfil étnico é composto por mulheres negras (67%, segundo o 

PNAD de 2014), migrantes e ainda pesam sobre essas mulheres a informalidade das relações 

trabalhistas. O trabalho doméstico remunerado no Brasil é presente em todo o território 

nacional, ocorrendo de forma concentrada no ambiente urbano e nos estados com maior 

concentração populacional. No caso do volume de domésticas por estados da Federação, quase 

metade delas (45,8%) encontra-se em três estados da Região Sudeste: São Paulo (23,9%), Minas 

Gerais (11,6%) e Rio de Janeiro (10,3%), sendo que só em São Paulo são 1,5 milhões de 

domésticas (M. COSTA, 2017). 
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Em 2018, segundo dados do DIEESE (2019) após o recente período em que o país 

viveu uma crise econômica profunda e com a crescente desregulamentação das leis trabalhistas, 

o trabalho doméstico voltou a crescer nas capitais dos Estados de São Paulo, Bahia e no Distrito 

Federal29. Esse aumento do trabalho doméstico em São Paulo, alterou a parcela do segmento 

no total de ocupadas (de 13,3%, em 2017, para 14,5%, em 2018), passando de quarta para 

terceira maior proporção entre os setores de atividade analisados em contingentes de ocupadas 

na atividade. Em 2018, no entanto, as diaristas ultrapassaram as demais proporções, com 42,1% 

do total de trabalhadoras domésticas (DIEESE, 2019). Nas regiões Norte e Jequitinhonha/ 

Mucuri do Estado de Minas Gerais, chama atenção o maior grau de informalidade do trabalho 

doméstico: as domésticas mensalistas sem carteira assinada representam mais da metade dessas 

trabalhadoras (IDHM, 2013). No entanto, 

 

[...] em função do histórico de subordinação, da falta de capacitação 

profissional e formação educacional, que constituem alguns dos aspectos da 

vulnerabilidade social em que estão inseridas as domésticas no país, estas 

enfrentam a autonomia em uma significativa desvantagem social (M. COSTA, 

2017, p. 189). 

 

Dessa forma, o trabalho doméstico tem se caracterizado por ser exercido por 

mulheres de baixa escolaridade, negras, mais velhas e com maiores responsabilidades na 

condução de suas próprias famílias: nas quais a proporção de mulheres chefes aumentou 

consideravelmente (de 15,1%, em 1992, para 41,8%, em 2018). Chama atenção o fato de 87,8% 

das mensalistas sem carteira assinada não terem contribuído para a previdência social, em 2018. 

Situação semelhante é verificada entre as diaristas: 79,1% delas não contribuíram para a 

previdência, no mesmo período (DIEESE, 2019). 

Quanto às relações de poder, Kofes (1990) chama atenção para a hierarquia das 

relações de gênero presente no encontro entre patroas e domésticas. A ênfase recai “nos atores 

concretos e suas interações, nos lugares que esses atores ocupam, e as relações que combinam 

o que se supõe separado”. Ainda segundo o autor, “[...] as relações entre classes e culturas 

diferentes e desiguais supõem relações políticas, mesmo quando se dão no que se designa 

privado” (KOFES, 1990, p. 93-94). Uma mulher de classe alta ou média subordinando uma 

outra mulher de classe inferior. As relações de poder tendem a ser mera reprodução da 

                                                 
29 O DIEESE, até junho de 2019, ainda não havia finalizado os dados do emprego doméstico para as demais regiões 

do Brasil. Para este estudo, os dados da capital paulista se fazem pertinentes. Disponível em: 

https://www.dieese.org.br/sitio/buscaDirigida?itemBusca=&comboBuscaDirigida=TEMA%7Chttp%3A%2F%2

Fwww.dieese.org.br%2F2012%2F12%2Fdieese%23T356953945. Acesso em: 20 mai. 2019. 

https://www.dieese.org.br/sitio/buscaDirigida?itemBusca=&comboBuscaDirigida=TEMA%7Chttp%3A%2F%2Fwww.dieese.org.br%2F2012%2F12%2Fdieese%23T356953945
https://www.dieese.org.br/sitio/buscaDirigida?itemBusca=&comboBuscaDirigida=TEMA%7Chttp%3A%2F%2Fwww.dieese.org.br%2F2012%2F12%2Fdieese%23T356953945
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sociedade patriarcal baseada em quem manda e quem obedece, uma desigualdade constitutiva 

onde afetividade, confiança e distanciamento se mesclam e expressam as entrelaçadas relações 

do trabalho doméstico. 

Depois de acentuadas as dimensões das participantes desta pesquisa, foca-se na 

objetividade do universo empírico: quais domésticas migrantes entrevistar? Whyte (2005), ao 

estudar um bairro, realizou contatos iniciais que propiciaram dinâmicas de interação, inserindo-

se em seu campo empírico. Esse trabalho demonstra a importância de se obter apoio de 

indivíduos já inserido no grupo a ser estudado a fim de aumentar a rede de contatos iniciais, 

principalmente, no caso de pesquisas nas quais inicialmente não se conhece muito bem as 

pessoas importantes a serem abordadas.  

O referido autor afirma que reconhecera o que ele nomeia como “indivíduos-chave” 

(WHYTE, 2005), ou seja, indivíduos que poderiam ampliar sua rede de contatos, fornecer 

nomes específicos que detivessem influência no local, facilitando sua entrada nos mais diversos 

grupos sociais do referido bairro. Nesta lógica, as dificuldades se impõem com maior acuidade 

quando refletimos não somente sobre a população de indivíduos, mas sobre o conjunto de suas 

relações, ou ainda sobre as redes (MAILLOCHON, 2015). Como nesta pesquisa, as 

dificuldades estão relacionados aos contornos desses atores sociais, as domésticas migrantes, 

mas também as possibilidades de acesso a esta. Então, como localizá-las? 

A partir da inserção empírica, identificamos duas redes de circuitos migratórios: do 

bairro Village do Lago I e de zonas rurais de dois municípios mineiros de Mirabela e São 

Francisco. No Quadro 3, a seguir, definimos essas duas redes do ponto de vista de suas 

características migratórias, ocupação, redes da/na migração e sua espacialidade. Para atingir os 

objetivos propostos nesta tese, adotei a metodologia do Mapa da Rede Pessoal Significativa30, 

propondo investigar as redes pessoais das domésticas migrantes. Essa investigação procura 

conhecer como se forma a rede de relações sociais para dar suporte a esse processo migratório 

que se vincula à busca (ou indicação) por trabalho.  

 

  

                                                 
30 Proposto por Carlos Sluzki (1997).  
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Quadro 3 – Características das duas redes pesquisadas 

Redes Características 

Rede de domésticas do 

bairro Village do Lago I 

– Montes Claros/MG. 

- Etapa migratória cumprida. 

- Experiência migratória (“sucesso”). 

- Trabalho doméstico (mensalistas, diaristas). 

- Redes de suporte social (redes pessoais, dádiva e reciprocidade). 

- Espaço: Bairro. 

 Rede de domésticas de 

munícipios 

circunvizinhos a Montes 

Claros/MG. 

- Em fase migratória. 

- Migração de retorno (fracasso e esperança), rotatividade. 

- Trabalho doméstico (diaristas). 

- Redes de apoio social migratória (Capital social).  

- Espaço: Capitais (Belo Horizonte, São Paulo e Brasília). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Pretendíamos não só conhecer um pouco da migração feminina no norte de Minas 

Gerais, procurando saber o que a caracteriza, mas desenvolver igualmente conceitos e 

paradigmas que existem sobre a rede de migração feminina para o trabalho doméstico. Ou seja, 

desejamos que o nosso trabalho empírico, a partir de uma abordagem conjugada entre análise 

estrutural e compreensiva, possa contribuir para entender um fenômeno social complexo não 

como um apêndice à temática da migração feminina, mas sim, integrado aos processos de 

migração. As possibilidades de reconstituir uma rede total, de acordo com Maillochon (2015), 

são muito mais reduzidas quando os indivíduos são enumeráveis, mas dificilmente localizáveis, 

já que estão espalhados sobre um vasto território, como no caso deste estudo em que os sujeitos 

sociais são mulheres, domésticas e migrantes. 

Os estudos relacionais sobre uma categoria de pessoas, no caso, domésticas 

migrantes internas, buscam menos descrever como as representantes deste grupo social são 

conectados entre si do que compreenderem em qual tipo de redes amigáveis, sociais, 

profissionais, elas são inscritas. Nesta situação, privilegia-se a descrição da “rede egocentrada”: 

“a reconstituição do conjunto (ou de uma parte) do entorno de cada um dos indivíduos da 

amostra tomada separadamente” (MAILLOCHON, 2015, p. 163). 

As participantes da pesquisa são mulheres escolhidas por informantes chaves, 

famílias de origem e através dos testemunhos dos pesquisados. A construção das características 

das participantes obedeceu aos critérios: mulheres migrantes, com cinco anos ou mais de 

residência no local de destino, e que estão empregadas no trabalho doméstico com ou sem 

carteira assinada, com idades compreendidas entre 18 e 30 anos, dos 30 aos 44 anos, dos 45 aos 

59 anos e 60 anos ou mais. Procurou-se também estratificar os grupos entre as que possuem 

filhos(as) e as que não possuem. Quanto ao nível de escolaridade, com Fundamental 
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incompleto, Fundamental completo ou cursando Ensino Superior. Adota-se como variáveis: 

idade, profissão com ou sem carteira assinada, conjugalidade, parentalidade, localização 

geográfica e maternidade (Quadro 4). 

Esclarecemos, por fim, que os nomes das participantes foram modificados para 

que se mantivesse respeito à confidencialidade e sigilo das informações, para evitar 

constrangimentos e assegurar a confiança delas nos resultados de pesquisa. As falas foram 

transcritas em itálico sem correção de português objetivando destacá-las e dando voz ativa para 

as participantes. 

 

Quadro 4 – Características sociodemográficas das entrevistadas das duas redes 

Redes 
 

Características 

Rede de domésticas do 

bairro Village do Lago I 

– Montes Claros/MG. 

- Nomes: Hortência, Rosa, Magnólia, Margarida, Violeta e Irís. 

- Idades: 23 a 44 anos. 

- Cor/raça: três negras e três brancas. 

- Escolaridade: cinco com Fundamental Incompleto e uma com 

Ensino Médio. 

- Doméstica com ou sem carteira. 

- Estado civil: cinco casadas e uma solteira. 

- Maternidade: cinco com filhos e uma sem filho. 

Redes de domésticas de 

municípios 

circunvizinhos a Montes 

Claros/MG. 

- Nomes: Marinalva, Carmélia, Cleide, Denise, Cecília e Amélia. 

- Idades: 40 a 58 anos. 

- Cor/raça: 4 negras e 2 brancas 

- Escolaridade: cinco com Fundamental Incompleto e uma com 

Ensino Médio. 

- Doméstica sem carteira. 

- Estado civil: duas casadas e quatro solteiras. 

- Maternidade: todas com filhos. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

2.5 LUGARES DA PESQUISA 

 

2.5.1 O bairro Village do Lago I 

 

Um dos lócus de pesquisa eleito foi o bairro Village do Lago I, na cidade de Montes 

Claros-MG, pela facilidade de acesso31 e com elevada população, em sua maioria, de baixo 

poder aquisitivo. Sua formação histórica teve início na década de 1970, originária de um 

loteamento rural. Nessa época, o bairro ainda não tinha ligação com a mancha urbana de hoje. 

O Village do Lago I, segundo Silveira (2016), foi um loteamento regular aprovado pelo poder 

                                                 
31 No capítulo 4 é descrito como se deu o acesso a essa rede. 
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público municipal, na década de 1980, em que a maioria dos lotes foram comercializados. Esse 

fato atraiu muitos imigrantes na busca por trabalho de várias cidades circunvizinhas e da zona 

rural de Montes Claros-MG. 

Chamou atenção, também, nos estudos de Silveira (2016), a maior presença do sexo 

feminino referenciada na sua pesquisa. Em grande parte, essas mulheres são, em função da 

composição familiar, “do lar”, domésticas, diaristas e que acumulam a função de provedora da 

casa e responsável pelas questões burocrático-legais dos membros da família. Quando se analisa 

a escolaridade das domésticas com Ensino Fundamental incompleto, estas representam 56%, 

seguidas pelo número das que possuem Ensino Fundamental completo, 22%. Assim, essa 

expressão da baixa escolaridade resulta em ocupações que exigem menor grau de qualificação, 

principalmente do setor de serviços quando se refere às exigências do mercado de trabalho 

(SILVEIRA, 2016). 

Outro aspecto relevante é em relação à ocupação e à forte presença de trabalhadores 

do setor de serviços. Silveira (2016) notou que a maior parte das profissões e ocupações 

informadas estão na área de Trabalhadores dos Serviços (48%) e Trabalhadores da Indústria 

Extrativa e da Construção Civil (25%). No primeiro, destacam-se os(as) empregados(as) 

domésticos(as) (empregadas domésticas, faxineiras, diaristas, babás, outros), correspondendo a 

53% dos representantes desse grupo principal e 25% do total de pessoas que informaram 

ocupação/ profissão. Os homens ocupam as profissões de pedreiro e servente de pedreiro. 

Em relação à migração, encontramos moradoras com local de origem de várias 

cidades vizinhas a Montes Claros, mas, sobretudo, das zonas rurais. Silveira (2016) revela que 

42% dos(as) moradores(as) são originários(as) de municípios do Norte de Minas Gerais, com 

destaque para Brasília de Minas (105 km), Capitão Enéas (63 km), Francisco Sá (52 km), 

Janaúba (135 km) e São João da Ponte (109 km). 

Finalizando, na escolha do bairro Village do Lago I como local da pesquisa, 

atentamos para a dependência de programa sociais. Para Silveira (2016), 78% dos(as) 

entrevistados(as) tem acesso a algum tipo de programa social. Isso demonstra que grande parte 

das famílias tem sua fonte de renda ligada à transferência do Estado, evidenciando a 

vulnerabilidade social presente no bairro. 

 

2.5.2 Municípios circunvizinhos 

 

O sertão do norte de Minas Gerais, também é conhecido como Região Mineira do 

Nordeste. Paula (2003) assevera, a partir de dados da Fundação João Pinheiro, que o Norte de 
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Minas é composto de três regiões: 1) Bacia do São Francisco, que envolve sete unidades da 

federação e alguns municípios do Norte de Minas; 2) Vale do São Francisco, que abrange parte 

da região Nordeste, parte do Polígono das Secas e parte da região Sudeste; 3) Semiárido 

Brasileiro, que compreende o Polígono das Secas. 

A mobilidade populacional dos sertanejos definem seus modos de vida, meios de 

vida e temporalidades. Assim, ao eleger os lócus de onde impulsionam as redes sociais da 

migração, é preciso contextualizar esses lugares de origem. Trata-se de uma região que atua 

como polo migratório, tanto interno quanto externo, seja na recepção ou na expulsão. Esse 

crescimento tem sido visto de forma acentuada em número de habitantes e em atividades 

econômicas, sobressaindo-se no setor de comércio, educação, saúde e prestação de serviços. 

Vimos no Norte de Minas Gerais, especificamente nos municípios de São Francisco e Mirabela, 

exemplos de espaços privilegiados para esse movimento migratório. 

Outro fato que notamos destes municípios é a evolução da desigualdade de renda. 

Na Tabela 1, abaixo, apresenta-se um indicador de desigualdade de renda para os dois 

municípios pesquisados, que é o Índice de Gini32. No que concerne a São Francisco, a 

desigualdade de renda aumentou em 2000, chegando a 0,61, e, em 2010, reduziu para 0,55. Em 

Mirabela, houve redução da desigualdade de renda de 0,56, em 1991, para 0,48, em 2010. Esses 

dados refletem os investimentos do governo federal nas transferências realizadas por algum tipo 

de política pública. 

 

Tabela 1 – Índice Gini, São Francisco (MG) e Mirabela (MG), 2013 

Município 1991 2000 2010 

São Francisco 0,53 0,61 0,55 

Mirabela 0,56 0,56 0,48 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2013). 

 

Embora a pobreza seja reflexo das crescentes desigualdades de renda, no Norte de 

Minas Gerais e Nordeste brasileiro, verifica-se que a pobreza é predominantemente rural. Esses 

dois municípios têm valores que permitem verificar as diferenças das condições de vida da sua 

população e de como é necessário ampliar as políticas públicas. 

                                                 
32 É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos 

dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total 

igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma 

só pessoa ou parte da população detém toda a renda do lugar. 
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O município de Mirabela, segundo dados do IBGE (2010), possuía uma população 

de 13.042 habitantes. São Francisco (Mapa 1), à época, continha uma população de 53.828 

habitantes. Em termos migratórios, Fonseca (2015) constatou que São Francisco é um dos 

municípios que mais tem emigrantes, 11.206 pessoas emigraram no ano de 2010 (Tabela 2).  

 

Mapa 1 – Localização do município de São Francisco/MG 

 
Fonte: MARQUES, Samuel Carlos S. (2019). 
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Tabela 2 – População total, por Gênero, Rural/Urbana – Municípios de São Francisco (MG) e Mirabela (MG), 2013 

Município População 
População 

(1991) 

% Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% Total 

(2010) 

São Francisco 

População total 46.024 100 51.497 100 53.828 100 

População residente masculina 23.281 50,58 26.228 50,93 27.278 50,68 

População residente feminina 22.743 49,42 25.269 49,07 26.550 49,32 

População urbana 19.277 41,88 27.835 54,05 34.204 63,54 

População rural 26.747 58,12 23.662 45,95 19.624 36,46 

Mirabela 

População total 11.835 100 12.552 100 13.042 100 

População residente masculina 6.030 50,95 6.393 50,93 6.629 50,83 

População residente feminina 5.805 49,05 6.159 49,07 6.413 49,17 

População urbana 7.727 65,29 9.476 75,49 10.028 76,89 

População rural 4.108 34,71 3.076 24,51 3.014 23,11 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2013). 
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O município de Mirabela (Mapa 2) possui 1.410 pessoas. Nota-se que as populações 

residentes femininas de ambos os municípios não registraram aumento, mantendo-se em média 

em 49%, conforme a Tabela 2 apresentada. Esses dados devem ser interpretados levando-se em 

conta a estimativa populacional dos municípios – quanto maior o número de habitantes maior 

é a propensão em migrar. As populações rurais desses dois munícipios apresentam percentual 

maior que em muitos munícipios brasileiros. 

 

Mapa 2 – Localização do município de Mirabela/MG 

 

Fonte: MARQUES, Samuel Carlos S. (2019). 

 

No que se refere ao grau de instrução dos(as) emigrantes, em geral, prevalecem 

indivíduos sem instrução ou com Ensino Fundamental incompleto. Quanto ao sexo dos 

emigrantes do Norte de Minas, 50,28%, do sexo feminino, e 49,72%, do sexo masculino, de 

acordo com Fonseca (2015). 

Um outro quesito que nos chamou a atenção foi o IDHE33 dos municípios do Norte 

de Minas para Fonseca (2015), reforçando a necessidade de maior investimento em educação, 

                                                 
33 O IDH-E (Índice de Desenvolvimento Humano Educação) é obtido a partir da taxa de alfabetização e o número 

médio de anos de estudos convertidos em índices. 
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pois esse índice continua a ser muito aquém do ideal. O abandono da escola no Ensino 

Fundamental é característico de famílias de menor poder aquisitivo, o que, consequentemente, 

auxilia que os adultos não tenham qualificação profissional.  

 

2.6 ENTRE A CONSTRUÇÃO DO CORPO ATRAVÉS DE DADOS RELACIONAIS E 

ESTRUTURAIS 

 

Para a análise de redes sociais, as primeiras questões que emergem são: como 

descrever uma relação? Como medir ou formalizar uma relação? E os modos de coleta? Para 

responder a essas perguntas, recorremos aos estudos de Soares (2004), em que se analisam as 

oposições entre interacionistas (subjetivistas) e os estruturalistas (objetivistas). Para o autor,  

 

Os interacionistas privilegiam a experiência vivida dos indivíduos, reduzem o 

funcionamento da sociedade às interações e procuram entender o que essas 

interações significam para a construção mental e prática das realidades sociais. 

Nessa perspectiva, o real seria o que as pessoas definem como tal, isto é, o 

mundo social é reduzido às representações que dele fazem os agentes, e então 

a tarefa da ciência social consistiria em produzir uma explicação das 

explicações produzidas pelos sujeitos sociais (SOARES, 2004, p. 110). 

 

Assim, as pesquisas relacionais procuram explorar um tipo de vínculo, seja, 

amizade, amor, vizinhança, origem. Segundo Maillochon (2015), elas buscam a priori dar 

conteúdo às diferentes formas de relações e a evidenciar sua importante variação social, quer 

se trate de amigos, de vizinhos, ou ainda outros.  

Neste estudo, a concepção relacional das relações nas redes sociais das domésticas 

tende a focar os sujeitos sociais dentro de um sistema social estendido a outros sujeitos, sendo 

importante para as domésticas ter como referência na tomada de decisão e como manifesta os 

padrões relacionais entre os sujeitos e os nós. Quanto aos estruturalistas, Soares (2004, p. 110) 

diz que: 

 

O estruturalismo alinha-se contra a interpretação da realidade como devir, 

desenvolvimento ou progresso; concebe essa realidade como um sistema 

relativamente constante e uniforme de relações. O sistema não é, porém, 

considerado estático; essa vertente teórica subordina a concepção diacrônica 

do mundo social à sincrônica e admite que as transformações nas relações 

constitutivas de um sistema são oscilações em torno dos limites dados pelo 

próprio sistema. E mais, o estruturalismo afirma a prioridade das estruturas 

sociais em relação às escolhas individuais; deduz as ações e interações sociais 

da estrutura, isto é, percebe a estrutura social como um conjunto de padrões 

de relacionamento dotado de existência própria e independente dos indivíduos 

ou grupos que nela ocupam posições. Os estruturalistas buscam apreender 
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relações objetivas, sem considerar as consciências e vontades individuais; 

entendem, portanto, que a vida social deveria ser explicada, como dizia 

Durkheim, não pela concepção que fazem dela os agentes, mas pelas causas 

profundas que escapam à consciência. 

 

Nas pesquisas relativas às estruturas, ou nas quais as relações comportam um 

alcance explicativo, frequentemente emprega-se uma definição a priori dos vínculos menos 

animadores. Assim, para discernir a coesão de um grupo, pode ser pertinente ressaltar as 

relações de amizade, mas igualmente de ajuda mútua, de dons, de participação em ações 

comuns, sem, no entanto, ater-se aos detalhes que tais intercâmbios pressupõem. 

Frequentemente, estes estudos negligenciam a diversidade social do conteúdo dos vínculos, 

favorecendo, assim, uma construção do corpo mais ampla dos dados relativos à estrutura 

(MAILLOCHON, 2015).  

Portanto, para ambas as abordagens no debate sobre as análises de redes sociais, 

tem-se a articulação entre perspectivas estruturais e individuais, embora, haja divergências entre 

elas que se revelam ao longo dos seus marcos epistemológicos (SOARES, 2004). De acordo 

com Lemieux e Ouimet (2012, p. 33), “em análise estrutural o objetivo é analisar as relações 

entre os atores e não tanto entre variáveis. Trata-se da principal diferença entre análise 

relacional e análise estrutural”. 

Igualmente, Portugal (2006) reitera que a análise estrutural das redes se baseia na 

premissa de que estas têm uma realidade própria, no mesmo sentido em que os indivíduos e as 

relações a têm, pelo que sua influência não pode ser reduzida ao simples efeito de 

constrangimentos normativos, atributos pessoais ou efeitos cumulativos de múltiplas 

interações. Esta análise “relacional” permite estudar o modo como os indivíduos são 

acondicionados pelo tecido social que os envolve, mas, também, os modos como eles o usam e 

modificam consoantes os seus interesses.  

Para uma mensuração ou formalização da relação, geralmente supõe-se uma 

definição de um determinado número de suas propriedades. Assim, o cuidado do pesquisador é 

perceber a multiplicidade das dimensões e qualificar seus tipos de vínculos. E aqui merece 

atenção o que Mitchell (1974) denominou de “multiplexidade”, isto é, o fato de duas pessoas 

serem religadas por uma pluralidade de vínculos: serem parentes, frequentar a mesma igreja, 

serem vizinhos, etc.  

Finalmente, definir os vínculos nas abordagens egocentradas relacionado às redes 

sociais na migração torna-se mais fácil de compreender a partir de uma perspectiva micro. Essas 

abordagens estendem-se no máximo a três elementos sem contato direto e seu objetivo é 
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caracterizar as trajetórias individuais das domésticas migrantes, a fim de verificar se as relações 

interpessoais sofrem ou não constrangimentos (FAZITO, 2002).  

Assim, a análise estrutural não dá conta de explicar os discursos e ideologias de 

todos os aspectos das transações econômicas e dos processos políticos. “Porém, o que ela 

permite esclarecer ao nível da lógica das relações sociais, um domínio há muito negligenciado 

nas ciências humanas, ensina-nos que estas relações estão mais presentes do que aquilo que se 

julga nos processos em que participam os atores sociais” (LEMIEUX; OUIMET, 2012, p. 116). 

Portanto, nesta pesquisa, concatena-se a perspectiva interacionista vinculadas às histórias dos 

sujeitos pesquisados e adota-se uma ferramenta técnica de análise estrutural para espacializar 

as redes sociais. Mas, não é nosso objetivo fazer uma análise estrutural tal qual os estruturalistas 

propõem.  

Em relação aos modos de construção do corpos de dados, dois componentes 

metodológicos se abrem como possibilidades de aplicação: o mapa da rede pessoal significativa 

e os sociogramas gerados pelo software Gephi 0.9.2. A elaboração dos grafos34 baseou-se na 

preparação dos dados referentes aos nós e as relações entre si, para posteriormente finalizar a 

representação visual. Para a rede do circuito interno, foi utilizado o Mapa da Rede Pessoal 

Significativa e, para a rede do circuito intraestadual (dos dois municípios), a utilização dos 

sociogramas gerados pelo software Gephi 0.9.2. 

 

2.7 MÉTODOS, TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

A partir da necessidade das informações mencionadas, a construção do corpo de 

dados foi realizada por meio dos seguintes instrumentos: estudos exploratórios (pesquisa e 

análise bibliográfica, pesquisa documental); aplicação de questionário previamente estruturado 

“gerador de nomes” (PORTUGAL, 2014); entrevistas em profundidade (WEISS, 1994); e 

observação participante (WHYTE, 2005) com anotações em diário de campo. As escolhas dos 

instrumentos influenciam os métodos de recolha e análise. Quivy e Campenhoudt (1998) dizem 

que eles são normalmente complementares e devem, portanto, ser escolhidos em conjunto, em 

função dos objetivos e da hipótese de trabalho. “O importante é que o investigador tenha uma 

visão geral do seu trabalho e não preveja as modalidades de nenhuma destas etapas sem se 

interrogar constantemente acerca das suas implicações anteriores” (QUIVY; 

CAMPENHOUDT, 1998, p. 185). Do ponto de vista empírico, as domésticas migrantes foram 

                                                 
34 É a representação gráfica de uma rede interativa. 
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escolhidas por indicação de informantes chaves, famílias de origem e através dos testemunhos 

das pesquisadas.  

Em geral, as pesquisas sobre redes sociais são elaboradas através de entrevistas in 

lócus, o que, para Maillochon (2015, p. 168), “permitem ao mesmo tempo definir as 

participantes alvo a ser estudado e o tipo de participação, bem como a natureza das relações a 

documentar”. Assim, as entrevistadas são levadas, através de um “gerador de nomes” 

(PORTUGAL, 2014), a descrever um número limitado de parentes, amigos(as), conhecidos(as), 

de vizinhos(as), parceiros(as), de pessoas que trabalham, ou que conhecem ou que conheceram 

em determinado clube, associação, igreja, etc. (MAILLOCHON, 2015, p. 168). Neste estudo, 

o questionário “gerador de nomes” foi aplicado para indicar os destinos migratórios. 

Logo, o ponto de partida para a metodologia e o desenho das redes sociais é: como 

gerar nomes? Para responder essa questão faz-se necessário responder os três questionamentos: 

Quem? O quê? Como? – Quem faz parte das redes? Quais os conteúdos dos fluxos das redes? 

Quais normas regulam a sua ação?. A tríade reverbera as relações entre os demais atores dentro 

do arranjo social da rede, de acordo com a Figura 1. 

 

 Forma: Quem? Os nós das relações (parentes, amigos, vizinhos, colegas empregadas 

domésticas, outros. Os laços de colegas empregadas domésticas ou não, positivos ou 

negativos, fortes ou fracos, ativos ou passivos.  

 

 Conteúdo: O quê? Trabalho, moradia, saúde, recursos financeiros, cuidados infantis, 

“quebra-galhos” (suporte a vida), ajudas (apoio material ou não). Além de afeto, apoio 

emocional, conselhos, vínculos de sociabilidade, lazer, diversão. 

 

 Normas: Como? Através do sistema de reciprocidade, obrigação, igualdade, autonomia 

e compadrio.  
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Figura 1 – Modelo operacional das redes sociais de domésticas migrantes 

 

Fonte: Org. FARIA, Guélmer Júnior Almeida de, 2018. 

 

Quanto ao método de construção do corpo de dados, optamos pela entrevista em 

profundidade (WEISS, 1994), que seria o método mais adequado para: 

 

[...] a análise do sentido que os atores dão às suas práticas e aos 

acontecimentos com os quais se veem confrontados: os seus sistemas de 

valores, as suas referências normativas, as suas interpretações de situações 

conflituosas ou não, as leituras que fazem das suas próprias experiências, etc. 

(QUIVY; CAMPENHOUDT, 1998, p. 193). 

 

Parto das entrevistas em profundidades, que, segundo Weiss (1994), permitem o 

acesso às observações de outras pessoas a respeito de um fato. Por meio da entrevista, pode-se 

aprender sobre lugares onde nunca se esteve e sobre experiências nunca vivenciadas. As 

entrevistas, por serem singularizadas, possibilitam ao pesquisador a obtenção de material 

“denso”, único e com “profundidade”, que expressam as manifestações de trabalhadoras 

domésticas em sintonia com as condições de classe, raça, gênero e nas suas redes sociais, que 

são estratégias de ajuda mútua, solidariedade, apoio social, favor, confiança e cooperação. Esses 

fatores não são indissociáveis para analisar as relações migratórias dessas mulheres, pois, as 

desigualdades produzidas em torno deles cotidianamente na vida delas constroem pontes ou 

abismos assentados na diferenciação à classe social, raça e ao gênero.  

Para as entrevistas em profundidade (APÊNDICE C), seguimos um roteiro prévio 

de perguntas (tópico guia). Segundo Gaskell (2002), o tópico guia é parte vital do processo de 

pesquisa e necessita atenção detalhada. Por detrás de uma conversação aparentemente natural 

e quase casual, duas questões centrais devem ser consideradas, antes de qualquer forma de 

entrevista: o que perguntar (a especificação do tópico guia) e a quem perguntar (como 
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selecionar as entrevistadas). As respostas foram concedidas oralmente pelas entrevistadas, 

ligados às suas trajetórias de migração, prezando pela riqueza e profundidades das informações, 

e não por um quantitativo de entrevistadas, simulando um contexto de diálogo no qual foram 

gravadas em um aparelho de registro de áudio em concordância com as entrevistadas. Além 

disso, as entrevistadas foram informadas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), por elas lido e assinado (APÊNDICE A).  

Na fase da construção do corpo de dados para a reconstituição da rede, optamos 

pela observação direta em que “o investigador dirige-se ao sujeito para obter a informação 

procurada”. Para Quivy e Campenhoudt (1998), na observação direta, o instrumento é um 

questionário ou com o objetivo de produzir ou registrar as informações como o “gerador de 

nomes” das redes sociais das domésticas e a utilização do Mapa das Redes Pessoais proposto 

por Sluzki (1997) durante as oficinas. O roteiro das oficinas (APÊNDICE B) foi transcrito e 

também adotamos a técnica da observação participante (WHYTE, 2005) para colocar em 

evidência a existência de alguns traços específicos acerca das trajetórias, histórias de vida e 

curso de vida das domésticas, durante as oficinas e nas visitas ao ponto de ônibus.  

A análise dos dados que se concatena com os métodos adotados está baseada na 

análise do conteúdo, com o objetivo de compreender a fala dos sujeitos pesquisados, a partir de 

suas concepções, expectativas, opiniões e condutas. Para Krippendorf (1980, p.21), a “análise 

de conteúdo é uma técnica de pesquisa que permite fazer inferências replicáveis e válidas dos 

dados com relação ao seu contexto”. Igualmente, Bardin (1977, p. 96) explicita seus 

pressupostos dizendo que é “uma técnica de investigação que permite fazer uma descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tendo por 

objetivo a sua interpretação”. 

Ainda para Bardin (1977, p. 126), as pesquisas qualitativas apresentam, ao menos 

três etapas básicas importantes: (i) a pré-análise (exploração); (ii) a descrição analítica 

(organização); e (iii) o tratamento dos resultados (interpretação). A pré-análise dos dados 

refere-se à fase inicial de organização do material coletado pelas entrevistas e nas oficinas. Nela 

ocorreu a transcrição, leitura e sistematização de todas as informações obtidas, organizando e 

conciliando-as com as questões que norteiam o trabalho. As entrevistas e as falas das oficinas 

foram transcritas e procedeu-se uma primeira leitura das respostas dos informantes. 

Posteriormente, foram separadas, procedendo-se nova leitura. A partir dessas leituras, 

procedeu-se à descrição analítica, que consistiu na análise propriamente dita do material, na sua 

classificação e na categorização das informações. 
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2.8 ANÁLISE DE REDES SOCIAIS QUALITATIVA 

 

A ideia de pautar a metodologia em uma abordagem qualitativa da rede social 

pessoal significativa emerge do construcionismo (SPINK, MENEGON; MEDRADO, 2014), 

em que os sujeitos pesquisados produzem seus sentidos através das vivências de suas trajetórias 

de vida, curso de vida e de suas histórias de vidas. Para os autores, o que se produz pelas 

participantes da pesquisa “são construções conversacionais dialógicas” (SPINK, MENEGON; 

MEDRADO, 2014, p. 33). Compreende-se o grupo social como um lugar discursivo de 

negociação, destacando-o como espaço de práticas discursivas, no qual destacam-se os aspectos 

relacionais da construção de narrativas de si. 

Mikhail Bakhtin35 entende que o ser humano só pode ser estudado como produtor 

de textos, como sujeito que tem voz, nunca como coisa ou objeto e, nesse sentido, o 

conhecimento só pode ter caráter dialógico. Conhecimento dialógico é acontecimento. É 

encontro (FIORIN, 2006). Portanto, as domésticas migrantes podem ser consideradas uma 

unidade heterogênea, aberta ao intercâmbio produzido por sua participação nos jogos sociais e 

pela linguagem construtora de sentidos e significados atribuídos às suas realidades (MORÉ; 

CREPALDI, 2012). São práticas sociais de caráter discursivo por meio das quais as domésticas 

produzem sentidos sobre fenômenos a sua volta e se posicionam em relações sociais cotidianas 

(SPINK, MENEGON; MEDRADO, 2014). 

Pois, como salienta Fiorin (2006), baseado em Mikhail Bakhtin, uma das premissas 

fundantes do ser humano é o fato de ser um sujeito falante, que se expressa pela produção de 

textos, imagens e sons. Nessa empreitada, pesquisador(a) e pesquisados são ambos 

produtores(as) de texto, conferindo às Ciências Humanas e Sociais um caráter dialógico. Uma 

primeira consequência disso é o que o texto do pesquisador(a) não deve emudecer o texto do 

pesquisado(a), deve restituir as condições da enunciação e de circulação que lhe conferem as 

múltiplas possibilidades de sentido. Logo, as análises de redes sociais relacionais só fazem 

sentido no “reconhecimento pelo outro” (RODRIGUES, ALFONSO e RIETH, 2017), numa 

determinada situação vital, por meio da compreensão e aceitação de suas emoções, dificuldades 

e opiniões, ou por comportamentos e ações, seja de ajuda material, ou conselhos, evidenciando 

a importância do papel e das funções que as redes sociais desempenham junto ao sujeito, sua 

família ou grupos sociais aos quais pertence. 

                                                 
35 Mikhail Mikhailovitch Bakhtin (1895-1975) é um teórico da linguagem. Para ele, o que importa para o 

pesquisador das Ciências Humanas e Sociais é como as produções de textos se constituem, sua conexão e interação 

com as atividades humanas, ou seja, seu processo de produção. Isto quer dizer que os gêneros estabelecem uma 

interconexão da linguagem com a vida social. 
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Na busca por uma metodologia que proporcionasse emergir “novos falar e novas 

maneiras de pensar” (RODRIGUES, ALFONSO e RIETH, 2017), foram propostas oficinas, 

cujo objetivo é construir um ambiente coletivo de participação com as domésticas migrantes a 

partir de suas vivências e a produção de seus mapas de rede sociais pessoais. A oficina, na 

perspectiva da pesquisa, não é somente um lugar de produção de informações, mas também é 

um espaço dialógico de reflexão e produção de sentidos, onde é permitido a emergência de 

conflitos, contradições, trocas simbólicas, ressignificação e construção para o grupo envolvido. 

Para Spink, Menegon e Medrado (2014), a oficina é lugar de fala, expressão e promoção do 

exercício ético-político, a partir do momento que oportuniza a transformação a partir das trocas 

de experiências e embates construtivos. 

Segundo Silva (2013), o ato de narrar revela a tecelagem da experiência, tal como 

numa oficina. Oficina é o lugar de transformação36, lugar onde se pratica o ofício, isto é, uma 

ocupação permanente de ordem intelectual ou não a qual envolve certos deveres ou encargos 

ou um pendor natural. O sociólogo norte-americano Wright Mills, na década de 1950, e 

reportava-se à Ciência Social como um ofício, como algo que faz parte da vida. O autor se 

referia ao cientista social como artesão intelectual. 

  

                                                 
36 Destaque para os trabalhos de Maria Aparecida Moraes Silva (2007; 2018) com desenhos de crianças que foram 

coletados em duas etapas: num primeiro momento, foram reunidas 15 crianças na casa do pai de uma das 

pesquisadoras; num segundo momento, foram coletados 25 desenhos na creche municipal, ocasião em que se 

desenvolveu uma atividade teatral. Revelam-se que os desenhos são as vozes sussurradas das crianças sobre o 

processo migratório que lhes fora imposto. E também com mulheres ceramistas. 
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PRIMEIRA PARTE: MIGRAÇÕES, SOCIEDADE EM REDE, RELAÇÕES DE 

TRABALHO E GÊNERO 

 

3 CAPÍTULO 1: TEORIAS MIGRATÓRIAS E RELAÇÕES DE TRABALHO, 

GÊNERO E REDES SOCIAIS 

 

Nos estudos das migrações, segundo Peixoto (2006), em grande parte, a perspectiva 

de gênero é indiferente. Em muitos casos, os fluxos migratórios são tratados de forma que a 

variável gênero não seja uma vertente fundamental de caracterização, ou assume-se que as 

características da migração masculina podem se generalizar a todo o universo. Na bibliografia 

internacional, a introdução da variável gênero, ou, com resultados semelhantes, o 

aprofundamento das características da migração feminina, começaram a ter lugar no final da 

década de 1970. Na bibliografia nacional, estudos seguindo algumas destas perspectivas têm 

sido cada vez mais impulsionados, entretanto, não está ainda disponível uma visão extensiva 

sobre o tema. E as análises das teorias migratórias ainda se fazem pelo viés masculinizado de 

grande parte delas. 

Em relação à bibliografia internacional, somente no final da década de 1970 e início 

da década de 1980 que o enfoque de gênero passa a ter alguma relevância na literatura sobre as 

migrações, com destaque a abordagem feminista presente no trabalho de Mirjana Morokvasic 

(1984)37. Na visão de Peixoto (2006), analisando as críticas feitas por essa autora, seguia-se 

duas vertentes: o modelo racional neoliberal (que assume que homens e mulheres emigram 

pelas mesmas razões e por motivos meramente econômicos, ignorando a presença de forças 

estruturais que influenciam as suas escolhas) e o modelo estrutural neomarxista (cuja 

preponderância sobre a influência da estrutura no processo de tomada de decisão dos/as 

imigrantes deixa pouco espaço para a decisão individual). Ambas as visões estão calcadas na 

teoria macroeconômica neoclássica de que a migração seria explicada essencialmente pelas 

diferenças geográficas pela oferta e demanda de força de trabalho.  

Segundo Baptista (2011), a incorporação das mulheres nas teorias das migrações 

trazem importantes impressões do habitus38 atribuído a elas no âmbito do setor produtivo. Por 

outras palavras, “o processo migratório das mulheres, é encarado como uma extensão do seu 

                                                 
37 Artigo escrito em 1984: Birds of passage are also women, no qual relata a importância de incorporar as 

mulheres nas teorias migratórias. 
38 Relegando as mulheres as tarefas naturalizadas do cuidado e da reprodução no ambiente doméstico.  
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papel reprodutivo no seio familiar, não sendo assim considerado enquanto emigração laboral, 

menosprezando seu papel no processo de desenvolvimento” (BAPTISTA, 2011, p. 55). 

Durante muito tempo, a dimensão de reagrupamento familiar e acompanhante do 

cônjuge ditou o espraiamento feminino nos processos migratórios. Essas características são 

tipicamente atribuídas às mulheres na função de mãe, esposa e do lar, dando pouca autonomia 

e atenção aos projetos autônomos das mulheres em migrar. Elas sempre fazem parte do 

processo, nunca como protagonistas. Peixoto (2006) assevera que a feminização das migrações 

internacionais na visão de Stephen Castles e Mark J. Miller, a partir da década de 1990, é uma 

das principais características da denominada nova “era das migrações”. Vários autores chamam 

a atenção para a crescente autonomia das mulheres para a procura do trabalho feminino na 

economia global, sobretudo, em dois nichos de mercado – o trabalho doméstico e a indústria 

do sexo (PISCITELLI, 2007).  

As novas abordagens, “embora reconhecendo a importância da estrutura enquanto 

fator simultaneamente impulsionador e constrangedor do processo migratório chamam a 

atenção para a ação individual dos/as emigrantes, encarando-os como atores sociais ativos” 

como aponta Peixoto (2006, p. 6). Nesse sentido, a análise das migrações à luz de uma 

perspectiva de gênero passa a integrar estruturas de nível intermediário, como o agregado 

familiar, a família, as redes sociais, os laços, a etnia, etc. 

Consequentemente, se tomarmos a Teoria Neoclássica como lente para ver a 

incorporação das causas da migração serão os fatores econômicos de repulsão (push) que 

impulsionam o abandono do país de origem, e atração (pull) que consistem num conjunto de 

vantagens comparativas nos países desenvolvidos, que atraem as/os migrantes. Portanto, a 

decisão de emigrar, corresponde, assim, à análise custo/ benefício, ponderando incorporar 

vários fatores, como os diferenciais de preços, oportunidades de trabalho, diferenças culturais 

e linguísticas (BAPTISTA, 2011). 

Sob esta perspectiva, homens e mulheres agiriam como seres racionais e 

homogêneos, e teriam migrado pelas mesmas razões. Na visão de Teixeira (2014), a decisão de 

migrar do indivíduo é tomada de um modo racional: o indivíduo pesa os custos e benefícios da 

migração e segue para o destino que considera poder trazer-lhe um maior benefício econômico. 

Adicionalmente, a decisão de migrar é movida pelo desejo do indivíduo em melhorar as suas 

condições de vida e é uma resposta às desigualdades reais ou percebidas na distribuição das 

oportunidades socioeconômicas. Um dos índices pelo qual o indivíduo mede racionalmente os 

custos e benefícios da migração é a diferença salarial. Tanto que, nas falas das/os migrantes, a 

pretensão salarial é um dos fatores que mais aparecem quando se questiona o ato de migrar. Em 
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geral, as/os migrantes se satisfazem com um salário real, mesmo em condições de insatisfação 

para sanar suas verdadeiras necessidades básicas no local de destino.  

A perspectiva estruturalista39, por seu lado, incide num nível de análise macro e tem 

em conta os contextos estruturais da sociedade de origem. Considera que as causas da migração 

são as desigualdades socioespaciais para as quais a migração surge como alternativa. Ao invés 

da anterior, a perspectiva estruturalista considera que a migração vem aumentar as diferenças e 

os níveis de desenvolvimento entre o país de origem e o de destino. A perda do capital humano 

no país de origem aumenta as desigualdades e perpetua o subdesenvolvimento (PEREIRA, 

2006). Ou seja, são os fatores de mudança e de estagnação que são vistos como condicionantes 

do desenvolvimento regional. A mudança é impelida pela expropriação e a estagnação pela 

indisponibilidade e pressão populacional, levando a cabo a emigração. Eles atuam 

preponderantemente sobre as regiões rurais e no Brasil, intensificando-se com o processo de 

industrialização concomitante ao de urbanização cuja alteração se fez presente no aumento do 

êxodo rural brasileiro.  

Embora de fato seja relevante considerar os fatores estruturais, Baptista (2011, p. 

56) chama atenção: 

 

Por outro lado, é ao nível micro que a decisão é efetivamente tomada, sendo 

influenciada pela experiência única e individual do agente. Nesse sentido, para 

melhor perceber os processos migratórios femininos a saída é combinar 

fatores estruturais com motivações ao nível micro, seguindo três níveis de 

análise: relações entre países de origem e destino, condições de entrada e 

permanência e acesso ao emprego; instituições, redes migratórias, étnicas e 

sociais e motivações individuais. 

 

A autora sinaliza para uma leitura em nível de processos sociais, tomando os 

indivíduos como partícipes dos processos, dotados de motivações, desejos, anseios e que 

invariavelmente esteja ligado ao aumento de seu bem-estar e melhores meios de prover suas 

vidas.  

Pereira (2006) explicita seus pressupostos de que as perspectivas integradoras, ao 

procurarem estabelecer a ligação entre um nível de análise macro e um nível de análise micro, 

vão especificar um objeto de análise intermediário que possa sintetizar as duas abordagens 

dicotômicas. Dentre as várias tentativas, as propostas que surgiram como as mais coerentes são 

as que consideram a família e as redes sociais de migrantes. Considera-se que ambos são objetos 

                                                 
39 No Brasil, a Teoria Histórico-Estrutural pode ser compreendida no trabalho de Paul Singer “Migrações internas: 

considerações teóricas sobre o seu estudo”, no livro Economia política da urbanização (2010). Para ele, a 

urbanização é fator primordial para atrair os fluxos migratórios internos.  
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empíricos que residem em alguma parte entre o indivíduo e a sociedade. Tanto a família como 

as redes sociais são apresentadas como meios que têm em conta o conjunto de ações dos 

decisores individuais e a estrutura de constrangimento do comportamento pela economia 

política global ou nacional. 

Já a Teoria do Mercado Dual de Trabalho Segmentado está calcada nas migrações 

de países menos desenvolvidos para os mais desenvolvidos, estando estritamente relacionado 

com os mercados secundários e com as zonas de economia informal (TEIXEIRA, 2014). Está 

apoiada na transferência de força de trabalho de regiões produtoras dentro da divisão 

internacional do trabalho. Os fatores de atração operam em larga escala para países 

desenvolvidos. Quando se pensa na divisão internacional do trabalho em relação às mulheres, 

os países desenvolvidos as demandam às tarefas reprodutivas e dos cuidados. Nesse sentido, as 

mulheres do sul são preteridas para os setor de serviços domésticos, pessoais e íntimos para os 

países do norte. Essa força de trabalho não pode ser considerada qualificada, pois, conforme 

Baptista (2011, p. 56) “não são as mulheres provenientes dos contextos mais pobres, pela 

dificuldade de acesso à informação, que normalmente costumam emigrar, mas sim aquelas que 

se encontram em situações muito precárias, as fracas condições de trabalho e poder de 

negociação”. 

A Teoria Macroeconômica assevera que são os fatores coletivos que alinham as 

decisões migratórias dos agentes, que, de acordo com Peixoto (2006, p. 16), “os fatores de tipo 

coletivo, ou estruturante, que condicionam, sob formas diversas, as decisões migratórias dos 

agentes sociais”. Nesta perspectiva, os movimentos migratórios são vistos pela ótica dos fatores 

econômicos e, para Baptista (2011), não levam em conta as relações de gênero, nem explicam 

de que maneira a interação entre sexo e condicionantes econômicos, sociais e políticos 

conduzem as migrações femininas. Relega-se, assim, o papel das mulheres como “reativo” em 

vez de “proativo”. 

Por sua vez, a Teoria das Redes Sociais, segundo Baptista (2011), apresenta as 

migrações enquanto fenômenos sociais, que são alimentados pelas redes sociais. A forma como 

se chegou a essa premissa, na visão de Pereira (2006, p. 98), foi de que: 

 

[...] as redes sociais traduzem-se nas ligações dos indivíduos, não só às 

famílias, mas também aos amigos e à comunidade, bem como as associações 

forjadas através de atividades sociais e econômicas que agem como ligação e 

através das quais fluem a informação, a influência e os recursos. 
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Logo, são responsáveis pelo intercâmbio da informação sobre oportunidades de 

trabalho no país de destino, que, no caso das domésticas, é importante dado o enquadramento 

profissional das mulheres nos países de destino. Por outro lado, podem funcionar como redes 

encapsuladas (DECIMO, 1998)40, assumindo o papel muito rígido de fixação no destino. No 

dizer de Portes (1999, p. 12), as redes são “um conjunto de associações recorrentes entre grupos 

de pessoas ligadas por laços ocupacionais, familiares, culturais ou afetivos”. Assim, a pouca 

tradição da migração feminina, segundo de Pereira (2006), calcada na dependência de um 

modelo migratório masculino, baseado na experiência migratória da Europa do pós-guerra e as 

diversas perspectivas que procuram explicar as migrações internacionais, impediram, por 

exemplo, que no estudo sobre as migrações inter/nacionais se tivesse em conta a representação 

feita dos sexos e como essa representação tem efeitos principalmente para as mulheres. 

O trabalho dessas imigrantes é definindo como 3-D por Hsiao-Hung Pai (2004) – 

trabalho sujo, perigoso e degradante [Dirty, dangerous and degrading]. Existe uma demanda 

por trabalhadoras que venham a executar esse trabalho 3-D como, por exemplo, o trabalho 

doméstico exercido por imigrantes latino-americanas e internamente pelas migrantes das 

regiões Norte e Nordeste do Brasil em grandes cidades. Essa morfologia configura novas 

relações da divisão sexual do trabalho em que pese as diferenciações entre trabalhos agradáveis 

e não agradáveis, para além da hierarquização e assimetrias de gênero entre as mulheres. 

Finalmente, essa representação que se faz dos sexos numa determinada sociedade 

surte efeitos diferenciados para a inserção dessas mulheres. Suas experiências em relação ao 

trabalho feminino, à migração e às redes sociais determinam como o gênero, que é essa 

representação feita dos sexos, implicará em uma nova reflexão sobre a migração feminina, sob 

uma nova perspectiva das relações de gênero e das redes sociais. A Teoria das Redes Sociais 

apresenta a mobilidade feminina enquanto fenômenos sociais, fontes de apoio ao deslocamento 

ou a sua fixação. 

 

3.1 MULHERES E MIGRAÇÃO 

 

O lugar social de mulheres trabalhadoras domésticas remuneradas revelam a 

naturalização dos cuidados familiares, das obrigações familiares, que são indissociáveis da 

questão de gênero. As recentes abordagens sobre o fenômeno migratório têm destacado como 

                                                 
40 A rede de relacionamentos é caracterizada por laços fortes, fechadas e múltiplos que restringem cada indivíduo 

a um intercâmbio constante de dinheiro, serviços, informações e apoio moral. Os protagonistas desse sistema de 

relações não veem a migração como uma ruptura com seu mundo de origem.  
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um novo ciclo de migração, as migrações de mulheres. A visibilidade das mulheres enquanto 

migrantes resulta, segundo Albuquerque (2005), no recrutamento de domésticas, mudança do 

paradigma do reagrupamento familiar e a inclusão de gênero nas discussões teóricas. É 

importante ressaltar, no entanto, que, na realidade, mulheres e migração são duas temáticas que, 

há muito, aparecem interligadas. 

Na contemporaneidade, para Marinucci (2007), a mulher migrante tornou-se 

protagonista das ações migratórias – protagonismo, este, decorrente de interesses econômicos, 

mudanças no mercado de trabalho internacional, bem como das transformações nas relações de 

gênero. A guinada teórica das migrações contemporâneas está em admitir que um de seus 

aspectos indissociáveis está na feminização. Na visão de Pereira (2006), a proporção das 

mulheres no total da população migrante tem aumentado ao longo das últimas décadas e em 

todas as regiões do globo. Apesar deste aumento e da crescente visibilidade, alguns autores 

consideram que o estudo das experiências das mulheres como migrantes no país receptor 

permanece incompleto. 

Assim, em um mundo globalizado, é a migração a principal porta de entrada dessas 

mulheres para países do Norte. São mulheres do Equador que deixam os filhos com avós, para 

cuidarem de crianças na Espanha; são mulheres das Caraíbas ou da Ásia que tratam de 

idosos(as) e doentes no Reino Unido e na Irlanda. É também nesse sentido que Hochschild 

(2000) identifica a existência de cadeias globais de cuidados, referindo-se, através deste 

conceito, a uma globalização crescente dos cuidados – prestados a crianças, idosos e doentes –

, protagonizada por mulheres (embora não em exclusivo) de diferentes continentes, idades e 

gerações, conforme o Mapa 3, a seguir. 
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Mapa 3 – Porcentagem de mulheres no total de migrantes, 2015 

 

Fonte: ONU, International Migration Report (2015). 

 

A feminização das migrações está associada às dificuldades que afetam as 

mulheres, na contemporaneidade, como a inserção no mercado de trabalho, o acesso à 

educação, à saúde e às redes de informação, a falta de autonomia e a vulnerabilidade à violência 

e à pobreza (RAMOS, 2014).  

Segundo dados da ONU (2015), 3,3% da população mundial são migrantes 

internacionais, com mulheres representando 48% destes. A Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) estima 2,5 milhões de trabalhadores domésticos na União Europeia, dos quais, 

88% são mulheres. Estes dados revelam uma crescente tendência da feminização da migração 

laboral. Na América Latina e no Caribe, 53% dos migrantes em idade ativa (entre 20 e 64 anos) 

são mulheres. Migrantes trabalhadoras domésticas representam 35% na região. (OIT, 2016). 

Em relação à porcentagem de mulheres, a Tabela 3, adiante, evidencia que a maioria 

das regiões do planeta apresenta a taxa de 50% de migrantes internacionais do sexo feminino. 

Apenas Ásia e África aparecem abaixo desse percentual. As disparidades regionais, a cultura e 

as políticas migratórias de integração devem ser concatenadas a esses dados para maior 

discussão sobre a complexidade do fenômeno migratório no século XXI. 
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Tabela 3 – Porcentagem de mulheres no total de migração internacional, segundo regiões do 

planeta, 2015 (ONU) 

Região Percentual 

América Latina e Caribe 51,6% 

América do Norte 51,2% 

Oceania 50,2% 

África 45,9% 

Ásia 41,6% 

Europa 51,9% 

Fonte: ONU, International Migration Report (2015). 

 

Nesse sentido, no Brasil, as migrações internas ainda carecem de dados e de uma 

atenção dos(as) pesquisadores(as) para pensar a componente feminina e a extrínseca relação 

com o mercado de trabalho dessas mulheres. Lisboa (2006) chama a atenção para o nicho 

ocupacional reservado a essas mulheres. Serviços de faxineira e doméstica exerceram um papel 

importante na incorporação ao mercado de trabalho das mulheres no Brasil, porque constitui, 

culturalmente, o “lugar da mulher” e a execução dessas tarefas não exige nenhuma qualificação. 

A autora ainda evidencia que, historicamente, “em toda América Latina, dois terços das 

mulheres que migraram do campo para a cidade na década de 1990, em busca de melhores 

condições de vida, são atualmente trabalhadoras domésticas” (LISBOA, 2006, p. 158). 

Ao voltarmos nossa análise para nosso lugar de pesquisa – o Norte de Minas Gerais 

–, quanto à emigração de mulheres e às relações de gênero, não vemos expressiva diferença 

entre índices de migração de mulheres e homens, sendo 50,28%, do sexo feminino, e 49,72%, 

do sexo masculino, embora, as mulheres se sobressaem. Segundo dados da pesquisa de 

doutorado de Fonseca (2015), nas Microrregiões Grão Mogol, Montes Claros, Pirapora e 

Bocaiúva, predominaram emigrantes do sexo feminino. Todavia, as diferenças não são grandes. 

Apresentaram mais emigrantes do sexo masculino as Microrregiões de Salinas, Januária e 

Janaúba, mas a quantidade a mais também foi pouca, respectivamente, 104, 285 e 437 homens. 

Na Microrregião de Grão Mogol, foram registrados 173 emigrantes a mais do sexo feminino; 

na Microrregião de Bocaiúva, 237; na Microrregião de Pirapora, 372; e na Microrregião de 

Montes Claros, 742 (FONSECA, 2015). Quanto à idade, os(as) emigrantes da Mesorregião do 

Norte de Minas, segundo faixa etária, foram encontradas de cinco até 102 anos. Considerados 

na faixa etária dos cinco até 19 anos (jovens), correspondem a 29,70%; de 20 até 59 anos 
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(adultos) chegam a 66,05%, sendo a maioria tanto do sexo feminino quanto do masculino; com 

60 anos ou mais (idosos) com 4,25% (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Emigrantes por idade, Norte de Minas, data fixa (2010) 

Idade Percentual 

5 a 19 anos 29,70% 

20 a 59 anos 66,05% 

60 a 102 anos 4,25% 

Fonte: IBGE, Censo 2010 adaptado de Fonseca (2015). 

 

Na interpretação dessa origem comum das domésticas abordadas, essa pode ser 

vista como uma prática cultural aliada à “cultura doméstica” e à “cultura migratória” das 

famílias pobres da região Norte de Minas Gerais, configurando-se, também, como uma tática 

de sobrevivência articulada às construções de gênero dos grupos familiares, desprovidos, da 

zona rural e de redes sociais de apoio e ajuda mútua. Assim, o cenário do universo feminino 

migratório é adverso. As consequências das crises econômicas impactam as mulheres de 

maneira intensa, o que reproduz acentuadamente sua exclusão do mercado de trabalho fora do 

trabalho doméstico. 

Notas divulgadas na IX Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e 

do Caribe, organizado pela CEPAL (RODRIGUES; VASCONCELOS, 2010), apontam que 

46% das mulheres latino-americanas maiores de 15 anos não têm renda própria, enquanto 

somente um entre cada cinco homens, ou seja, 21% estão nessa situação. A renda per capita 

dos lares comandados por mulheres é menor do que os lares encabeçados por um homem. 48% 

das mulheres entre 20 e 24 anos de idade estão inativas; 28,1% das mulheres entre 20 e 24 anos 

de idade são donas de casa ou empregadas domésticas; 12,6% das mulheres entre 20 e 24 anos 

de idade estão desempregadas. Com base nesses dados, podemos dizer que a pobreza atinge 

principalmente mulheres, domésticas, desempregadas e chefes de família.  

Por essa razão, é unânime salientar que a situação das mulheres migrantes passa por 

uma análise multidimensional, articulando as questões de gênero, de classe e de pertença étnica 

e da análise do modo como cada uma destas variáveis pode influenciar as outras e, em 

simultâneo, é por elas influenciadas. Assim, torna-se relevante o cruzamento da diferença de 

gênero com a classe social, que, na visão de Crenshaw (2002): 
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A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 

consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos 

da subordinação. Ela 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 de mulheres, raças, 

etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como 

ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, 

constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento 

(CRENSHAW, 2002, p. 178). 

 

Lugones (2008) traz boas reflexões para pensar que essas domésticas passam por 

distintas manifestações de discriminações que se intersectam entre raça, classe, gênero e 

sexualidade para entender a preocupante indiferença que os homens demonstram em relação à 

violência que sistematicamente infringem essa categoria; mulheres vítimas da colonialidade do 

poder e, inseparavelmente, da colonialidade de gênero. Portanto, de acordo com Albuquerque 

(2005), as mulheres migrantes estão inseridas numa teia de relações de poder, em que as 

diferentes pertenças se conjugam de modo indissociável e contingente. Embora, sendo mulheres 

(patroas e domésticas, por exemplo), umas detêm mais poder do que outras. Essa assimetria de 

poder está embutida numa sociedade marcada pelas desigualdades em uma estrutura social 

ainda assentada em relações patriarcais, principalmente, quando se analisa do ponto de vista de 

Thurler (2011), as mulheres – pobres e não-brancas. A pauta dos processos migratórios 

secundarizou durante longo tempo dinâmicas importantes de opressão e dominação, de 

mudanças – tanto na apreensão das sociedades de partida, quanto nas sociedades receptoras. 

Grande parte dos estudos sobre migrações tem negligenciado as relações sociais de poder – 

entre elas, destacam-se as relações sociais de sexo –, presentes em uma e outra sociedade. 

Logo, a mulher migrante está, com frequência, comprometida com sua origem. Não 

se pode esquecer que ela própria é também o reflexo da sua sociedade de origem e, por isso, 

está também marcada pela ideologia do gênero, ali, dominante. Ela própria possui um sentido 

de obrigação para corresponder a determinadas expectativas, o que repercute no nível das 

escolhas que for fazendo no seu percurso migratório (PEREIRA, 2006). Para essa mulher 

migrante, sua situação de vida, anônima, “invisível”, reflete no sentido de suas escolhas e revela 

aspectos das relações gênero que lhe são imbuídos ainda na sociedade de origem. Assim, 

elaboram estratégias para atenuar a sua sobrevivência em outro destino. 

O processo migratório, na visão de Ramos (2014, p. 3), envolve “rupturas espaciais 

e temporais, transformações diversas, nomeadamente mudanças psicológicas, ambientais, 

biológicas, sociais, culturais, familiares, políticas, implicando a adaptação psicológica, cultural 

e social dos indivíduos e das famílias” e igualmente, aculturação, que estabelecem um processo 
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complexo, tendo como consequências no nível do desenvolvimento individual, familiar e sócio 

– profissional, o que pode sobrecarregar a saúde física e psíquica. Para essas mulheres, a 

mobilidade e o deslocamento são vistos como perda de componentes subjetivos e objetivos de 

vida. Uma das principais queixas é a maternidade. Muitas migrantes veem-se vivendo longe de 

seus/suas filhos(as) e isto gera uma transferência da maternidade que implica na adaptação dos 

laços familiares. 

Baptista (2011) explicita seus pressupostos dizendo que a procura de migrantes para 

o setor doméstico, com estratégias migratórias autônomas, não se fez sem algumas contradições 

e constrangimentos. Trata-se de uma autonomia migratória, que é construída com base na 

subordinação laboral. É visível como as implicações sobre as mulheres, desse processo, 

configuram-se em solidão, separação do lar, desintegração familiar e fragmentação de laços 

familiares. O tempo dessas mulheres migrantes é condição primordial para admissão no 

trabalho doméstico. O estar sempre à disposição revela que não é só o trabalho rotineiro que 

está em jogo, há uma dominação dos corpos dessas mulheres. Faz parte da colonialidade do ser. 

A dominação do corpo de mulheres racializadas e pobres é parte da história colonial e contribui 

para a colonialidade.  

Nesse contexto, Pereira (2006) revela que, devido à fragmentação da unidade 

familiar, é requerido um esforço no sentido de preservar os laços para manter a integridade 

familiar no espaço migratório. As mulheres aparecem como as principais responsáveis por fazer 

com que os laços familiares se mantenham. As mulheres migrantes aparecem, não só fortemente 

comprometidas com a manutenção da integridade familiar, mas também com a mitigação das 

consequências que a sua mobilidade pode ter para os seus. A par isso, essas mulheres acabam 

por definir práticas de suportes e apoio mútuo com a finalidade de minimizar os impactos que 

a migração pode ocasionar. 

Do ponto de vista de Assis (2007), a participação das mulheres nos processos 

migratórios ocorre articulada em uma complexa rede de apoio social. E, embora as redes 

funcionem como mecanismos de integração e adaptação, Hellerman (2004) demonstra seu 

caráter ambíguo, ao apresentar duas razões para esta atitude: as redes sociais mais formais 

existem um nível elevado de controle, e a suspeição, que é, o desrespeito e discriminação por 

parte dos seus compatriotas. Ambas as situações denotam o que Decimo (1998) chamou de 

redes encapsuladas. A rede de relacionamentos é caracterizada por laços fortes e múltiplos que 

restringem cada indivíduo a um intercâmbio constante de dinheiro, serviços, informações e 

apoio moral. Os protagonistas desse sistema de relações não veem a migração como uma 

ruptura com seu mundo de origem.  
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No Brasil, na visão de Assis (2003), os estudos de redes sociais e migração têm sua 

tradição ligada aos estudos de migração interna, descrevendo o longo percurso do Nordeste para 

São Paulo e a rede de relações que as envolviam. Analisam-se a formação e a consolidação das 

redes no caminho do campo para a cidade, como no estudo de Durham (1984). As redes sociais 

na migração, exemplifica Staevie (2012)41 são de vários tipos, podendo se basear em 

solidariedades locais, laços de identidade, de origem, de condição laboral, dentre outros, 

verificados nos movimentos migratórios internos.  

A incorporação das redes sociais nos fenômenos migratórios convergiu para 

análises em que a diferenciação sexual contribui para a permanência, persistência ou 

descontinuidades dos processos de mudança social e cultural. Como caracteriza C. Queiroz 

(2015), em sua pesquisa sobre a migração de mulheres guianeses para Boa Vista, em Roraima, 

estas mal se comunicavam em português, residiam nos locais de trabalho e não tinham 

assegurados direitos como férias, repouso semanal remunerado e salário mínimo. Ainda assim, 

preferiam a realidade do Brasil do que a imposta em seu país de origem. É através de contatos 

prévios, que vai desde conseguir o emprego, a moradia, informações e melhores condições de 

chegada, é que o ato de migrar é estabelecido pelas redes sociais. 

 

3.2 REDES SOCIAIS 

 

A temática das redes sociais inaugura um debate relevante para pensar as Ciências 

Sociais e a complexidade da vida social. Nesta seção, recorro ao debate contemporâneo sobre 

o conceito de rede social, sem, contudo, deixar de dialogar com autores que fizeram estudos em 

interfaces com os das redes sociais, como: Mauss (1974), Elias (1994), Simmel (1981; 1999; 

2002) e outros, além dos contributos dos precursores da utilização do conceito de redes sociais. 

Uma das primeiras indagações a respeito do conceito de rede social foi tentar responder à 

seguinte questão: afinal, quando se fala de redes, fala-se da metáfora ou da substância?42 

Inicialmente, no século XVII, Athanasius Kirchner43 com sua visão da rede 

subterrânea foi um precursor do moderno estudo das redes. Para Cavalcante (2009), 

 

                                                 
41 Os resultados da sua pesquisa indicam o papel central que as redes sociais de parentesco, amizade e 

conterraneidade têm neste movimento migratório interno no Brasil, além de cruciais para a adaptação e 

permanência destes migrantes em solo roraimense (STAEVIE, 2012). 
42 Há uma clara tendência em abordar as redes sociais enquanto metáfora, focada nas semelhanças e não nas 

características estruturais de uma rede. Como todo processo a abordagem sobre as redes sociais também é passível 

sempre de novas abordagens (WELLMAN, 2000). 
43 Athanasius Kircher foi um jesuíta, matemático, físico alquimista e inventor alemão. 
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Kirchner é considerado o primeiro a imaginar uma rede. Sua rede interligava 

o mundo subterrâneo por meio de canais que chegavam ou partiam de 

cavernas de fogo. É uma ideia impressionante em uma época em que nos 

mapas apareciam as cidades, mas não as ligações entre elas. Isto pode ser 

considerado uma antevisão do moderno conceito de uma rede moderna, 

responsável pela interligação de pessoas (CAVALCANTE, 2009, p. 38).  

 

No século XVIII, Leonhard Euler, um matemático da Prússia oriental, publicou um 

artigo solucionando o problema das Sete Pontes de Königsberg. A cidade foi construída à volta 

do rio Pregel e, no meio do rio, há uma ilha chamada Kniephof. O problema era saber se havia 

a possibilidade de atravessar as Sete Pontes nunca passar pela mesma ponte mais de uma vez. 

A grande contribuição de Euler foi enxergar o problema como um grafo, uma coleção de nós 

conectados por ligações, abrindo, assim, o ramo da Matemática que estuda a descrição das redes 

– a Teoria dos Grafos44 (CAVALCANTE, 2009). 

Embora abarque uma tradição de cerca de uma centena de anos, desde a sua 

utilização tanto nas Ciências Naturais quanto nas Ciências Sociais, o fato, é que a ideia de redes 

foi desenvolvida no século XX. No ano de 1930, alguns psicólogos da Gestalt45 instalaram-se 

nos Estados Unidos, fugindo da Alemanha, entre eles: Kurt Lewin e Jacob Moreno. O primeiro 

estudou a noção de distância social através de representação gráfica e da matemática. Já Moreno 

procurou desenvolver uma metodologia que fosse além de uma técnica simples, mas que 

consubstanciasse em um novo paradigma das teorias sociais, desenvolvendo, assim, a 

sociometria. Entretanto, essa técnica mostrou-se tímida diante da construção do corpo dos dados 

e da sua complexidade. 

Já na década de 1930, houve uma apropriação da Matemática pelas Ciências Sociais 

(Sociologia, Antropologia e Psicologia), especificamente da Teoria dos Grafos e da 

Sociometria46. Nas Ciências Sociais, o primeiro autor a utilizar o conceito de rede social (social 

network), em 1954, foi Jonh A. Barnes. Mais para frente falaremos dos precursores das redes 

sociais nas Ciências Sociais, dando destaque para os estudos de Jonh A. Barnes, J. Clyde 

Mitchell, Claude Lévi-Strauss, Radcliffe-Brown e Elisabeth Bott47. 

                                                 
44 Ramo da Matemática Discreta. Um grafo é um objeto matemático, ou estrutura matemática, formado por dois 

conjuntos: um conjunto de vértices (V) e um conjunto de arestas, que apresentam as relações entre os vértices 

(WASSERMAN; FAUST, 1994). 
45 Ramo da psicologia que define para estudar as partes é preciso conhecer o todo. Refere-se a um processo de dar 

forma de configurar (WERTHEIMER, 1961).  
46 A inovação de Jacob Moreno reside na produção do sociograma, que representa graficamente as propriedades 

formais das configurações sociais, em que os indivíduos constam como pontos e as relações entre si como linhas. 

Este diagrama descreve os canais, que estabelecem laços, onde ocorrem os fluxos de comunicação (ou outros) 

entre os indivíduos (FIALHO, 2015, p. 85). 
47 Na próxima sessão, exponho brevemente como as Ciências Sociais se valeram do conceito de rede social (social 

network). 
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Já o artigo de Ducan Watts e Steve H. Strogatz (1978) aborda um tópico padrão em 

análise de rede social – o “mundo pequeno”. A preocupação com essa questão surgiu de um 

dos documentos clássicos da rede social, que é o artigo do volume um, número um da Revista 

de Redes Sociais, de 1978, “contatos e influência”, escrita por Ithiel de Sola Pool e Manfred 

Kochen em meados da década de 1950” (FREEMAN, 2004, p. 4). Nesse estudo, os autores 

demonstram como são geridos e administrados os contatos entre as pessoas e concluíram pela 

interligação entre as pessoas por meio da influência. Ainda de acordo com Freeman (2004, p. 

5), “as questões levantadas por Pool e Kochen diziam respeito a padrões de conhecimentos 

ligando pares de pessoas. Eles especularam que duas pessoas nos Estados Unidos estão ligadas 

por uma cadeia de conhecimentos envolvendo mais de sete intermediários”. 

Entretanto, houve também pesquisadores das Ciências Exatas, como aponta 

Portugal (2007, p. 2), que também incorporaram o “conhecimento das ciências sociais, da 

matemática, da física e da engenharia, da medicina, da biologia na defesa de uma visão do 

mundo em que tudo está ligado”. Entre eles podemos citar: Duncan J. Watts (sociólogo, com 

doutorado em matemática), Mark Buchanan e Albert-László Barabási (ambos, físicos). A 

inspiração para esses autores foram os estudos de Stanley Milgram, através do conceito da 

“experiência do mundo pequeno”, realizado em 1967. O “fenômeno do mundo pequeno” 

preconiza que cada pessoa possa estar ligada a qualquer outra pessoa no mundo por uma cadeia 

curta de relações sociais (CAVALCANTE, 2009). 

Na busca por encontrar respostas a essa premissa, Duncan J. Watts, Mark Buchanan 

e Albert-László Barabási realizaram vários estudos intitulados de small world studies48, em que 

procuraram transpor a teoria e a metodologia de Milgram. Para Portugal (2007, p. 2), “estes 

autores procuraram padrões de regularidades na arquitetura de diferentes tipos de redes”. E 

passaram a abordar as redes com todo esse arcabouço teórico-metodológico, que, na visão de 

Fialho (2015), visava a sua aplicação a todos os campos da vida social.  

No seguimento desta abordagem e do surgimento de duas inovações matemáticas 

(a criação de modelos algébricos de grupo e o desenvolvimento de escalas multidimensionais 

para traduzir relações em “distâncias” sociais e para mapeá-las no espaço social), emerge um 

novo grupo de Harvard, com Henry White e outros no início dos anos 1970, década a partir da 

                                                 
48 Portugal (2007, p. 2) aponta que “estes autores mostram a sociedade contemporânea como uma rede social 

complexa ao mesmo tempo em que demonstra a pequenez do grande mundo onde vivemos”. Para Watts e Strogatz 

(1998) e Watts (1999), Small Worlds ocorrem quando atores participantes de uma rede estão agrupados de forma 

esparsa, mas, ao mesmo tempo, eles estão conectados a atores externos ao seu grupo, por meio de um pequeno 

grupo de atores intermediários. 
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qual pode dizer-se que a análise das redes sociais instalou-se e tornou-se largamente 

reconhecida como um campo de investigação (FREEMAN, 2004).  

Na década de 1970, Mark Granovetter escreveu o artigo “A força dos laços fracos” 

(The Strength of Weak Ties), considerado, por Cavalcante (2009) um dos artigos mais influentes 

já escritos na Sociologia das Redes Sociais. Neste artigo, Granovetter apresenta a sua pesquisa 

mostrando que, para encontrar um emprego, as pessoas com um laço menor de amizade, 

chamados de “conhecidos”, são mais importantes que os amigos mais íntimos, no processo. Os 

laços fracos desempenham um papel fundamental na coesão da sociedade. Subsequentemente, 

nos anos 1980, sinaliza-se para difusão e a proliferação de um amplo campo de debates, advindo 

da especialização das redes e calcado na teoria da ação.  

Na década de 1990, os estudos sobre redes passaram a beneficiar-se de uma 

multiplicidade de significados associados à globalização, à sociedade da informação49 e à 

cibercultura. As diferentes abordagens passaram a vislumbrar as redes sociais como um fato 

social, nesse sentido, sustentando uma nova forma de olhar a realidade social. Destacam-se os 

estudos recentes da década de 1990 dos autores: Scott (1991), Degenne e Forsé (2004), Lazenga 

(1998), Lemieux (2000), Watts (2003), Lemieux e Ouimet (2004), e Mercklé (2004). Estes 

autores procuraram dar forma e conteúdo às análises de redes apontando os avanços e lacunas. 

Finalmente, as utilizações do conceito de redes sociais transporia as barreiras do nível abstrato 

para o da substância. 

A sociologia das redes sociais, segundo Portugal (2007), comporta-se como um 

domínio específico do conhecimento, tendo vindo a se institucionalizar50. A seguir, apontam-

se os precursores das Ciências Sociais que se aventuraram a incorporar em seus estudos o 

método e a teoria de redes sociais. 

 

3.2.1 Precursores dos estudos das redes sociais nas Ciências Sociais 

 

O conceito de redes sociais tem sido utilizado nas ciências sociais e humanas de 

diferentes modos e sentidos. Das metáforas que concebem a sociedade como sendo construída 

por redes de relações interpessoais ou intergrupais, a substância e seus métodos como 

                                                 
49 Cf.: Castells (1999, 2000). 
50 Criação do (INSNA) – International Network for Social Analysis, que organiza anualmente uma conferência 

internacional (Sunbelt) reunindo os principais investigadores, que possui também uma página na internet com 

publicações de artigos. O Congresso Internacional de Redes Sociais (CIRes), promovido pela Universidade de 

Évora. O Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Análise em Redes Sociais (GIARS) da Universidade Federal de 

Minas Gerais, que, em 2018, promoveu o VI Encontro Brasileiro de Analistas de Redes Sociais. 
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instrumento de análise de redes e conexões, sendo mapeadas e classificadas no seu número, 

intensidade e qualidade de elos (FIALHO, 2014). 

Wellman (2000) procurou demonstrar as quatro possibilidades das redes sociais: do 

método, da teoria, da metáfora e da substância. E para isso, assume a mirada estruturalista a fim 

de entender o conceito de rede social. Para o autor, as análises das redes sociais podem ser 

consideradas uma base para a análise geral da sociologia estrutural, baseando-se na sociometria 

do psicólogo Jacob Moreno (1934), em que as relações interpessoais eram representadas 

graficamente. As escolas de análise do período contemporâneo em que as redes sociais se 

inserem podem ser divididas em três momentos, a saber:  

 

1) a sociometria, orientada para os grupos pequenos, da qual resultaram alguns 

avanços técnicos com os métodos da teoria dos grafos; 2) a investigação de 

Harvard nos anos 1930, através da qual foram explorados os padrões de 

relações interpessoais e a formação de sub-redes, ou “cliques”; 3) a 

investigação da estrutura das relações de “comunidade” em sociedades tribais 

e aldeãs, por antropólogos de Manchester, que se apoiaram nas correntes 

anteriores (PINHO, 2015, p. 85). 

 

Nas Ciências Sociais, os primeiros estudos das redes sociais partem dos trabalhos 

dos antropólogos nas décadas de 1930 e 1940: Jonh A. Barnes (1950), J. Clyde Mitchell (1969), 

Claude Lévi-Strauss (1940), Radcliffe-Brown (1940) e Elisabeth Bott (1957). Esses(as) 

autores(as) deslocaram seu olhar dos conteúdos substanciais para os formais, fortemente 

influenciados(as) pelo trabalho de Georg Simmel51. Assim adotaram uma abordagem estrutural-

funcionalista, oposta à abordagem clássica, utilizando o conceito de rede social, 

metaforicamente, mas, tendo o grupo restrito como foco central de análise dando ênfase à 

estrutura social. O Quadro 5, a seguir, sintetiza os principais trabalhos desses(as) 

antropólogos(as). 

 

  

                                                 
51 O argumento simmeliano se estabelece por intermédio de dois conceitos: é possível diferenciar, em cada 

sociedade, forma e conteúdo; a própria sociedade, em geral, significa a interação entre indivíduos. Essa interação 

surge sempre a partir de determinados impulsos ou da busca de certas finalidades (SIMMEL, 2006, p. 59) 
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Quadro 5 – Autores estruturais-funcionalistas 

Autor  Pesquisa desenvolvida Conceitos 

John Barnes 

Uma comunidade piscatória norueguesa. 

Ao estudar a importância das interações 

individuais na definição da estrutura social 

comunitária, Barnes isola dois campos 

(território e industrial) com base nos quais 

se estabelecem as relações entre os 

indivíduos (BARNES, 1950). 

Rede de relações (flexível e 

discreta). 

 

J. C. Mitchell 

Analisa a distância social entre diferentes 

tribos do Copperbelt, assim como o 

prestígio social advindo de diferentes 

empregos ocupados pelos membros de tais 

tribos, Mitchell (1969). 

Análise de redes sociais 

aplicada às populações 

urbanas.  

Claude Lévi-

Strauss 

Análise etnográfica das estruturas 

elementares de parentesco de Claude Lévi-

Strauss, 1940. 

Antropologia estrutural 

Alfred 

Radcliffe-

Brown 

Em Sobre a estrutura social, Radcliffe-

Brown (1940) expõe com maior 

entendimento o conceito de estrutura social 

e pretende caracterizá-la enquanto uma 

rede de relações institucionalmente 

controladas ou definidas. 

Estrutura social 

Elisabeth Bott  

Analisa a família e as redes de relações 

sociais dos maridos e mulheres de um 

mesmo casal (BOTT, 1957). 

 Redes de “malha estreita” 

(close-knit) – mútuas 

relações entre o casal. 

Redes de “malha frouxa” 

(loose-knit) – segregação dos 

papéis conjugais. 

Fonte: Adaptado Portugal (2007), Faria et al. (2017). 

 

Esses autores(as) tratam da importância das redes sociais. De acordo Pinho (2015, 

p. 84), são “teorias, modelos e aplicações que se expressam através de conceitos ou processos 

relacionais; a sua unidade de análise não é o indivíduo, mas as relações que se estabelecem 

entre um conjunto de indivíduos”. A investigação sobre as redes de relações flexíveis e discreta, 

elaborada por Barnes (1950), revelou que os diferentes membros podem ou não conhecer uns 

aos outros e interagir entre si. Essa dinâmica colabora não só para entender a estrutura da 

comunidade, como também os processos sociais, o acesso ao emprego e cargos públicos, 

segundo aponta Portugal (2007). 

Quanto ao uso da Matemática para traçar um método de delineação de estudo e 

análise de redes sociais Mitchell (1974), utiliza-se da Teoria dos Grafos para explicar as 

https://en.wikipedia.org/wiki/Copperbelt
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estruturas e as distâncias sociais em pequenas tribos. O autor considera que, na análise, deve 

ser estabelecida a diferença entre a morfologia da rede social e a interação. Características 

importantes da forma das redes sociais são sua densidade, os agrupamentos que se podem 

distinguir no interior, a ancoragem (ponto de referência da rede social) e o alcance (número de 

ligações que intervém entre a pessoa que as origina e a pessoa alvo, ou seja, o número de pessoas 

com quem um membro de uma rede tem ligações). Como critérios de interação das redes 

sociais, identifica-se o conteúdo, a direção, a intensidade e a frequência. 

A contribuição de Lévi-Strauss (1945) mostra como a forma e a estrutura estão 

vinculadas aos conteúdos das redes sociais. A partir de uma antropologia estruturalista, 

elucidam-se a variabilidade dos fenômenos sociais e culturais dos indivíduos e vislumbram-se 

as regularidades que ocorrem dentro de um sistema de relações, obedecendo a uma ordem que 

nem sempre é visível, mas que é possível ser expressa através de um modelo. 

Um dos antropólogos mais influenciados por Émile Durkheim (1895), na Inglaterra, 

é Radcliffe-Brown52, inaugurando a tradição funcional-estruturalista. Seus trabalhos tinham 

claramente uma influência francesa, mas dando ênfase à prática weberiana53 da interação. 

Cunhou a ideia de estrutura social que, por sua vez, consistiria em “uma rede de relações entre 

indivíduos e grupos de indivíduos54” (RADCLIFFE-BROWN, 1952, p. 43, tradução nossa). 

Assim, o autor introduz “o conceito de rede social total para caracterizar a estrutura social 

enquanto rede de relações institucionalmente controladas ou definidas” (FIALHO, 2014, p. 11). 

Finalmente, a investigação de Bott (1971) ofereceu um importante debate sobre a 

análise de relacionamentos entre pessoas e seus elos pessoais em múltiplos contextos. Seus 

estudos focam no tamanho da rede, no número de unidades de rede e nos efeitos da relação 

entre seus elementos. Seus resultados apontaram uma tipologia de contatos entre um 

determinado conjunto de indivíduos, o tipo de vínculos que se estabelecem as relações 

descontínuas, a importância dos papéis que os indivíduos definem para si nas relações, a sua 

intensidade, durabilidade e frequência.  

Sua obra para os estudos de família é seminal nas redes de relações de 

conjugalidade. Para Bott (1971), a diferenciação de papéis sexuais no casal era tão intensa 

                                                 
52 Radcliffe-Brown propôs estudar o legado de Durkheim, em duas correntes divergentes: 1) estudo das relações 

sociais, a “morfologia social” exemplificada na Divisão do Trabalho Social; e 2) estudo de sociedades como 

sistemas morais, o Suicídio e As Formas Elementares da Vida Religiosa. Ambas as abordagens podem ser 

encontradas na obra de Radcliffe-Brown, sendo defensável a tese de que as suas perspectivas não são divergentes, 

mas antes complementares. Contudo, Radcliffe-Brown dedicou-se mais ao estudo das relações sociais. 
53 Paradigma da ação social considerando a própria ação humana como orientada por fins e objetivos, através de 

uma sociologia compreensiva busca interpretar o sentido da ação social. 
54 A network of relations between individuals and groups of individuals (RADCLIFFE-BROWN, 1952, p. 43). 



84 

quanto fossem os contatos do núcleo com a família extensa e com a vizinhança. Assim, as redes 

de “malha estreita” (close-knit) são aquelas em que existem mútuas relações entre os membros, 

e as redes de “malha frouxa” (loose-knit), aquelas com escassos relacionamentos. Para a autora, 

o grau de segregação dos papéis conjugais está relacionado com o grau de conexão da rede total 

da família. Embora estes trabalhos tragam à tona o uso da noção de redes sociais, é fato que os 

dados por eles apresentados sobre a morfologia nas redes não permitiram ser checados. Na 

visão de Alves (2012, p. 48), esses estudos,  

 

Representam os inícios do uso analítico das redes sociais, eram talvez 

apresentados dessa maneira porque os escritores alcançavam a utilidade da 

natureza da rede social depois que tinham coletado seus dados de campo, e 

porque nos tempos em que foram escritos a panóplia de conceitos e índices 

que estão disponíveis ao antropólogo hoje simplesmente não tinha sido 

desenvolvida. 

 

Face a essas considerações, na seção seguinte, busco articular o quadro teórico das 

redes sociais entre autores contemporâneos e como os produtos e normas no interior de um 

fenômeno reticular podem ser explicados nas diferentes relações, sejam econômicas, políticas 

e culturais, em que são organizadas as estruturas, a partir de um conjunto de práticas e de 

estratégias de autorregulação das emoções e de projeção de práticas racionais de 

interdependências de funções, que compreende relações funcional-econômicas às relações de 

interações sociais de amizade, afetividade, dom, reciprocidade, parentesco e o cuidado 

(MONDARDO, 2009). Esses autores estariam mais preocupados com os conteúdos ou com as 

formas das redes de relações sociais? 

 

3.2.2 Os estudos de Simmel, Mauss e Elias 

 

Uma das características das redes sociais são as normas imbuídas em sua dinâmica. 

Para Therborn (2002), as normas podem ser vistas como definição, distribuição e regra de ação. 

Em todos os seus significados, uma norma reduz a incerteza e contribui, assim, para a ordem 

social. É verdade que os enganos das expectativas são interpretados de forma diferente. Quem 

não age de acordo com a norma, age de forma incorreta. No entanto, comum a todos os casos é 

que a falsidade da expectativa, não invalida a norma. 

Assim, as normas são mais do que aspectos econômicos (utilitaristas), sua dimensão 

repousa nos aspectos da pertença, na contribuição e recompensa. Segundo Portugal (2007, p. 

37) “o que está certo ou errado, o que é devido ou não, o que é justo ou injusto depende da 
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natureza da relação em causa. As normas refletem uma relação entre as pessoas, mais do que 

um equilíbrio entre coisas trocadas”. 

Um dos autores brasileiros que tem contribuído para o desenvolvimento de um 

pensamento crítico sobre o pensamento utilitarista no campo das ciências humanas da noção de 

redes sociais é Martins (2010). Ele sinaliza para um desenvolvimento que valoriza uma 

perspectiva antiutilitarista, ou seja, aberta à articulação do objetivo e do subjetivo, resultante de 

uma série de estudos que avançam nessa direção, feitos de forma explícita, mas, 

tradicionalmente, de modo discreto por autores como Simmel (1999, 2002. 2006) e Mauss 

(1974), e de forma declarada por autores como Elias (1994, 2001). 

É dentro dessa lógica que se localizam as formas de socialização de Simmel (2006), 

ou redes de sociabilidade, nas quais se encontram e se analisam as concepções de intenção, 

finalidade, desejo, tendência e interesse que se expressam nos indivíduos como oriundas da 

concepção de mobilidade, das dinâmicas não estáveis das interações sociais. Trata-se mais de 

valorizar as interações que circulam nas redes, em termos de conteúdos materiais e imateriais, 

com base nas formas quantificáveis, para trazer à tona aspectos simbólicos e as variadas formas 

intersubjetivas em que a realidade social possa se regular. 

Logo, para dirimir a ideia binária das visões (estruturalista e individualista), Martins 

(2008) busca contribuições de Emile Durkheim, Marcel Mauss e Norbert Elias. Embora a 

questão da relação entre estrutura e agência humana possa ser melhor estabelecida em Elias 

(1994), consegue manter um diálogo entre a relação indivíduo/sociedade55. Norbert Elias 

procurou ultrapassar a barreira ideológica da confusa dicotomia entre indivíduo e sociedade, 

que dominava as teorias sociológicas do século XX, através do conceito de figuração, que pode 

ser definido como rede. A totalidade da relação entre indivíduos e sociedade é incluída no 

continuum crescimento dos indivíduos dentro da sociedade, enfatizando o caráter processual e 

dinâmico das redes criadas pelos indivíduos.  

Essa contestação em relação às teorias anteriores se estabeleceria no fato de 

instituir-se como auto-distanciamento em si, tornando possível, dessa forma, a superação da 

concepção de indivíduo isolado em relação à sociedade, em favor de uma reflexão baseada em 

indivíduos em constante inter-relação: nós-eu. Ou seja, para ele, sua teoria se embasa na 

concepção de sociedade enquanto “uma figuração constituída de numerosos indivíduos 

                                                 
55 Os dois conceitos devem ser considerados de tal maneira que “sejam levados a se referirem a processos” (ELIAS, 

1994, p. 137). Para o autor, o processo social é entendido como movimento social, no qual os indivíduos se 

interpenetram de tal modo que só é possível definir o ser humano como indivíduo social, em todos os momentos 

da vida, seja coletiva ou particular. 
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fundamentalmente interdependentes, ou seja, tributários e dependentes uns dos outros” (ELIAS, 

2001, p. 149). 

Trata-se de valorar as estruturas sociais juntamente às configurações formadas nas 

relações que são concretizadas desde o nascimento dentro de um contexto cultural e familiar, 

em uma rede de associações pré-existente. O pensamento eliasiano sugere que cada pessoa 

possui uma função dentro de uma configuração, na qual as outras pessoas agem igualmente 

como funções, de modo que cada um se constitui através do outro. Assim, a formação desses 

indivíduos dá-se através da aprendizagem das regras e das normas sociais. 

Desse modo, Emile Durkheim, Marcel Mauss e Norbert Elias demonstraram a luta 

pela construção de um pensamento complexo sem contradições do todo e das partes.  

 

No nosso entender, em Durkheim a dualidade clássica entre indivíduo e 

sociedade perde força em detrimento de uma abordagem pluridimensional 

que, sem negar o valor do indivíduo, considera a ideia de totalidade como 

central na constituição da sociedade, embora a totalidade seja vista como 

distinta das partes. Em seguida, ainda seguindo o desenvolvimento da escola 

sociológica francesa, o caráter prático da noção de rede apenas emerge com 

toda a sua força quando incorporamos a compreensão da ação social como um 

sistema aberto a trocas de informações ambivalentes e intensas entre o todo e 

a parte e vice-versa (MARTINS, 2008, p. 31). 

 

Émile Durkheim é responsável por fazer pensar sobre as redes sociais em sua 

totalidade e como o todo realça sobre as partes. E também deslegitimar a teoria da escolha 

racional individual em que só pesava a razão e o egoísmo como triunfo do valor humano. A 

perspectiva durkheimiana ajuda a compreender o paradoxo nas análises de redes sociais deixado 

pela lacuna dual entre sagrado e profano, psicologia e indivíduo, indivíduo e sociedade, na 

medida em que não conseguiu integrar uma reflexão de caráter fenomenológico sobre o papel 

da liberdade individual no esquema da obrigação coletiva (MARTINS, 2004). 

Para avançar nossa reflexão, é preciso esclarecer que a troca social baseada na 

tradição norte-americana tinha inspiração no Individualismo Metodológico e envolvia uma 

racionalidade. Já na perspectiva da troca na sociologia francesa, esta é coletivista, então, 

trocam-se afetos, solidariedade, obrigações, apoio, ou seja, troca não material. 

A teoria da interdependência e da solidariedade social de Émile Durkheim e seus 

seguidores incidiam, sobretudo, na natureza moral dos atos coletivos, na capacidade de 

estruturação da ordem social e na geração das formas de solidariedades que delas derivariam. 

Durkheim (1984, p. 78) assegura que a “divisão do trabalho social é a origem, senão a única, 

pelo menos a principal da solidariedade social”. E na evocação da moral do laço social, ele 
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completa dizendo: “[...] um poder moral capaz de conter os egoísmos individuais, de manter no 

coração dos trabalhadores um mais vivo sentimento da sua solidariedade comum, que é formada 

pelos grupos profissionais” (DURKHEIM, 1984, p. 78).  

Assim, a complexidade das interações sociais constituídas na sociedade nota-se 

pelas redes e a aparência que melhor lhe serve é a noção de dádiva e de reciprocidade como ato 

ou fato social total, como analisado por Marcel Mauss (1974). Para ele, são trocas de bens, de 

riquezas e de produtos num mercado estabelecido entre os indivíduos. Em primeiro lugar, não 

são indivíduos, são coletividades que se obrigam mutuamente, trocam e contratam. A circulação 

de riquezas não é senão um dos termos de um contrato bem mais geral e bem mais permanente. 

Enfim, essas prestações e contraprestações se estabelecem de uma forma voluntária.  

Uma das contribuições de Marcel Mauss para a Ciências Sociais está na valorização 

da complexa prática social. Há, portanto, uma força que se sobrepõe à relação social que é 

representada pela força da dádiva em circularem e serem dadas e retribuídas56. Segue-se a ideia 

da obrigação coletiva proposta por Durkheim – na dádiva. Mauss (1974) aponta que o simbólico 

se identifica à regra do dom- a do Dar, Receber e Retribuir -, que segundo ele, religa a parte e 

o todo, estando presente em todas as sociedades, tradicionais, mas igualmente nas modernas. 

É nas redes sociais que há um dos atributos circulantes do apoio social. Na visão de 

Lacerda e Valla (2005, p. 284), “pode ser entendido como uma forma de dádiva, em que as 

trocas sistemáticas entre os sujeitos envolvendo o dar, o receber e o retribuir permitem que os 

recursos de apoio fluam por meio dos laços ou vínculos sociais, com benefícios a todos os 

envolvidos”. Assim, ao falar da obrigação social nas sociedades tradicionais, de acordo com 

Mauss (1974, p. 190-191), “esclarece, então, que os bens postos em circulação pelas diversas 

pessoas morais (clãs, tribos, famílias etc.) não são apenas riquezas e coisas economicamente 

úteis”. Existem mecanismos de suporte social que vão além do lucro e do mercado. E a ideia 

de obrigação coletiva é realizada pelas pessoas, baseadas na moralidade das comunidades ou 

indivíduos. A força é o coletivo social. 

Lacerda (2010) refere-se, então, às relações de pessoalidade, construídas no face a 

face, que engendram a formação das redes de apoio social e favorecem o fortalecimento das 

identidades e o reconhecimento dos sujeitos e grupos. É por meio dos vínculos de sociabilidade 

primária que, no caso aqui, essas domésticas migrantes tecem redes de apoio social. 

                                                 
56 O potlatch trata-se de coletividades que se obrigam mutuamente, trocam e contratam; obrigações morais que se 

enfrentam e se opõem, quer em grupos ou desafiando-se diretamente. O que elas trocam não são exclusivamente 

bens e riquezas, coisas úteis economicamente. São, antes de mais nada, festins, ritos, serviços militares, mulheres, 

crianças, danças, festas, feiras, do quais o mercado é apenas um dos momentos (MAUSS, 1974). 
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Voltando a Elias (1994, p. 17), para pensar uma ciência dos indivíduos, ele diz que: 

“o indivíduo é o objetivo final e a união dos indivíduos numa sociedade é apenas um meio para 

seu bem-estar”. Ambos os autores, Marcel Mauss e Nobert Elias, tendem a enxergar a sociedade 

em contínua interação social contida nas singularidades sociais, na relação indivíduo-sociedade 

e nas estruturas tanto materiais quanto simbólicas das configurações, ou redes como desejamos, 

que os envolvem.  

Elias (1994, p. 63) considera que “a sociedade é formada por indivíduos que são 

singulares em cada tempo e em cada espaço. Contudo, é através dessas diferenças que, em cada 

tempo e em cada espaço, se formam e/ou são construídas diferentes sociedades”. Um dos 

exemplos que ele cita para observarmos essa relação tempo-espaço está na rede fundada na 

configuração de relações sociais, desenvolvida pelo processo civilizador, tendo o tempo como 

fruto do desenvolvimento social que regula a vida em sociedade. Esse processo engendrado 

pelas diferentes funções a serem cumpridas em sociedade acabou impondo aos indivíduos um 

número maior de atividades e o encadeamento dessas, assim como maior dependência e 

complexidade na rede de relações sociais, sejam no trabalho, na vida cotidiana familiar, na vida 

social, etc. Tais fatores exigiram um elemento comum que regulasse tais relações, o tempo. 

Estas sociedades seriam, portanto, “projetadas” por tramas de relações sociais, de 

funções, de cadeias de atos (ações), que Elias (1994, p. 29) “chama de ‘fenômenos reticulares’, 

produzidos no interior de uma rede móvel humana de relações de interdependência composta 

por estruturas, por cadeias, por limites e por possibilidades”. Assim, para Elias, o indivíduo é 

construído por um conjunto de laços “invisíveis” que formam uma rede de relações.  

 

Para ter uma visão mais detalhada desse tipo de inter-relação, podemos pensar 

no objeto de que deriva o conceito de rede: a rede de tecido. Nessa rede, muitos 

fios isolados ligam-se uns aos outros. No entanto, nem a totalidade da rede 

nem a forma assumida por cada um de seus fios podem ser compreendidas em 

termos de um único fio, ou mesmo de todos eles, isoladamente considerados; 

a rede só é compreensível em termos da maneira como eles se ligam, de sua 

relação recíproca (ELIAS, 1994, p. 35). 

 

Nesse sentido, as redes sociais são “fenômenos reticulares” (ELIAS, 1994), 

costuradas mediante as relações sociais no cotidiano das sociedades. Logo, a rede conforma a 

totalidade das relações entre indivíduo e sociedade, entre as diferentes trajetórias que os 

indivíduos tecem na imensa teia de contatos através da amizade, no trabalho, na rua, na festa, 

enfim, nos lugares e nos diferentes tempos das relações que são estabelecidas no dia a dia. 
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Portanto, repousam-se na obra de Georg Simmel (2002, 2006), como um articulador 

das lógicas e das fórmulas sustentadas pelas análises de redes sociais, em que as descodificações 

das estruturas pelas interações sociais são o objetivo da sua apreciação. É a necessidade de 

manter contato, de estar junto, de pertencer a algo e de estar em sociedade que tem origem a 

sociabilidade entre os indivíduos. Tampouco, ele exige que nos comportemos como seres 

sociais e não individuais. 

Simmel (2002) diz que os grandes sistemas e organizações supra individuais eram 

considerados como uma consolidação das interações imediatas produzidas ao longo da vida dos 

indivíduos, não possuindo existência prévia em relação aos sujeitos sociais. A sociedade não se 

constitui como uma substância, algo concreto em si mesmo, mas como um acontecer. São os 

processos de “sociação”57 e não a sociedade em si mesma o foco privilegiado da análise. Para 

o autor, é a sociabilidade que condiciona a sociedade e os sujeitos sociais à procura de melhor 

convivência, interação, socialização e associação através das relações sociais estabelecidas no 

espaço, que aqui são representadas pelas redes sociais.  

A sociedade é dinâmica, mas, para Georg Simmel, ela só existe se há reciprocidade 

de ação, como uma comum-unidade, sem que não haja o conflito, já que este é inerente ao 

comportamento individual. O que autor enfatiza é que sem as sociabilidades encontradas na 

competição, na cooperação, nas refeições, na moda, etc., os indivíduos não podem evidenciar 

os conteúdos que os levam ao estímulo de viver em sociação. 

São em vinculações que, na visão de Simmel (2002, p. 123), geram “um número 

imenso de formas menores de relação e de modos de interação entre as pessoas, em casos 

singulares aparentemente insignificantes, mas que, com efeito, realizam a sociedade como a 

conhecemos”. Os mecanismos de ação recíproca que são próprios a toda sociedade humana são 

sempre o fruto de tendências particulares ou objeto de fins determinados. Nestas formas de 

existência comum,  

 

A socialização é então a forma que se realiza segundo inumeráveis maneiras 

diferentes, graças às quais os indivíduos, em virtude de interesses – sensíveis 

ou ideias, momentâneos ou duráveis, conscientes ou inconscientes, agindo 

casualmente ou teleologicamente estimulantes - se unem numa unidade no 

seio da qual esses interesses se realizam (SIMMEL, 1981, p. 122). 

 

                                                 
57 Para Georg Simmel, “a sociação, é, portanto, a forma (que se realiza de inúmeras maneiras distintas) na qual os 

indivíduos, em razão de seus interesses – sensoriais, ideais, momentâneos, duradouros, conscientes, inconscientes, 

movidos pela causalidade ou teleologicamente determinados, se desenvolvem conjuntamente em direção a uma 

unidade no seio da qual esses interesses se realizam. Esses interesses formam a base da sociedade humana” 

(SIMMEL, 2006, p. 60-61).  
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Portanto, para além das relações que correspondem a um conteúdo ou fim 

específico, as formas de interação alargam-se na sociedade, por si próprias, aliviando na sua 

forma mais pura numa relação entre iguais. A interação social encontra seu objetivo 

fundamental no jogo funcional que se configura nos vínculos de parentesco, capital social, 

cuidado, confiança e gratidão subsidiados pela garantia do laço social que será abordado 

adiante. 

 

3.2.3 Natureza dos laços das redes sociais 

 

Os vínculos ou laços58 são compreendidos como um padrão diferencial de 

interações entre os indivíduos em uma determinada conjuntura social. Estar mais ou menos 

próximos, administrar mais ou menos a atenção recíproca, estabelecer ou não trocas sociais 

coordenadas, denotam uma situação de durabilidade e pertencimento. A base dessa sustentação 

é a da solidariedade, ora pendendo para mecanismos mais recíprocos ora para individuais. O 

fato é que os laços sociais fazem emergir o que está por debaixo da ponta do iceberg quando se 

analisa pelo ótica econômico.  

Dentro da Nova Sociologia Econômica (NSE)59, os aspectos mais valorizados são 

aqueles que as Ciências Sociais renegaram como o enigma da racionalidade econômica visto 

como uma caixa preta que, segundo Abramovay (2009, p. 67), “consiste em abrir a caixa-preta. 

E quando se abre a caixa-preta do mercado, o que se encontra em seu interior são laços sociais, 

é sociedade, são interações que os indivíduos procuram permanentemente dotar de significado”. 

A natureza dos laços sociais estão para além da ordem do mercado e da economia 

pura. A NSE interpreta os fatos econômicos baseada na noção de reciprocidade, dádiva e ajuda 

mútua. Inevitavelmente estas se fazem pela via da manutenção dos laços sociais, cujas as redes 

estariam no cerne das interações estabelecidas pela coletividade. 

Quando se analisa pelas redes sociais, Granovetter (1973) mostra que indivíduos do 

mesmo grupo social tendem a apresentar características semelhantes às de outros membros do 

seu grupo, partilhando as mesmas informações e outros recursos sociais, o que é conhecido 

                                                 
58 Durkheim (1984), na obra a Divisão do Trabalho Social, apresenta duas formas de laço social, a solidariedade 

mecânica e a solidariedade orgânica. A primeira refere-se à organização social do tipo comunitária (relativa à dita 

sociedade tradicional), em que os indivíduos são pouco diferenciados, compartilham os mesmos sentimentos e 

valores e seguem as mesmas crenças. Por outro lado, na solidariedade orgânica (associada às ditas sociedades 

modernas), os indivíduos assumem funções independentes, desempenhando papel especifico e complementar.  
59 A principal característica da nova sociologia econômica, é estudar os mercados não como mecanismos abstratos 

de equilíbrio, mas como construções sociais. O principal expoente foi Mark Granovetter que se inspirou no 

conceito de “embededness” (enraizamento) de Karl Polanyi, ou seja, na ideia de submersão da economia nas 

relações trava os indivíduos fazendo parte da totalidade da vida social (ABRAMOVAY, 2004). 
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como princípio de interação, como homofília. Quando precisam de informações diferentes, 

acessíveis apenas em outros grupos sociais, devem estabelecer vínculos ou pontes que unam 

seu grupo social a outro grupo. Percebe-se, então, constituído o princípio de interação 

heterofília, isto é, o contato entre atores de círculos sociais ou grupos sociais diferentes.  

Como exemplo dessas interações citam-se o da homofília como sendo a daqueles 

indivíduos que exercem mais de um tipo de apoio, tais como: “ser parente e colega de trabalho” 

ligados por atributos de sexo, raça, idade, religião, educação, etc. E a interação heterofílica 

como aquela em que os indivíduos transpõem seu grupo social, como: “doméstica e patroa” 

características ligadas ao status, diferenciação. Essas interações só reforçam o caráter 

segregacional que há no interior das redes e como as características e os atributos diferentes 

funcionam como elemento atrativo nas relações. 

Nesses termos, o parentesco, de acordo com Fioravante (2013), constituiu-se em 

um dos mais importantes tipos de ligação. Não apenas por pressupor a existência de laços mais 

imediatos e da maior probabilidade de que estes fundem relações mais densas e duradouras, 

mas, sobretudo, em função de seu poder estruturante e do forte conteúdo social que pode 

carregar – uma vez que rege em larga medida a vida coletiva e a coesão social dos indivíduos. 

Sob essa ótica, o pertencimento está calcado nas relações familiares, evidenciando 

como a família tem papel de reprodução social desses indivíduos mediados pelo contexto do 

cuidado. Para Portugal (2006, p. 481), a tarefa do cuidar “caracteriza-se por uma profunda 

desigualdade sexual. Para a autora esta configuração assenta-se sobre a “economia política da 

comunidade”, ou seja, o lugar das redes pessoais nos sistemas de produção e reprodução social”. 

(PORTUGAL, 2014, p. 166). 

No processo de socialização, as pessoas são socializadas segundo o lugar social que 

ocupam. Homens e mulheres são socializados de formas diferentes. E o cuidar é tido como 

função de mulher, porque o lugar social prioritário dela é o espaço privado da casa, da 

reprodução. As domésticas saem de suas casas e vão trabalhar reproduzindo este lugar social, 

que está ainda muito relacionado com as obrigações tidas como femininas, sobrecarregando-as 

e impedindo que elas possam desfrutar de maior liberdade.  

Habermas (1988) identifica a sociedade como um sistema organizado de forma 

funcional, entre o mundo vivido e o sistema60, sendo que uma das características das sociedades 

                                                 
60 Jürgen Habermas elabora um conceito de sociedade que congrega as duas esferas e suplanta suas divergências 

metodológicas. Ele as conjuga evidenciando que os sistemas (o Estado, a burocracia, os mercados, a esfera pública, 

a empresa, etc.) permeiam e são permeados pela percepção vivenciada pelos indivíduos na sua cotidianidade (o 

mundo da vida). 
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atuais é a colonização do mundo da vida pelo sistema. A distinção entre o mundo da vida 

(espaço da intersubjetividade) e o sistema (dinheiro e poder) está nas interações em que cada 

dimensão condiciona e estabelece limites sobre a outra, sendo que, uma das características 

constituintes das sociedades atuais reside na referida colonização, vista como uma patologia da 

modernidade. Mas, contrariamente a Weber, que vislumbrava a sociedade moderna 

condicionada à perda da liberdade e do sentido das pessoas61, Jürgen Habermas, na perspectiva 

teórica da ação comunicativa, propôs superar a patologia da modernidade em que o sistema e 

mundo da vida coexistam dentro da sociedade, cada um dentro de sua esfera de pertencimento. 

De acordo com Monteiro (2004, p. 37),  

 

Habermas contribui igualmente para recuperar as experiências de 

sociabilidade como fundamento da integração social. Os indivíduos ao 

entabular relações de proximidade que configuram grupos, redes, associações, 

é interpretada como um contributo fundamental à recriação de laços sociais e 

manutenção da coesão social. 

 

Assim, as intersubjetividades dos indivíduos procuram otimizar seus recursos nas 

interações em redes, através dos vínculos. Um tipo de vínculo que se tem destacado em relação 

às redes de relações sociais é o capital social. Alguns autores vão defender a visão alargada de 

laços fortes e dos laços fracos para prossecução de objetivos e atividades fins, outros não. Mas 

o fato é que o capital social tem um efeito dinâmico, próspero e inclusivo no interior das redes. 

Putnam (1993, p. 1) define-o como “os traços da organização social, tais como redes, normas, 

e confiança que facilitam a coordenação e cooperação para benefício mútuo”. São as redes 

sociais que permitem obter recursos traduzidos em apoio emocional, informativo, material e 

instrumental, ou seja, são fontes de suporte social e de capital social. 

Logo, o capital de confiança, na visão de Monteiro (2004, p. 122), “entre os 

membros de uma organização constrói-se não apenas a partir de interesses comuns, mas 

igualmente em torno de valores e identidades partilhados”. Assim, a confiança pode ser 

entendida como elemento aglutinador das características da organização social, das normas e 

dos sistemas do capital social que, em contextos de migração e mobilidade transforma-se em 

capital migratório, porque passa a fazer parte dos recursos de conhecimento para agir no 

contexto da migração. 

                                                 
61 Max Weber analisa o processo de racionalização do mundo a partir de um duplo e contraditório aspecto como 

constituinte da liberdade e da não-liberdade de ação dos indivíduos “modernos” (WEBER, 1998). 



93 

Ao analisar as características do interior das redes, as afetividades configuram-se 

como parte das relações sociais que são utilizadas como recurso de aproximação, gerando 

expectativas de lealdade e de proteção, abrindo margem para a ordem legal – a gratidão, que 

segundo Simmel (1981) está na base de todas as relações humanas: o “esquema da oferta e do 

equivalente” (SIMMEL, 1981, p 209). Neste ponto, entra a gratidão, para “tecer um laço da 

reciprocidade, um balanço do receber e do dar entre os homens”. O dar e o receber na vida 

social não podem ser reduzidos à simples troca. Esta não recobre todas as dimensões da 

reciprocidade entre seres humanos. 

A gratidão inverte o sentido do movimento, voltando-o para o interior dos seres 

humanos, como “resíduo subjetivo” do ato de receber e dar. Em mais uma das suas formulações 

características, Simmel (1981, p. 211) a percebe como uma “memória moral da humanidade, 

uma ponte que a alma sempre encontra para aproximar-se do outro ao mais leve estímulo, 

insuficiente talvez para gerar por si uma nova ponte”. Ao fazê-lo, a gratidão propicia aquilo que 

importa na constituição e permanência da vida social: a persistência de relações para além do 

momento da sua criação. Fosse ela extinta como resíduo subjetivo e memória moral, a sociedade 

tal como a conhecemos deixaria de existir. 

As relações, segundo Monteiro (2004, p. 133), que orientam o “indivíduo criam 

uma rede, uma teia de relações, no seio da qual intercambia práticas, significados e valores”. 

Um conjunto de relações marcado pela mistura incessante entre vida pessoal e profissional, por 

redes que são localizadas e por vínculos que não se reduzem a uma dimensão estritamente 

mercantil. Na visão de Granovetter (2007), no que tange ao mercado de trabalho, ele é imerso 

em relações sociais e as redes de sociabilidade são de extrema importância para entendimento 

das relações econômicas dentro deste mercado. Essas redes podem organizar-se a partir de 

pontos de referência com diferentes atores sociais. E são as redes sociais pessoais significativas 

as que mais se aproximam do imaginário desses sujeitos, pois, somente a partir de seu universo 

micro (individual) é que concebem a ideia de fazer parte do todo (coletivo). 

 

3.2.4 Redes sociais pessoais significativas 

 

As redes sociais pessoais são vistas pela literatura como aportes sociais que 

diminuem as influências negativas, físicas e psicológicas dos indivíduos, são, portanto, apoio 

social. Quando se pensa em mulheres migrantes e que trabalham como domésticas, essa rede 

faz parte das relações mantidas por elas por meio de obrigações recíprocas. 
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A rede social pessoal é pensada quando se fala do conjunto de seres com quem se 

interage de maneira regular, com quem se conversa, com quem se trocam sinais, que os 

corporizam e, que os tornam reais. De fato, essa experiência coerente no tempo e no espaço é 

que constitui a própria identidade, constrói-se e reconstrói-se constantemente durante a vida 

com base na interação com os outros – que, como co-construtores, fazem parte intrínseca da 

identidade de cada indivíduo, como afirma Sluzki (1997).  

Essas redes pessoais do ponto de vista de Fazito (2002, p. 3) “são aquelas que 

relacionam indivíduos em suas redes pessoais cotidianas, que se consolidam empiricamente nas 

redes de parentesco e amizade dentro da comunidade”. Por isso, ao adotar uma estratégia 

metodológica para estudar redes sociais, utilizamos a das redes pessoais significativas que de 

fato, são as representações do imaginário desse coletivo que nos indicam quem são as pessoas 

e quais as relações que são tecidas pela sua rede social cotidianamente. 

Muito embora, há que se distinguir as diferentes formas que as redes assumem, no 

caso aqui, a latente diferença entre rede migratória e rede pessoal. Massey et al. (1987) 

definiram as redes migratórias como laços sociais que ligam comunidades de origem aos 

lugares de destino. Tomando por base que esses laços podem existir tanto entre migrantes 

quanto entre não migrantes. Há, portanto, distintas funções dos papéis sociais e das relações 

interpessoais que são mantidas por expectativas e comportamentos prescritos. Nesse ponto, 

percebemos o agir em contexto migratório como sendo parte do capital social migratório62, 

oportunizados por “esses laços sociais que não são criados pelo processo migratório, mas antes 

adaptados a ele, sendo reforçados, ao longo do tempo, através da experiência comum dos 

migrantes” (MASSEY et al., 1987, p. 139). 

Os conceitos de rede pessoal e rede migratória podem-se aproximar de uma forma 

direta. Esta coincidência de significados constrói-se dependendo da recorrência com que as 

relações de parentesco e de amizade são apontadas. Podem ser como causas ou intensificadoras 

dos fluxos migratórios, ou seja, o que pode levar as pessoas a migrarem é o suporte oferecido 

por essas redes pessoais. Sintetizando, os constitutivos e as características das redes sociais, 

pode-se dizer que são provenientes de vários intercâmbios dinâmicos da sociedade e as redes 

pessoais são as práticas sociais. 

Na migração, essas redes sociais estariam integradas em várias etapas do processo 

migratório e não cessaria com a chegada. E as redes pessoais são permanentes e estabelecidas 

                                                 
62 Esse capital estaria vinculado à manutenção de vínculos entre origem e destino, pela orientação que os fluxos 

assumem, assim como pela circulação de recursos materiais e simbólicos (SOARES, 2004). Mais adiante, com 

base nos relatos empíricos, intenta-se caracterizá-lo.  
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no cotidiano. Para Massey (1988), as redes migratórias podem ser definidas como laços 

interpessoais de elevada complexidade que ligam migrantes, migrantes anteriores e não 

migrantes nas áreas de origem e de destino, por meio de vínculos de parentesco, amizade ou 

vizinhança. Assim, a rede social pessoal é definida por Sluzki (1997, p. 13) como  

 

Conjunto de seres com quem interatuamos de maneira regular, com quem 

conversamos, com quem intercambiamos sinais que nos corporizam, que nos 

fazem reais [...] e a soma de todas as relações que um indivíduo percebe como 

significativas ou define como diferenciadas da massa anônima da sociedade 

[...] [é o que] corresponde ao nicho interpessoal do indivíduo. Por outras 

palavras, a rede social pessoal e constituída por todos os atores sociais com 

quem o indivíduo estabelece uma relação interatuante dentro do seu “universo 

relacional”. 

 

O desafio empírico é determinar os contornos das redes migratórias 

(macroestrutural) e das redes pessoais (relações interpessoais – microssocial). Fazito (2002) 

critica as análises convencionais que se utilizam das redes sociais, nas quais persistem o 

equívoco de analisar as categorias de atributos e não a construção das redes sociais que se dão 

pelas relações criadas pelo processo migratório. Isto, considerando que as redes sociais da 

migração constituem aspecto relevante para os estudos das relações dos indivíduos e não 

basicamente dos atributos de cada um deles. As redes promovem a inserção no mercado laboral, 

a adaptação na sociedade e manutenção dos laços familiares e culturais com a região de destino, 

diminuindo o desgaste psicológico com a desintegração familiar e saída do local de origem.  

Assim, as domésticas migrantes, como abrangeu Decimo (1998) em seus estudos, 

caracterizando-as como redes fechadas (encapsuladas), podem-se também definir como uma 

guetização dos empregos femininos considerados desqualificados e com baixos níveis de 

escolaridade. Acrescente-se a isso a informalidade e a desproteção social a que estão 

submetidas, mesmo havendo, no Brasil, políticas públicas para regularização do trabalho 

doméstico como referido. 

Nesse sentido, a rede social de apoio pode exercer diferentes funções, tais como: 

apoio emocional, apoio instrumental e apoio informativo, segundo Côrrea et al. (2013). O apoio 

emocional diz respeito à propriedade de poder contar com alguém para falar, partilhar emoções 

e interesses; o apoio instrumental traduz-se pela ajuda material de toda espécie; e o apoio 

informativo é apreendido como a ação de dar e receber informações úteis para o entendimento 

das alterações vivenciadas no cotidiano.  

Finalmente, as redes sociais pessoais têm como alicerce no apoio social, três 

contextos, a saber, segundo Uber e Boeckel (2014): o mais externo ou geral consiste nas 
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relações estabelecidas com a comunidade (cognitivo); o intermediário consiste nas redes através 

das quais se tem acesso a um número relativamente amplo de pessoas (condutual); finalmente, 

as relações íntimas e de confiança constituem o último e mais próximo ao centro e significativo 

contexto de relações sociais (comportamental). Nesse sentido, deve-se analisar o apoio 

percebido e o apoio recebido como importantes mecanismos de reconhecimento. O apoio 

condutual está ligado às normas e aos contextos do agir no processo migratório. Enquanto o 

cognitivo está relacionado ao compartilhar informações sociais ou pessoais.  

Ao analisar a configuração, a formação e os conteúdos das redes sociais de 

domésticas migrantes, pode-se constatar que as redes sociais exercem grande influência na 

decisão de migrar dessas mulheres. E as redes sociais pessoais significativas representam, 

portanto, a construção de vários pilares de sustentação para a migração de curta ou de longa 

distância, visando a reduzir os riscos inerentes ao ato de migrar e a ser absorvida pela sociedade 

e mercado de trabalho doméstico, facilitando a adaptação e manter os laços de parentesco e 

culturais com a região de origem. 
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4 CAPÍTULO 2: “DE MULHERES E POR MULHERES!”: TRABALHO FEMININO, 

MIGRAÇÃO E REDES SOCIAIS 

 

O objetivo deste capítulo é discorrer sobre as relações entre trabalho feminino, 

trabalho doméstico remunerado para compreensão das redes sociais. Situo brevemente como o 

trabalho feminino definidor dos papéis de gênero e do desenvolvimento do mercado de trabalho 

que intenta compreender a persistência dos serviços domésticos na economia contemporânea 

(ABRANTES, 2012). 

A bibliografia sobre a pesquisa sociológica em relação ao trabalho doméstico, 

segundo Abrantes (2012), analisa o trabalho feminino através de duas vertentes: do feminismo 

liberal, defendendo a libertação através do melhoramento da posição da mulher no mercado de 

trabalho e no sistema de produção capitalista; e do feminismo reformista, assentada na 

transformação das relações de produção. O fato é que a dinâmica e caracterização da atividade 

doméstica tende a incorporar essas duas vias. A divisão sexual do trabalho dentro e fora de casa 

condiciona o mercado de trabalho feminino e algumas questões imperam: afinal, o trabalho 

doméstico é de mulheres ou habitualmente realizado por mulheres? Essas questões suscitam o 

debate deste capítulo, seja através das relações patriarcais, do sexismo e da naturalização das 

atividades femininas, como o cuidado e a maternidade.  

No caso do Sul, é necessário considerar o que se denomina de “segunda onda”, na 

visão de Biroli e Miguel (2015), que julgavam que um determinado eixo de opressão era a raiz 

de todos os outros. E mais ainda do que isso, identificam não uma simples sobreposição entre 

padrões de dominação independentes, mas um entrelaçamento complexo, o que possibilita 

qualquer interpretação aprofundada do mundo social e qualquer projeto emancipatório 

consequente que necessite incorporar simultaneamente os três eixos: gênero, classe e raça. 

Nesse aspecto, as migrações contemporâneas têm definido em larga medida a 

grande proporção de mulheres migrantes. No Brasil, esse fenômeno passa por mudanças da 

escala interna para a internacional, embora, neste estudo, o foco sejam as domésticas internas, 

há que se considerar o recrutamento de mulheres peruanas, bolivianas e filipinas para os 

serviços domésticos, o que circunscreve o Brasil na rota dos fluxos migratórios dentro da 

globalização dos cuidados.  

Procuro, ainda, mostrar como os mecanismos de redes sociais, reciprocidade, 

confiança, troca de informação, indicação na busca por trabalho são importantes para pensar a 

sociologia do trabalho doméstico e o contributo da Nova Sociologia Econômica que 

redimensiona os estudos sobre mercado de trabalho, sob a perspectiva dos estudos de família, 
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estratégias de sobrevivência de migrantes, relações informais no ambiente de trabalho e de 

formas de resistências. Em seguida, debruço sobre essa questão: como culturalmente se define 

o papel da mulher, seja na prestação de cuidados ou outros, de ordem estrutural da sociedade e 

que é igualmente interiorizado pelas próprias mulheres? (PEREIRA, 2006). 

Busco delinear, em uma sociedade pós-industrial, como mulheres vivenciam o 

trabalho feminino, duplamente, nas esferas reprodutiva e produtiva, e como ele se define. E 

como as transformações econômicas e sociais, associadas à globalização, contribuíram para o 

contexto da externalização do trabalho e a recorrência das migrações no recrutamento de 

mulheres para o trabalho doméstico. Finalmente, como as redes sociais contribuem para 

determinar a natureza da migração, influenciando a disponibilidade de destinos e as condições 

de emprego das mulheres migrantes. 

 

4.1 TRABALHO DOMÉSTICO: OPORTUNIDADES DE VIDA DESIGUAIS 

 

A posição dentro do mercado de trabalho influencia, segundo Giddens e Sutton 

(2017), fortemente, as oportunidades de vida das pessoas. Essa vinculação estaria condicionada 

à classe social a que pertencemos. As análises sobre o trabalho doméstico no Brasil não estariam 

satisfatórias se negarmos a condição de classe, raça e gênero, marcadores de diferenciação que 

se mantêm como importantes indicativos objetivos das oportunidades de vida das mulheres. 

Brites (2000) utiliza o conceito de reprodução estratificada de Shellee Colen para 

descrever o modo como as tarefas reprodutivas têm sido distribuídas de acordo com hierarquias 

de classe, de raça, de grupos étnicos e de gênero. A partir da análise de um contexto específico, 

o caso de babás caribenhas (em geral, negras), em Nova York, mostra como o conjunto 

particular de valores familiares seguidos pelas mulheres profissionais da alta camada norte-

americana só se sustentam com a ajuda de serviçais oriundas dos países pobres. Para Hochschild 

(2003), trata-se de uma cadeia global de cuidados ou cadeias globais de assistência63, são as 

mulheres pobres do Sul em um extremo que cuida (de forma remunerada ou não) de membros 

das famílias de uma mulher rica para que ela possa trabalhar. 

No Brasil, essa transferência da maternidade é feita com a migração rural-urbana 

de jovens solteiras sob o véu do apadrinhamento e da “ajuda” para estudar. Nessas práticas de 

longa duração histórica de “maternidade transferida”, as mulheres atribuem mútuas 

responsabilidades com o cuidado infantil, legitimada nas lutas feministas. Essa transferência 

                                                 
63 Cf.: HOCHSCHILD, A. R. Global care chains and emotional surplus value. In: Giddens, A.; Hutton, W. (eds.). 

On The Edge Living with Global Capitalism. New York: Random House, 2000. p.130-146.  
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atualiza desigualdades seculares e estrutura as relações da infância feminina, comportando-se 

de modo geracional. Meninas de 12, 13 anos, começam trabalhando na sua própria cidade ou 

em cidades vizinhas à sua no interior para, depois, chegarem até as capitais. Mesmo jovens, 

quase sempre passam por diversas residências, comprovando a alta rotatividade da ocupação. 

Na maioria dos casos, a iniciação na atividade se dá por contatos primários: uma amiga que já 

está na cidade grande ou um empregador originário da mesma cidade da jovem que visita 

sempre essa cidade, ex-patroas acabam sendo uma espécie de intermediários, criando redes de 

contatos (MOTTA, 1977). 

O trabalho doméstico, enquanto trabalho remunerado, no Brasil, foi conformado, 

na visão de Ávila (2016, p. 138): 

 

[...] na imbricação das relações sociais de sexo, de raça e de classe. Uma 

análise crítica da trajetória do emprego doméstico evidencia que essa relação 

de trabalho foi tecida pelos fios da dominação e da exploração patriarcal e 

racista que estão incontornavelmente atados à formação do sistema capitalista. 

 

Assim, gênero e raça são categorias centrais para tratar das oportunidades de vida 

das mulheres no contexto brasileiro em relação ao trabalho doméstico. De acordo com os dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), no ano de 2014, 93% dos postos de 

trabalho doméstico eram ocupados por mulheres no Brasil. Dessas, 67% se autodenominavam 

negras. As domésticas representam, segundo Mori, Fleisher, Figueiredo, Bernardino-Costa e 

Cruz (2011, p. 16),  

 

[...] aproximadamente sete milhões de trabalhadoras que menos têm direitos 

em relação a qualquer outra categoria profissional no país. E ainda, este tipo 

de trabalho reforça uma guetização profissional das mulheres em atividades 

ligadas aos cuidados, atividades essas muitas vezes entendidas como uma 

extensão das qualificações “naturais” das mulheres. 

 

Abramo e Valenzuela (2016) citam que, na América Latina, estima-se que existem 

17 a 19 milhões de trabalhadoras domésticas, representando aproximadamente 7% da ocupação 

urbana e regional. Do ponto de vista quantitativo, é a ocupação mais importante para as 

mulheres da região, concentrando 15,3% do total da força de trabalho feminina. 

Em relação às razões estruturais que levam as mulheres a ingressar ainda muito 

jovens no emprego doméstico, para além das relações de sexo, de raça e de classe, segundo 

Ávila (2016), é que ele consubstancia como uma possibilidade de ter uma renda para mulheres 

em contexto de pobreza e também não exige nenhum tipo de qualificação para ingressar neste 
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tipo de ocupação. O acesso ao trabalho doméstico, embora aparentemente pela sua 

desvalorização, é entendido como de fácil acesso, este não o é. Seu caráter fragmentado, 

intermitente, imediato e pessoal do trabalho doméstico (FERNANDEZ, 2018) traz implicações 

nas relações íntimas do trabalho doméstico por ser exercido em âmbito domiciliar, 

caracterizando-o por ser complexo e acabando por adquirir contornos para além do mercado 

habitual de trabalho. 

Do ponto de vista da migração, ele tem sido apontado como estreitamente 

relacionado à história da migração rural-urbana, na Europa ou nos Estados Unidos, desde o 

século XVIII, ou hoje nos países em desenvolvimento. Hill (1995) aponta que, em muitos países 

ditos em desenvolvimento, ele é a principal fonte de ocupação das jovens solteiras que migram 

para as cidades e encontram trabalho como doméstica. A autora chama atenção para uma 

peculiaridade do trabalho doméstico, que pode ser comum, independente da época no qual é 

realizado, é que a maioria das domésticas são recrutadas no campo. Elas eram 

preponderantemente migrantes do campo para a cidade. A partir, desse fato, surge outra 

característica comum às empregadas domésticas, sua vulnerabilidade.  

Possivelmente, a decisão de migrar dessas jovens solteiras é tomada pela família, 

depois de cuidadosa consideração, em pedir conselho a membros da família ou parentes que já 

se encontram nas cidades. Assim, as redes de parentesco facilitam o caminho de tais migrantes 

solitárias, agenciando a busca de emprego, talvez, alojando-as temporariamente durante a 

procura por moradia e prontos para ajudá-las nos momentos difíceis (HILL, 1995). 

A íntima relação estabelecida “da porta para dentro da casa” de uma patroa 

implica, nas palavras de Brites (2000), no isolamento social, na unidade doméstica entre local 

de trabalho e moradia no caso da patroa (e também das domésticas migrantes que dormem no 

emprego), na intimidade que isso implica, além de uma ignóbil falta de regulação social ou 

estatal que favorece determinadas formas de superexploração. Essas relações mediadas pela 

interseccionalidade de gênero, classe e raça, na visão de Hill (1995), têm implicações de 

simultânea proximidade e distanciamento, intimidade e aversão, presentes nas relações entre 

patroas e domésticas. 

Assim, essas contradições geram uma desigualdade estruturante e baseada na 

dicotomia entre mundo público e privado, ordenada pela diferenciação sexual, tomando por 

base a divisão social do trabalho nas sociedades industrializadas, nas quais se instalou a 

separação entre produção e consumo. Portanto, a desigualdade e subordinação feminina devem-

se ao seu atrelamento ao trabalho doméstico, identificado com o mundo da casa, da família, da 

domesticidade e das emoções.  
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Neste cenário da divisão sexual do trabalho, segundo Paradis e Sarmento (2016), a 

inserção do trabalho doméstico remunerado está posto no seguinte contexto: fluxos migratórios; 

implementação das políticas neoliberais, em que os empregos formais diminuem, com as 

funções de bem-estar, atribuíveis ao Estado, passando a serem resolvidas de maneira privada; 

bipolarização das ocupações femininas, isto é, enquanto parcela das mulheres se insere no 

mercado de trabalho, com rendimentos relativamente superiores e com níveis altos de 

escolaridade, há um contingente de trabalhadoras informais, ganhando baixos salários e em 

setores precários; falta de opções públicas para conciliação entre trabalho e família. 

As oportunidades de vida para muitas mulheres, vindas das zonas rurais de 

municípios menores para os grandes centros urbanos podem ser vistas através da 

mercantilização das tarefas domésticas e do cuidado. Ramos (2014) afirma que estas atividades 

estão cada vez mais associadas às mulheres migrantes, demandando uma transferência 

geracional nas redes sociais de apoio entre as mulheres, o que compele a uma guetização do 

trabalho doméstico como eterno refúgio feminino. 

Para tanto, dois conceitos são inegavelmente indispensáveis para a compreensão 

das oportunidades de trabalho e vida das domésticas: estigma64 e habitus65. O estigma opera 

nas marcas de diferenciação das domésticas, seja pela condição de ser mulher (gênero), negra 

(raça) ou pobre (classe). E o habitus, na interiorização (disposição relacional no espaço social) 

e na subjetivação (capacidade de gerar boas escolhas para a prática do jogo).  

Nesse sentido, como exemplifica Freitas (2009), fica patente que as relações vividas 

entre patroas e trabalhadoras domésticas, veladas pelos muros da privacidade, representam um 

local por excelência da vivência entre “normais” e estigmatizados, estabelecidos (patroas) e 

outsiders (domésticas). Representa-se uma hierarquização no plano microssociológico – 

segundo esta análise, uma hierarquização baseada em raça, classe e gênero na qual se torna um 

diferencial nas interações ocorridas no ambiente do trabalho doméstico – e colocam-se grupos 

com identidades sociais diferentes em situações de conflito. 

                                                 
64 Erving Goffman (1980) define estigma com base nas relações de hierarquia entre estigmatizados e não 

estigmatizados, considerando as relações face-a-face entre os representantes dos dois grupos. Nesse sentido, o 

sociólogo trabalha com a ideia de papéis socialmente construídos, e não necessariamente com situações concretas. 

Já Norbert Elias e John Scotson, por sua vez, veem a ideia de estigma no campo das relações de poder, na qual 

estabelecidos e outsiders se enfrentam (FREITAS, 2009, p. 211). 
65 Segundo Pierre Bourdieu (1989), possibilita explicar como se produzem as estratégias para se adaptar às regras 

do jogo. Entende-se habitus como uma estrutura mental e uma lei tácita da percepção e da prática que fundamenta 

o consenso sobre o sentido do mundo social, como princípio de geração de práticas e de representações que podem 

ser objetivamente reguladas e regulares sem que, por isso, sejam produto da obediência as regras (FÉLIX, 2010, 

p. 24).  
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O habitus, na visão de Félix (2010, p. 24), “conecta-se com o cenário diário em que 

as empregadas domésticas constroem e reproduzem estratégias para se adaptar às diferentes 

situações vivenciadas nos seus ambientes familiares, ou até mesmo na casa dos outros”. Desse 

modo, o conceito de habitus permite compreender como domésticas migrantes constroem 

determinadas práticas e posições dentro das situações de trabalho, para facilitar sua adaptação 

às situações cotidianas de interação com as pessoas de uma família estranha, ou, em caso de 

inadaptação, procurar outro trabalho, já que no trabalho doméstico tem-se uma rotatividade 

elevada dos postos de trabalho. Igualmente, o habitus oferece uma estratégia alternativa para 

alterar a posição das domésticas migrantes dentro das suas próprias famílias, contribuindo para 

a transformação da ação social, da mobilidade, a permanência, a ruptura ou as transformações 

das relações de trabalho doméstico (FÉLIX, 2010).  

Um dos ajustes sociais estabelecidos para dar oportunidades de vida e trabalho para 

as domésticas migrantes é a inclusão do trabalho doméstico remunerado como política pública 

com a implementação da Emenda Constitucional nº. 72, em 2013, e, em seguida, da lei que 

regulamenta seus dispositivos, a Lei Complementar nº. 150 de 2015. Essa legislação é o 

principal suporte para a política pública do Trabalho Doméstico Cidadão66 que é uma ação 

governamental em diversas frentes, cujo objetivo é valorizar o trabalho e a trabalhadora 

doméstica. Mas, mesmo com avanços legislativos recentes, o trabalho doméstico ainda carrega 

os estigmas da precariedade e da informalidade. De acordo com o IPEA (2016), somente quatro 

em cada dez empregadas domésticas estavam protegidas socialmente diante dos novos cenários 

de direitos, ou seja, em 2014, somente 30% da categoria possuía carteira de trabalho assinada, 

embora 40% tenha afirmado contribuir para a Previdência Social. 

Essa realidade gerou uma nova morfologia do trabalho doméstico que é a 

“diarização”. Fraga (2010) chamou atenção para os motivos que levaram as empregadas 

domésticas a se “diarizar”. Segundo ele: 

 

O empobrecimento da classe média, que parece não conseguir reproduzir mais 

a mesma relação com o trabalhador doméstico que as gerações anteriores 

conseguiam; a diminuição do tamanho das famílias, com cada vez menos 

filhos, reduzindo a necessidade da contratação de serviços para todos os dias 

do mês; o crescimento do número de domicílios unipessoais, ou seja, de 

pessoas morando sozinhas; a eliminação dos custos que acompanham o 

vínculo empregatício; e o aumento da participação feminina no mercado de 

                                                 
66 O Programa Trabalho Doméstico Cidadão foi desenvolvido como experiência piloto, no período de 2005-2007, 

a partir de uma iniciativa de concentração social envolvendo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a 

Secretaria Especial de Política Pública para Mulheres (SPM), a Secretaria Especial de Política de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR), a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (FENATRAD) e a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) 
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trabalho, inclusive de mulheres casadas, com filhos e com menor poder 

aquisitivo, que veem na contratação de uma diarista a possibilidade de 

conseguirem articular trabalho e cuidados, delegando estes a um tipo de 

trabalhadora que caiba no orçamento familiar (FRAGA, 2010, p. 153). 

 

Esse processo é também visto, na perspectiva do habitus, nas domésticas sobre 

como adquirir mais controle das atividades realizadas, aumento de renda mensal, flexibilização 

dos dias trabalhados, disponibilidade do cuidado com suas famílias e das horas semanais 

trabalhadas. Entretanto, tais estratégias devem ser compreendidas dentro de um contexto social 

em que pesam sobre as domésticas diferentes motivações. Ela é, para Bourdieu (1990, p. 81), 

“produto do senso prático como sentido do jogo, de um jogo social particular, historicamente 

definido, que se adquire desde ao longo dos anos, participando das atividades sociais”. 

Independentemente da motivação ou das circunstâncias que levaram as 

trabalhadoras a assumirem o trabalho doméstico na forma de diaristas, o fazem ao custo de 

renovar a sua condição de desproteção social, selando a falta de oportunidades de vida e 

trabalho decente e legitimando o burlamento da lei e impelindo que se faça a fiscalização do 

trabalho doméstico em condições dignas e emergindo uma subcategoria de posto de trabalho às 

margens do mercado de trabalho. 

Giddens e Sutton (2017) exemplificam que embora as pessoas não se vejam como 

pertencentes à classe trabalhadora, aqui no caso, as domésticas, a classe em que nascemos é um 

forte determinante de nossas oportunidades de vida. No caso das domésticas, oportunidades de 

vida desiguais se perpetuam e se reproduzem. O trabalho realizado pelas mulheres nos dá boa 

medida para analisar as imbricadas relações de desigualdades e oportunidades.  

 

4.2 TRABALHO “DE MULHERES?” 

 

O trabalho feminino traz uma das facetas mais acentuadas para o mundo do 

trabalho, sendo definidor dos papéis de gênero, do desenvolvimento social e do mercado de 

trabalho, já que o lugar social do homem é visto como provedor e o da mulher como responsável 

pelas tarefas reprodutivas. Siqueira (2002) diz que a incorporação maciça das mulheres à força 

de trabalho remunerado é um dos elementos que abalou a família patriarcal, uma vez que 

aumentou o poder de barganha feminino no âmbito familiar ao colocar em questão o lugar do 

homem como provedor.  

Essa figura, de acordo com Hirata (2006), considerada universal, vem sendo 

questionada de trinta anos para cá, com o crescimento do emprego feminino e com o 
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desenvolvimento do setor terciário (comércio e serviços), majoritariamente feminino. As 

pesquisas sobre divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo/gênero mostraram que 

uma análise dentro de uma perspectiva de gênero muda radicalmente as condições de produção 

dos conhecimentos sobre o trabalho. Assim, os trabalhos masculino e feminino não são 

comparáveis, sobretudo se partimos do conceito amplo de trabalho, enquanto trabalho formal e 

informal, profissional e doméstico, remunerado e não-remunerado. Portanto, a consideração 

das mediações familiares é de fundamental importância na compreensão da dinâmica do 

trabalho feminino em situação de mercado, tanto da ótica dos agentes sociais envolvidos – as 

mulheres –, quanto de uma perspectiva mais abrangente que pretenda tentar compreender a 

lógica da produção social desses mecanismos (BILAC, 1989/ 1990). 

Historicamente, os estudos sobre a inserção feminina no mundo do trabalho 

inauguraram os estudos sobre o trabalho feminino na academia. Bruschini (2006) aponta que, 

no final da década de 1960 e início da 1970, as pesquisas de Saffioti (1969) e a de Blay (1978), 

abordaram essa questão, rapidamente, tornando-se leitura obrigatória nas universidades. O Ano 

Internacional da Mulher –1975 – constituiu um marco a partir do qual a produção sobre o tema 

ganhou maior fôlego. A emergência do feminismo como movimento social criou as condições 

necessárias para a legitimação da condição feminina como objeto de estudo. 

Logo, as primeiras constatações revelam que os estudos sobre o trabalho da mulher, 

inicialmente, foi calcado na incorporação ou expulsão da força de trabalho feminina do mercado 

sob os efeitos do capital. Posteriormente, a guinada teórica assentou-se nos fatores culturais e 

simbólicos, que intentam explicar a subordinação feminina quanto à inserção das mulheres no 

espaço da reprodução familiar (BRUSCHINI, 2006). 

 

A participação das mulheres na força de trabalho brasileira cresceu 

enormemente nos últimos 40 anos e atualmente perfaz mais da metade do 

emprego masculino. Essa participação aparece mais acentuada na zona urbana 

e nos estados mais desenvolvidos, mas os dados se referem ao mercado formal 

de trabalho. Espera-se que a proporção de mulheres seja significativamente 

maior, contando-se o mercado informal. No mercado de trabalho a proporção 

de mulheres desquitadas e divorciadas aumentou mais significativamente do 

que aquela de mulheres solteiras. A proporção de empregadas domésticas tem 

diminuído principalmente nos centros urbanos mais desenvolvidos, onde o 

emprego de trabalhadoras domésticas está também concentrado. A proporção 

de domicílios possuidores de tecnologias para o trabalho doméstico tem 

aumentado, embora com flutuações de mercado acentuadas, conforme a 

situação econômica da população (B. SILVA, 1998, p. 24). 

 

Portanto, essa incorporação da componente feminina tem sido feita de forma 

precária e marginalizada. O trabalho de mulheres é considerado pelas suas múltiplas tarefas, 
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seja como esposas, mães e cuidadoras, além de trabalhadoras. A reinserção no mercado de 

trabalho é maior para as mulheres do que para os homens, colaborando para a procura de 

trabalhos informais. Mulheres dedicam um número menor e mais esporádico de horas ao 

mercado de trabalho, a realizar trabalho familiar não remunerado com mais frequência, a 

produzir principalmente para o consumo doméstico, mais que para a venda (DEGRAFF; 

ANKER, 1999). 

Entretanto, durante o século XX, assiste-se à subordinação da esfera reprodutiva à 

produtiva, como uma tendência no plano mundial. Siqueira (2002) traz uma reflexão sobre a 

interferência do Estado na esfera da reprodução, no que diz respeito à regulamentação da 

fecundidade, do aborto, do casamento, do divórcio, entre outros aspectos, no apoio à reprodução 

de qualidade da força de trabalho na sociedade como um todo. Pode-se dizer, por outro lado, 

que, embora a ideologia da maternidade e da domesticidade se mantenha proeminente na 

sociedade contemporânea, condições materiais de ordens diversas impulsionaram as mulheres 

para a esfera da produção. No entanto, para Bilac (1989/ 1990), “o setor doméstico e o de 

produção simples se integram, subordinados ao setor capitalista dominante, que usa os demais 

e, às vezes, produz sua ampliação e reprodução, mais do que seu desaparecimento”. 

Aqui, há uma fronteira tênue entre o trabalho doméstico remunerado e o não 

remunerado. Para Blétière (2008), o trabalho doméstico remunerado não poderá ser visto da 

mesma forma que o trabalho doméstico não pago, uma vez que estamos a falar de uma relação 

laboral que, embora realizada no campo de uma esfera privada, concentra em si a especificidade 

de ser remunerada, e de ganhar, com isso, um novo enquadramento dentro do mercado de 

trabalho, bem como, no campo das profissões. Para além disso, o trabalho doméstico da mulher 

no seio da vida familiar podia ser visto como forma de demonstrar afeto e cuidado. Uma vez 

remunerado e realizado por uma pessoa exterior à família em questão, o trabalho doméstico não 

pode revestir o mesmo significado. Ao lançar luz sobre as condicionantes e as características 

do trabalho doméstico, remunerado ou não remunerado, as análises da economia feminista, para 

Fernadez (2018, p. 571), “têm pretendido explicitar, por um lado, quão importantes são as 

mulheres que o executam para a provisão de bem-estar de suas famílias e, portanto, por 

extrapolação, para o bem-estar social”. 

No Brasil, o trabalho doméstico é uma ocupação caracteristicamente feminina, que 

teve sua estirpe com a abolição da escravidão e a admissão das mulheres libertas como 

empregadas em “casas de família”67. Apesar das transformações significativas do papel da 

                                                 
67 Essa expressão assume um marco da colonialidade sobre as famílias de mulheres negras. 
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mulher na sociedade brasileira, devido ao crescimento de sua participação no mercado de 

trabalho, ao aumento da escolaridade feminina e à redução do tamanho das proles, essa 

ocupação continuou absorvendo uma importante parcela das mulheres ocupadas (BRUSCHINI; 

LOMBARDI, 2000; NOBRE, 2004; PAIXÃO; GOMES, 2008). De acordo com os dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em 2013, mais de 90% do total de 

pessoas ocupadas nesta classe trabalhadora são mulheres e o peso do emprego doméstico no 

conjunto da força de trabalho feminina, que se manteve praticamente em 20% durante a década 

de noventa, atualmente, representa cerca de 15% (IBGE, 2015). 

A questão de gênero é evidente quando se analisa pela ótica das estatísticas e traz à 

tona um importante debate que Guimarães et al. (2011) apontam sobre o trabalho do cuidado 

(care), já que essa atividade está profundamente naturalizada, como se fosse inerente à posição 

e à disposição (habitus) feminina. Mas, na medida em que o cuidado se manifesta como 

ocupação ou profissão exercida em troca de uma remuneração, o peso e a eficiência crescentes 

das políticas públicas tornam-se verdadeiras bombas de efeito retardado, visto que questionam 

a gratuidade do trabalho doméstico e a sua circunscrição ao grupo social das mulheres. Ainda 

desafiam a ideia de “servidão voluntária” (HIRATA, 2007), inerente a esse serviço quando 

realizado no espaço privado do domicílio. Vale dizer que a emergência do cuidado, como 

profissão, implica o reconhecimento e a valorização do trabalho doméstico e do trabalho 

familiar como “trabalho”; em outras palavras, a associação do trabalho do cuidado com uma 

profissão feminina deixa de ser naturalizada. 

Assim, o trabalho de mulheres carrega a cultura da desigualdade de gênero e, 

consequentemente, a naturalização de papéis e/ou características tidas como femininos-

masculinas independente da classe social a que pertencem. Ou seja, mulheres, mesmo ocupando 

o espaço do trabalho assalariado, não deixam de ser responsabilizadas pelas tarefas da 

reprodução “em nome da natureza, do amor e do dever materno”, do cuidado (HIRATA; 

KERGOAT, 2007). Por fim, Baptista (2011) conclui que as transformações econômicas e 

sociais, associadas à globalização, contribuíram para a alteração do contexto da externalização 

do trabalho doméstico, transitando de um contexto de recrutamento interno para o trabalho 

doméstico, junto às classes mais baixas, para um contexto internacional, recorrendo a mulheres 

migrantes. 

As questões tradicionais muito intrinsecamente relacionadas com o lugar social que 

as mulheres ocupam são ainda típicas de nossa sociedade que ainda não deu conta de resolver 

a questão da divisão sexual do trabalho. Ao considerar que a migração deixa de ter um peso e 

uma leitura economicista para uma leitura dos seus sujeitos e das suas escolhas, a migração 
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deixou de ser vista apenas como uma escolha racional de indivíduos sozinhos. Privilegiamos 

estratégias de reprodução da vida dessas trabalhadoras domésticas migrantes, que estão 

calcadas em redes sociais das/nas migrações.  

 

4.3 “POR MULHERES!”: as redes sociais 

 

A crescente mobilidade espacial, ocorrida com a globalização e a maior integração 

entre as regiões, tem favorecido homens e mulheres a migrarem. Isso permite que os(as) 

migrantes possam fugir, ou se afastar de locais de poucas oportunidades ou de discriminação, 

e buscar novos caminhos, novos horizontes, onde possam conquistar uma maior autonomia, 

independência social e financeira. Ao reconstruir laços afetivos e novas redes sociais no país 

receptor, o imigrante enfraquece cada vez mais a possibilidade de um retorno ao país de origem 

e se torna um novo ponto de referência aos novos imigrantes que chegam. Nesse sentido, 

mulheres tornam-se uma referência importante dentro das redes sociais (DINIZ, 2009). 

Trata-se de uma imbricada rede de pertencimento, sociabilidade e pertencimento 

capaz de dar sentido a ações sociais através da territorialização, seja no arranjo, na passagem 

ou permanência no lugar de destino, ou seja, contribuindo para a adaptação, integração ou 

definindo a posição do(a) migrante. Castles (2000), evidencia a importância que as mulheres 

exercem nos processos de formação, manutenção e conteúdo das redes sociais, sendo muitas 

vezes a ponte do agregado familiar, geralmente, as primeiras a iniciar o movimento migratório, 

articulado com suas próprias redes.  

Dessa forma, a migração ancorada pelas redes sociais extrapola a perspectiva 

teórica de escolha racional individual para ser encarada como estratégia de grupos familiares, 

de amizades, de conterrâneos e vizinhança, dos quais as mulheres são protagonistas ativas. As 

migrações contemporâneas podem ser vistas como processos cada vez mais contínuos, mais 

intricados, fomentadores de novas relações familiares e de gênero e motivados nem sempre por 

razões econômicas68. Assim, a rota migratória estaria mais ligada onde podem contar com o 

apoio de suas famílias e de redes de trabalho e sociabilidades mais consolidadas. 

A importância das redes sociais, auferida por Tilly (1990), é que elas são dinâmicas 

e constantemente envolvem relações sociais organizadas e direcionadas ao fluxo de informação, 

emprego e produtos entre comunidades emissoras e receptoras de migrantes. Elas reduzem, 

                                                 
68 Esse livro traz importante perspectivas para dissociar a migração de seus aspectos econômicos e dar visibilidade 

às intrínsecas relações de gênero, etnia/raça, redes sociais muitas vezes pormenorizadas nas teorias clássicas das 

migrações (MARTES; FLEISCHER, 2003). 
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simultaneamente, riscos e custos econômicos e psicológicos associados à migração. Há um 

ponto crucial para o entendimento das redes sociais ativadas por mulheres, para o que Durham 

(1984) chamou a atenção. Trata-se de uma assistência informal à integração de migrantes na 

sociedade de destino. Para ela, migrantes de origens rurais para a cidade, em geral, são 

analfabetos, não têm documentos, mas podem contar com parentes e amigos(as) para seu 

ajustamento, o que o gera dependência de laços pessoais. 

Ao propor que as redes sociais são: por mulheres!, estamos concordando com Assis 

e Siqueira (2009), que explicam as relações de gênero nos processos migratórios tendo por base 

o parentesco e a origem comum. Parentesco69 e mobilidade estão intrinsecamente relacionados, 

mesmo que seja para fazer do deslocamento um mecanismo de estratégia de reprodução 

familiar. Assim, também a polarização da ajuda mútua concentra-se nas mulheres. Portugal 

(2014) chama a atenção para as funções de amigos(as) e parentes, com os(as) primeiros(as) 

exercendo papel de apoios materiais e serviços, e o segundo, estabelecendo-se pelas 

sociabilidades, nas conversas, nas trocas de informações, nas cumplicidades e nos afetos. 

Assis (2007) evidenciou como migrantes mexicanos/as, chineses/as, 

salvadorenhos/as ou de outros grupos étnicos, os/as emigrantes brasileiros/as, nos Estados 

Unidos, fizeram uso das redes de acordo com as normas de parentesco e de gênero estabelecidas 

em cada grupo. A tentativa foi compreender como as redes sociais configuram-se, articulam-se 

e modificam-se perpassadas pelos atributos de gênero e parentesco. Para a autora, as mulheres 

tanto utilizam quanto fornecem recursos para a manutenção das redes sociais. Elas assumem 

postura de articuladoras derivadas de uma certa autonomia adquirida em função da feminilidade 

e das relações afetivas, muito presentes na condição de “domésticas”. Igualmente, Pessar (2000) 

faz críticas ao fato de que muitos autores não relacionam o acesso dos indivíduos às 

informações das redes sociais, e as trocas que nelas ocorrem, como sendo direitos e 

responsabilidades angariados pelas relações de gênero e pelas normas de parentesco. 

Mulheres são as principais responsáveis pela circulação de informação nas redes 

sociais e pela preservação dos laços com o local de origem. Esta foi a conclusão a que Assis 

(2007) chegou ao estudar famílias de migrantes de Criciúma/SC para os Estados Unidos. Os 

                                                 
69 Há uma discussão teórica em torno do conceito de “parentesco”, ora tendendo para os aspectos biológicos com 

antropólogos baseados numa pressuposição ocidental de proeminência da biologia e dos fatos tidos como naturais 

da reprodução humana, ora para um conceito de “relacionalidades”, como proposto por Carsten (2000), da 

dimensão do vivido, do produzido pela comum-unidade, troca de nomes e pelas amizades. Em nosso contexto de 

pesquisa, adotamos de forma consciente que estão presentes tanto os laços consanguíneos quanto as relações das 

redes produzidas durante e após o processo migratório, podendo ser ligado a uma família extensa, ampliada ou 

multigeracional, no qual entram não apenas o grupo estrito de parentesco, mas amigos(as) e vizinhos(as) com 

quem se relacionam.  
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padrões de migração, as normas e a manutenção das obrigações familiares passam por uma rede 

de mulheres que capilarizam e socializam as informações do local de destino. 

No processo migratório, Goza (2003) diz que a importância das redes está em 

providenciar informações gerais, apoio financeiro para facilitar a mudança, assistência com 

despesas e acomodação iniciais, assegurar emprego, encontrar habitação, apoio psicológico e a 

manutenção dos laços com a distante comunidade de origem. Estas evidências sinalizam que as 

redes seletivas podem determinar seu efeito na emergência e no crescimento das redes sociais 

de apoio. Ao abordar os recursos disponíveis, tratados pela noção de capital social que circulam 

nessas redes, Piselli (1998) remeteu às obrigações recíprocas oriundos dos auxílios prestados, 

na circulação, na fixação da residência e na reprodução do grupo étnico (identidade).  

No entanto, Portes (1999) refere-se às redes sociais como dependendo das 

características das suas redes e das posições pessoais no interior delas. Indivíduos podem ser 

capazes de mobilizar uma quantidade significativa de recursos, de evitar um controle apertado 

do seu comportamento egoísta ou, pelo contrário, pode encontrar-se estreitamente condicionado 

pelas expectativas impostas pelo grupo. 

Em outro sentido, as redes podem também ter mecanismos de controle de 

comportamento. Migrantes internas, vindas do campo para a cidade, por exemplo, têm que 

aprender novos códigos, novas posturas e outros mapas simbólicos para transitar na sociedade 

receptora. Acabam por se confinar a uma rede restrita, fechada e isolada. São as redes 

encapsuladas, termo cunhado por Decimo (1998), sobre mulheres somalianas imigrantes em 

Nápoles, na Itália. Para ela, as redes são fechadas em si dentro de um ambiente urbano, onde as 

imigrantes percebem a cidade como “estranha”. Esse estudo das redes opera na deslocação 

decisiva do nível das formas para a dinâmica da interação, insistindo na variabilidade dos 

padrões e práticas sociais observadas em termos de configuração dos movimentos e as 

mudanças registradas nas redes. 

Redes com laços fortes são estabelecidas na obrigações recíprocas, permitindo 

trocas intensas, tendo como o objetivo principal a satisfação das necessidades dos seus 

membros. Segundo Portugal (2014), são redes concentradas no parentesco restrito, em que o 

familismo é forte70. Geralmente, estão centradas em pessoas com baixa qualificação, residentes 

em áreas rurais e periurbanas. Majoritariamente compostas por pessoas do sexo feminino, com 

                                                 
70 O conceito da sociedade portuguesa, traduzido por Sílvia Portugal, está relacionado à família como esfera de 

proteção social. Isto implicaria no espaço doméstico como dom de trocas e solidariedades primárias. No Brasil, o 

familismo sofreu impacto com a política neoliberal de transferência de promoção do bem-estar do Estado para o 

mercado. Assim, adotamos neste estudo que o familismo se refere à capacidade das famílias subordinadas as 

mulheres em prover seu bem-estar social.  
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baixos níveis de escolaridade, ocupando empregos sem qualificação, que fazem circular a 

informação, administram a prestação das dádivas e gerem as sociabilidades e os momentos de 

celebração familiar. 

Nesta análise, a lógica como Granovetter (1973) pensa as redes, pelo seu caráter 

dos laços (conteúdos) que circulam, oferecem boas reflexões para pensarmos as redes sociais 

por mulheres. Para o autor, os laços fracos estabelecem o acesso a universos sociais 

diversificados e a uma maior variedade de informações influenciando as trajetórias das 

mulheres. Assim, a informação circula melhor quando se recorre a “laços fracos”, isto é, no 

interior de redes pouco densas, mas com diversos contatos, como é o caso entre amigos não 

íntimos e conhecidos. O recurso a “laços fortes”, caraterísticos de redes relacionais muito 

densas – como amigos íntimos e familiares, por exemplo –, conduz a um “fechamento” que não 

favorece à propagação da informação. 

Estas redes de mulheres domésticas migrantes têm caráter antagônico, pois, ao 

mesmo tempo em que a rede funciona como uma inserção no trabalho e na própria comunidade 

de destino, tem caráter fechado, encapsulado, que obscurece a novas relações sociais com 

sujeitos que lhes são exteriores, dificultando transpor a categoria doméstica. Ou seja, os 

contatos não parecem suficientes para fazê-la ingressar em outro nicho do mercado de trabalho. 

Por um lado, poucas são as pessoas do seu círculo de relações que têm ligação com outras áreas, 

sendo muito parecidas com ela do ponto de vista socioeconômico. Logo, Guimarães et al. 

(2011, p. 142-143) concluem dizendo que  

 

O recurso a redes pode dar acesso e/ou reter indivíduos tanto em trajetórias de 

estabilidade, quanto em trajetórias vulneráveis. Não há elos virtuosos e 

prévios entre características das redes (ou dos atributos), por um lado, e os 

resultados (ou logros) individuais no mercado de trabalho, por outro. Por 

exemplo, como mesmo o localismo pode alavancar, ou atravancar, a qualidade 

da inserção ocupacional. As estruturas (de oportunidades e de relações) criam 

constrangimentos, e estabelecem os graus de liberdade em que os indivíduos 

se movem. Entretanto, o modo pelo qual esses circuitos de relações são 

construídos e acionados está ancorado nas representações construídas pelos 

indivíduos com respeito ao que foi vivido em suas trajetórias, por um lado, e 

ao que esperam para si no futuro imediato, por outro. Tais representações lhes 

dão as boas razões para que teçam (ou não) certas relações e para que as 

acionem (ou não) em benefício da obtenção de trabalho. 

 

A configuração da rede social dessas mulheres se vale das suas esferas de 

sociabilidade originárias da migração e do trabalho. Os vínculos primários de vizinhança ou 

família atenuam o confinamento em redes menos alargadas. Desse modo, observa-se uma 

guetização do trabalho doméstico sem lograr êxito em novas ocupações, e do ponto de vista 
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dos atributos, a condição de mulher, negra, pobre e migrante confere dificuldades de transpor a 

categoria doméstica consequentemente tornando-se estas mulheres vulneráveis. Uma vez 

iniciado o movimento migratório, Diniz (2009) pontua que se cria uma teia de laços à distância, 

fazendo com que a migração torne-se menos onerosa, reduzindo as incertezas e os perigos. Mas, 

também pode-se verificar uma imobilidade social que perpassa todo o universo feminino, como 

a estigmatização do ser doméstica e migrante.  

As contradições impostas pela abordagem das redes sociais são destacadas por 

Carleial (2004) como sendo não contrariada pela cultura migratória, revelada nos textos e nas 

imagens dos discursos populares, técnicos e acadêmicos, que expulsam o habitante, não 

valorizam a permanência fora, e apelam para o retorno, num movimento cíclico, permeado de 

significados contraditórios. As redes sociais entre imigrantes atuam dentro deste circuito 

cultural, reforçando o êxodo, evidenciando as situações vulneráveis no destino e interferindo 

para que a acumulação de capital social ocorra, mas não mantenha preso o imigrante, 

permitindo a sua volta ou a realização de seus objetivos. Assim, materializa-se esta cultura 

transformando o processo migratório individual ou de grupos em estratégia de sobrevivência e 

de capitalização/acumulação social ou econômica, transferida para o local de origem em 

remessas financeiras ou de pessoas e bens materiais. 

A abordagem por redes, na visão de Piselli (1998, p. 117), “permite delinear a 

morfologia e o conteúdo (material e simbólico) da esfera relacional feminina, bem como 

analisar a experiência feminina enquanto centro da rede relacional”. Simbolizada pela migração 

de famílias rurais, essas redes sociais, exemplifica Nogueira (2010), são construídas e 

reconstruídas por familiares que partem e os que ficam e atuam como possiblidades de outras 

mobilidades virem a acontecer, que também lhes facilitam a arregimentação para trabalho e, 

principalmente, lhes oferecem um conforto afetivo para superarem as saudades de casa. 

Igualmente, os deslocamentos e as redes suscitam outra prática recorrente, a troca de bens entre 

familiares que se encontram em diferentes posições da rede, formada e reformada nos repetidos 

movimentos migratórios oriundos no Norte de Minas Gerais. 
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5 CAPÍTULO 3: MIGRAÇÕES SERTANEJAS 

 

Neste capítulo, apresento uma análise das migrações sertanejas71 do Norte de 

Minas, suas práticas, significados e sentidos. Moraes (2000) aponta que o sertão é visto no 

discurso desenvolvimentista como oposição ao litoral. Para tanto, precisaria ser modernizado, 

deixando o lado obscuro, atrasado e incompatível com o Brasil moderno. Entretanto, a partir 

das “narrativas recolhidas entre camponeses e camponesas, o sertão poderia a vir a ser cerrados 

sem deixar de ser, totalmente, sertão”. (MORAES, 2000, p. 78). Este reconhecimento sobre 

quem, porque, quando e como deixa o seu lugar de origem, como expressado na fotografia a 

seguir da rodoviária de Mirabela/MG com destinos para a capital paulista (Foto 3). Isso é tarefa 

primordial para compreender a complexidade e a extensão desse processo social no Norte de 

Minas como peça chave para o nosso entendimento das redes sociais da e nas migrações. 

A migração é um fato complexo em que pessoas buscam reinventar suas vidas. As 

pessoas migram por diversos fatores: econômicos, sociais, políticos, ambientais, etc. Como 

caracteriza Lobo (2006, p. 101), “mulheres e homens migrantes têm uma atitude ou 

compromisso diferenciado com aqueles que ficam”.  

 

Foto 3 – Ponto de ônibus da cidade de Mirabela-MG, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CRISÓSTOMO, Adinei Almeida (2018). 

                                                 
71 Segundo Paula (2014, p. 258), “é na pluralidade dos espaços-lugares do e no sertão e das suas populações que 

podemos pensar formas peculiares e simbólicas de vida social que continuam caracterizando a região Norte de 

Minas. Ser do sertão caracteriza pessoas e grupos sociais que se auto identificam ou são qualificados como 

‘sertanejos’, ‘pessoas do sertão’, ‘habitantes do sertão’, ‘povos do cerrado’”. 
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Pela análise da prática, significado e sentido das migrações sertanejas no Norte de 

Minas, percebemos como a mobilidade é uma estratégia de reprodução familiar e de 

sobrevivência de vários grupos sociais. A mobilidade humana, na atualidade, é marcada por um 

ir e vir que imbrica mudanças na identidade, no território, na cultura etc. Entretanto, essa 

mobilidade é fruto da ESPERA-nça de garantir melhores condições de vida, ainda que 

minimamente. O deslocamento representa apenas algo físico. Por detrás, está toda uma vida 

que representa muito bem vários contextos da migração no país. São Marias, Joãos, Severinas, 

Josés e outros tantos que fazem a travessia por lugares, espaços e territórios nem sempre 

conhecidos, mas que, de certa forma, acabam “se acostumando...”. 

Assim, pretendo evidenciar que essas estratégias das migrações são negociadas, 

projetadas e coordenadas, envolvendo diversas pessoas. Igualmente, essas pessoas 

desempenham diferentes papéis que podem ou não contribuir para o sucesso ou fracasso do 

projeto migratório que é individual, mas, com obrigações coletivas. É este caráter individual e 

coletivo ao mesmo tempo do processo migratório que, na visão de Lobo (2006), podem trazer 

reflexões sobre a migração de mulheres. Se por um lado as mulheres justificam sua saída nas 

necessidades familiares, por outro, desenvolvem valores individuais de autonomia, 

independência financeira e status social, baseadas em experiências individuais de ter vivido e 

compartilhado de outro mundo. Para isso, exploro alguns pontos históricos e sociais que 

revelam as continuidades entre o passado e o presente dos cenários das migrações no Norte de 

Minas, as pesquisas sobre as migrações na origem, os espaços de vida e trabalho e as distinções 

entre urbano e rural. 

 

5.1 MIGRAÇÕES INTERNAS: CENÁRIOS DE MIGRAÇÕES NO NORTE DE MINAS 

 

O norte de Minas possui características muito similares à região Nordeste. Paula 

(2003) a denominou como região mineira do Nordeste, elencando os vários processos sofridos 

pela dinâmica da ocupação, desenvolvimento e organização produtiva. Destacam-se as políticas 

de desenvolvimento advindas da criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE)72, a ocupação e expansão da pecuária bovina extensiva e a disponibilidade de terras 

                                                 
72 Política pública de desenvolvimento regional criada em 1959, continuamente, sendo revisitada pelos 

planejadores do desenvolvimento para superar as desigualdades regionais dessa região, proveniente de sua 

geoeconomia, impactada pelo seu clima (seca) e território (aridez). 
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livres e os novos projetos de desenvolvimento, calcados na exploração de recursos naturais, 

reflorestamento e industrialização. 

Com a intensa intervenção do Estado nas políticas locais, várias mudanças 

surgiram, tanto nas zonas rurais, como nas cidades brasileiras médias. De acordo com Paula 

(2003, p. 71): 

 

A industrialização proporcionou o processo de urbanização. Os migrantes 

buscam, além do Sul do país, também os municípios com mais indústrias na 

região, sempre em busca de emprego. Essa mobilidade espacial desorganiza 

os municípios que não dispõem de infraestrutura para receber novos 

habitantes. Consequentemente, houve a concentração em alguns municípios 

dos setores de melhor qualidade de serviços. Neste período, as microrregiões 

que apresentaram maiores taxas de crescimento populacional foram as de 

Pirapora (73%) e Montes Claros (43%), onde localizavam os dois únicos 

distritos industriais da “Área Mineira de Atuação da SUDENE”. Montes 

Claros passa a ser o centro de serviços de saúde, educação e concentração de 

órgãos públicos estaduais e federais, para a região norte-mineira e para o sul 

da Bahia. 

 

Concordamos com a autora, uma vez que as cidades médias desenvolvem certa 

centralidade e são vistas como pontos irradiadores de oportunidades. Montes Claros exerce 

influência nos processos migratórios, seja na migração permanente ou como migração de 

passagem (ponto de apoio), devido à sua localização no norte de Minas73. Seu processo de 

industrialização face ao processo de urbanização gerou uma intensa transferência de pessoas 

das zonas rurais para a cidade. A Tabela 5 mostra os números da população residente em Montes 

Claros/MG. 

 

Tabela 5 – População de Montes Claros, segundo a situação do domicílio (1991-2010) 

Situação de domicílio 1991 2000 2010 

Zona Urbana 227.759 289.183 344.427 

Zona Rural 22.303 17.764 17.488 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos (2010). 

 

É, portanto, o desenvolvimento do capitalismo e a intensificação do processo de 

industrialização via urbanização que tecem os meandros das migrações internas no Norte de 

Minas Gerais. Como podemos perceber pelos dados da Tabela 5, a população rural de Montes 

                                                 
73 Montes Claros-MG está a 422 km de Belo Horizonte (MG), a 694 km da capital do país, Brasília (DF) e 1.002 

km da cidade de São Paulo (SP). Essa posição define muitas rotas migratórias. Uma rápida passada pela rodoviária 

de Montes Claros e percebemos destinos para várias cidades de São Paulo e Brasília.  
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Claros teve significativas quedas durante os três últimos censos e a urbana cresceu. Na visão de 

Paula (2003, p. 29), “as relações capitalistas incentivam a mobilidade espacial da população. 

Os trabalhadores migram em busca de trabalho em função do modo de produção capitalista que 

unifica o mercado de trabalho urbano e o mercado de trabalho rural”. Abaixo, temos o Mapa 4 

com o município de Montes Claros/MG. 

 

Mapa 4 – Localização de Montes Claros/MG 

 

Fonte: Marques, Samuel S. C. S (2019). 

 

Assim, compreendemos a migração como parte elementar das estratégias de 

resistência e permanência e, talvez, a migração seja a preparação desse sujeito como um rito de 

passagem a ser seguido para a reprodução da vida. Na migração, está embutida tanta esperança 

de vida! O sair é um ato simbólico que representa: partida, ausência, lembranças, memórias, 

enfim, migrar é presente, passado e futuro. Ou seja, o agora, o que foi e o que será. São 

travessias e trechos que se intercalam com perdas, com novos costumes, novas relações sociais, 

novos lugares, novos espaços, novos hábitos e, acima de tudo, é ir sem ter a certeza de que será 

o mesmo. 
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Foi a partir de 1980, de acordo com Guedes (2012), que um termo curioso – 

“trecho” –, cunhado por pesquisadores(as) das mobilidades, passou a ser usado em estudos 

sobre trabalhadores “móveis” ou “itinerantes” do Norte de Minas, no contexto da discussão do 

que autores(as) vão chamar frequentemente de “grandes projetos”. A referência é ao modelo de 

desenvolvimento imposto de cima para baixo, com empreendimentos agropecuários, 

minerários, siderúrgicos, usinas hidrelétricas, obras de infraestrutura. 

O termo “trecho” está presente no trabalho de Maia (2000, p. 74), sendo visto como 

“o lugar de origem (lugar) de afeto, segurança e memória e o trecho, onde se encontram entre 

estranhos é a ‘vida dura’”. Portanto, o trecho é a racionalidade econômica ditada pelos tempos 

dos grandes empreendimentos, em que a condição de trabalhadores confere rígidas disciplinas. 

Nesse sentido, são as redes sociais que dão sentido e contribuem para resistir aos imponderáveis 

da migração e a “dureza da vida”, como exemplifica Maia (2000). 

Outra questão que é sempre pontuada na região é a crise hídrica. Fonseca (2015, p. 

94) diz que “ao longo dos tempos, políticas públicas foram implementadas com o intuito de 

amenizar o baixo crescimento econômico dos municípios do norte de Minas, em função da 

irregularidade pluviométrica, que ocasionou secas prolongadas e o flagelo de muitas famílias”. 

O fato é que a questão da água no semiárido mineiro está vinculada aos discursos e práticas 

hegemônicos que desqualificam as potencialidades locais o que acabam gerando um círculo 

vicioso de pobreza, miséria e expulsão, frutos das contradições estruturais da região. E muitas 

políticas de desenvolvimento são calcadas na questão hídrica valendo-se desse modelo de 

projeto sem considerar a realidade e suas especificidades.  

Assim, temos políticas públicas de desenvolvimento regional que se pautam desde 

o acesso a água74 até a agricultura familiar, sem, contudo, ocorrer uma real transformação da 

lógica econômica baseia na convivência e nos conhecimentos de seus povos e modos de vida. 

No contexto, Batista (2010) chama atenção programas de transferências de renda e que são 

imprescindíveis para a permanência de famílias no meio rural.  

 

Assim, como a disseminação na região de benefícios sociais não contributivos, 

sobretudo o Programa Bolsa Família, as aposentadorias e as pensões, 

beneficiando indivíduos que não contribuíram para a previdência durante sua 

vida ativa. Outro fator que chama atenção é a incidência na região de um 

conjunto de políticas públicas, com a atuação do governo no município e 

estado, como “Minas sem Fome”, “Luz para Todos” e programas de 

habitação rural, que incidem consideravelmente sobre as famílias rurais nessa 

região (BATISTA, 2010, p. 15). 

                                                 
74 Esse autor analisa como as políticas públicas no semiárido deveriam estar calcadas em um paradigma de 

convivência e conciliação ao invés do mecanicista, fragmentado e utilitarista (SILVA, 2003). 
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Esses programas podem ser explicativos de uma parcela significativa conseguir 

manter-se no campo, como evidencia o número de pessoas na zona rural de Montes Claros nos 

períodos de 1991, 2000 e 2010. Além do mais, contribuem para que as famílias garantam 

minimamente recursos para gerir sua economia doméstica. Entretanto, eles sozinhos não podem 

ser explicativas das causas e efeitos da migração. 

O modelo de “desenvolvimento”, na visão de Fonseca (2015), adotado para a 

região, está baseado no desmatamento, carvoejamento, monocultura e reflorestamento, 

promovendo a perda da biodiversidade regional e ameaçando a reprodução social da população 

nativa. Esse modelo de desenvolvimento provoca a expulsão da população local e incrementa 

o deslocamento das famílias rurais para os centros urbanos. 

As migrações fazem parte do histórico da região. Nas décadas de 1950, 1960 e 

1970, muitos norte-mineiros deixaram a região para o “sul maravilha”, participando do processo 

de urbanização e industrialização do país, como mão-de-obra. No destino pode-se perceber, na 

década de 1990, de acordo com Baeninger (1999), um fluxo bastante intenso de nordestinos 

para o interior e para a Região Metropolitana de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Já as 

migrações de retorno aconteceram em direção ao nordeste e ao Estado mineiro. Essas migrações 

de retorno, em parte, explicam os processos migratórios da região Norte de Minas, onde a 

reprodução social na origem é garantida no destino. Através do trabalho, muitas famílias têm 

lógicas próprias de vivenciar desses tempos da migração. O calendário anual é feito de modo a 

conjugar trabalho e vida. Metade do ano é “rural” e a outra metade é “urbana”. 

A compreensão dos modos de vida desses sujeitos dialoga com o conceito de 

campesinato e o camponeses(as), não como uma única categoria que expresse o modo de vida 

rural, mas cuja lógica preserva valores de ordem moral ligadas à família, o trabalho e a terra. 

Para Woortman (1990), a migração de camponeses pode ser encarada como condição de 

permanência camponesa como estratégia de reprodução social. E chama atenção para as redes 

de parentesco apoiadas na valorização da família, na hierarquia familiar, nas trocas 

matrimoniais e na posição do pai da família. 

Com base em trabalho de campo realizado em Sergipe, Woortman (1990) analisou 

o significado da migração como necessária para ter roçado e casar (necessidades de acumulação 

individuais), ou seja, migrar como condição para a permanência camponesa. Os homens 

migram para “São Paulo”, que é visto como o “mundo dos engenhos”, deixando de ser sitiantes 

e passam a ser empregados assalariados. Gasta-se o mínimo para poupar o máximo e retornar 

com dinheiro para comprar o gado, material para a construção da casa e, até mesmo, a terra. E 
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o que o torna um homem vencedor (forte) é a remessa de dinheiro que traz com ele. A migração 

tem uma dimensão simbólica entre fortes e fracos, em que homens fortes e fracos migram. Os 

fortes em melhores condições. 

Assim, como um traço característico da paisagem do norte de Minas Gerais, essa 

mobilidade espacial é também parte acessória da dinâmica populacional, como traço da cultura 

local. Como aponta Batista (2010, p. 29-30): “essa mobilidade no e entre espaços e tempos 

distintos é em muitas vezes uma alternativa às famílias pela possibilidade de garantia de 

reprodução física e social do grupo”. Isso se torna uma marcante característica da parte norte 

do Estado de Minas Gerais, que não é específica apenas dessa região, mas é um fenômeno 

bastante acentuado, corresponde à intensa mobilidade espacial, marcada pela saída da 

população rural de seus locais de origem e causadora do “esvaziamento populacional” (COSTA 

et al., 2008). 

O paradigma das mobilidades é o tempo presente em que a locomoção se mover, se 

desloca no mundo. É algo tão poroso e vai para além das fronteiras. Sua expressão pode 

apresentar aspectos estruturais e individuais, mas, sem dúvida, é a experiência do processo e a 

sua vinculação a um modo de vida que o torna fundamental para seu entendimento. 

 

Contudo, essa mobilidade espacial tem significados distintos, configurados 

pelo contexto familiar, como a situação de pobreza (saída para reprodução 

física do grupo), necessidade de progressão nos estudos (ampliação do capital 

cultural), casamento (saída para “juntar recursos”, voltar, construir residência, 

casar, constituir uma nova família), a saída para “conhecer o mundo”, 

vivenciar novos espaços, paisagens, lugares, cenas e cenários, entre outras 

(BATISTA, 2010, p. 29-30). 

 

Assim, quando falamos desse cenário, concordamos com o autor de que as práticas, 

seus significados e seus sentidos vão depender das unidades familiares. Mas, na essência, trata-

se de um fenômeno coletivo, vivido e vivenciado pela grande parte da população que habita no 

espaço do Norte de Minas Gerais. Nas imagens a seguir, temos uma família típica do sertão 

norte mineiro e habitação e vegetação muito característico do lugar de origem das migrantes 

(Foto 4). 
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Foto 4 – Sertão Norte Mineiro, Quilombo Buriti do Meio, São Francisco-MG, 2017 

Fonte: CRISÓSTOMO, Adinei Almeida (2017). 

 

Nas Ciências Sociais, o tema do espaço, na visão de Nogueira (2010, p. 19), “ganha 

importância sobretudo quando a preocupação das investigações recai na compreensão das 

territorialidades, entendidas como processos de construção do(s) lugar(es) de vida dos grupos 

sociais”. Assim, no intuito de apreender os modos de vida, na seção seguinte, realizo uma 

compilação dos estudos realizados por pesquisadores(as) das Ciências Sociais e Humanas da 

região que se dedicaram a compreender as migrações sertanejas, dando especial atenção às 

categorias nativas do que é migração e ser migrante. 

 

5.2 AS PESQUISAS SOBRE MIGRAÇÕES SERTANEJAS 

 

As migrações das áreas rurais para urbanas e industriais no Brasil tiveram grande 

repercussão no cenário nacional. Regionalmente, no Norte de Minas, esse movimento 

migratório acompanha as fases das migrações crescentes dentro da formação econômica e social 

da dinâmica regional do processo de desenvolvimento no país. 

O trabalho de Paula (2009) analisou o processo migratório, a formação das 

identidades rurais e as estratégias de reprodução camponesa dos sujeitos migrantes retornados 

ao lugar de origem, no Norte de Minas Gerais, através das tradições e modificações nos modos 

de vida e trabalho. Mostrou como modificações e permanências dos mundos rurais e os jeitos 

de viver rurais persistem em função do ser e habitar das populações por gerações, através da 

transmissão e da vivência dos conhecimentos e valores do ser camponês(a). Este cenário do 

deslocamento laboral constitui também uma forma de resistência dos povos de continuar na 

terra, pois, ao migrar um membro da família, auxilia que demais familiares permanece nas 
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comunidades rurais, nos pequenos municípios da região e, portanto, mantendo seus territórios 

de trabalho e vida. 

Fonseca (2009) trouxe uma constatação sobre as migrações temporárias das 

trajetórias dos migrantes do munícipio de Mirabela/MG, onde aponta a desigualdade social 

como realidade imperativa no Norte de Minas, implicando, sobremaneira, na sobrevivência das 

populações desfavorecidas enquanto o retorno periódico ao espaço de vivência (re) cria novas 

significações. A autora percebeu as redes de solidariedade entre migrantes e familiares diante 

das dificuldades enfrentadas nos locais de trabalho e em Mirabela/MG. 

Devido a essas constatações, Batista (2010) procurou demonstrar as condições de 

vida e as dinâmicas de mobilidade espacial de famílias rurais residentes no munícipio de São 

Francisco (MG), destacando inclusive conjunto de políticas sociais, dentre elas, o Programa 

Bolsa Família. Comprovou-se, ao longo da pesquisa, um intenso fluxo de pessoas, com saídas 

e retornos ao meio rural e certa contra mobilidade, com indivíduos que permanecem na “roça” 

como lugar de trabalho e morada.  

Em relação às políticas públicas como fator de permanência no campo e seu efeito 

sobre a emigração, Santos (2015) analisou o fenômeno a partir dos processos socioculturais e 

políticos que se desenvolvem no Bairro Sagrada Família, no município de São Francisco/MG. 

A conclusão aponta para a ineficácia de uma política local que vise à produtividade, à produção 

e à rentabilidade da terra que mire na fixação da pessoa do campo no seu lugar de origem e de 

pertencimento. Homens e mulheres querem permanecer rurais, mesmo quando migram para as 

cidades. 

Os trabalhos monográficos desenvolvidos no OPARÁ-MUTUM Grupo de Estudos 

e Pesquisas sobre Comunidades Tradicionais do Rio São Francisco e Migrações e suas 

Interfaces/CNPq75 evidenciam esses trânsitos e as permanências, através das proposições 

nativas acerca destes fenômenos. Os textos levam a reflexões sobre as dinâmicas migratórias e 

atualizam a questão migratória como estratégias de manutenção da vida em territórios aos quais 

os sujeitos sentem pertencer. 

O trabalho de P. Costa (2016) procurou analisar os fatores, processos e os ciclos 

migratórios, no Quilombo Buriti do Meio, no munícipio de São Francisco/MG, analisando a 

motivação de quem parte e as inferências na vida de quem fica e como essa mobilidade espacial 

modifica as suas relações sociais com os lugares de origem e de chegada. Suas evidências 

                                                 
75 Coordenado pela Prof.ª Dr.ª Andrea Maria Narciso Rocha de Paula. O grupo congrega estudantes de graduação, 

pós-graduação e pesquisadores da Universidade Estadual de Montes Claros-MG, cuja temática são as relações 

socioespaciais e os modos de vida das comunidades tradicionais norte-mineiras. 
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apontam para um protagonismo feminino, tendo a mulher com a ausência do homem para 

migração temporária, ocupando os espaços de lutas e decisões políticas, cabendo, assim às 

mulheres ficantes assumirem a comunidade em todas as esferas. 

Já Pires (2016), ao estudar a migração no munícipio de Porteirinha/MG, sob a luz 

do programa de transferência de renda Bolsa Família, na diminuição ou não das migrações, 

constatou que essa política pública vem significando para a população pobre do município uma 

ferramenta para a reprodução da vida, logo, para a permanência em seu lugar de origem. Não 

obstante, as migrações temporárias ainda sobrevêm, porquanto, através desses trabalhos, os 

moradores conseguem adquirir maior renda, e durante a saída, a política pública auxilia a renda 

daqueles(as) que permanecem. 

Souza (2017) procurou compreender o processo migratório vivido por mulheres do 

sertão do Norte de Minas, nos municípios de São Francisco/MG e Porteirinha/MG, buscando 

entender os reflexos que a migração temporária ocasiona na vida das mulheres que permanecem 

no local de origem esperando pelos migrantes. A evidência é que as mulheres não só ficam, 

mas também migram. A mobilidade funciona como uma estratégia para se reproduzirem 

socialmente, para “criar os filhos”. São mulheres que criam os(as) filhos(as) sem a ajuda dos 

pais, mulheres que deixam seus filhos aos cuidados dos avós para que migrem e consigam 

trabalho para sustentá-los, mulheres solteiras ou com filhos(as) já independentes, mulheres que 

optaram por migrar para terem a autonomia de suas vidas e do seu dinheiro, mulheres migrantes. 

Essas mulheres foram objeto da pesquisa de mestrado de Faria (2014), que procurou 

compreender as migrações rurais-urbanas por mulheres quanto à sua inserção no trabalho 

doméstico, no município de Montes Claros/MG, polo de atração migratória que potencializa o 

fluxo de migração de mulheres para o trabalho doméstico, no setor de prestação de serviços. As 

redes de parentescos influenciam na decisão da efetivação do processo migratório. Pode-se 

perceber, na comunidade de origem (Distrito de Muquém-Mirabela/MG), que a migração de 

mulheres para o trabalho doméstico é algo frequente, assim como as informações trazidas do 

local de destino, o estilo de vida (condição socioeconômica) e a confiabilidade. Por fim, 

percebemos que as mulheres entrevistadas não se enxergavam enquanto “migrantes”, tampouco 

pela condição de sujeito deslocado. Mas o autorreconhecimento acontecia pelo trabalho, pelo 

“ser doméstica”. 

Em relação à percepção do deslocamento, uma importante contribuição vem da 

pesquisa de mestrado de Godinho (2018), na qual procura compreender como a implantação da 

barragem de Irapé, ao modificar os ciclos das águas, modificou, também, os ciclos de vida, 

provocando o deslocamento compulsório e as transformações nas vidas das famílias atingidas. 
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A construção da Usina Hidrelétrica de Irapé deu início a um processo de mudança e de 

ressignificação dos modos de vida ispinicou76 famílias e continua ispinicando. Ainda hoje, 

permanecem resistindo nos reassentamentos e também fora deles, através da migração. 

Pires (2019), ao estudar as políticas de desenvolvimento implantadas no norte de 

Minas Gerais, tratou das estratégias de reprodução da vida de moradores de duas comunidades 

que denominou: Sertão Seco (a comunidade rural do Touro em Serranópolis de Minas) e Sertão 

Molhado (o Quilombo Buriti do Meio em São Francisco/MG). São estratégias frente às 

mudanças econômicas e sociais a partir da modernização do campo e dos incentivos do Governo 

Federal em políticas desenvolvimentistas e de combate às secas. A pesquisa demonstrou que a 

migração tem especificidades relacionadas ao ambiente onde se vive, modos de vida e 

identidades. Vivendo-se de trânsito e transição, modificam-se as pessoas e o laços. 

Assim, diante das categorias nativas, as migrações no norte de Minas Gerais podem 

ser entendidas como consequências diretas ou indiretas dos modelos de desenvolvimento 

planejados implementados na região. Desvendar tais questões é uma tarefa fundamental que 

possibilita identificar e construir estratégias políticas e teóricas capazes de assegurar a 

construção de alternativas de desenvolvimento com base na convivência do(as) sertanejos(as) 

no sertão. Nesse sentido, as noções de deslocamento, de circulação e de movimentos dizem 

muito mais sobre essas pessoas que circulam e levam com elas símbolos e significados que 

fazem parte da sua construção identitária. 

A seguir, um quadro síntese dos estudos e as consequências das políticas geradoras 

de “desenvolvimento” que culmina no processo migratório da região. 

 

  

                                                 
76 Segundo a autora, esse termo “é de uma das falas dos entrevistados atingidos pela construção da barragem de 

Irapé, cujas famílias que antes viviam próximas, que mantinham relações de vizinhança, amizade, confiança e 

reciprocidade foram espalhadas para vários municípios” (GODINHO, 2018, p. 52). 
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Quadro 6 – Pesquisas sobre migrações sertanejas 

Autor(a) Estudos regionais 
Principais considerações 

Paula (2009) 

SUDENE e outras políticas 

desenvolvimentistas ao longo do século 

XX. 

Identidade rural e estratégias de 

reprodução camponesa (resistência dos 

territórios de trabalho e vida). 

Fonseca (2009) Desigualdades sociais do Norte de MG. 
Redes de solidariedades nas migrações 

temporárias no destino. 

Batista (2010) 
Programa Bolsa Família em São 

Francisco-MG. 

Contra mobilidade e fixação de 

indivíduos na “roça” como lugar de 

trabalho e de vida. 

Faria (2014)  Migração rural-urbana de mulheres. 

É o trabalho “ser doméstica” que se dá 

o reconhecimento e não por “ser 

migrante”. 

Santos (2015) 
Políticas Públicas com viés de 

permanência no campo. 

As pessoas querem permanecer rurais 

mesmo morando na cidade. 

P. Costa (2016) 

Processos e os ciclos migratórios no 

Quilombo Buriti do Meio no munícipio 

de São Francisco-MG. 

Protagonismo feminino, com a 

ausência dos homens as mulheres 

tiveram acesso a processos de decisão. 

Pires (2016) 
Programa Bolsa Família em 

Porteirinha-MG. 

Ferramenta para a reprodução da vida, 

logo para a permanência em seu lugar 

de origem. 

Souza (2017) 

A migração temporária na vida das 

mulheres que permanecem no local de 

origem (São Francisco e Porteirinha-

MG) esperando pelos migrantes. 

As mulheres não só ficam, mas 

também migram, como estratégia para 

criar seus filhos, autonomia de suas 

vidas e do seu dinheiro. 

Godinho (2018) Construção da hidrelétrica de Irapé. 

A migração e o deslocamento 

compulsório como permanência e 

resistência. 

Pires (2019)  
Políticas de desenvolvimento e combate 

à seca. 

As políticas que visavam o 

desenvolvimento e superação das 

secas se tornaram também áridas, sem 

olhar para a diversidade destes sertões, 

tivemos como resultado o estímulo aos 

deslocamentos populacionais. 

Fonte: Org.: FARIA, Guélmer Júnior Almeida de Faria (2018). 

 

Considerando esses trabalhos que procuraram demonstrar como é a construção dos 

espaços de migração, espaços de vida e trabalho, o lugar onde os saberes do processo migratório 

são apreendidos, a importância da sociabilidade nesses espaços e a temporalidade vivida por 

sujeitos sertanejos, a próxima sessão intenta abordar a constituição desses espaços de vida e 

trabalho. Este espaço de vida é composto pelos lugares e locais por onde as pessoas trafegam e 

vivem, é o “daqui para ali”, ou “de lá para cá”, “dali para lá”, “dali para longe” e não está 

estáticos no tempo, é o trabalho como na plantação de batata no Estado de Goiás e o espaço da 

moradia na zona rural de São Francisco/MG que o espaço de vida é pensado (Foto 5 e 6). 

Concordamos com Marandola Júnior e Mello (2005) que acompanha estas flutuações ao longo 
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da vida do indivíduo, amplia ou restringe seu espaço de vida de acordo com seu ciclo vital e 

outras dinâmicas. 

 

Foto 5 – Destino: Plantação de batata, Goiás-GO, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CRISÓSTOMO, Adinei Almeida (2018). 

 

Foto 6 – Um lugar de origem: Habitação no sertão-mineiro, São Francisco-MG, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CRISÓSTOMO, Adinei Almeida (2018). 
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5.3 ESPAÇOS MIGRATÓRIOS DE VIDA E TRABALHO 

 

Migrantes (homens e mulheres) estão sempre pensando em preservar seus espaços 

de reprodução da sua vida. Neste sentido, o espaço, como diz Massey (2008, p. 29), é “um 

produto das relações-entre relações que estão, necessariamente, embutidas em práticas 

materiais que devem ser efetivadas, ele está sempre no processo de fazer-se”. 

Notadamente, o contingente de trabalhadores e trabalhadoras das comunidades 

rurais do Norte de Minas, altera seus cursos e trajetórias de vida, identidades e cotidianamente 

ressignificam seus espaços. Desse modo, concordo com Salata (2017, p. 138), quando aponta 

que “é recomendável compreender as relações com os locais de partida e de chegada 

simultaneamente, os chamados “espaços de vida”, ou seja, aquelas porções do espaço onde os 

indivíduos realizam suas atividades e se realizam”. A autora parte do princípio de que é na 

origem que os migrantes buscam efetivar seu local de vida e morada, mas, para isso, o local de 

trabalho exerce mecanismos de manutenção desse lugar. 

Gupta e Ferguson (2000) sugerem que rejeitemos a ideia de um espaço dividido e 

descontínuo, e que passemos a repensar a diferença através da conexão. “O espaço torna-se uma 

grade neutra sobre a qual a diferença cultural, a memória histórica e a organização social são 

inscritas” (GUPTA; FERGUSON, 2000, p. 32). Assim, temos que esse espaço não se 

materializa como lugar, pela condição estática, mas pela cultura, história, sociabilidade, 

linguagem e memória. A noção de espaço de vida77, para Nogueira (2010, p. 35), seria “um 

território e uma territorialidade tecidos como uma rede, onde os nós são as pessoas que se 

deslocam e se fixam em diferentes lugares, e os filetes as conexões que se formam entre as 

pessoas e os diferentes lugares percorridos”. 

As subjetividades desses sujeitos que se deslocam carregam marcas do espaço da 

vida por onde circulam, mas também não perde do seu local de origem. Essa mobilidade é 

transposta para além das barreiras físicas territoriais. Como podemos perceber, quando se 

analisa a temporalidade de migrantes do Norte de Minas, vemos que seu calendário de 

atividades é diferenciado, combinado os tempos da migração com o de plantio, colheita e 

entressafra. E esse tempo não é alheio a uma ordem econômica, no entanto, só é possível pela 

condição que os migrantes se favoreçam. 

                                                 
77 Conceito relativamente recente (cerca de 20 anos) na Demografia e que foi incorporado à análise populacional 

pelo francês Daniel Courgeau: espaço de vida. A partir daí, a Demografia, ciência eminentemente quantitativa – 

ou que se entende assim –, passa a se aventurar no desenvolvimento de um conceito qualitativo e quantitativo ao 

mesmo tempo (MARANDOLA JÚNIOR; MELLO, 2005). 
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Os espaços de vida desses(as) trabalhadores(as) são marcados, pela inserção em 

grupos de parentesco, de amizade e de trabalho no local onde hoje residem, mas suas vidas e 

seus projetos caracterizam-se, sobretudo, pelo envolvimento simultâneo com duas ou mais 

localidades (SALATA, 2017). O trânsito é marcado pela dualidade da tristeza e da alegria. Um, 

porque deixou, outro, porque sonhou. Migrar é estar aqui, mas, também é estar lá. Mas e agora? 

O aqui é lá e lá é aqui? O que importa é que partir sempre será um ato de perda e de esperança. 

Para migrantes, os “espaços de vida”, como afirma Maciel (2016, p. 35), são “compostos por 

suas redes sociais que, para nós, ora os ajudam na manutenção do destino migratório, ora 

aprisionam os sujeitos restringindo-os às possibilidades de relações sociais – inicialmente são 

considerados como um referencial identitário que os orienta”. 

Assim, os conceitos de território, territorialidade, lugar, espaço, memória 

possibilitam a análise das representações da migração do norte de Minas, buscando entender a 

mobilidade espacial decorrente dos sonhos de sertanejos(as), os sentimentos de quem parte e 

de quem chega, e as diferenças e conexões entre o lugar de origem e de destino. Paula e Júnior 

(2005), em seu estudo sobre as migrações campo-cidade, afirmam que:  

 

As modificações no campo e na cidade que introduzem novas formas de 

contextualização do campo e da cidade, provocando a mobilidade espacial de 

milhares de famílias que sem muitas esperanças no campo seguem para a 

cidade em busca de algo que não sabem aonde encontrar, mas sabendo que 

não podem aguardar no meio rural. Incessantemente, permanecem chegando 

e partindo na procura de trabalho, de bico, de alguma forma de sobreviver. 

Não escolhem ocupações, aceitam qualquer tipo de serviço. O espaço se 

transforma através das práxis dos homens, que são totalmente alienadas ao 

capital, através da ideologia de uma sociedade urbana, mundializada, 

tecnificada e ilusoriamente “promissora” (PAULA; JÚNIOR, 2005, p. 2). 

 

Dessa forma, a sociabilidade urbana dessas migrantes pode aparentar uma simples 

irracionalidade. No entanto, pessoas migrantes e pobres, nas periferias, estão sempre a pensar 

no seu futuro, como diz Santos (2006). Eles estão sempre em busca do novo e do surpreendente, 

e, para isso, estão em constante mudança e transformação dos sentidos e práticas que a 

experiência migratória pode oferecer. Assim, podemos pensar o território como um espaço de 

vida de famílias camponesas, construído na conexão com o que lhe é exterior, um território em 

constante formação por causa dos deslocamentos de seus sujeitos para fora do norte de Minas 

(NOGUEIRA, 2010). 

Nessa ótica do espaço, Santos (2006) diz que este só se torna território ao incorporar 

a territorialidade que expressa uma das identidades e manifestação daqueles(as) que o habitam. 
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O território só acontece nesse espaço em movimento através das relações de homens e 

mulheres.  

 

O território de um grupo de pessoas é onde eles moram, comem, trabalham e 

com o qual se identificam, sonham, amam; enfim vivem. Um território 

heterogêneo e dinâmico, e que não se limita a marcos geográfico; um espaço 

construído e reconstruído nas práticas e nas interações entre os indivíduos e o 

meio ambiente; um espaço dotado de sentimento de pertencimento pelos que 

com ele se identificam. Enfim, o território entendido como espaço de vida e 

da vida (NOGUEIRA, 2010, p. 19).  

 

A autora sinaliza para algumas definições a que alguns estudos chegaram sobre a 

noção de espaço de vida e trabalho. A primeira é afeto, segurança e pertencimento; a segunda 

é manutenção, resistência e meios de sua permanência.  

Para migrantes, a noção de residência, na visão de Santos (2006, p. 263) “é o lugar 

de trabalho, por mais breve que sejam, são quadros de vida que tem peso na produção do homem 

e [da mulher]”. Assim, o lugar de residência de um migrante vai além da sua localização no 

espaço físico, mas, depende de sua percepção subjetiva, do pertencimento e de apropriação 

espacial, que nem sempre correspondem ao lugar de residência (SALATA, 2017). 

Muito comum encontrar nos depoimentos de migrantes que o pertencimento e 

apropriação do espaço estão ligados à sua percepção de sentimento e afetuosidades. A condição 

de origem definirá as identidades desses migrantes. Os lugares que foram imaginados, segundo 

Gupta e Ferguson (2000, p. 37), “à distância precisam tornar-se espaços vividos, pois os lugares 

são sempre imaginados e a territorialidade é reinscrita ao ser ameaçado”. 

O espaço deixa de adquirir sua característica física e material e passa a configurar 

espaço em “vidas”, dotados de sentidos que são vinculados ao trecho, à trajetória, às estradas, 

aos trilhos, aos caminhos, às rotas, aos circuitos carregados muito mais por um simbolismo de 

experiência (espaço vivido) do que por mera existência. Esse reconhecimento pelo espaço de 

vida e trabalho se dá em função das vivências. Como diz Nogueira (2010), a assimilação dos 

migrantes com seu grupo de origem (ou com o espaço de origem) revelam-se fundamental para 

a construção das redes de relações entre os migrantes no novo espaço social, apontado 

frequentemente como o local de destino. 

As construções das identidades desses sujeitos sociais perpassam pela demarcação 

entre o rural e o urbano. Segundo Maciel (2016), a circulação nesses espaços diferenciados 

produz sujeitos que se beneficiam de diversas figurações produzidas nas margens de ambos os 

espaços: de um lado, o rural do aprovisionamento no norte de Minas; do outro, os serviços da 
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grande cidade, como o trabalho. Também, no urbano, encontram-se diferentes condições e 

relações do trabalho doméstico experimentado pelas domésticas migrantes que se diferenciam 

nos contextos urbanos a curta e a longa distância. 

 

5.4 “LUGARES DE VIDA”: VARIAÇÕES E CONEXÕES ENTRE RURAL E URBANO  

 

Nesta seção, o esforço analítico será pautado na diferenciação entre rural e urbano 

como “lugares de vida”78, que, segundo Brandão (1999), é um exercício de classificação de 

imaginários dirigidos aos cenários dos sujeitos (migrantes rurais para a cidade) e, depois, aos 

sujeitos dos cenários (migrantes moradores da cidade). Essas particularidades se dão no nível 

de modos de vida, tanto no rural, quanto no urbano. Por isso, o lugar de vida de um(a) migrante 

pode ser sua origem rural, muito embora, sua reprodução de vida se dê no ambiente urbano. 

Concordamos com Brandão (1999), quando ele afirma que essa classificação está mais no plano 

simbólico do que material. 

Quando se analisa do ponto de vista do espaço físico diferenciado, como uma 

construção social, Biazzo (2008, p. 144) esclarece: 

 

Campo e cidade são formas concretas, materializam-se e compõem as 

paisagens produzidas pelo homem [e mulher]; “urbano” e “rural” são 

representações sociais, conteúdos das práticas de cada sujeito, cada 

instituição, cada agente na sociedade. Por isso, urbanidades e ruralidades se 

combinam em cada recorte do espaço, seja um local, seja um micro, meso ou 

macrorregião. Mais do que isso, urbanidades e ruralidades se combinam nos 

atos e na visão de mundo de cada indivíduo. São atributos, não substantivos. 

Propõe-se, aqui, abandonar por completo o vínculo direto entre espaço e 

“rural”, ou espaço e “urbano”, para que, referidas como ruralidades e 

urbanidades, tais categorias adquiram conteúdo analítico. 

 

Portanto, ao pretender diferenciar “lugares de vida” objetivo seguir as pistas por 

meio das quais os sujeitos sociais enxergam a si mesmos e a seus espaços. A ideia de rural e 

urbano como “lugares de vida” permite refletir sobre um universo que não é isolado, 

consubstanciado por uma formação sócio histórica específica. 

Uma das primeiras impressões em demarcar o que é rural está ligada ao conceito de 

campesinato. Para Wolf (1976, p. 34), “a vida camponesa não envolve meramente uma relação 

entre camponeses e não camponeses, mas um tipo de adaptação, uma combinação de atitudes e 

                                                 
78 Lugar de vida, é lugar onde se vive (particularidades do modo de vida e referência “identitária”) e lugar de onde 

se vê e se vive o mundo. (WANDERLEY, 2001). 
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atividades destinadas a sustentar o cultivador em sua luta pela sobrevivência individual e de 

toda a espécie, dentro de uma ordem social que o ameaça de extinção”. Essa visão de dois polos 

que se inter-relacionam é característica fundante nas discussões de urbano e rural. O que os 

diferenciará são os modos de vida, e a vida camponesa, segundo Chayanov (1966), é uma das 

categorias fundamentais para a compreensão da economia camponesa, seu caráter familiar da 

unidade de trabalho e a especificidade do cálculo econômico deste tipo de unidade. Tal cálculo 

tem como objetivo chegar a uma relação de equilíbrio entre os bens necessários para satisfazer 

o consumo familiar e o esforço que isso requer. 

Em relação às experiências de sociabilidades e à forma de inserção de 

campesinos(as), Mendras (1976) identifica cinco traços das sociedades camponesas: “uma 

relativa autonomia face à sociedade global; a importância estrutural dos grupos domésticos, um 

sistema econômico de autarquia relativa, uma sociedade de interconhecimentos e a função 

decisiva dos mediadores entre a sociedade local e a sociedade global” (MENDRAS, 1976, p. 

11-20). 

Nessa relativa autonomia das sociedades camponesas está subentendido que não 

estão interdependentes do restante do mundo. A tomada de decisão, a valorização da unidade 

doméstica, sistemas e modos de economia particulares favorecem a sociabilidade campesina 

sem desconectar da sociedade globalizada que é sempre vista projetada no futuro das sociedades 

camponesas. Portanto, na visão de Sorokin et al. (1981, p. 198), “no decorrer do tempo a 

separação entre a cidade e o campo cresceu e, correspondentemente, as diferenças entre os 

universos sociais rural e urbano aumentaram quantitativamente e qualitativamente”. Logo, o 

rural dentro da Sociologia Rural ganhou corpo pela diferenciação da sociologia da produção 

agrícola e na sociologia do desenvolvimento agrícola do diagnóstico do modo se ser e de fazer 

da sociedade rural. 

Assim, a partida teórica relevante para entender o desenvolvimento desses “lugares 

da vida” pode ser encontrada nas formulações clássicas de Ferdinand Tönnies79 que propõe a 

oposição entre comunidade e sociedade, para melhor entendimento dos estudos sobre rural e 

urbano construídos no início do século XIX. Apoiado nessa visão, Carmo (2009) evidencia:  

 

No entender de Tönnies, a comunidade é definida a partir da noção de 

harmonia social na qual dominam as relações de afetividade e de intimidade 

que confluem para o interesse e permanência da coletividade, a qual, por sua 

vez, se reproduz através da conjunção entre tradição e natureza. A sociedade, 

                                                 
79 Sua obra principal, Comunidade e Sociedade, publicada em 1887, tornou-se no século XX de importância 

fundamental para o desenvolvimento da Sociologia na Alemanha. Para ele, a tendência do desenvolvimento social 

vai, no entendimento do sociólogo, da comunidade para a sociedade, da cultura para a civilização. 
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em contrapartida, fomenta o individualismo e o conflito social, através de 

relações essencialmente utilitárias e aparentes que inviabilizam a pertença a 

qualquer noção coletiva de “bem comum”. Com base nesta definição, 

facilmente se estabelece uma correspondência linear entre meio rural e 

comunidade, por um lado, e entre meio urbano e sociedade, pelo outro 

(CARMO, 2009, p. 253). 

 

Concordamos com o autor que o que Ferdinand Tönnies percebeu ao longo da 

passagem do modo de vida rural para o urbano também foi ter capitaneado a quebra dos 

vínculos organizacionais nos dois polos de sociabilidade. Como exemplo, citamos a 

multiplicidade de contatos estabelecidos na cidade. Quanto mais estímulos a cidade recebe para 

crescer e “tornar-se grande”, mais se perdem as forças de vínculos de parentesco e vizinhança, 

afetos e participação coletiva. E isso é mais problemático para migrantes rurais que buscam, na 

cidade, adaptarem-se. 

Nesses termos, o rural passa a ser compreendido e se apresenta como dupla 

possibilidade de partilha entre a moderna sociedade contemporânea e uma sociedade que se 

adapta para preservar sua existência. Ferrão (2000) identifica que esse parecer binário acentua 

o processo de perda de centralidade econômica, social e simbólica por parte do mundo rural. 

Por outro lado, este tende a ser globalmente identificado com realidades arcaicas, enquanto as 

aglomerações urbano-industriais são vistas como o palco, por excelência, do progresso. 

Todavia, essas concepções podem ser enviesadas a depender de qual enfoque se 

diferencia rural de urbano e vice-versa. Apreende-se que sociologicamente o debate está aberto, 

e dele provém ideias sobre seu fim, renascimento e estratégias de sobrevivência no processo da 

expansão urbana. Evidentemente, estes consensos são transitórios e limitados à unidade espaço 

temporal e definidos historicamente.  

Em relação à sua extinção, Mendras (1976) evidenciou como sendo o fim do seu 

principal ator social, o camponês, que seria expressão de um processo como o fim do próprio 

mundo rural. Concomitantemente, Sorokin et al. (1981) apontaram como a economia 

camponesa poderia ser aniquilada pela implementação hegemônica do modelo produtivista, 

percebendo o processo de urbanização do campo como o fim da especificidade do padrão de 

vida no meio rural. Inevitavelmente, a urbanização tenderia a ser natural e inevitável fruto da 

modernização da sociedade. 

As disparidades entre os dois mundos (rural-urbano) mostram e confirmam, 

segundo Paula (2014, p. 259), “o sertão mineiro como campo das migrações. Ribeirinhos, 

sertanejos, agricultores, camponeses que continuam a conviver entre a modernidade e a 

tradição, entre a opulência e a pobreza extrema, entre a seca e os grandes rios”. São frutos do 
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processo intensivo da globalização que se alastra para tempos e espaços, em alta velocidade, e 

trazem como consequências o esgotamento dos recursos naturais, empobrecimento da 

população e o desenraizamento de seus povos dos seus “lugares de vida”.  

Carneiro (2008), ao tematizar sobre as novas relações econômicas advindas do 

processo capitalista no campo, também identificou grupos de agricultores(as) familiares que, 

ao ressignificarem a reprodução de suas vidas, cederam lugar à emergência de atividades 

pluriativas para desonerar e dar nova conformação ao rural brasileiro, dissipando a ideia de 

rural como lugar de atividade predominantemente agrícola. Enfatizo que atividades como as 

relacionadas ao turismo rural têm sido uma fonte de trabalho familiar contendo, assim, a 

migração de jovens para as cidades. 

Quanto ao renascimento do rural, Carneiro (2008, p. 12) aponta uma nova 

formulação “baseada em formas de sociabilidade e de relações sociais sustentadas numa 

complexa rede de atores sociais que não pode mais ser compreendida pura e simplesmente como 

um processo de urbanização que se encaminharia na direção da homogeneização espacial e 

social entre o campo e a cidade”. A autora também sinaliza para a devastação que o capitalismo 

causa no meio rural, e, a partir daí, conclui que as definições de urbano e rural não podem ser 

dadas pela extinção do rural. O que ocorre é uma transformação do rural, e uma interpretação 

menos generalizante e uma reconsideração entre tradição cultural e o processo de modernização 

da agricultura. A autora sugere analisar rural enquanto uma forma de pensar, de classificar e 

organizar o mundo social, orientado pelas ações. Ela diz que esse pensamento está centrado na 

defesa da permanência das diferenças espaciais e sociais contextualizadas por processos 

históricos de reelaboração contínua da dualidade campo-cidade, fazendo emergir novas 

ruralidades80. 

Essas novas ruralidades devem ser encaradas como um processo dinâmico de 

constante reestruturação dos elementos da cultura local com base no englobamento de novos 

valores, hábitos e técnicas. Assim, as “novas ruralidades” não só apropriam como também 

ampliam as novas funções e as novas atividades no meio rural tanto no nível do agregado 

familiar quanto com o poder público e com a iniciativa privada. Esse novo momento, meios 

rurais brasileiros têm sido analisados pela ótica da pluriatividade ou multifuncionalidade do 

campo, e pelas relações campo-cidade. Estas novas ruralidades pressupõem distinguir as 

                                                 
80 A nova ruralidade é apresentada com vários recortes, envolvendo contribuições de cientistas brasileiros como 

Maria Nazareth Baudel Wanderley, Maria José Carneiro, Silvana G. de Paula, José Graziano da Silva, Roberto 

José Moreira, Ricardo Abramovay, Sérgio Schneider, entre outros. Esses autores defendem a manutenção das 

especificidades rurais, mesmo quando muito próximos e impactados pelo urbano. 
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variações entre o rural em suas relações internas e específicas e também nas relações com o 

urbano, compreendendo seus contornos, especificidades e representações.  

Feitas essas considerações, propomos estabelecer uma conexão entre esses 

diferentes espaços rurais e urbanos das trajetórias e cursos da vida migrantes. Os símbolos de 

rural e urbano são acionados no questionamento das identidades sociais das domésticas 

migrantes e é desse ponto de vista que estar entre um e outro espaço nos interessa enquanto 

substrato para a construção dos cursos de vida, oportunidades de vida e trajetórias migratórias. 

Espaços rural e urbano são complexos e têm singularidades, além disso, ao migrar 

para a cidade e retornarem de vez em quando ao rural, podem alterar e modificar os lugares e 

os valores dos lugares de origem. Portanto, a tradição é reinventada. Essa nova ruralidade se 

assenta no acesso às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC’s), no 

estreitamento de relações com o urbano, que é caracterizado por mudanças importantes, 

trazendo consigo dinâmicas marcadamente transformadoras, como a reinversão das tendências 

migratórias, a renovação das atividades no campo, a modernização dos modos de vida e novas 

formas de organização de atores sociais locais. 

A partir da análise de relatos e narrativas das migrantes81, foi possível perceber que 

o rural continua a fazer parte de suas histórias e territórios na sociedade de destino. O rural 

aparece nas práticas agrícolas tradicionais, na criação de quintais (Foto 7), criação de animais 

(galinhas, codornas), na produção orgânica, na utilização de praças para feiras-livres, nos 

produtos de origem orgânicos nos mercados centrais, etc. Portanto, da relação entre sociedade 

e ambiente emergem ruralidades reelaboradas. 

 

  

                                                 
81 Essas narrativas fazem parte do projeto “Redes” dos quais a categoria rural-urbano se fazem pertinentes para 

analisar a origem e o destino dos trabalhadores e a criação de suas redes. 
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Foto 7 – Zona rural de São Francisco-MG, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CRISÓSTOMO, Adinei Almeida (2018). 

 

Foto 8 – Rodoviária de Mirabela: “De onde se vem e para onde se vai”, Mirabela-MG, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CRISÓSTOMO, Adinei Almeida (2018). 
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SEGUNDA PARTE: MORFOLOGIA DAS REDES SOCIAIS DAS DOMÉSTICAS 

MIGRANTES 

 

6 CAPÍTULO 4: “DESATANDO OS NÓS!”: NARRATIVAS, EXPERIÊNCIAS E 

VIVÊNCIAS DO/NO TRABALHO DOMÉSTICO 

 

Neste capítulo, apresento as domésticas que participaram das oficinas de “Redes de 

Migração e Trabalho Doméstico”, dialogando com o aporte teórico adotado, conforme as 

categorias de análise. Inicialmente, falei das iniciativas de realizar oficina com domésticas do 

condomínio de casas Portal das Acácias, do bairro Ibituruna (Foto 9), em Montes Claros/MG, 

da qual, apenas uma se propôs a participar – Maria82. Em seguida, a oficina foi realizada junto 

ao Centro de Referência e Assistência Social da rede de domésticas do bairro Village do Lago 

I de Montes Claros/MG. 

 

Foto 9 – Ponto de ônibus, bairro Ibituruna, Montes Claros-MG, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FARIA, Guélmer Júnior Almeida de (2018). 

                                                 
82 Nome fictício que designa muitas domésticas por todo o Brasil. Essa interlocutora atuou ativamente na tentativa 

de recrutamento da audiência para as oficinas. Considero-a como uma informante-chave. Foi a única participante 

do condomínio a comparecer na primeira tentativa de realizar a oficina e, então, com ela, realizamos uma roda de 

conversa com os pesquisadores(as): Guélmer Faria, Andrea Narciso, Lilian Santos e Ana Flávia Rocha. Ela ainda 

tomou a iniciativa de criação de um grupo de WhatsApp. O relato da participação de Maria é narrado na seção: “Ir 

ou não ir à oficina?: espaço para questionar e avaliar experiências e representações”. 
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Para planejamento e efetivação da oficina, foi necessária uma estratégia para 

mobilização das domésticas para participação. Inicialmente, optamos por ir para um ponto de 

ônibus, em frente a um condomínio de classe média alta, no bairro Ibituruna, na cidade de 

Montes Claros/MG. Através da observação e dos relatos de domésticas já entrevistadas para 

outros projetos do grupo, começamos a frequentar o ponto de ônibus em frente ao Condomínio 

citado. Resolvemos também utilizar a mesma linha de ônibus, durante os deslocamentos de 

bairros periféricos da cidade para a região mais nobre. Muitas mulheres domésticas fazem esse 

percurso todos os dias. São muitas as conversas entre as dificuldades e alegrias do cotidiano.  

Tentamos uma abordagem com as mulheres no ônibus, mas observamos que não 

seria simples, afinal, no percurso entre suas casas e as casas onde trabalham, estão concentradas 

e apressadas. Resolvemos então uma abordagem no ponto de ônibus, Durante várias semanas, 

estivemos no referido local, ficávamos por volta de três horas, lá abordávamos as mulheres 

quando saiam do condomínio para o retorno para casa, após o dia de trabalho, nos 

apresentávamos e explicávamos os objetivos da nossa pesquisa.  

Ressaltamos que nossa abordagem sempre foi de forma clara e simples. Nosso 

objetivo de aproximar e criar vínculo de confiança com as mulheres, fez com que por um 

período maior estivéssemos presentes nesse ponto e que, ao nos apresentarmos, tivéssemos o 

cuidado e o respeito com as relações que nos propusemos a conhecer. Muitas não nos atendiam, 

não paravam para conversar outras já iniciavam um longo diálogo, com pormenores com o 

desejo de nos auxiliar, de nos apresentar outras mulheres. A pesquisa foi revelando que a 

aproximação com nossos atores sociais seria nosso primeiro desafio. No campo iniciava, era 

preciso paciência e atenta observação.  

Após nossas investidas nas viagens da mesma lotação (ônibus urbano), 

conseguimos compreender qual o melhor horário de abordagem. Era no retorno para casa, na 

espera pelo ônibus. Assim, começamos a frequentar o ponto de ônibus durante três a quatro 

horas por dia, sempre no final da tarde, após 15h30. Enquanto estávamos no ponto de ônibus, 

conversávamos muito com as domésticas. Elas aguardavam seus transportes e as narrativas 

desvelavam histórias de precarização, exploração e desvalorização do trabalho doméstico. Estar 

presente, observar, ouvir reclamações, participar de ambientes nos quais as domésticas 

frequentam, possibilitou em alguma medida fazer incursões nas histórias de vidas dessas 

domésticas migrantes. Mulheres que vieram de municípios pequenos da região, mulheres que 

vieram do meio rural, mulheres realizando o processo migratório, algumas pela primeira vez, 

outras já vivenciando esse processo ao longo de toda uma vida. Domésticas que trabalham há 
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mais de vinte anos na mesma residência, que começam um novo emprego naquela semana, 

mulheres, que auxiliam outras mulheres na busca de emprego. Muitos relatos, muitas falas 

entrecortadas, muitas vivências, dramas, conquistas e medos. Estar lá, foi muito válido para 

entendermos como funcionava a dinâmica do trabalho no que tange às relações com a atividade, 

com a migração e com os patrões. 

Entendemos que realizar uma oficina com as domésticas que interagimos no ponto 

de ônibus demandaria um longo caminho, pois saíam muito cedo de casa, depois de deixá-la 

organizada para a rotina da família. Retornavam tarde e ainda tinham que lidar com mais 

trabalho de organização de suas casas. Aos finais de semana, muitas trabalhavam no sábado e 

só tinham o domingo para o descanso e a vida social, sendo que muitas vezes utilizavam a folga 

para o trabalho em suas residências, como lavar e passar roupas e fazer faxina. Além disso, 

percebemos que muitas tinham receio em participar de nossa pesquisa por acharem que, de 

alguma forma, isto poderia desdobrar em desagrado ou desacordo com os patrões, colocando 

assim seus empregos em risco. 

Durante uma semana, passei a ir até a portaria do condomínio abordá-las. Essas 

primeiras aproximações surtiram muita desconfiança, sobretudo, por algumas domésticas que 

assumem haver muita informalidade no trabalho doméstico. Muitas vezes, era indagado ser 

fiscal do trabalho. Isto reforçava explicarmos melhor a essas mulheres quais eram os objetivos 

da pesquisa, estabelecendo um diálogo aberto e justificando a pesquisa pela finalidade 

acadêmica. Assim, foi apresentada a proposta de oferecer a oficina na Universidade Estadual 

de Montes Claros, em data e horários combinados. No sentido de contribuir para a participação, 

oferecemos transporte para buscar e, ao final da oficina, deixar as participantes em pontos 

centrais para o retorno. Foram recolhidos os contatos para posterior confirmação da oficina, um 

total de vinte domésticas do condomínio.  

Algumas falas foram positivas na aceitação e na participação na oficina como se 

segue: “Nunca tem nada para as domésticas fazer, quando tem é bom participar”; “Eu participo, 

levo até mais [amigas] se precisar!”; “Mas vocês tem que fazer isso aí de um jeito que dê para 

todas participar, durante a semana é complicado!”; “Segunda tem muito serviço acumulado do 

final de semana, na sexta, tem que deixar tudo preparado para o final de semana! Melhor dia é 

na quarta-feira!”. 

Na semana da oficina, liguei pessoalmente para as vinte contatadas e apenas oito 

confirmaram a presença. A seguir, temos a imagem fotográfica do cartaz fixado no ponto de 

ônibus em frente ao condomínio (Foto 10). Foi possível perceber na observação participante 

que o ponto de ônibus é local de intenso convívio. Ali, as empregadas domésticas destacaram 
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que a Linha de ônibus 5801 “só carrega doméstica!”. Essa fala é muito significativa, pois a 

linha foi criada especialmente para atender à classe trabalhadora, saindo de bairros mais 

afastados em direção ao bairro Ibituruna. Por isso, é significativo pensar a mobilidade das 

domésticas em contexto urbano. 

 

Foto 10 – Cartaz da oficina 

Fonte: FARIA, Guélmer Júnior Almeida de (2018). 

 

O pouco contato neste ambiente foi revelador dos significados atribuídos por elas à 

noção de redes de apoio. Segundo relato de uma delas: 

 

Nasci em uma comunidade perto de Nova Esperança. Mudei para Nova 

Esperança83 com treze anos. Minha avó e minha mãe trabalharam como 

domésticas. Minha irmã saiu antes, com doze anos, com minha tia, para 

Montes Claros. Foram indicadas pela minha mãe na casa da antiga patroa dela, 

que sabendo que fazemos o serviço direitinho, deu o serviço. Eles me pagavam 

pouco, meio salário mínimo, mas, para mim, era muito dinheiro. Até hoje [35 

anos], trabalho como doméstica. Elas [patroas] estão sempre mudando de 

empregada. Aqui no condomínio, tenho várias amigas lá de Nova Esperança. 

Com o celular, temos um grupo no WhatsApp, conseguimos falar de emprego, 

se em tal casa está precisando de empregada, essas coisas. Não falamos de 

direitos trabalhistas, não! É mais como que é o serviço. Depois encontramos 

aqui, no ponto de ônibus. O ônibus é o lugar que a gente mais encontra, tem 

horário que só dá domésticas. E daqui cada uma vai se falando e contando as 

novidades. Tenho uma ou duas amigas, domésticas, que eu posso contar para 

arranjar trabalho, pedir dinheiro emprestado, me acompanhar no médico, 

                                                 
83 É um distrito do município brasileiro de Montes Claros, no interior do estado de Minas Gerais. Foi criado pela 

Lei Estadual nº 2.764, de 30 de dezembro de 1962. Sua população, de acordo com IBGE (2010), era de 3 474 

habitantes. Dista de Montes Claros em 22,7 km.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montes_Claros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
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pedir conselho, né? Confiar! (Comunicação oral de doméstica no ponto de 

ônibus do Portal das Acácias; 35 anos, 22 anos trabalhando como doméstica). 

 

Assim, as redes sociais podem ser consideradas como um dos principais recursos 

de que as domésticas dispõem no que diz respeito ao apoio recebido e percebido, seja na 

indicação para o trabalho ou na ajuda durante o processo migratório.  

Os diálogos estabelecidos no ponto de ônibus, que antecederam à oficina, revelaram 

que há uma grande desconfiança por parte das domésticas. Por isso, foi necessário deixar claro 

o objetivo da oficina de “Redes de Migração e Trabalho Doméstico”, que era desvelar as 

experiências de cada uma através de um espaço de troca, conversas e apoio mútuo. A oficina 

seria um momento em que o reconhecimento “do/no outro” poderia recuperar aspectos 

simbólicos do trabalho doméstico. De acordo com Rodrigues, Alfonso e Rieth (2017), levar em 

consideração a compreensão da comunidade sobre si mesma. 

Especificamente, as oficinas tinham por objetivos: apreender de que maneira as 

domésticas percebem a sua atividade; entender as relações do cotidiano (emoções e afetos); dar 

visibilidade ao trabalho doméstico; e tentar minimizar as consequências dos estigmas da 

profissão, promovendo a valorização da atividade por meio do reconhecimento social das 

histórias de vida dessas mulheres. 

No dia da oficina, foram mobilizados alguns(mas) pesquisadores(as) e preparado o 

ambiente, com lanche e música (escolhido, segundo preferências das domésticas, como sendo 

o cantor Odair José). Diferentemente do esperado, apenas uma participante compareceu. Assim, 

entendemos que a oficina é um espaço de fazer ver, fazer falar, fazer recuperar, para fazer 

recriar, para fazer análises com o pressuposto de fazer visíveis elementos, relações e saberes 

para realizar desconstruções e reconstruções. Nesse sentido, a não participação permite fazer a 

leitura possível (S. COSTA, 2016). 

Seguimos a orientação para a realização da oficina como parte de uma estratégia 

metodológica, já que há poucos estudos de grupos com domésticas. Seria como um espaço de 

ação coletiva participativa e de investigação das expectativas e necessidades desses grupos. 

Como bem salienta Decimo (1998), as redes de domésticas migrantes formam um gueto e as 

tornam encapsuladas (fechadas), dificultando o acesso a esse nicho social. Na seção seguinte, 

apresento a leitura possível da não-participação. 
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6.1 IR OU NÃO IR À OFICINA?: ESPAÇO PARA QUESTIONAR E AVALIAR AS 

EXPERIÊNCIAS E REPRESENTAÇÕES 

 

Diante do não comparecimento das participantes à primeira oficina (Foto 11), 

partimos do entendimento de que isso também se configura como uma leitura possível desse 

lócus social. A única participante que compareceu se chama Maria, 39 anos, trabalha como 

doméstica há 12 anos no condomínio localizado no Ibituruna, nasceu em Nova Esperança, 

distrito de Montes Claros. A rede social pessoal dela é composta por seis membros que são as 

pessoas mais significativas a que ela pode recorrer para pedir ajuda financeira, indicar trabalho, 

ajudar com cuidados de filhos(as), ajudar em problemas de saúde, quem pode pedir conselhos 

e conversar. 

 

Foto 11 – “A oficina que não teve” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FARIA, Guélmer Júnior Almeida de (2018). 

 

Assim, realizamos uma roda de conversa, eu e alguns(mas) pesquisadores(as) 

presentes com Maria. Entre os itens questionados, nosso foco era tentar entender o porquê da 

falta de participação e do compromisso assumido por elas. Entre as razões, Maria nos informou 

que o medo e afazeres domésticos impediram a participação da grande maioria delas. Nesse 

ponto, é fato que muitas domésticas, além de realizarem suas tarefas remuneradas, ainda as 

fazem para suas famílias. Quanto ao medo, Maria abordou a questão de haver escrito no cartaz 

da oficina os termos lutas e reivindicações. Muitas domésticas comentaram que há muito 

informalidade no trabalho doméstico, mesmo havendo a “PEC das Domésticas”. Assim, são 
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válidas as afirmações de Brites (2000, p. 12), de que “o trabalho doméstico proporciona o 

encontro de classes desiguais numa sociedade cada vez mais marcada pela segregação e o medo 

do ‘outro’”. 

Quanto ao horário e o dia, foram amplamente discutidos com as participantes 

durante a abordagem no ponto de ônibus. Embora pensamos que as causas poderiam estar 

relacionadas à falta de se estabelecer uma rede entre pesquisador e pesquisadas, além da 

capacidade de convocatória, animação e de conduta. Como salienta Brites (2000), as marcas do 

lugar social dos indivíduos dificilmente são apagadas na sociedade brasileira. Em relação aos 

meus esforços de interação com as empregadas, ser homem, meus gestos, minha fala e minhas 

vestes não passaram despercebidos. 

Maria também relatou que o fato de todas as domésticas trabalharem no mesmo 

condomínio gerava desconfiança, medo, pois, muitas casas possuem mais de uma doméstica, o 

que poderia ocasionar conflito, fofoca e outras situações desconfortáveis. Assim, percebe-se, 

também, o isolamento nesse coletivo, em que a omissão e o silêncio se fazem presentes nas 

relações de trabalho no cotidiano. 

Embora essa rede tenha se expressado de forma fechada, encapsulada a indivíduos 

externos a ela, Maria nos reportou que a maioria de seus empregos como doméstica foi “por 

indicação”. Ou seja, mesmo que as domésticas se fecham para falar das relações de trabalho, a 

busca por emprego é feita através de uma rede de apoio mútuo. Quando questionada sobre sua 

rede de apoio, Maria disse que está sempre acionando sua rede primária, composta pelo irmão 

e sua mãe, para ajudar no âmbito financeiro e nos cuidados com os(as) filhos(as). Maria relatou 

também que havia uma filha estudante na Universidade e o sonho dela é ver a filha também 

como uma pesquisadora. Essa fala de Maria foi reveladora para entender sua adesão à nossa 

pesquisa, por entender a universidade para além dos seus muros em virtude de ser um espaço 

que não atrai os grupos populares. A consciência de Maria sobre a universidade como um não-

lugar poderia ser um dos fatores que afugentaram as demais. Por isso, o local de realização da 

oficina deveria ser mais próximo do universo dessas domésticas. 

A dificuldade em estabelecer esse ethos do grupo das domésticas fez-me perceber 

que, mesmo partilhando de uma rede comum de sociabilidade no trabalho e aspectos comuns 

de valores específicos desse ethos, um universo simbólico, ainda assim há uma caixa de pandora 

a ser desvelada. E como apontou Brites (2000), só a observação participante e as entrevistas 

não respondem a nossas indagações de pesquisa. Somente o fazer etnográfico daria pistas para 

adentrar no cotidiano desse grupo social, para isso, sendo exigido mais tempo e incursão no 

campo. A clandestinidade como herança migratória rural-urbana do recrutamento de 
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adolescentes e jovens (até crianças) para a realização das tarefas domésticas perpassa todo o 

universo laboral das domésticas e esconde o falar desse mundo. 

Seguindo a conversa com Maria, foi proposto passar uma cena do filme Domésticas 

com o objetivo de reconhecimento dos papéis e funções desempenhadas pelas domésticas e 

contrastar as realidades, com as imagens proporcionando estabelecer um diálogo, sobre elas, 

suas memórias e seus comentários. De acordo com Maria, houve uma identificação com a cena 

do filme em que as personagens contam que as domésticas não param no serviço, fato 

ocasionado porque, segundo ela, as patroas são difíceis de lidar. E há muita rotatividade, 

gerando, portanto, relações de poder e mando, e o trabalho doméstico é percebido como 

desvalorizado gerando uma naturalização da exclusão e submissão. A antropóloga Suely Kofes 

chama atenção para as imbricadas relações entre patroas e domésticas. Para ela, o trabalho 

doméstico traz importantes detalhes da aguda consciência que estas e aquelas têm dos 

mecanismos de diferenciação e hierarquia constitutivos da relação, dos limites e das brechas 

que esse jogo permite explorar. 

A roda de conversa com Maria foi ricamente proveitosa, inclusive, porque 

possibilitou identificar que esse grupo de domésticas do condomínio utilizavam as redes sociais 

digitais. Maria sugeriu que criássemos um grupo na plataforma WhatsApp. A INTERNETLAB, 

Rede Conhecimento Social (2018), fez uma pesquisa em São Paulo com domésticas sobre o 

papel das tecnologias digitais na vida de mulheres trabalhadoras domésticas. O relatório da 

pesquisa aponta que há ainda uma grande barreira a ser transposta em relação a gênero e 

tecnologias de informação e comunicação, falta de engajamento e até conhecimento sobre 

grupos de domésticas. Apesar de apresentarem orgulho da profissão, existe um sentimento de 

que ela é discriminada no Brasil.  

Seguimos a estratégia metodológica de utilizar o grupo no WhatsApp como 

instrumento para captar algumas impressões. Várias tentativas de abordá-las foram feitas, 

porém, sem sucesso. As mensagens com maior participação estavam relacionadas a motivação, 

inspiração e os cumprimentos de boa tarde, bom dia, boa noite e bom final de semana. Quando 

se compartilhava algo relacionado à pesquisa, como: “Só para nos conhecer melhor, diga um 

lugar de que sinta saudades. E onde você nasceu? Vamos interagir!” ou “Você gosta do que 

faz? Você valoriza seu trabalho?”, essas questões foram ignoradas. Adotei a estratégia de 

elaborar perguntas fechadas: “Quem são as pessoas com que a gente pode contar para nos 

ajudar?”. E enumerei de 1 a 20, sequencialmente: pai, mãe, irmã(o), sogra(o), tia(o), avó, avô, 

colegas de trabalho, vizinhos, marido, filhos, cunhado(a), patroa, CRAS, Igreja e Escola. Maria 

escreveu: “Todos os itens tenho um pouco de todos!”. E uma colega de Maria: “Eu, por 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/


142 

exemplo, quando tenho algumas dificuldades, conto sempre com meus amigos e vizinhos. 

Muitas vezes, família nem percebe quando estamos com problemas!”. 

Podemos sinalizar que a criação do grupo no WhatsApp serviu para mostrar como 

as domésticas estavam isoladas, vivendo suas experiências de forma individual, embora 

compartilhassem dos mesmos problemas. O grupo de apoio mútuo poderia ajudar a enfrentar 

melhor as situações de suas atividades enquanto domésticas. 

Por fim, a roda de conversa com uma participante possibilitou entender que suas 

redes de colegas de trabalho (domésticas) são fechadas e as redes de apoio e ajuda mútua 

(familiar) são de fácil acionamento e restrita. Nessa perspectiva, as redes sociais de domésticas 

têm caráter antagônico, pois, ao mesmo tempo em que funcionam como uma inserção no 

trabalho e na própria comunidade de destino, têm caráter fechado, encapsulado, que não se abre 

a novas relações sociais com sujeitos exteriores à rede, dificultando transpor a categoria 

doméstica e combinando o trabalho doméstico como eterno refúgio das migrantes rurais-

urbanas.  

A desconfiança opera no habitus de classe das domésticas. Segundo Félix (2010), 

ele é apropriado pelo mercado de trabalho através do processo de socialização que ora se opõe, 

ora reforça as práticas e valores apreendidos no novo ambiente familiar. A invisibilidade dessa 

atividade implica em sua adesão, tanto para a superação da pobreza, quanto para o seu 

agravamento. A internalização dos estigmas sociais e a negação de uma identidade de categoria 

sobressai no olhar das domésticas sobre seu trabalho, ainda mais com o advento do processo de 

“diarização”. Logo, por ser um trabalho no âmbito privado e da intimidade falar desse local, 

provoca desconforto.  

A conversa com Maria foi uma oportunidade do trabalho interdisciplinar, na 

compreensão do universo dessa atividade como um território cego e do qual é difícil falar. A 

intenção assumida foi retirá-las do espaço privado e levá-las ao público, dando visibilidade a 

essas mulheres e valorizando a sua luta por igualdade de direitos, conforme sinalizam 

Rodrigues, Alfonso e Rieth (2017). O estranhamento dela com o lugar, com a sala de aula, com 

os pesquisadores (acadêmicos), com a recepção, com a possibilidade de fala e de ser ouvida. A 

fala de como se sentiu feliz naquele espaço. Após o termino da oficina, ela ligou para outras 

colegas e disse: “você perdeu, foi bom demais, não precisava ficar com medo”. 

A experiência foi fundamental para pensarmos a oficina. Afinal, estamos 

dialogando com eles? Ou sobre eles? A ciência e o espaço da universidade continua sendo 

excludente. Era necessário, portanto, rever o lugar do encontro e a nossa forma de abordagem 
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temática. Não seria suficiente nossa interação dialógica era também necessário uma abordagem 

experiencial.  

Diante dessa primeira negativa na tentativa de realizar a oficina com domésticas de 

um condomínio em Montes Claros, optei por pedir ajuda a amigos(as) próximos(as) que 

trabalhavam em alguma instituição pública de serviço socioassistencial. Uma amiga assistente 

social indicou-me o Centro de Referência e Assistência Social do bairro Village do Lago I de 

Montes Claros (MG). A seção seguinte traz as reflexões da oficina realizada nesse espaço. 

 

6.2 OFICINA: “A VISIBILIDADE DO TRABALHO DOMÉSTICO” 

 

As participantes da oficina foram mulheres com idade entre 23 a 44 anos. Elas 

foram convidadas a ingressar a partir do contato com o CRAS, no bairro Village do Lago I, em 

Montes Claros/MG. Estas mulheres foram reunidas por conveniência, em um CRAS de mais 

fácil acesso ao pesquisador. A coordenadora do local havia me relatado que enviou convite para 

vinte mulheres assistidas na unidade e que estavam, no momento, trabalhando como doméstica 

(diarista ou mensalista) e também as que se encontravam desempregadas. Especificamente 

mulheres que viviam algum tipo de vulnerabilidade, mulheres com histórico de permanência 

no serviço, ou seja, que participavam das palestras há muito tempo, com frequência de 

solicitação de benefícios eventuais e contra referenciadas pelo CREAS – Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social. Inicialmente, foram selecionadas vinte mulheres e o 

convite foi realizado através de contato telefônico ou visita domiciliar. Apenas seis apareceram: 

uma babá, duas diaristas e três domésticas (mensalistas). 

As oficinas de “Redes de Migração e Trabalho Doméstico” foram pensadas como 

uma inovação metodológica do fazer científico e do artesanato metodológico. A oficina, na 

perspectiva da pesquisa, não é somente um lugar de produção de informações, mas também um 

espaço dialógico de reflexão e produção de sentidos, em que é permitida a emergência de 

conflitos, contradições, trocas simbólicas, ressignificação e construção para o grupo envolvido. 

Para Spink, Menegon e Medrado (2014), a oficina é lugar de fala, expressão e promoção do 

exercício ético-político, a partir do momento em que oportuniza a transformação a partir das 

trocas de experiências e embates construtivos. Sobretudo, para garantir um espaço de ruptura 

dos silêncios produzidos no cotidiano das domésticas. Bandini (2014) incorporou a oficina de 

fuxico84 com mulheres pentecostais para estudar gênero e religião, por considerar o 

                                                 
84 O objetivo de revelar o indizível, ou seja, o período anterior à conversão religiosa, uma vez que o mundo de 

origem da maior parte das entrevistadas era silenciado durante as narrações (BANDINI, 2014, p. 23). 
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silenciamento de uma temática de difícil acesso. Considerando a memória como metodologia 

de pesquisa, porque as imagens do passado não são produtos do imaginário, elas contêm 

elementos comuns que foram vividos coletivamente.  

No entanto, para não aludir ao universo doméstico optei pela exclusão de qualquer 

produção manual e por pensar na problemática do reconhecimento. Tirar o universo manual, 

das mãos, do fazer, para projetar uma realidade em que elas poderiam se enxergar enquanto 

sujeitos de suas trajetórias, curso e de suas histórias de vidas. Nesse sentido, utilizei fragmentos 

de cenas do filme Domésticas para evidenciar uma realidade próxima ao universo delas, com 

o objetivo de serem vistas e verem que suas experiências não estão tão distantes quanto parece. 

Dessa forma, buscou-se construir coletivamente um espaço, revelar o que estava debaixo das 

convenções sociais e o que as condições do trabalho doméstico, a condição de mulher migrante 

rural-urbana controlava ou negava em relação à memória e às identidades dessas mulheres 

(BANDINI, 2014). 

Domésticas – o filme é o primeiro longa-metragem do cineasta Fernando Meirelles, 

realizado enquanto o diretor paulista preparava o roteiro de Cidade de Deus, longa este que 

obteve muito sucesso no cenário internacional e nacional e lhe rendeu vários prêmios. 

Domésticas surgiu a partir da visita de Meirelles para assistir à peça de Renata Melo, intitulada 

com o mesmo nome. O cineasta viu potencial para filme que narra a história de cinco 

personagens: Roxane, Raimunda, Quitéria, Créo e Cida.  

O filme Domésticas, com título simples, linguagem popular e eficaz, narra o 

universo cotidiano de domésticas paulistas migrantes que atuam no dia a dia, dentro do espaço 

privado residencial, pondo em contato dois mundos antagônicos em que a doméstica une esses 

dois polos: pobreza e riqueza. O filme “demonstra também as nuances da rotina dessas 

mulheres, também evidenciando o conflito entre as classes sociais que permeiam o dia-a-dia 

dessas personagens; o relacionamento entre patroas e domésticas, as relações familiares e os 

conflitos com suas origens” (FÉLIX, 2010, p. 86). 

Nossa estratégia metodológica foi trabalhar com a construção dos Mapas de Rede 

Social e suas Redes Pessoais Significativas, elaboradas por elas com a ajuda dos nossos 

assistentes de pesquisas, que serão detalhados na segunda parte da tese, no Capítulo 5. Enquanto 

Bandini (2014) assume o habitus das práticas singulares de seus sujeitos para trabalhar a 

memória, aqui, diante da complexidade do trabalho doméstico, optamos por não reproduzir 

nenhuma prática do universo doméstico e construtivamente evidenciar qual era o objetivo da 

oficina e deixar que as domésticas fossem as produtoras de sentidos que culminariam na 

produção textual-visual de seus mapas de redes sociais. 
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Para iniciar a oficina, foi proposta a dinâmica da rede com o auxílio de barbantes. 

Pedi que as participantes compartilhassem seu nome, local de origem, quanto tempo trabalha 

como doméstica e, segurando uma ponta do barbante, jogasse-o em direção a outra participante 

e, assim, sucessivamente, como ilustra a Foto 12. 

 

Foto 12 – Dinâmica da Rede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CRISÓSTOMO, Adinei Almeida (2018). 

 

O segundo momento foi assistir a quatro cenas do filme Domésticas (Foto 13), em 

que constavam as seguintes falas: 

 

Cena 1: Eu não me considero uma pessoa feliz. Eu me sinto muito só, assim 

longe da minha família [...] Mó monte das minhas amigas tão tudo só com 

dificuldade de arrumar um namorado (Raimunda). 

 

Cena 2: O que você vai ser quando crescer? A pessoa responde: artista de 

novela, enfermeira, bailarina. Nenhuma pessoa responde: ah, eu quero ser 

empregada doméstica. Porque isso daí não é desejo que a pessoa tem, é sina 

mesmo (Roxane). 

 

Cena 3: Vivem trocando de cama, de geladeira, aí pensei com domésticas deve 

ser a mesma coisa, vou ficar pulando de galho em galho até morrer. Na hora 

que eu morrer, fica lá, parada onde caí (Quitéria). 

 

Cena 4: Roxane: Eu quero pensar em alguma coisa diferente para fazer no 

futuro, viu, Zefa. Porque eu não sou doméstica, estou doméstica, mas é por 

pouco tempo. 

Zefa: Graças a Deus não sofro de ambição. 
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Roxane: Você é burra, Zefa. 

 

Cena 5: Nasce, morre, nasce, morre. Cada vez que a gente nasce é um tipo de 

gente [...], cada vez é de uma coisa. Deus é que vai escrever [...] o que cada 

um vai ter que cumprir. Eu aprendi isso no espiritismo. É a reencarnação. Por 

que eu tinha que nascer assim desse jeito? [...] Minha fia, tu está amargando 

agora uma outra vida muito cheia de luxo, sabia? Não, não sabia de nada. 

Minha bisavó foi escrava, a minha vó foi doméstica, a minha mãe, quando eu 

nasci, disse que preferia me ver morta do que empregada doméstica. Eu sou 

doméstica (Créo). 

 

Foto 13 – Cenas do filme Domésticas (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Domésticas, o filme85. 

 

Após assistirem as cenas do filme (Foto 14), foi pedido que as participantes 

relatassem suas experiências nas relações do trabalho doméstico nas casas das patroas e entre 

as domésticas. O objetivo desse momento foi, através do reconhecimento, abrir um espaço para 

a socialização das trocas de experiências, quebrando o silêncio que está por trás das imbricadas 

relações do trabalho doméstico, compartilhar o indizível. O ambiente da oficina também 

“quebra a artificialidade que, muitas vezes, a pesquisa impõe ao ambiente, provocando 

dessimetrias entre pesquisador e sujeitos” (FERNANDES, 2009, p. 54), promovendo a 

interação entre elas próprias e delas com o pesquisador através de um ambiente leve e dinâmico. 

 

  

                                                 
85 Disponível em: http://www.domesticasofilme.com.br/port/pabertur.html. Acesso em 15 jun.2018. 
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Foto 14 – Participantes assistem a cenas do filme Domésticas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CRISÓSTOMO, Adinei Almeida (2018). 

 

Posterior ao lanche, partimos para a etapa final que foi a transposição das falas das 

participantes para a produção de sentidos, que foi a elaboração do Mapa da Rede Social Pessoal 

Significativa86. O objetivo é registrar quem são as pessoas da rede pessoal das domésticas, com 

quem elas podem contar dentro dos quadrantes Família, Amizades, Comunidade e Trabalho, e 

em relação aos seguintes conteúdos: pedir ajuda financeira, indicar trabalho, ajudar com 

cuidados dos(as) filhos(as), ajuda em problema de saúde e pedir conselhos e conversar. Nesse 

momento, as emoções e os significados de suas experiências culminaram em um 

reconhecimento de suas vidas estarem inseridas em redes. O instrumento foi significativo para 

mostrar que, embora essas mulheres sejam sujeitos históricos de suas vivências, é por meio das 

redes que elas conseguem produzir seu bem-estar. Ao final, foi feita a avaliação da oficina e a 

nossa equipe entregou uma rosa para cada participante, fechando, assim, a participação delas 

como algo produtivo, coletivo e simbolizado por uma flor que, embora tenha espinhos, como 

muitas histórias de vida dessas domésticas, ainda se faz belo por se tratar a atividade doméstica 

como outra qualquer. Dessa forma, é possível proporcionar o reconhecimento social da 

valorização do trabalho doméstico.  

Na busca por atingir o objetivo primevo desta tese. que é analisar a formação, 

manutenção e os conteúdos das redes sociais das domésticas, a perspectiva teórica ancora-se na 

relação entre trabalho doméstico, história de vida, trajetórias e curso de vida. Assim, diante da 

negativa da primeira tentativa para ter acesso a esse grupo do condomínio, lancei mão da 

                                                 
86 Será detalhado na próxima sessão. 
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segunda estratégia – recrutar essas domésticas via instituição pública. O CRAS do bairro 

Village do Lago I aceitou prontamente que realizássemos a oficina e, ainda por meio do 

Programa Bolsa Família, recrutou as participantes. Todas elas estão incluídas em programas de 

distribuição de renda, o que possibilita gerir necessidades de produção do bem-estar de suas 

famílias.  

O objetivo da oficina era descobrir qual a percepção desse grupo de domésticas 

sobre o conceito de rede, a visibilidade do trabalho doméstico, trocas de experiências das 

relações entre domésticas e patroas e, finalmente, reconhecer as domésticas como as produtoras 

de sentidos, o que culminaria na produção textual-visual de seus mapas de redes sociais. Nosso 

papel na oficina foi de facilitadores(as), cabendo-nos lançar a forma e os temas a serem 

debatidos, com o intuito de orientar e estimular as discussões entre as participantes, 

considerando que os assuntos eram referentes a algumas cenas do filme. Percebemos como o 

reconhecimento foi importante através dos personagens. As falas retratam muito do vivido pelas 

mulheres. Ao olharem para a tela, estavam olhando para dentro. Assim, foi possível de forma 

tímida mais verdadeira expor sentimentos e vivências que auxiliaram na construção do diálogo 

sobre migração, gênero e a formação das redes sociais. Com base neste encontro, que durou 

duas horas e meia, serão narrados as falas de seis participantes da oficina. 
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Figura 2 – Participantes da oficina 

 

Fonte: Org. FARIA, Guélmer Júnior Almeida de, 2018. 

 

Pensando na ideia de redes, o ponto de partida da primeira dinâmica foi a que 

denominamos de Dinâmica da rede. Cada participante, munida de um rolo de barbantes, 

apresentava-se e dizia de onde veio, em que trabalha e em que já trabalhou; idade, se é casada 

ou solteira e se possui filhos(as); e lançava o rolo para uma participante indicada segurando 

uma ponta do rolo de barbante. Nesse momento, ficou vísivel a trama do rolo do barbantes e 

foi-se questionando o que aquele emaranhado representava:  

 

Hortência: Mostra a diferença entre as pessoas...  

 

Rosa: Me mostra uma equipe, unida! 

 

Violeta: É um conjunto de pessoas, onde cada um tem suas funções. 

 

Magnólia: É a união de todas aqui reunidas! 

 

Margarida: São pontos que se cruzam formando a união das pessoas.  

 

A rede foi vista tanto na perspectiva do seu significado quanto da sua função ou 

suporte. Assim, tinha-se a visão do grupo, de uma rede de relações, caracterizada pela 

proximidade e intimidade do momento da oficina e também pelo suporte que cada participante 

poderia oferecer a cada uma. Com a representação da rede, evidenciaram-se três situações. 

Primeiro, a ideia de relação foi captada pelas participantes da oficina. Em segundo lugar, algo 
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metafórico, não-material, mas que está posto e pode ser útil ou não. E finalmente, como aponta 

Portugal (2014), o imaginário coletivo, ou memória, que reconstitui identidades e identificações 

essenciais para o seu funcionamento, pois, para as domésticas, inseridas em redes, a 

potencialidade das relações sociais se ampara no seu acionamento e aproveitamento. 

A apresentação das cenas do filme Domésticas norteou as discussões subsequentes 

da oficina, em que algumas questões norteadoras foram apontadas para serem debatidas: 

 

a) Você se sente valorizada no seu trabalho? 

b) Você já foi humilhada por ser doméstica? 

c) O trabalho doméstico foi o primeiro trabalho que conseguiu? 

d) Você acha ter apoio entre vocês? 

e) Vocês se reúnem para falar do trabalho? 

f) Você valoriza o seu serviço? 

 

Nas falas, as domésticas parecem mostrar uma consciência clara das 

discriminações, da desvalorização e da falta de reconhecimento. Algumas enfatizam que essa é 

a atual situação e condição do trabalho doméstico:  

 
Rosa: Não tem valor. A gente trabalha muito e se você deixar até a hora de 

dormir tem serviço. Mas não tem muito valor. Até a gente mesmo que é 

doméstica não valoriza. O trabalho é cansativo, repetido e todo dia a mesma 

coisa, mas não é valorizado. 

 

Hortência: Eu trabalhei dois anos na casa de uma família, sempre que seu 

patrão te olha de rabo de olho você pensa assim, não foi com você! Essa pessoa 

era filho da mulher [patroa], ele nunca deixava uma moeda no chão só a 

mulher tinha dinheiro na casa, os filhos ninguém tinha dinheiro para ajudar. 

Quando eu fui entrando no quarto dele cinquenta reais no chão, aí eu pensei 

isso não está prestando! Fui lá e coloquei em cima da cama [...] Quando deu 

mais ou menos duas horas da tarde já estava terminando o serviço para ir 

embora, aí, ele foi chegando e saiu de novo e passou olhando para mim assim. 

Falei: “esse homem está esquisito!”. Aí eu falei: “Dona Ana, Alex esqueceu 

50 reais em cima da cama dele”. Peguei esse dinheiro e entreguei para ela. No 

outro dia, subi a escada para levar o café, eu encontrei com ele, ele não olhou 

para mim. Passou o dia todo, aí perguntei para Dona Ana se ela entregou o 

dinheiro para Alex, ela falou não “fiinha, tem nada, não!”. Aí eu pensei: “esse 

povo está me testando!”. Ele subiu e eu falei com ele que o dinheiro estava 

com a mãe dele. Ele foi perguntar a mãe dele cadê meu dinheiro que Hortência 

achou debaixo da minha cama? Ela falou que ele não tinha dinheiro! Ou seja, 

ela estava era me testando ou se eu era ladra ou se eu limpava debaixo da 

cama! 

 

Hortência: Alguém me informou da casa, mas, eu não sabia como era a 

família, fui trabalhar na casa dessa mulher, eu achei esquisito o convívio, 
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ninguém é pobre depende das condições. A casa não tinha aquelas coisas [...] 

Deixava sempre o quarto dela aberto. Não era um convívio de família, assim! 

Eu conhecia uma pessoa, e essa pessoa conhecia ela um tempão e me levou 

no serviço. Chegou lá, quem abriu o portão foi ela e a moça já veio dizendo 

que sumia dinheiro dentro da casa, sumia muita coisa e tipo, assim, ela jogava. 

Se não tiver jeito, você pede conta, se ela quiser te pagar o dia, o mês [...] Todo 

mundo que trabalha lá tem que ir buscar acerto.  

 

Magnólia: Igual assim, eu acho que eles tratam a empregada doméstica assim 

[...] Sente-se muita humilhada, muito mal, nunca está no gosto deles, a gente 

se sente muito humilhada. Não é um desejo, a gente trabalha, porque precisa, 

né? Eles não valorizam. Eu trabalho mais na cozinha e eles não valorizam, 

assim o trabalho, né? 

 

Hortência: Tem sempre aquele negócio, “– Ah fulano, fazia melhor que 

você!”. Então, porque fulano não está lá trabalhando até hoje? 

 

Rosa: Aquela cena que fala que trabalhar de doméstica é uma sina? Eu acho 

assim para quem gosta, né? 

 

Hortência: Todo serviço é digno [...] [inaudível] Você tem que fazer alguma 

coisa que você gosta. Você tem que fazer o que você gosta, mas não tem 

respeito, não é bem tratada! 

 

Magnólia: Os anos que trabalhei como empregada doméstica até hoje as 

pessoas me tratam bem. Eu precisei sair mesmo, porque tive filho, né? E 

cuidar da minha mãe. 

 

As domésticas, aos poucos, iam se desinibindo e compartilhando de suas 

experiências. Algumas, enquanto memória, e outras como realidade muito presente no 

cotidiano das relações trabalhistas, do trabalho doméstico. Todas se identificaram e relataram 

fatos parecidos com as cenas do filme. A desvalorização do trabalho doméstico é ainda uma 

realidade social desse lócus. O roubo e o furto operam como marcadores da estranheza e da 

falta de confiança na relação estabelecida entre patroas e domésticas. Inês Brasão (2012) denota 

que a subversão, conotada com a marginalidade, é explorada pelas regras do jogo das 

empregadoras. Também a migração, uma realidade revelada pela autora de que ela nunca se 

fizesse “às escuras”, dado que uma rede de contatos garantia as colocações e a chegada à cidade.  

Brites (2000) aponta que existe um espaço de negociação em que o “roubo” 

cometido por pessoas subalternizadas, uma atitude presumível, intrínseca à relação de 

desigualdade social. Quando Hortência diz que a patroa fica testando-a, deixando dinheiro 

debaixo da cama, há uma negociação presumida de que ou ela não faz a limpeza toda ou utiliza 

do poder hierárquico e do poder conferido ao dinheiro para estabelecer confiança. E nesse jogo, 

há sempre reverência à empregada anterior, sempre denotando que o trabalho dela era melhor. 
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Essas tensões fazem parte do jogo das relações de poder de gênero, cotidianas, das intimidades 

das relações entre patroas e domésticas. 

Pelo menos uma das participantes aponta como se dá a adaptação na casa das 

patroas, quando se vem de espaços diferenciados: 

 
Hortência: Tinha acabado de chegar de São João da Ponte87, aquelas 

pessoinhas bem simples, da roça, não sabiam como funcionava espremedeira, 

eletrodoméstico, né? Assim no início, né? Mas eu sabia fazer tudo em casa, 

eu sei! Em casa, eu sei, né? Alguns equipamentos eu não usava, não sabia 

mexer. Eles falavam, mas você é burra! Eu não sou burra, eu que nunca tive 

um! Um dia eu vou ter um também. Só que eu não respondia ficava calada. 

Chegou um tempo que eu aprendi a falar. Ia para o banheiro e chorava, 

chorava! Aquilo mata a gente por dentro, você escuta, escuta! No início não 

respondia, aí chegou um tempo que eu aprendi a falar. Até quando eu mudei 

para cá, eu tinha parado de estudar lá em São João da Ponte. Quando vim para 

Montes Claros, voltei a estudar lá no CAIC [Centro de Atenção Integral à 

Criança] do Renascença. Só que é o seguinte, todo mundo zombava de mim 

na sala de aula, muita coisa que vocês falam a língua correta aqui, eu aprendi 

a falar daquele jeito lá da roça. Quando eu cheguei, se alguém falasse uma 

espiga de milho, olha que espiga de mio bonita! Sempre tinha um mais 

inteligente que dizia né mio não, burro! É milho! [risos] E aquilo foi servindo 

para mim. 

 

As novas sociabilidades, as mudanças no mundo do trabalho e as novas 

experiências na cidade são muito bem retratadas no relato, acima, de Hortência. As migrantes 

trazem sua aparência e hábitos dos meios rurais, alterando a paisagem urbana, seja pelo modo 

de vestir, linguagem, hábitos. Segundo Brasão (2012), as cidades acolhem-nas por necessidade, 

mas recusam a sua integração. Este grupo profissional passa a ser reputado de imoral, 

incompetente e desobediente, convertendo-se num problema social.  

O uso das tecnologias domésticas traz boas indicações para refletir sobre o tempo 

dispensando para as domésticas gerirem as atividades propostas e sobre o primeiro embate que 

as migrantes rurais enfrentaram ao chegarem nas cidades. B. Silva (1998) identificou que 

freezers, fornos de micro-ondas, máquinas de lavar pratos, secadoras de roupas são tecnologias 

domésticas mais modernas que, em países de industrialização mais avançada, têm sido 

combinadas com um setor de serviços dinâmico para suprir as necessidades domésticas dos 

domicílios. Porém, a habilidade requerida no manuseio do equipamento e o nível de instrução 

das domésticas não são compatíveis. Seu uso garante um ganho de tempo que para as patroas 

                                                 
87 Município brasileiro do estado de Minas Gerais, localizado no Norte. Distancia da capital, Belo Horizonte, em 

574 km. Sua população estimada, em 2013, era de 30.362 habitantes. E fica a 108,8 km de Montes Claros. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
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poderá ser solicitado para outros afazeres, como tomar conta de uma criança, lavar ou passar 

roupas, etc.  

Quando questionadas sobre os estigmas da profissão de “doméstica”, a maioria 

considera que: 

 
Rosa: Não é uma sina! É uma profissão! No filme, ela fala que é modelo e 

manequim, será porque, será que é vergonha? 

 

Pesquisador(a)88: Vocês acham que as pessoas que trabalham de empregada 

doméstica tem vergonha de dizer? 

 

Hortência: É o jeito de falar! 

 

Rosa: Muitas tem, né? 

 

Hortência: Muitas falam que não sou empregada doméstica, falam que são 

auxiliar de serviços gerais. 

 

Violeta: Secretaria do lar. 

 

Hortência: Secretaria do lar é quando você trabalha em casa de família. 

 

Magnólia: Na minha carteira, lá não ponham! 

 

Hortência: Igual gari, o que passa na cabeça de todo mundo quando fala que 

é gari? Ninguém vê como uma profissão bonita? É respeito, só vê como 

catador de lixo. Um exemplo, cada rapaz bonito correndo atrás do caminhão 

debaixo de chuva, de sol, é um serviço digno! É uma profissão! 

 

Essas falas explicitam como essas mulheres compreendem o reconhecimento de si 

enquanto domésticas e suas condições de trabalho. Por isso, ao falar do reconhecer-se enquanto 

uma classe, emerge a condição social, a invisibilidade, a exploração, culminando na 

desvalorização do trabalho doméstico. Nesse sentido, pode-se perceber o não-reconhecimento 

como algo latente nas cenas do filme e nos chamamentos que as patroas as atribuem: secretarias 

do lar, auxiliar de serviços gerais, entre outros. São insights de prestígio e distanciamento social 

incorporados, justamente, por não haver a identificação com a categoria “doméstica” e como 

efeitos de controle das relações hierárquicas baseadas no gênero. 

Soratto (2006) aponta vários fatores que coadunam para a falta de reconhecimento 

social das domésticas em relação ao desempenho de suas atividades, entre eles: desvalorização 

social, humilhação, dependência, submissão, discriminação, situações humilhantes decorrentes 

da posição de subordinação das domésticas na casa das patroas, a falta de valor, emoções 

                                                 
88 Designei de pesquisador(as) os(as) quatro pesquisadores(as) que orientaram os questionamentos durante a 

oficina. São eles: Ana Flávia Rocha, Lilian Maria Santos, Jaqueline Silva e Guélmer Faria. 
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negativas frente à profissão muito ligada à herança escravocrata, o campo restrito de atividade 

e lazer para a elaboração dos problemas pessoais e profissionais e a carga de trabalho elevada, 

para além da dificuldade de uma formação de identidade da trabalhadora doméstica. Percebe-

se nas falas acima que há uma divergência de denominações da doméstica, como uma 

identidade profissional negativa, pela recusa em assumir o trabalho doméstico como profissão, 

o que gera omissão e vergonha.  

Neste sentido, na visão de Le Guillant (2006), há aqui um ponto convergente que 

se manifesta de forma individual (do sujeito) e que marca o grupo, já que a condição de 

doméstica é vista como discriminada e as humilhações fazem parte das histórias individuais e 

coletivas dessa categoria. Notou-se que, neste espaço coletivo (oficina), a afirmação “ser 

doméstica” cria condição para se imporem, embora, na realidade, muitas não se sintam à 

vontade para admitir sua profissão. 

Honneth (2003) dispõe que a formação da identidade é um processo intersubjetivo 

presente na relação entre os sujeitos, aqui, domésticas e patroas. Portanto, a doméstica e a patroa 

pertencem a níveis de mundo diferenciados e essa interação recai na imagem negativa que as 

domésticas têm de si mesmas e como isso se reflete no reconhecimento e no tratamento digno 

perante à sociedade. Para o autor, a ausência de reconhecimento intersubjetivo e social seria o 

ponto dos conflitos sociais. Os indivíduos e grupos só formam suas identidades e são 

reconhecidos quando aceitos nas relações com o próximo (amor), na prática institucional 

(justiça/direito) e na convivência em comunidade (solidariedade). No caso das domésticas, 

essas identidades são buriladas na infância com a domesticação dos corpos, à exclusão dos 

direitos ou ao acesso precário a justiça e o rebaixamento pessoal derivado da estima social. 

Portanto, quando o modo de vida ou autorrealização dessas mulheres não desfrutam de valor 

social, dentro do arcabouço das características culturais de status de uma determinada 

sociedade, elas são impelidas a obter reconhecimento individual e subjetivo (HONNETH, 

2013). 

Observa-se que, na visão das participantes, as tarefas são negociadas segundo a 

lógica da patroa. Não há, portanto, uma prescrição de tarefas: 

 

Violeta: E tem diferença assim. Você entra numa casa para ser babá só que a 

pessoa é folgada demais, né? Você cuida das crianças, só que lá você ganha 

um salário, só que a pessoa pede para você limpar casa, lavar aquela roupa lá. 

Tem diferença assim, babá é um emprego, doméstica é outro? Lavar roupa é 

outro? Ou pode fazer tudo num só? 
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Hortência: Só um salário, só! Você trabalha para quatro pessoas e recebe só 

um salário só! 

 

Rosa: Agora acho que ficou dentro da lei, né? Acho que babá é um, empregada 

doméstica é outro [...] Só que empregada doméstica você tem que lavar, 

passar, cozinhar. Mas, hoje em dia é, às vezes, você chega numa casa para 

arrumar e aí as patroa falam: “Oh! Preciso ir ali, cuida dessas crianças aqui!”. 

Aí se fica dividida entre criança e casa, porque, criança você não pode tirar o 

olho. 

 

Hortência: Entrei numa casa só para poder cozinhar, limpar e só! Porque eu 

estudava [inaudível!] [...] Quando fui ver, me pediu para dá banho no 

cachorro! Ela me chamava de minha “fiinha”: “– Oh, minha ‘fiinha’ dá uma 

massagenzinha aqui”. Teve um dia, né, ligaram para mim, meu menino estava 

na Santa Casa, meu pensamento suava, minhas pernas suando frio, para poder 

ir. Meu menino pequenininho tinha seis anos tinha caído na escola, tinha 

machucado. Aí, na hora que eu coloco a bolsa nas costas, ela me chama: “– 

Oh [Fulano], oh, minha ‘fiinha’, você fez o misto de Xandy” [cachorro] 

[risos]. Oh! Até hoje eu não esqueço, eu falei: “Está bom... Fiz dois mistos, 

peguei os papel, pá! Dentro da minha bolsa, joguei e fui embora! Eu fiz o 

misto, sim, eu sempre fazia, mas naquele dia quem comeu foi meus filhos! 

[risos]. 

 

Estas mulheres estão inseridas em um eterno refúgio da privacidade das relações de 

trabalho, dificultando uma clara definição de suas funções, já que as atividades englobam um 

ciclo extenuante de fazer, desfazer e refazer, no interior das unidades domésticas. Há uma linha 

tênue de transferência de uma função para outra. A babá que tiver seu tempo “livre” pode se 

ocupar de passar uma roupa e, assim, gera expectativa na patroa de que não se está contratando 

uma função, mas uma pessoa que poderá realizar várias funções. E como o trabalho doméstico 

não é considerado uma atividade produtiva, não necessitando de formação técnica específica, 

contribui para a naturalização dessas atividades relacionadas as mulheres. 

Ao serem questionadas sobre as funções e atividades a serem desempenhadas: 

 

Pesquisador(a): Vocês viram essa situação, inclusive numa das cenas do filme 

tem uma cena de uma moça mexendo na antena, aí você colocou que existe 

uma lei hoje que estabelece, que define carga horária, define as funções das 

atividades de cada um e aí você perguntou se existe ou o que o que existe 

realmente, né? Então a gente coloca para vocês: existe uma lei, mas na 

realidade daquilo que vocês, vivenciam do dia a dia de vocês o que realmente 

existe? 

 

Rosa: Eu chego para arrumar, aí, ela já pede para lavar aquelas roupinhas ali! 

Tem jeito? Fazer o quê, né? 

 

Hortência: Você nunca fala, não! Você fica xingando por dentro! 

 

Magnólia: Acaba atrapalhando muito, o psicológico da gente é abalado. 
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Rosa: Aí se fala: “– Eu vim arrumar, o que tem a ver passar e lavar?” Aí eu 

lavo, ela pergunta: “– Você lavou a geladeira?” Lavei. Olha, vou ali... Esses 

dias aconteceu isso comigo. A mulher me pediu para arrumar, aí, arrumei tudo, 

ela saiu e deixou duas crianças pequena comigo e lá tem piscina. Eu fiquei 

dividida, aí, essas crianças toda hora pulando lá dentro e eu mexendo na casa, 

arrumei a casa toda e ficou a cozinha que era para tirar tudo limpar e colocar 

de volta. Aí, arrumei tudo deu 5h, 6h, 7h nada da mulher [...] Passou um 

tempo, 9h horas da noite ela chegou, “– Oh! Me perdoa moça, eu perdi o 

horário, não sei o que não sei o que [...] Mas tudo bem! Mas você não limpou 

o armário não?” Aí eu falei: “– Uai ou era menino ou armário ou seus filhos 

morriam ou...” Aí ela: “– Ah está bom, está explicado! Está ótimo, graças a 

Deus tomando conta dos meninos, está bom! Pode deixar o armário outro dia 

se vê”. Aí, no outro dia, arrumei só o armário e ela levou os meninos. 

 

Percebe-se que esse universo é composto por fazeres femininos atribuídos 

socialmente às mulheres, em formas desiguais entre patroas e domésticas. Como aponta Soratto 

(2006, p. 55): “para a mulher pobre, saber cuidar da casa é saber fazer os serviços ela mesma, 

enquanto para a mulher rica, saber cuidar da casa é saber das ordens”. Logo, as tarefas a serem 

realizadas imbricam-se nessa complexa teia de mando e obediência. Elas operam na prescrição, 

mas, como bem salientado nas falas, são acompanhadas da sobrecarga de trabalho e na 

sobreposição de tarefas. Arrumar a casa, lavar, passar são atividades que são inerentes ao que 

estão acostumadas a realizar. Entretanto, o poder hierárquico da patroa desvia a função à medida 

da sua necessidade, como cuidar de crianças.  

Brites (2000) verificou que há certas características da relação patroa-doméstica 

que se manifestam nas atividades voltadas à limpeza da casa e aos cuidados de crianças. O apelo 

materno é visto pela patroa como reforço das relações desiguais de poder. Sem este poder, a 

doméstica não consegue dizer não. Trata-se de uma mistura particular de afeto e antagonismo 

que operam nas relações assimétricas de gênero. Além disso, quando citam situações de 

exploração, estão associadas a ingenuidade e ao apelo. Em geral, elas são observadas como 

desvios por parte da patroa: 

 

Hortência: É igual quando fala assim: “– Quero uma empregada para dormir 

em casa”. Quer nada, é para ser escravizada. Enquanto você não entrar para o 

seu quartinho e trancar a porta, você não para de trabalhar, não! Quem tem 

filho dentro de casa, se você ficar até 10 horas da noite, tem prato em cima da 

pia, tem copo em cima da pia. 

 

Violeta: Essa questão de dormir, também, quando dorme, aí vem um 

pagamento para dormir e um salário? A lei é geral. 

 

Hortência: Eles pegam essas bestinhas que vêm da roça igual eu vim! Vai 

caçar na cidade moça para dormir no serviço?! 
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Hortência: Quem paga para dormir? É para você trabalhar mesmo de noite! 

 

A modalidade que recruta a doméstica para dormir no local de trabalho ainda hoje 

existe, mesmo que com menos frequência, sendo vista por elas como uma contínua forma de 

estar à disposição constante da patroa. Como afirma Hill (1995), o horário de trabalho e as 

tarefas a serem desempenhadas raramente são definidos com clareza. A abnegação e desistência 

da vida própria, apontada por Soratto (2006), completam-se com a ausência de compromissos 

pessoais e de uma rede afetiva própria, exigência de muitas patroas. Não ter filhos(as), poder 

dormir no emprego, são requisitos, por vezes, exigidos ou pelos menos desejados por algumas 

patroas, quando buscam uma doméstica.  

Sobre o recrutamento de domésticas, a maioria relatou sobre a servidão e as 

exigências que a modalidade de “dormir no emprego” ocasionam: 

 

Violeta: Só que tem uma parte lá na lei que pode ter acordo entre empregada 

e empregador, né? Por exemplo, quando te chama para dormir, você vai 

dormir. “– Mas não vou pagar salário, vou te dar coisas pessoais que você 

precisa, roupas, essas coisas…”. Talvez seja um acordo! Não sei se para 

dormir tem acordo; eu fazia acordo! 

 

Hortência: Quando chego no UAI [SINE] e vejo esses anúncios de procura-se 

doméstica para dormir no serviço... Oh! Vai achar não! 

 

Violeta: Fiquei oito dias e oito noites. Aí eu falei que não ia ficar, não! Toda 

hora o menino chora! Aí ela pegou e me pagou os oito dias e as oito noites. 

Só que ainda não tinha essa lei ainda não.  

 

Pesquisador(a): O que vocês acham desses acordos? 

 

Magnólia: É bom! 

 

Violeta: Com acordo, você fica igual. 

 

Nas falas acima, outro ponto que foi levantado como sendo crucial para as relações 

trabalhistas entre patroa-doméstica foram os pagamentos oriundos de bens materiais e de 

consumo, ou seja, os repasses de itens de segunda mão: 

 

Pesquisador(a): E esses pagamentos roupas, objetos, eletrodomésticos... 

 

Rosa: Tem patroa que pode ser que faça! 

 

Violeta: Eu fazia acordo era das horas. 

 

Rosa: O certo é oito horas o que passar disso tem que ser combinado. 
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As situações descritas acima são comuns no cotidiano das domésticas. Como 

assinala Brites (2000), trata-se da complementaridade estratificada, que torna o trabalho 

doméstico uma alternativa cômoda para as patroas e, nos moldes que a atividade é realizada, 

acaba gerando soluções que se encaixam nas necessidades concretas de sobrevivência das 

domésticas. E os acordos são operadores dessa relação em que a palavra é a garantia de seu 

direito. Os acordos funcionam como estratégia de habitus muito presente na relação patroa e 

doméstica, geralmente, configuram-se em violações de direitos das trabalhadoras por 

envolverem afetividade e hierarquia de gênero, já que uma mulher se vale da sua condição 

social para vulnerabilizar outra. São práticas recorrentes e estimuladas tanto entre as patroas 

quanto entre as domésticas, como percebido nas falas das participantes da oficina. 

Por vezes, devido à grande vulnerabilidade e falta de proteção, a trabalhadora 

termina por aceitar propostas de patroas. Seja por não ter conhecimento de seus direitos, seja 

por receio de perder o emprego. Assim, a política pública que regula o trabalho doméstico no 

Brasil não prevê a fiscalização do que acontece nas residências, tornando-se difícil o controle 

dessa relação de trabalho. 

Por esse motivo, há a necessidade, segundo Soratto (2006), de estabelecer e manter 

limites entre o pessoal e o profissional, demandando esforços tanto dos patrões, quanto das 

domésticas. Podem variar os estilos e as estratégias adotadas diante das situações, mas a 

demanda pela gestão dos afetos parece uma característica estrutural do trabalho doméstico, que 

aqui, se apresenta pelos acordos operados no espaço privado das unidades domésticas cujas 

relações são muito menos formalizadas. A passagem da posição de prestadora de serviços para 

a posição servil pode acontecer em qualquer momento, sendo motivo para disputas, resistências 

e conflitos (SORATTO, 2006). 

Quanto à transmissão de patrimônio, como donativos de eletrodomésticos, roupas, 

objetos, não houve fala no grupo que identificasse o tema. Mas Rosa sinalizou que esse tipo de 

troca pode existir. Essa referência é um elemento de exploração utilizado pelas patroas que 

complementam ou substituem parte do salário pago à doméstica com donativos, como afirma 

Brites (2000). Nesse aspecto, foi colocado por elas o cotidiano na casa das patroas, que envolve: 

alimentação, comportamento perante à família empregadora e local destinado à doméstica no 

espaço físico da casa: 

 

Hortência: Aqui, em Montes Claros, tem muito serviço. O problema é a mão 

de obra muito barata. Mas trabalhar de graça também não dá! Igual, tem umas 

que dá o almoço tem outras que não dá. 
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Margarida: A casa que trabalho não dá almoço. 

 

Pesquisador(a): Vocês trabalham sem comer nada? 

 

Hortência: Se pega um marmitex, um miojo... 

 

Rosa: Você leva da sua casa. 

 

Pesquisador(a): E já aconteceu de vocês fazerem o almoço e não poder comer? 

 

Hortência: Se sobrasse eu comia, se não sobrasse eu não comia. Eu fazia de 

propósito, eu não comia. 

 

Violeta: Eu não tirava minha hora do almoço e pedia para sair mais cedo. Mas 

eu comia sentada na mesa com eles, eu trabalhava oito horas. 

 

Os relatos das domésticas sobre não ter acesso aos mesmos alimentos consumidos 

pelas patroas referem-se aos discursos, segundo Silva (2013), recorrentes, de que a empregada 

é como “se fosse da família”, “ela é tratada como um membro da família”, como bem diz 

Violeta. No entanto, quando essa relação é colocada no centro da observação e da análise, 

percebe-se que a “amizade” e o parecer ser da família pode, sim, maquiar uma relação de 

dominação e submissão. Exemplo disso é o depoimento de Hortência de que é negado usufruir 

de todos os alimentos que a patroa tem em casa, restando-lhe as sobras e, como sinal de 

resistência, ela não comia na casa na patroa.  

Kofes (1990) chama a atenção para a questão da separação nas refeições e o cálculo 

do consumo das domésticas. Trata-se do lugar social ocupado por elas na arquitetura doméstica, 

a cozinha. Algumas relataram que trazem seu alimento de casa, por entender a demarcação e a 

posição da patroa em não ofertar. Outras carregam a diferenciação enquanto compartilhamento 

do almoço como “membro da família”. E houve também o relato das sobras, muito comuns, 

que as patroas repassem às domésticas diferentes objetos, alimentos, utensílios, etc. Assim, para 

as patroas, o repasse funciona como demarcador social da hierarquia presente no contexto social 

existente entre aquilo que não tem mais utilidade para si, mas, assumindo aspectos de donativos, 

socialmente. Como assevera Brites (2000): 

 

O lugar das coisas reflete o lugar social. Assim como a empregada ocupa na 

casa dos patrões espaços residuais, as coisas que ela ganha também são sobras. 

Podemos tirar como consequência desta lógica um primeiro princípio que 

pressupõe a dádiva destas coisas: na relação entre doador e donatário, quem 

dá uma coisa de segunda mão ocupa um lugar superior na hierarquia 

(BRITES, 2000, p. 106). 
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Mais um ponto que foi investigado junto às participantes foi como elas se 

organizam para saber os valores cobrados de diárias, sobre o que fazem, como fazem, ou seja, 

como é o funcionamento dessa ocupação. Vejamos: 

 

Pesquisador(a): Vocês comentaram sobre essa questão dos valores, né? Vocês 

costumam reunir entre vocês para conversarem sobre isso, sobre o quanto que 

cada uma cobra? Como que cada uma se coloca e se posiciona, por exemplo, 

você falou que tem coisa que não faz. Tem esse momento para tentar 

estabelecer de alguma forma regras entre vocês? Ou entendimento e 

funcionamento? 

 

Rosa: Eu tenho as pessoas que eu conheço que mexe com a mesma função. A 

gente pergunta “– Quanto você cobra?”. E o que passar disso, a gente combina. 

“– O que você faz?”. Então, já vai com esse intuito, disso e disso... 

 

Violeta: Eu faço. No ônibus, quando eu ia, tem as pessoas que fazem o mesmo 

serviço e a gente ia conversando. Tem a linha que vai para o bairro Morada 

do Parque, tenho uma conhecida que só ela segue na lotação, todo mundo 

desce e ela continua. Aí a gente vai conversando e dependendo do tamanho da 

casa e o que ela faz, ela cobra cem, cento e cinquenta reais. 

 

Rosa: Do serviço que tiver para fazer! 

 

Inseridas em um mesmo grupo social de origem, são mulheres cujas falas revelam 

que o mercado do trabalho doméstico, embora regulado pela lei da “PEC das Domésticas”, 

ainda é marcado pela informalidade que traz à tona a realidade vivenciada por este grupo. Na 

interação na oficina, identificou-se a questão do valor cobrado que depende de estratégias 

adotadas por experiência de grupo. E o local de encontro dessas partilhas, de trocas, desse 

espaço social, está nos ônibus urbanos (transporte público). Pensar sobre a mobilidade urbana 

das domésticas é refletir sobre os constrangimentos dos deslocamentos em meio urbano em 

relação ao transporte público (ônibus), apropriação de espaços públicos (pontos de ônibus, 

praças) e do território (local de trabalho). 

Para algumas delas suas atividades não tem uma definição, relatando que: 

 

Pesquisador(a): Em geral, vocês fazem o quê? 

 

Todas: Tudo! [risos] 

 

Hortência: Só lavar roupa que não, o resto de tudo! 

 

Rosa: Se pedir eu faço, lavo, passo. 

 

Magnólia: Não gosto muito de cozinhar, não. 

 

Rosa: Eu prefiro assim, que me fala faz isso! Do que não fazer. 
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Hortência: Tem que aprender a falar não. 

 

Assim, em relação às atividades que desempenham, o grupo sinalizou para a 

disponibilidade para realizar tarefas, como lavar, passar, limpar, cozinhar, embora Magnólia 

declare não gostar de cozinhar. Segundo Soratto (2006, p. 84): “muitas patroas consideram 

como doméstica ideal aquela é capaz de antecipar as necessidades, identificando o que precisa 

ser feito e decifrando o que a patroa tem em mente sem que seja necessário pedir ou explicar 

os serviços”. 

Embora Rosa tenha dito que prefere ter suas atividades prescritas e Hortência disse 

que é preciso aprender a falar não, essas duas falas operam entre o jogo das regras e táticas 

utilizadas pelas domésticas para execução de suas atividades e do conhecimento dos códigos 

culturais das patroas. Estas mulheres sentem-se na obrigação de alertar para alguns abusos que 

algumas mulheres, geralmente mais novas, sofrem quando chegam na cidade para trabalhar no 

serviço doméstico, quando indagamos: 

 

Pesquisador(a): Igual você que citou a situação de quando você veio da roça, 

da ingenuidade, foi o que você quis dizer, de certa forma acontece de vocês 

verem alguém que chegou da roça e está aceitando tudo que não tem esse 

questionamento que a gente vê que vocês têm, acontece de vocês falarem: “– 

Oh fulano! Você tem direito não aceitar isso!”. 

 

Hortência: Uma menina aceitou um serviço para olhar o menino da mulher 

que é professora, ficar olhando menino dentro de casa, paga um salário. Falei 

“fia, como você tem dezesseis anos, veio da roça, você vai ganhar menino, vai 

vir roupa para lavar, vai vir cachorro para dá banho. Igual quando eu cheguei”. 

 

Hortência: Quando eu cheguei na casa, de quinze em quinze dias, o homem 

passava podando a árvore, depois de quinze dias que eu estava lá, o homem 

não passou mais para podar a árvore. 

 

Quando questionadas sobre as experiências migratórias e suas trajetórias, a 

vulnerabilidade e a exploração são referidas em suas falas. Hill (1995) diz que “a história do 

serviço doméstico no século XIX é a história da migração urbana”. A partir desse fato surge 

uma outra característica comum das domésticas – sua vulnerabilidade. Essa migração se 

processa na adolescência como aponta a fala de Hortência que migrou aos dezesseis anos, 

trabalho este considerado difícil e que se avoluma, como as transferências de funções em que a 

patroa enxerga na doméstica como uma profissional “faz tudo”, inclusive, podar árvores. Há 

aqui, uma intersecção entre a orientação dada por Hortência a uma garota de dezesseis anos 

vinda do meio rural. Advertências e troca das experiências podem ser interpretadas como 
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resistência às práticas de subordinação que foi submetida em tempos atrás e agora, com toda a 

bagagem adquirida, sente-se na posição de alertar as novas migrantes no que esperam por elas 

ao aceitar entrar nesse nicho laboral. 

Muitas participantes relataram que o trabalho doméstico foi uma das primeiras 

atividades exercidas no ambiente urbano, embora, no meio rural, já tenham tido trabalhado em 

lavouras: 

 

Pesquisador(a): Todas vocês que estão aqui, e sintam à vontade para dizer, 

esse trabalho, o trabalho doméstico, foi o primeiro emprego de vocês ou 

começaram trabalhando com outras coisas? 

 

Hortência: Eu comecei a trabalhar mesmo foi em lavoura de coentro, alho e 

cebola. Comecei muito cedo, nem minha mãe eu conheci, quando ela partiu 

meu irmão com um ano e eu com dois anos. Foi assim, um criava seis meses 

empurrava para outro. Se alguém me pegasse amanhã, já era para cuidar do 

outro que ia nascer. Se alguém me pegar com doze anos, já ensinava tarefas 

os outros, também. Aprendi ensinando os outros, não tinha ninguém para me 

ensinar. 

 

Magnólia: Meu primeiro emprego foi de doméstica. 

 

Violeta: Comecei também como doméstica, com dez anos. Com dezessete 

anos, meu pai separou da minha mãe. Minha mãe mandou ir morar com uma 

dona dez anos e fui ficando, mas eu estudava nunca deixei de estudar 

trabalhava de dia e noite ia para escola de ônibus, porque era escola rural. 

Quando o ônibus quebrava, tinha que vir a pé, chegava uma hora da manhã 

em casa acordava às seis horas. Eu ganhava cinquenta reais. Na época, ia falar 

para aumentar: “– Tá caro!” As coisas estão caras, eu não vou ficar ganhando 

esse pouquinho, não! 

 

Hortência: Mas aí eu não acho que você foi trabalhar como doméstica, você 

foi escravizada igual minha irmã. Chegava na casa, ela não dava conta de 

morar na casa, sabe o que ela fazia? Voltava para trás. Ela fugia para casa da 

minha mãe, aí a mulher ia atrás e fazia minha irmã voltar para trás desse jeito. 

“– Ah, porque sua filha vai morar aqui, vai poder estudar e trabalhar”. Que 

estudar e trabalhar que nada! É escravizada, moço! 

 

Violeta: Eu nunca deixei de estudar, estudar eu sempre procurei meu ensino. 

 

Magnólia: Antes você pegar o carrinho e sair catando reciclagem, não tem 

valor nenhum, do que trabalhar na casa de família, não presta! 

 

Percebe-se pelos relatos que Hortência, desde criança, começou a trabalhar na roça, 

em plantações de coentro, alho e cebola e mais tarde vieram para a cidade trabalhar em “casa 

de família”. Félix (2010) explicita que o primeiro emprego doméstico da mulher marca a 

construção da autonomia e o isolamento do seu grupo familiar. Muitas vezes, essas mulheres 

vêm de grupos familiares dissolvidos por problemas de pobreza, álcool, drogas e 
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desentendimentos familiares. O habitus é vivido de forma inexperiente, quase sempre sem 

contar com o apoio de pessoas afetivamente próximas ou pessoas que, ao menos, facilitem a 

compreensão dos hábitos e costumes que são, no mais das vezes, estranho ao seus.  

A transformação social e econômica da região, promovida por baixos índices de 

desenvolvimento social e humano, com projetos calcados na expulsão de povos de comunidades 

tradicionais, a falta de políticas públicas bem geridas, reforça a tese de alguns estudiosos, como 

Paula (2009) e Fonseca (2009) da criação de uma “cultura de migrar”. Segundo Souza (2016), 

ela é transmitida através das gerações e pelas redes sociais. Essa cultura molda valores e 

atitudes, elevando o deslocamento a um “fato natural”, oportuno para o sucesso financeiro 

pessoal e familiar. Por isso, as falas são carregadas de ressentimento, seja pela desigualdade, 

seja pela desvalorização do trabalho doméstico. Segundo Félix (2010, p. 46), a situação da 

“doméstica é uma relação singular de mulher trabalhando para outra mulher, na maioria dos 

casos, ambiente propício para os jogos de conflitos de gênero e classe, mesmo que seus 

participantes não percebam devido à cultura imprintada que torna o seu enredo como natural”. 

Assim, percebe-se a compreensão do trabalho doméstico e a migração interna de 

mulheres rurais, pobres, com os pressupostos, segundo Monticelli (2017, p. 5), de “servilistas, 

que muitas vezes se conectam com práticas discriminatórias e desiguais. São justamente esses 

discursos, práticas, lógicas, símbolos e representações que fazem parte da ‘cultura doméstica’”. 

A “cultura doméstica” é intrinsicamente formada nas relações de poder familiares, na divisão 

sexual do trabalho, nos espaços, e constitui importantes posicionalidades que diferenciam e 

mantêm hierarquias. No Brasil, é muito comum a cooptação de jovens do meio rural para se 

empregar em casas de família nas cidades com várias justificativas: “estudar”, “comprar suas 

coisinhas”, “apadrinhar”, “fazer companhia”, “ajudar a olhar as crianças”, etc. 

A interpretação dessa origem comum das domésticas pode ser vista como uma 

prática cultural aliada à “cultura doméstica” e à “cultura migratória” dessas famílias pobres da 

região do Norte de Minas Gerais, configurando-se como uma tática de sobrevivência articulada 

às construções de gênero dos grupos familiares. Voltando ao reconhecimento da atividade 

doméstica, algumas participantes expuseram como foi a chegada à cidade e o que mudou do 

tempo que chegou até hoje: 

 

Pesquisador(a): Vocês acham que hoje o trabalho de vocês é muito explorado 

e pouco reconhecido? 

 

Hortência: Verdade. Melhorou muito, mas muito pouca coisa. 
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Violeta: Reconhecido porque agora assina carteira, têm férias, o INSS 

reconhece, né? Pode ser? Mas antes não, se você falasse que ia trabalhar de 

domésticas: “– Ah isso não é nada, não!” Se você trabalha cinco ou seis anos 

de empregada doméstica, se você [quisesse] entrar para trabalhar numa 

empresa de ônibus, eles não te pegava porque você já foi doméstica. 

 

Hortência: Cê já viu, eu acho que é um pouco por causa do racismo. Só pelo 

fato de ser mulher que pratica esse serviço aí. Ou seja, tudo para o lado da 

mulher é mais diferente! Oh, hoje nós temos direito a carteira assinada e isso 

tudo aí! Há um tempo atrás.... Acho que é por causa da mulher! 

 

As falas acima representadas são simbólicas do espaço social do qual essa categoria 

está inserida. O relato de Hortência indica que houve uma melhora no trato com as domésticas, 

mas há ainda muita exploração e pouca valorização. Igualmente, Violeta, traz um relato sobre 

a dificuldade de transposição da categoria de doméstica para outra. No caso das domésticas, 

parecem estar sempre presas a esse nicho laboral, estigmatizadas.  

Portanto, estar inseridas em redes favorecem experiências positivas e negativas, 

pois estas redes de mulheres domésticas migrantes têm caráter antagônico. Ao mesmo tempo 

que a rede funciona como uma inserção no trabalho e na própria comunidade de destino, tem 

caráter fechado, encapsulado, fechado a novas relações sociais com sujeitos exteriores a essa 

rede, dificultando transpor a categoria doméstica. Ou seja, seus contatos não parecem 

suficientes para fazê-la ingressar em outro nicho do mercado de trabalho, como aponta Violeta 

quando tenta ascender ao posto de trocadora de ônibus. São poucas as pessoas do seu círculo 

de relações que têm ligação com outras áreas, como no transporte público, sendo muito 

parecidas com ela do ponto de vista socioeconômico, ou seja, são domésticas. 

A estigmatização acontece a partir do momento em que a sociedade passa a exigir 

o que se espera de um determinado grupo. As domésticas figuram na paisagem urbana, 

mesclando dois mundos sociais, frutos da servidão, induzindo a desiguais oportunidades de 

vida. Nos relatos, é possível perceber as intrínsecas relações de desigualdades de classe, de raça 

e de gênero, a exemplo de quando Violeta se diz discriminada por ser doméstica e que essa 

função é vista como negativa. Ou quando Hortência aborda a questão do gênero e do racismo. 

Suas trajetórias de vida são marcadas por pertencerem a uma classe menos favorecida, tendo o 

trabalho doméstico como possibilidade de trabalho nas cidades. Isto por serem mulheres, por 

trazerem a socialização do trabalho doméstico no âmbito de suas famílias. Acrescente-se a isso, 

a soma das desigualdades vividas pela condição de classe, raça e gênero como bem discutida 

durante a oficina. 
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Em relação às assimetrias de gênero, podemos observar que a hierarquização de 

poder submeteu a maioria dessas mulheres a alguma privação, seja da maternidade, do tempo 

de lazer e do tempo para si: 

 

Violeta: Antigamente, se você estava trabalhando e engravidasse, meu Deus 

do céu! Hoje, não. Quando você engravida, você vai tirar licença e tem os 

direitos todinho! Hoje, você tem tudo, não é jogado mais, não Depois da lei 

né? 

 

Margarida: Eles querem que a gente trabalha, mas não falam que é para gente 

não engravidar. Eu trabalhava na casa onde eu morava. Eles sempre cobravam 

isso, eu sempre fui vivendo aquilo, fui envelhecendo, né? Eles têm filhos, eu 

cuido dos filhos deles e eu nunca vou ter um filho? Eu fui, engravidei. Aí, 

quando eles descobriram, deu baixa na minha carteira e me dispensaram. 

 

Hortência: Mas até hoje eles perguntam: “– Quantos filhos você tem?”. E se 

pretende ter mais. 

 

A questão da maternidade foi relatada pelas participantes como algo negativo no 

exercício da função de doméstica. Segundo elas, antigamente as patroas não viam com bons 

olhos a doméstica engravidar pois, isso impediria a dedicação total ao lar da patroa, além, do 

incômodo da família da patroa de ter que conviver com uma criança. Soratto (2006) exemplifica 

que as patroas tentam modelar a doméstica para atender às suas necessidades no espaço privado. 

Abnegação, cuidado e desistência de uma vida própria são as condições para o trabalho 

doméstico. Embora, na visão de Violeta, tenha ocorrido mudanças nessa relação com a “PEC 

das domésticas”, Margarida foi a participante que relatou seu ressentimento quando a patroa 

descobriu que estava grávida, demitindo-a. E Hortência ratificou que até hoje ser mãe e ter 

filhos em idade infantil é condição indissociável para o recrutamento de domésticas. 

Decimo (1998) afirma que a função de doméstica trata-se de uma ocupação 

solitária, ainda mais para as migrantes, por não envolver os projetos individuais dessas 

mulheres. A solidão é um dos dramas dessa profissão. Trata-se de um trabalho isolado, sem um 

grupo ao qual se integrar, tornando as exigências da patroa fáceis de assimilar tanto pela 

dependência afetiva quanto econômica.  

Pelo menos, uma das entrevistadas aponta a discriminação como fortemente 

atrelada à condição de ser mulher: 

 

Hortência: O bicho feminino é discriminado de todo jeito. Mas é, por exemplo, 

você vai vender um boi, a arroba é cento e oitenta, vai vender a vaca cento e 

vinte [risos]. Lá no açougue eles não vendem carne de boi e de vaca, é tudo 

um só, tudo do mesmo preço! [risos]. 
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Nesse momento, Hortência emite uma fala metafórica que levam todos aos risos, 

mas muito significativa para pensarmos a condição de trabalho dessas mulheres. A 

naturalização do trabalho da mulher na esfera privada não tem valor econômico, nem social 

reconhecidos, torna-se desprestigiado. Além disso, quando citam as dificuldades no trabalho 

doméstico raramente tendem a deixá-lo, mesmo tendo uma visão negativa da atividade: 

 

Pesquisador(a): Você começou a dizer sobre o que você pensa do trabalho 

doméstico... 

 

Magnólia: Eu prefiro qualquer trabalho menos esse, me coloca para vender na 

rua... Não vou! Não tenho paciência! Tem patroa que é muito desaforada. 

Desde os meus os nove anos, fui morar com uma mulher, porque minha mãe 

sempre foi alcóolatra e meu pai também. Então, ela me pegou para criar para 

tomar conta dos meninos dela. Só que ela não me batia não! Só não me dava 

dinheiro, mas ela me dava tudo! De tudo ela me dava! Fiquei com ela até meus 

quinze anos. Foi quando eu conheci o pai dos meus meninos e saí da casa dela, 

mas até hoje eu tenho contato com ela, vou na casa dela, me trata como filha, 

entendeu? Mas já trabalhei muito em “casa de família”, de patroa humilhar a 

gente demais. Então, não quero! Eu saí por causa disso mesmo. Às vezes você 

tem um horário para entrar, outro para sair, chega lá, a pessoa te enrola se 

chega em casa, porque tudo que você faz na casa de família chega em casa, 

tem que fazer tudo de novo, porque se trabalha em casa de família e se tiver 

que pagar uma outra pessoa para cuidar da sua casa. Melhor ficar em casa, né? 

Para entrar, tem horário certo, para sair, não tem! 

 

O depoimento de Magnólia retrata o cotidiano e a subjetividade vivenciada pelas 

domésticas migrantes. O ranço da profissão é expressado pela forma como se refere ao 

tratamento da patroa, sempre carregado de ressentimento, rancor e sofrimento. Para ela, 

qualquer profissão é bem-vinda desde que não seja em “casa de família”. Fraga (2010, p. 25) 

explicita seus pressupostos dizendo que “as palavras-chave, a ecoarem nesse ambiente são a 

confiança (da patroa pela empregada) e a gratidão (da empregada pela patroa), tão 

reiteradamente repetidas em seus discursos que parecem até mesmo se converter em “mantras” 

capazes de perpetuar a relação”. 

Félix (2010) diz que, quando estas adolescentes tornam-se domésticas, têm sua 

socialização restrita à família empregadora, quase que exclusivamente, e sua autonomia 

controlada por outros, não sendo seus pais e mães, têm grande poder de controle sobre seu 

tempo, seu direito de ir e vir e seus relacionamentos sociais. É nesse sentido que Magnólia diz 

que a patroa nunca lhe bateu. A agressão física significa que a socialização foi deficitária e que 

ela apreendeu a moldura da personalidade desejada pela patroa, resultado da aquisição de novos 

valores, referências e adesão aos comportamentos sociais esperados. 
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Brites (2000), analisando o modo de vida das domésticas e as lógicas das relações 

hierárquicas embutidas no trabalho doméstico, voltou seu olhar para dois conceitos que tem 

servido de base para as análises sobre a vida política brasileira, que são o clientelismo e 

cidadania. Magnólia sente-se agradecida por ter sido criada e ter uma família, numa relação 

pessoalizada com a patroa que até hoje a recebe em sua casa. Assim, para ela não querer mais 

trabalhar como doméstica, a insere em uma cidadania e pertencimento do qual o trabalho 

doméstico a nega.  

Em relação à mobilidade social, Magnólia explicita que só conseguiu romper este 

ciclo ao conhecer o companheiro aos 15 anos de idade. Para Kofes (1990), o trabalho doméstico 

não se apresenta como uma ocupação que encoraja a mobilidade social, devido às longas 

jornadas de trabalho e ao contato verbal unilateral da doméstica com a patroa, características 

que aguçariam a condição de sujeição da doméstica. Observa ainda que a doméstica visualizaria 

como mobilidade social, não o seu trabalho, mas o casamento.  

Nessa passagem da oficina, foi indagado como foi o acesso a esses postos de 

trabalho. Algumas enfatizam suas redes sociais, apoio institucional do SINE89 e a indicação de 

trabalho por outras pessoas: 

 

Pesquisador(a): Esses trabalhos que vocês relataram que já trabalharam, como 

que vocês chegaram neles? Foi alguém que indicou? Foi SINE? Uma pessoa 

que vocês já trabalharam? Como que vocês foram parar nessas casas? 

 

Hortência: Os meus foram tudo indicado, os de doméstica tudo indicado! Ou 

irmã, colega de serviço que sabia que a patroa da outra estava precisando de 

alguém. 

 

Rosa: Tem o teste, né? Faz o teste lá em casa. Gostei, continua! 

 

Pesquisador(a): Como é esse teste? 

 

Rosa: Às vezes, a pessoa fala tem como você ir lá em casa fazer uma faxina? 

Tem. Aí, você vai lá, faz, a pessoa gosta e continua te chamando. 

 

Hortência diz que foi a indicação, corroborando que a primeira mulher da rede que 

migra inaugura a entrada de outras mulheres neste nicho do mercado de trabalho. A partir da 

demanda das “amigas da patroa”, passa a recrutar e alocar mulheres de suas comunidades 

rurais. E assim, o ciclo das redes de relações sociais para o trabalho doméstico se efetiva e se 

                                                 
89 Sistema Nacional de Emprego. Trata-se de uma política pública sob a coordenação e a supervisão do Ministério 

do Trabalho, através da Secretaria de Emprego e Salário, e vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Social, com a finalidade principal de intermediar a mão-de-obra e criar postos de atendimento em todo o país. 
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mantém. Portanto, as redes de apoio no local de destino são responsáveis pela criação das 

condições necessárias para garantir a inserção das mulheres migrantes no trabalho doméstico e 

ancorar suas trajetórias migracionais dentro de um espaço de vida que está em frequente 

transformação e adaptação. 

Rosa falou sobre o “teste”. Algumas patroas utilizam desse mecanismo para avaliar 

o trabalho das domésticas sob o modo de execução de determinada situação. Na verdade, o que 

está em jogo é a pedagogia do doméstico, avaliar as aprendizagens da doméstica. Trata-se de 

uma avaliação subjetiva da patroa sobre a doméstica em que pesem hábitos, códigos femininos, 

postura, zelo, higiene e o poder sob o mando. Resta obedecer às regras e condutas introjetadas 

nesse espaço social, demarcado pelo antagonismo de classe. Nas palavras de Certeau (1998), 

as “maneiras de fazer”, que dizem que essas criam conhecimentos e significações, 

permanentemente, no desenvolvimento de suas ações cotidianas. Ou seja, como elas acionam 

seus próprios saberes e conhecimentos de como realizar tarefas domésticas, o que pode, em 

alguns casos, gerar conflitos entre elas. 

 

Hortência: Igual, doméstica hoje em dia tem que ter carteira assinada, mas isso 

é muito difícil de acontecer. Eles pegam você e fica ali um mês... Se não gostar 

do seu serviço; depois de quarenta e cinco dias vai te pedir a carteira. 

 

Violeta: Mas hoje tem lei, né? Para assinar carteira. Lá onde trabalho, 

combinou! 

 

Margarida: Hoje, a primeira coisa que eles pegam é a carteira. 

 

Pesquisador(a): E hoje vocês preferem trabalhar com carteira assinada ou 

diarista? 

 

Rosa: Carteira assinada é segurança, né? 

 

Magnólia: Carteira assinada é bem melhor! 

 

Margarida: Os tempos que trabalhei, estava assinada aí você está seguro, né? 

 

Em relação à Lei da “PEC das Domésticas”, neste grupo, houve uma abertura e uma 

consciência maior quanto à adesão da lei e à promulgação do que ela preconiza. Hortência 

chamou a atenção para o período de experiência, que chega até 45 dias. Violeta lembrou da 

existência da lei e Margarida, em suas experiências, diz que hoje em dia a carteira é pedida 

pelas patroas. Todas essas particularidades, como diz Silva (2013), envolvem relações 

trabalhistas que dão margens para que os acertos/ acordos sejam feitos entre domésticas e 

patroas, sem necessariamente estar de acordo com o que diz a lei. Margarida aponta também 
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que a seguridade é muito almejada pela categoria e uma condição para valorização do trabalho 

doméstico. 

 

Pesquisador(a): E entre vocês, acham que é importante ter uma amizade entre 

vocês? 

 

Hortência: Com certeza! Ter conhecimento, né? 

 

Pesquisador(a): Vocês tem algum ponto que vocês encontram? 

 

Hortência: Diarista e empregada doméstica só encontram no ponto de lotação! 

 

Violeta: A linha um, dois, três e quatro vai para o Parque, você vê no ponto, 

conversa com uma, com outra, tudo diarista e empregada doméstica! 

 

Questionadas sobre a rede de relações estabelecidas no cotidiano do trabalho 

doméstico, a amizade foi vista como mais significante estratégia de obter conhecimento e 

informação sobre as atividades desempenhadas, o valor a ser cobrado, a confiança e a indicação 

para o trabalho. Quanto ao espaço, o ponto de ônibus e o ônibus são simbólicos para pensar a 

dimensão que estaria vinculada aos padrões socialmente segmentados de estruturação dos 

deslocamentos urbanos (de onde vem e para onde vão) realizados pelas domésticas em seu 

cotidiano (ZANATA JÚNIOR; SILVA, 2012). 

O trajeto mencionado por Violeta tem como destino as regiões mais nobres e 

centrais da cidade. Nele, contatos se dão entre o grupo de trabalhadoras domésticas. Zanata 

Júnior e Silva (2012) asseveram que, a partir da caracterização dos deslocamentos urbanos, 

percebe-se que os destinos dos trajetos (para onde vai) tendem a ser espaços da cidade pouco 

diversificado socialmente, nos quais os contatos são geralmente estabelecidos com indivíduos 

que ocupam uma posição social similar à de domésticas. Por isso, o ônibus ocupa espaço central 

de negociação, aproximação e até de pertencimento.  

Para elas, o que precisa para o trabalho doméstico ser mais valorizado é que as 

pessoas tenham consciência de que a atividade deve ser tratada como qualquer outro trabalho: 

 

Pesquisador(a): E o que vocês acham que precisa para valorizar mais o 

trabalho doméstico? 

 

Violeta: Interagir. 

 

Hortência: Conhecimento. 

 

Margarida: Um trabalho psicológico, né? 
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A grande maioria das participantes da oficina entendeu que o trabalho doméstico 

deveria ser mais valorizado e, para isso, devia haver mais interação entre patroas e domésticas. 

O conhecimento das atividades a serem desempenhadas. Como a atividade não exige 

qualificação profissional formal, muitas domésticas ficam sem saber quais tarefas a serem 

realizadas. E o ponto que mais chamou a atenção foi a referência à questão psicológica. Para 

Le Guillant (2006), a frustração, a humilhação, o sentimento de inferioridade, a dependência, a 

fadiga e o ressentimento são parte da situação concreta que é dramática e acompanha a condição 

de doméstica, pois sua atividade a coloca em um lugar social desqualificado.  

Observa-se que a visão das participantes sobre a relação com as patroas é positiva, 

o que não se culmina, necessariamente na promoção de um bom diálogo: 

 

Pesquisador(a): Como é a relação com as antigas patroas? 

 

Magnólia: Mas não é todos, tem patrão que se me chamar de novo, eu vou. 

 

Hortência: Converso e tudo, por mais que a gente é doméstica, diarista... Devia 

ser igual essas empresas, ter o dia da reunião, dia de palestra... Todas as firmas 

têm; por que as domésticas não têm? Hoje em dia, eles chamam a gente para 

passar dia de ano na casa delas, a gente vai para o fogão e cadê a diversão 

nisso aí? [risos]. 

 

Violeta: Tem um casal de patrão que eu cuidei do filho deles até os sete anos; 

se eles me chamarem e eu poder ir, eu vou! Porque eles foram muito bons para 

mim. Eles têm cargo alto, ela é enfermeira e ele é médico, mas eles nunca, 

assim, humilharam ninguém. No que podia me ajudar, eles ajudavam.  

 

Magnólia: A gente não pode falar que é todos, não. 

 

A relação com as antigas patroas foi vista pelas participantes como positiva. 

Todavia, Hortência relatou que mesmo quando a patroa a convida para um jantar ou almoçar 

na casa dela, cabe a ela os afazeres; o que era para ser um dia de lazer, se configura como um 

dia de trabalho. Esse gesto da patroa opera no sentido que Brites (2000) denomina de roteiros 

encobertos (hidden transcripts), ou seja, ao analisar a interação entre patroas e domésticas, 

vivendo no seu território e presenciando-o de maneira mais contundente, pode-se compreender 

tanto a amplitude da desigualdade de nossa sociedade, quanto algumas táticas das quais as 

patroas lançam mão para relacionar-se com as domésticas e demarcar seu lugar social. 

Para a maioria das participantes, há uma rotatividade grande nessa atividade. 

Quando perguntadas sobre o maior tempo que trabalharam na casa de alguma patroa, elas 

responderam: 
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Pesquisador(a): E qual foi o maior tempo que vocês ficaram em um emprego? 

 

Hortência: Três anos. 

 

Rosa: Três anos também! 

 

Magnólia: Também. 

 

Margarida: Mais de dez anos. 

 

Hortência: Chega um ponto que já misturou demais, não tem mais respeito, 

um mexendo na vida do outro. Aquele trem esquisito. Quando chegou esse 

tempo que eu trabalhei lá na casa da mulher lá, ela me colocava para olhar a 

filha dela namorar. Chegava de manhã, encontrava o filho da mulher 

dormindo pelado na sala. Quando não dá certo mais! [ênfase]. 

 

Nas falas acima, podem-se observar a circularidade e a rotatividade das domésticas. 

No filme Domésticas, uma das falas da personagem Quitéria aborda essa relação: “Vivem 

trocando de cama, de geladeira, aí pensei com as domésticas deve ser a mesma coisa, vou ficar 

pulando de galho em galho até morrer”. Hortência chama atenção para as imbricadas relações 

interpessoais que dificultam a manutenção no posto de trabalho. São demasiados os casos em 

que humilhação, sofrimento, situações de invasão de privacidade e até assédio sexual, 

ocasionam o abandono do trabalho doméstico. 

Como aponta Soratto (2006, p. 298), em convergência com a fala de Hortência, “as 

domésticas passaram a expressar diretamente suas insatisfações no trabalho por necessidade, 

depois de muito tempo suportando em silêncio tratamento que consideram indigno”. Por isso, 

a média de anos desse grupo na atividade doméstica em cada casa girou em torno de três anos, 

embora Margarida tenha dito que se manteve por mais de dez anos trabalhando em casa de 

família. Com o passar do tempo, elas vão adquirindo experiências e estratégias para enfrentar 

as dificuldades. Na visão de Soratto (2006), tornaram-se mais conhecedoras do mercado, mais 

confiantes para agir diretamente em busca de melhores condições de trabalho, porque sabem 

que não precisam permanecer em uma situação que provoca sofrimento. 

Quanto à questão geracional do trabalho doméstico, a transmissão da profissão 

continua sendo passada para as mulheres da família. 

 

Pesquisador(a): Tem alguém na família de vocês que trabalham como 

doméstica? 

 

Hortência: Na minha família, todas trabalharam. 

 

Violeta: Lá em casa, eu e minha irmã. 
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Hortência: Quem já trabalhou de doméstica não precisa fazer curso. Você 

aprende tudo, tudo! 

 

Rosa: Até massagista! [risos]. 

 

Hortência: Psicólogo! [risos]. 

 

A maioria relatou que há, na família, alguma mulher (irmã/ tia/ sobrinha/ filha) que 

tenha atuado no trabalho doméstico. Hortência ainda afirma que se trata de uma atividade em 

que se aprende muito de outras profissões, pois envolve relações psicológicas. E Rosa relata 

que até massagem já teve que realizar, evidenciando abuso, o que seria considerado 

extrapolação da função de um trabalho formal. A situação geracional referida corrobora o fato 

de a profissão abarcar 93,6% das mulheres negras e pobres, nessa atividade, segundo Félix 

(2010). São tarefas socializadas pelas famílias que contribuem para a comercialização dessa 

mão-de-obra barata, desqualificada e migrante. A migração das jovens rurais para atuar no 

trabalho doméstico urbano é fato subvencionada pelas famílias da classe média e alta que 

podem pagar ou atrair uma menina do meio rural. 

A socialização de muitas mulheres no âmbito doméstico, segundo Faria (2014), se 

dá via processo de re(produção) dos papéis das mães, avós, bisavós. Quando se trata de um 

ambiente em que pesa a situação econômica, a pobreza, o desemprego, a falta de oportunidade, 

o trabalho doméstico acaba por representar um “trampolim”. Muito comum, no Brasil, o 

apadrinhamento (o “ajudar para estudar”) de meninas da zona rural para atuarem como serviçais 

nas “casas de famílias” de classe média e alta. Entre as entrevistadas, a primeira atividade na 

cidade foi trabalhar como doméstica. 

O emprego de meninas do interior como domésticas é legitimado tanto pelas 

famílias de origem, como pelas famílias “que acolhem”. Funciona como estratégia viável para 

sustentação das famílias e único meio possível para sair dos lugares em que vivem rumo à 

“cidade grande”, lugar desejado para aquelas que há gerações buscam na migração a “saída” 

para seus problemas (OIT/BRASIL, 2010). 

Durante a oficina, percebi que as experiências e os cursos de vida dessas mulheres 

são entremeados e vividos pelas mulheres de suas famílias e compartilhados nos grupos 

familiares. Ao serem questionadas sobre a migração para os centros urbanos para atuarem como 

domésticas, elas disseram: 

 

Magnólia: Dizem que em Belo Horizonte é bem melhor o salário! 
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Hortência: Mas o custo de vida também é mais alto. Igual fala, vai para Belo 

Horizonte ganhar dois salários e meio, você vai alugar uma quitinete 

seiscentos reais. Lá ganha mais, mas o custo de vida é alto. 

 

Margarida: Dizem que no Rio de Janeiro o salário é bem maior! 

 

Violeta: Conheci uma menina que foi para São Paulo, ficou lá uma mês sem 

trabalho, sem nada, voltou e pediu para ficar lá em casa. Mas eu falei que não 

dava: ela sai para procurar emprego, hoje, tá empregada aqui! 

 

Pode-se compreender que há uma feminização da migração do interior para os 

grandes centros. Os relatos dão contam de informar que, na capital de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, o salário é melhor. No entanto, Hortência, administrando seus ganhos e fazendo 

cálculos de oportunidades, diz que o padrão de vida na capital também é mais elevado, o que 

não garantiria uma melhora na qualidade de vida. Margarida conta que no Rio de Janeiro o 

salário é bem maior, talvez pelo imaginário coletivo de representar a capital carioca como 

desenvolvida e gerando oportunidades melhores, como se vê em telenovelas brasileiras90 (muito 

presentes no cotidiano das domésticas e que lhes tem dado certo protagonismo), que 

representam o Rio como espaço de “ganhar a vida”, “melhoria de vida”, etc. Mas o depoimento 

de Violeta vai na contramão das falas anteriores, referindo-se à experiência de uma conhecida, 

de frustração com a ida para São Paulo em busca de trabalho. Por meio dessas trajetórias 

migracionais, percebemos que muitas são as motivações que as levam a migrar, com fatores 

macroestruturais, afetando tanto quanto os fatores microestruturais na migração feminina. As 

relações de gênero atreladas às redes sociais se vislumbram enquanto tática migratória e operam 

no binômio estrutural da migração, esperança e fracasso. 

Assim, as redes sociais de domésticas migrantes internas permitem evidenciar o 

funcionamento do acesso ao emprego neste nicho mercadológico que se manifesta na busca e 

nos mecanismos de reciprocidade. A tentativa se baseia em vizibilizar um campo econômico 

que é sub-dimensionado no contributo da economia geral. Essa invisibilidade das mulheres nas 

questões econômicas modernas afeta a realidade das mulheres e contribuem para a 

desvalorização do trabalho doméstico e do trabalho realizado pelas migrantes.  

                                                 
90 No Brasil, a partir dos anos 2000, algumas produções transformaram trabalhadoras domésticas de personagens 

secundárias a principais. Na televisão, o seriado A diarista (de 2004 a 2007) e a novela Cheias de charme (2012), 

ambas da Rede Globo, são bons exemplos disso. No cinema, os filmes Domésticas (2001) e Que horas ela volta? 

(2015), e o documentário Doméstica (2013) também são retratos dessa ocupação sob esse mesmo viés de um 

protagonismo. No cinema internacional, o filme Roma (2018) narra a história de vida de uma empregada 

doméstica mexicana, vinda de uma região periférica rural da Cidade do México para trabalhar no bairro Roma de 

classe média alta.  
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Nesta segunda parte, a abordagem é na morfologia das redes sociais das domésticas 

migrantes, a partir da sua configuração e formação. A seguir, para isso, utilizo os mapas das 

redes sociais e sociogramas, com o objetivo de estabelecer uma tipologia das redes sociais das 

domésticas. 
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7 CAPÍTULO 5: “A BUSCA PELA FORMA E DA FORMA”: A CONFIGURAÇÃO DO 

MAPA DA REDE SOCIAL 

 

Neste capítulo, contextualizo as redes sociais pessoais significativas das 

domésticas, elaboradas como atividade final da oficina de “Redes de Migração e Trabalho 

Doméstico”, com base na configuração do mapa da rede social e com finalidade de produzir o 

sentido da trama da vida dessas mulheres. Além disso, visa a compreender o fenômeno 

migratório em questão, através dos vários aspectos, desde o ato de migrar até a adaptação (por 

meio da inserção no mercado de trabalho, das relações familiares e em comunidade) e quais os 

conteúdos e os tipos de apoio, ajuda e recursos são acionados. 

Um dos instrumentos qualitativos para visualizar as redes sociais pessoais 

significativas foi proposto por Carlos Sluzki, denominado de Mapa da Rede Social. Segundo 

Sluzki (1997, p. 41), a “rede social pode ser registrada em forma de mapa mínimo que inclui 

todos os indivíduos com os quais interage uma determinada pessoa”. Com base neste autor, 

elaborou-se um mapa mínimo da rede social de uma determinada pessoa. O mapa (Figura 3) 

pode ser dividido em quatro quadrantes: 

 

a) Família; 

b) Amizades; 

c) Relações de Trabalho ou Escolares; 

d) Relações Comunitárias, de Serviços Assistenciais ou Instituições Religiosas. 

 

Esses quadrantes se subdividem em três círculos: 

 

1) O círculo interno de relações íntimas que inclui: familiares diretos com contatos 

próximos e amigos; 

2) O círculo intermediário de relações pessoais com menor grau de compromisso: 

relações sociais e profissionais com contato pessoal, porém, sem intimidade, 

amizades sociais e familiares intermediários; 

3) O círculo externo de conhecidos e relações ocasionais: conhecidos de escola ou 

trabalho, bons vizinhos, frequentadores da mesma instituição religiosa, clube, 

academia de ginástica, etc. 
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Figura 3 – Mapa da Rede Social Pessoal Significativa 

 

 
Fonte: Adaptado do modelo de Sluzki (1997). 

 

Para Moré e Crepaldi (2012), o registro do mapa é estático e descritivo de um 

determinado momento ou situação vivenciada pela pessoa informante. Seu registro pode ser 

enriquecido e analisado em profundidade por meio da exploração das diferentes características, 

funções e atributos da rede.  

Assim, ao analisar as redes sociais no processo migratório, Queiroz (2008) 

evidencia a necessidade de como as características, as funções e os atributos da rede impactam 

as novas configurações familiares advindas do ato de se adaptar a um novo ambiente. Em 

virtude da migração, a estrutura da família pode ser alterada (algumas famílias nucleares podem 

ser divididas, a situação socioeconômica pode tanto melhorar quanto piorar, o pai ou mãe 

podem perder emprego), a dinâmica familiar também sofre modificação mediante novos papéis 

e relações hierárquicas assumidas pelos integrantes, e os valores familiares (segredos, mitos, 

crenças, dentre outros) têm um embate com os diferentes costumes e crenças da cultura na qual 

a família ingressa. Nesse sentido, a rede pessoal significativa pode ser avaliada em termos de 

características estruturais, observando-se os seguintes aspectos, de acordo com o Quadro 7, a 

seguir: 
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Quadro 7 – Características estruturais das redes sociais 

Especificidades das 

redes: 
Características, funções e atributos 

Características 

estruturais 

Tamanho, densidade, composição, dispersão, homogeneidade/ 

heterogeneidade, atributos de vínculos específicos. 

Funções 
Companhia social, apoio emocional, guia cognitivo e de conselhos, 

regulação social, ajuda material e de serviços, acesso a novos contatos. 

Atributos dos 

vínculos 

Função predominante, multidimensionalidade, reciprocidade, intensidade 

(compromisso), frequência dos contatos e história. 

Fonte: Adaptado de Sluzki (1997). 

 

Quanto às características estruturais, tem-se que o tamanho se relaciona à 

quantidade de pessoas que constituem a rede. Segundo Sluzki (1997), as redes muito pequenas 

são menos efetivas em situações de sobrecarga ou tensão de longa duração, o que dificulta os 

contatos com a finalidade de poupar-se. Já uma rede extensa pressupõe que o “outro” está 

cuidando de determinado problema evitando-se, assim, a prontidão. Uma rede efetiva seria 

aquela com um tamanho médio de interações. 

A densidade está relacionada com a qualidade da relação entre seus membros, em 

termos de influência que podem exercer. A composição é a posição que cada membro ocupa 

nos quadrantes. A distribuição entre todos os quadrantes auxilia as famílias migrantes na 

medida em que amplia a possibilidade de estabelecimento de várias redes, possibilitando uma 

melhor adaptação na cidade de destino. A dispersão é a distância geográfica entre a pessoa e os 

membros de sua rede. Nem sempre, a informante utiliza essa distância para demarcar o grau de 

proximidade, de forma que ele é subjetivo. Queiroz (2008) ressalta que os progressos recentes 

das tecnologias de comunicação, tais como internet e telefonia móvel, possibilitam o acesso 

intenso e altamente reativo dessas redes virtuais, tornando-as potencialmente sensíveis. A 

homogeneidade/ heterogeneidade tem a ver com as variáveis como idade, sexo, cultura, nível 

socioeconômico, que evidenciam trocas e favorecimentos (MORÉ; CREPALDI, 2012). 

No que diz respeito às funções dos vínculos estabelecidos na rede pessoal 

significativa, estas, no processo migratório, podem sofrer operar intensificação, restituição ou 

perda. Configuram-se nos tipos predominantes de intercâmbios interpessoais característicos de 

vínculos específicos e nas combinações do conjunto dos vínculos. De acordo com Queiroz 

(2008), algumas funções se sobressaem, tais como:  
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Companhia social (realização de atividades conjuntas ou simplesmente estar 

juntos); apoio emocional (intercâmbios com uma atitude emocional positiva, 

clima de compreensão, empatia); guia cognitivo e conselhos (proporcionam 

informações pessoais, sociais e modelos de referência); regulação social 

(reafirmam responsabilidades e papéis, permitem dissipação da frustração e 

da violência e favorecem resolução de conflitos); ajuda material e de serviços 

(colaboração financeira ou de serviços com especialistas, abrange os serviços 

de saúde); acesso a novos contatos (abertura de portas para novas conexões 

com pessoas e redes que até então não faziam parte da rede do 

indivíduo/família) (QUEIROZ, 2008, p. 36). 

 

Por fim, os atributos de cada vínculo são as propriedades específicas de cada 

relação que avaliam, segundo Queiroz (2008), qual a função predominante ou combinação de 

funções de cada vínculo estabelecido; multidimensionalidade, ou seja, quantidade de funções 

desempenhadas por uma mesma rede, no caso das domésticas – a indicação de trabalho e ajuda 

mútua; reciprocidade, que se refere à existência de simetria nas redes, de modo que um 

indivíduo desempenha função equivalente à que recebe do outro, como é comum encontrar 

entre as domésticas ajuda financeira e conselhos; intensidade que identifica o compromisso 

com a relação; frequência dos contatos, de forma que quanto maior for a distância, maior é a 

necessidade de manter o contato ativo para manter a intensidade; e, finalmente, história da 

relação, que revela desde quando as pessoas se conhecem, contendo fatores que estimulam a 

manutenção do vínculo. 

Durante o procedimento de construção do Mapa da Rede Social, nas oficinas, um 

guia de perguntas foi orientado para dar suporte nessas características estruturais da rede das 

domésticas, com os seguintes tópicos: quem são as pessoas da sua família, amizades, 

comunidade e no trabalho que você pode contar para pedir ajuda financeira, indicar trabalho, 

ajudar com cuidados dos filhos, ajuda em problema de saúde, conselhos, conversar? No entanto, 

nessa etapa da ação coletiva participativa, como salienta Moré e Crepaldi (2012), é importante 

resgatar que a pesquisa qualitativa lida com a construção de dados que trazem à tona sentidos 

e significados sobre eventos vitais, ancorados em histórias de vida. Assim, para a análise do 

Mapa da Rede Social será feita uma triangulação dos dados com base nas entrevistas em 

profundidade, no questionário “gerador de nomes” e nas histórias de vida. 

A análise de dados deste estudo é proveniente da produção textual-visual feita com 

as seis participantes da oficina, numa fase permanente de migração e ciclo vital familiar adulto. 

O Mapa da Rede Social, proposto por Sluzki (1997), consiste em um registro da rede social 

pessoal por meio da representação gráfica, na qual estão inclusos todos os indivíduos que 

interagem na mesma. A rede social é dinâmica e talvez identitária, histórica, além de ser um 

dos ingredientes responsáveis pela satisfação e realização da vida pessoal. A Rede Social é tanto 
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uma fonte essencial, enquanto tradução de sentimentos de identidade, do dever ser, de 

competência e de ação. 

Delinear a Rede Social significativa do indivíduo, segundo Prado (2006), ajuda a 

não perde-lo na imensidão da rede. Como a Rede Social é móvel, complexa e interligada, é 

praticamente impossível delimitá-la, por isso, reforço que estudei uma micro rede, que é parte 

de uma rede maior, que se liga a várias outras redes. Para isso, utilizo o modelo de rede social 

proposto por Sluzki (1997), um diagrama com todos os indivíduos com quem uma pessoa 

interage, sistematizado em quatro quadrantes que identificam os principais grupos relacionais: 

familiares; amigos e conhecidos; relações de trabalho ou de estudo; e relações em organizações 

formais e informais – social, recreativa, religiosa, política, profissional e de saúde.  

Esses quadrantes organizam-se tendo como referência o sujeito da pesquisa. Assim, 

o círculo mais interno representa o conjunto de relações íntimas, o círculo intermediário se 

refere às relações pessoais com menor grau de compromisso e, por fim, o círculo mais externo 

representa o conjunto de relações ocasionais estabelecidas pelo sujeito com pessoas conhecidas. 

Com base na frequência dos contatos, identificada através das entrevistas e nos dados 

observacionais registrados no campo, alocando os vínculos nos círculos sugeridos por Sluzki 

(1997), classificamos em: forte (círculo interno), médio (círculo intermediário) e fraco (círculo 

externo). 

Em relação às características dos nós e dos laços, Portugal (2014, p. 210) identifica 

quatro modelos de redes sociais possíveis: as redes encapsuladas, as redes seletivas, as redes 

abertas e as redes afínicas. A autora chama a atenção para que são “tipo-ideais”91. Não há 

modelos “puros” quando se confronta com a realidade e “a rede de cada indivíduo entrecruza 

elementos diversificados”. Assim, para uma morfologia dessas redes utilizo os quatro modelos 

propostos por Portugal (2014). Para apresentação e melhor visualização dos dados obtidos na 

caracterização das redes pesquisadas, elaborei a Tabela 6, que apresenta os dados 

sociodemográficos das domésticas entrevistadas. 

 

                                                 
91 No sentido weberiano.  
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Tabela 6 – Dados sociodemográficos das domésticas participantes da pesquisa, bairro Village do Lago I, Montes Claros-MG, 2018 

Nome*  Idade Escolaridade Ocupação 
Município de 

origem 

Tempo de 

moradia** 

Fase Ciclo 

Vital*** 

Rosa 31 anos 
Fundamental 

Incompleto 
Doméstica Janaúba-MG 22 anos Adulta 

Violeta 27 anos 
Fundamental 

Incompleto 
Doméstica Itacambira-MG 10 anos Aquisição 

Hortência 41 anos 
Fundamental 

Incompleto 
Doméstica 

São João da Ponte-

MG 
32 anos Adulta 

Margarida 43 anos 
Fundamental 

Incompleto 
Doméstica Capitão Éneas-MG 30 anos Adulta 

Magnólia 44 anos 
Fundamental 

Incompleto 
Doméstica São Francisco-MG 27 anos Adulta 

Íris 23 anos 
Fundamental 

Incompleto 
Doméstica Mirabela-MG 4 anos Aquisição 

* Todos os nomes são fictícios e designados por nomes de flores. 

** Tempo de moradia no destino atual. Muito desse tempo está relacionado ao tempo de trabalho, ou seja, coincide com a migração para o trabalho doméstico na sociedade de 

destino. 

*** O ciclo vital se refere a fases da vida do processo de desenvolvimento humano, destacando as diferentes fases da vida, bem como a idade e as principais características de 

cada fase, tais como: casamento, migração, trabalho (QUEIROZ, 2008). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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7.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS MAPAS DE REDE SOCIAL 

 

7.1.1 Mapa da Rede Social de Rosa 

 

Mapa da Rede Social 1 – Rosa 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Mapa da Rede Pessoal de Rosa apresenta-se com o quadrante Amizades como o 

mais significativo. Uma amiga fornece apoio financeiro, cuidado com os filhos, problemas de 

saúde, conselhos e consersas. A avó paterna ajuda com os cuidados com os filhos e a vizinha 

com recursos financeiros. Em relação à Família, o pai é a figura a quem se recorre para pedir 
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conselhos e conversar. Nas Relações de trabalho, o patrão fornece ajuda financeira, atráves de 

vales (que são adiantamentos do salário) e apoio no cuidados com o filhos (geralmente esse 

apoio se reveste em ajuda material, fornecendo presentes, materiais escolares, etc.) que,, na 

interpretação de Rosa, acaba contribuindo para a criação de seus filhos. Trata-se de uma rede 

social pequena, o que tende a gerar tensão e sobrecarregar uma amiga. Pela densidade, como é 

reduzida, torna-se ineficaz na resolução de conflitos e não permite haver mudanças.  

A composição da rede social de Rosa está circunscrita a três membros com 

distribuição muito próxima a ela. Nota-se também a instituição Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS), onde ela pode recorrer para buscar trabalho e ajuda para problemas 

de saúde. Essa falta de diversificação de contatos pode gerar menos possibilidades e opções 

para satisfazer suas necessidades e de sua família. Essa proximidade com uma instituição de 

Assistência Social pode fazer funcionar a rede como menos flexível, tornando-se ineficazes 

para gerir problemas do cotidiano, pois, as pessoas acabam tendo uma dependência exagerada 

delas, diminuindo a possibilidade de ampliação de sua rede social.  

Em relação à dispersão, a maioria de seus contatos estão no círculo interno, ou seja, 

são próximos a ela. Essa indicação define a acessibilidade dela aos membros de sua rede e do 

CRAS. Quanto mais próximos, maior é a velocidade de resposta ao seu acionamento em função 

do tempo e do espaço.  

Pelo Mapa da Rede Social de Rosa, observa-se a heterogeneidade de seus membros, 

entre eles: amiga, patrão, avó paterna, pai, vizinha. Estes possuem características 

sociodemográficas diferentes, variando idade, sexo, cultura, nível socioeconomico e diferentes 

espaços de sociabilidades. Entre as funções dessa rede social, percebemos que há a de 

companhia social (amiga), de apoio emocional e de guia cognitivo e de conselhos (pai), de 

regulação social (CRAS) de ajuda na resolução de conflitos, de ajuda material (amiga e vizinha) 

e de serviços (avó paterna. Entretanto, por ser uma rede restrita e muito próxima dela, seu acesso 

a novos contatos foi restrito. 

As propriedades dos laços da rede social de Rosa baseiam-se em laços fortes 

(intensidade), positivos (identificação) e ativos (interação frequente). Quanto maior os 

conteúdos das relações (trabalho, moradia, ajuda nos cuidados, suporte na chegada ao destino, 

indicação para o trabalho), maiores serão os vínculos de reciprocidade, afetivos, de 

reconhecimento mútuo e solidariedade, com sobreposição, sendo possível que um laço tenha 

mais de um conteúdo. Os diferentes elementos da rede agem em diferentes papéis dentro da 

rede. Assim, a rede pessoal significativa de Rosa é restrita e, como os contatos são muito 
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próximos, é de fácil acionamento. A heterogeneidade permite a Rosa compreender as diferenças 

(interseccionalidades) de ser doméstica, migrante e mulher, criando uma consciência de si. 

Na caracterização da rede de Rosa, segundo a literatura, trata-se de uma rede 

seletiva que não se encontra apenas circunscrita no parentesco e na família restrita, já que 

somente o pai foi citado no quadrante família e, segundo ela, a avó paterna se enquadra no 

quadrante amizades. Embora o pai seja a pessoa de referência, existe uma rede construída pelas 

afinidades e não por consaguinidades. Se perguntássemos para Rosa como ela trata as amigas, 

ela dirá que é “como se fosse da família”. Essa característica das redes seletivas se expressa 

pela multiplicidade de relações estabelecidas (parentes distantes, amigas e patrão). Sua 

densidade é baixa, devido os laços fortes se apresentarem como uma minoria no interior da 

rede. Quanto ao conteúdo, observam-se que parentes (embora a avó paterna esteja no quadrante 

das amizades) prestam apoio de conselhos e cuidados com os filhos. Os(as) amigos(as) 

contribuem na socialização, nas conversas, nas trocas de informações, nas cumplicidades, no 

apoio financeiro e nos afetos. Trata-se de uma rede representativa do espaço geográfico urbano 

e com proximidade.  

Ao mostrar-lhe o seu mapa da rede social ela, disse: “Eu não tinha consciência das 

pessoas que me ajudam! Olhando assim, eu percebo que ser empregada doméstica e ter vindo 

embora para cá só foi possível com a ajuda dessas pessoas. Não sabia que podia contar com 

tanta gente!”. 
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7.1.2 Mapa da Rede Social de Violeta 

 

Mapa da Rede Social 2 – Violeta 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A participante Violeta foi a única que levou o filho pequeno, de oito meses para a 

oficina. Segundo ela, não teria com quem deixá-lo. E a partir desse fato, podemos perceber que 

sua rede é significativa no quadrante Família é circunscrita às mulheres. Sogra, mãe e irmã são 

os membros que compõe essa rede. Os tipos de apoio variam, entretanto, os cuidados com os 

filhos aparecem nos três quadrantes: Amizades, Família e Relações Comunitárias. Essa 
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constatação reforça a tese de que as mães se apoiam em uma rede social mais ampla para ajudar 

na criação de seus filhos. 

Igualmente, destacam-se na família a mãe e a irmã, com o suporte financeiro, 

cuidado com filhos, saúde, e conselho. E a irmã, na indicação de trabalho. Em relação ao 

quadrante Amizades, a cunhada ajuda em relação a recursos financeiros, cuidado com os filhos, 

saúde e guia cognitivo de conselhos. Na Comunidade, Violeta recorre à igreja evangélica que 

frequenta para todos os tipos de apoio e suporte social. Quanto à Relação no trabalho, os 

patrões são os preferidos quando o assunto é financeiro, indicação para trabalho e problemas 

com saúde. Percebe-se que Violeta tem uma rede alargada de entreajuda, como bem retratou 

durante as falas na oficina, tendo nos patrões um ponto de apoio, segundo ela, sendo 

considerada como um membro da família. A igreja evangélica é a instituição que aparece como 

espaço social de acesso para resolver conflitos, regulação social e neutralizar desvios de 

comportamentos.  

A distribuição e dispersão da rede de Violeta pode indicar que se trata de uma rede 

nem tão restrita, devido ao caráter heterogêneo, com relação de parentesco próximo (mãe e 

irmã) e tendo, como intermediário, o apoio da sogra, dos patrões e da cunhada. Segundo Moré 

e Crepaldi (2012), as redes de maior efetividade são as de tamanho médio e com diversificada 

qualidade de pessoas e relação. Pelo mapa da rede social de Violeta o quadrante Família é o 

mais significativo, demonstrando a solidariedade e entreajudas familiares, que, segundo 

Vasconcelos (2002), funcionam com base em redes de parentesco que trocam entre si bens e 

serviços. Na realidade, as solidariedades familiares têm uma importância não só na economia 

das famílias, como também nas suas vidas cotidianas e trajetórias sociais. 

Quanto aos laços da rede social de Violeta, têm-se laços fortes (intensidade), 

positivos (identificação), ativos (interação frequente) e multiplexidade (pluralidade de 

conteúdos). Assim, esta rede social pessoal, em um ciclo vital de aquisição familiar, exemplifica 

a relevância das redes para o desenvolvimento dos sujeitos, principalmente no que diz respeito 

ao apoio recebido e percebido sob diferentes conteúdos de apoio social. Em termos de 

sobreposição, é possível que um laço tenha mais de um conteúdo, com diferentes elementos da 

rede agindo em diferentes papéis dentro da rede. 

A rede de Violeta é centrada no parentesco restrito, o que a configura como uma 

rede encapsulada, fechada. Os laços de parentesco com mãe, irmã e sogra que se estabelecem 

são fortes. Nesse tipo de rede, as pessoas não têm amigos, não há trocas, apoio, sociabilidade 

com membros exteriores à rede e que não seja do núcleo familiar. O familismo é forte, com 

altas trocas nos planos materiais (ajuda financeira, indicação para trabalho) e de serviços 
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(cuidados com filhos, conversas) e no campo afetivo e de sociabilidade. O parentesco impõe-

se na totalidade. Uma característica dessa rede de Violeta é que é constituída basicamente por 

mulheres, as quais, geralmente, possuem nível de qualificação formal baixo, empregam-se em 

postos desqualificados, são residentes de zonas rurais ou periurbanas. Sua densidade é baixa já 

que não há relação com indivíduos exteriores, o que lhe confere uma dimensão reduzida. Redes 

desse tipo são bem integradas, com forte interação, fazendo circular a informação, com forte 

presença da dádiva, proporcionando sociabilidades e convívio familiar.  

Ao vizualizar seu mapa, Violeta, ratificou: “A família apoia a gente, a nossa vinda 

para cá, eu tive todo apoio da minha família e hoje eu sei que posso continuar contando com 

eles”. 
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7.1.3 Mapa da Rede Social de Hortência  

 

Mapa da Rede Social 3 – Hortência 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O mapa da rede social de Hortência apresenta diversificados membros 

significativos, em um total de oito pessoas. Entre as pessoas do quadrante Família estão: 

marido, mãe, filha e irmã. Nas Amizades, encontram-se: a vizinha, uma amiga e o pastor da 

igreja. Essa cararcterística pode indicar que o convívio com o pai seja distante e, portanto, ela 

não o considera como da família. Nas Relações comunitárias, aparecem a Igreja evangélica, 

CRAS e a Unidade Básica de Saúde (UBS). Quanto às Relações de trabalho, surgem: a patroa 
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e as colegas de serviço. É a única participante com emprego temporário em um bufett para 

ajudar na renda familiar, durante os finais de semana, trabalhando como garçonete.  

Nas entreajudas percebidas na rede pessoal de Hortência estão entre os membros da 

família o marido e a filha, que contribuem com ajuda financeira, cuidado com os filhos e 

assuntos relacionados à saúde. A mãe ajuda com dinheiro, indicação de trabalho e guia 

cognitivo de conselhos e conversas. Á irmã, recorre-se quando precisa de indicação de trabalho 

e conselhos. A figura do pastor com ajuda financeira, o que é um traço peculiar da rede pessoal 

de Hortência. Igualmente, a amiga é acionada para assuntos financeiros. Cabe à vizinha a 

indicação para algum trabalho e cuidados com filhos(as). 

Nas relações comunitárias, surgiram a igreja evangélica como indicadora de 

trabalho, guia congnitivo de conselhos e conversa e ajuda financeira. Importante notar que a 

igreja foi vista tanto como muito próxima quanto muito distante. Hortência avalia seu apoio 

pela igreja a depender de suas necessidades e, nesse caso, quando lhe é pertinente em situação 

de agravo financeiro, mais do que em pedido de conselhos. Nas relações de trabalho, a patroa 

figurou-se como entreajuda financeira e indicação de trabalho. Isto reforça a tese “das amigas 

da patroa”, com as patroas movendo essas redes de indicação e confiança do trabalho 

doméstico. As colegas de serviço são os grupos de domésticas, em que se negociam as regras 

do jogo do trabalho atráves de informação, conselhos e conversas. Dado peculiar é o emprego 

temporário que ela mantém durante os finais de semana, trabalhando como garçonete em um 

bufett. Isso garante uma renda extra e indicação para outros empregos, mas acaba por confiná-

la ao trabalho doméstico.  

O CRAS, como política pública, é acionado como mais próximo para problemas de 

saúde e pouco próximo para ajuda financeira, indicação de trabalho e cuidados com fihos. A 

UBS tem proximidade em relação problemas de saúde e distância em ajuda com cuidados com 

filhos. Portanto, na rede pessoal de Hortência, revelaram-se ajudas de serviços das agências 

sociais governamentais para suprir o bem-estar de sua família. 

Quanto às características estruturais do mapa da rede social de Hortência, cabe 

destacar o tamanho: quatro membros do núcleo íntimo e familiar. Há baixa densidade entre os 

quadrantes, podendo não ser efetiva em função de que já se tem muitas pessoas próximas e 

deixando “o outro” a cargo de resolver algum problema. Verifica-se uma rede restrita à família, 

de fácil acionamento e com forte presença feminina. Quanto à sobreposição, é possível que um 

laço tenha mais de um conteúdo. Os diferentes elementos da rede agem em diferentes papéis 

dentro da rede. 
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A rede de Hortência configura-se como uma rede marcada pelas relações de 

parentesco e aberta para uma ampla variedade de relações, sobretudo, amizades. Esta rede conta 

com uma variedade de contatos, do tipo com quem se passa pouco tempo (como o pastor) que, 

no entanto, não deixam de ser importantes. Os laços de sociabilidade (festas, cultos, encontros, 

etc.) podem não configurar uma presença forte, mas, têm valor expressivo pelas amizades. 

Esses laços fracos desempenham papel instrumental na busca por trabalho, cuidados com a 

saúde e bens materiais. Portanto, sua dimensão e densidade são elevadas. Observa-se que, na 

rede de Hortência, há ligações fortes e fracas com algumas instituições, como o CRAS, UBS e 

Igreja devido à sua trajetória pessoal e profissional, que é uma característica das redes abertas, 

o que faz com que se amplie sua rede de conhecimentos, assentadas no meio urbano e com 

relação de proximidade. 

Ao vizualizar seu mapa de rede social, Hortência, admirada, disse: “Essas pessoas 

a gente convive o dia inteiro e nem pensa que elas é que são importantes para gente, muito bom 

saber e ver quem são elas!”. 
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7.1.4 Mapa da Rede Social de Margarida 

 

Mapa da Rede Social 4 – Margarida 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A fim de proporcionar visualização e entendimento das relações de Margarida, 

discutimos o Mapa de sua Rede Social pessoal. O que nos chama atenção é a dispersão tanto 

no quesito próximo quanto distante. Nas suas relações próximas, constatam-se a presença do 

marido e do filho no quadrante Família e de amiga no quadrante Amizades. Nas Relações 

Comunitárias, destaca-se o CRAS. Em relação à proximidade, a irmã no quadrante Família e 

um conhecido do quadrante Relações de trabalho que se distinguem quanto à pouca interação 

e sendo pessoas com “quem se pode contar”.  
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Quanto aos conteúdos de sua rede social Margarida, conta com o filho para ajuda 

financeira e com o marido para cuidado com os filhos. E a irmã, embora tenha laços passivos 

de pouca interação, é vista como alguém a quem pedir alguma ajuda financeira, evidenciando 

grau de intimidade tênue. Tem na amiga um guia cognitivo de conselhos e conversa, exercendo 

a função de apoio emocional. Entretanto, a rede de Margarida é restrita, indicando fragilidade 

e pouca dispersão. Isto a sobregarrega já que tem reduzida rede de apoio social para sustentação 

efetiva e estrutural.  

O tamanho da rede de Margarida gira em torno de três pessoas. Na visão de Moré 

e Crepaldi (2012), redes muito pequenas são menos efetivas em situações de sobrecarga ou 

tensão de longa duração. Margarida tenta, na verdade, evitar recorrer aos contatos com a 

finalidade de poupá-los. A densidade da rede é baixa, no entanto, por ser maior entre o marido 

e o filho numa rede de parentesco, ela é considerada maior. Há pouca homogeneidade de 

membros na rede de Margarida, impossibilitando trocas ou evidências de tensões.  

As propriedades dos laços da rede social de Margarida baseiam-se em laços fortes 

(intensidade), positivos (identificação), ativos (frequência) e passivos (interação regular). 

Quanto à sobreposição, é possível que um laço tenha mais de um conteúdo, como a instituição 

CRAS, que fornece apoio financeiro e guia cognitivo de conselhos e conversas. Os diferentes 

elementos da rede não agem em diferentes papéis. Todos apresentam função de ajudas bem 

definidas, segundo Margarida. Assim, a rede pessoal significativa de Margarida é restrita e 

como os três contatos são muito próximos, é de fácil acionamento, circunscrita no seu círculo 

familiar. Acreditamos que a rede pessoal significativa dela será eficaz se existir uma estrutura 

de apoio sólida que a auxilie, proporcionando-lhes segurança nas suas ações e decisões. 

A rede de Margarida é voltada para as relações de parentesco, rede encapsulada. 

Desse modo, ela estabelece no seu interior laços fortes com o filho e o marido e laços fracos 

com a irmã. A presença de um conhecido para indicar trabalho é característico dessa rede, já 

que as pessoas não têm muitos amigos. A única amiga que ela relatou funciona mais no plano 

afetivo de conversas e conselhos. Sua relação com os membros familiares acabam por a isentar 

de relações exteriores ao parentesco. De acordo com Portugal (2014), redes de pequenas 

dimensões e baixa densidade são orientadas para a relação intergeracional, que acabam tendo a 

maioria dos apoios necessários. A rede de Margarida tem três membros no quadrante Família, 

sendo que dois com laços fortes, intergeracional (filho) e a irmã com laços fracos, a quem 

serecorre para apoio financeiro.  
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Ao vislumbrar seu mapa da rede social, taxativamente, disse: “A gente só vive no 

meio de gente que não tem tempo, a gente não tem tempo de construir amizades... Não fiz 

amizades nenhuma, não dava! Agora, vendo esse mapa, eu vejo que sou muito sozinha, né?”. 

 

7.1.5 Mapa da Rede Social de Magnólia 

 

Mapa da Rede Social 5 – Magnólia 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O mapa de rede social de Magnólia é bem expressivo no quandrante Família. 

Observamos que o filho, a filha e o marido são as pessoas significativas com quem ela pode 

contar para: apoio financeiro, resolver problemas de saúde, cuidado com os filhos e guia 
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cognitivo de conselhos. Assim, temos uma rede de interação em que os indivíduos interagem 

com base em uma rotina. Magnólia conta ainda com a mãe para ajudar nos cuidados com o 

filho e em caso de problemas de saúde. Há também a sogra, a quem ela muito ouve para pedir 

ajuda para tomar algumas decisões e conselhos. Esse tipo de rede é visto pela literatura como 

uma rede interativa. Seus indivíduos interagem com base em uma certa rotina. Há a presença 

de laços fortes na obtenção de bem-estar, afetividade, tratando-se de uma rede autoprotetiva. A 

rede pessoal de Magnólia é bem diversificada, demonstrando certa dispersão. Isto a isenta de 

uma sobrecarga pois sua rede de apoio social é efetiva e estruturada na família. 

No quadrante Amizades, encontram-se uma amiga, a quem recorre para pedir 

conselhos e indicação para o trabalho, e a vizinha, para cuidados com filhos e quando tem algum 

problema de saúde. A rede de Magnólia configura-se como uma rede de troca, cujos indivíduos 

têm probabilidade de trocas elevadas, com maior possibilidade de interações. Mas quando 

considera-se a formação e manutenção da rede de Magnólia, observa-se que a mulher é a maior 

responsável pela rede social. Quanto às características dos laços da rede de Magnólia, chama 

atenção a intensidade (maior parte dos contatos no círculo interno), a identificação (positivos) 

e ativo (frequencia), e os tipos de funções. Quanto mais próximos de Magnólia, maiores são os 

tipos de apoio recebidos por ela.  

O apoio institucional apareceu nas Relações Comunitárias, com a igreja 

evangélica como guia congnitivo de conselhos e conversas. Essa característica é apontada pela 

literatura sobre redes: quanto mais fechadas as redes e circunscritas à família, mais forte é o 

apoio institucional do campo da religião. Quanto ao papel do Estado, ela diz contar com a UBS 

do bairro para problemas de saúde unicamente. Embora tenham apontado poucos contatos de 

amizade, esta rede faz referência a vínculos na comunidade. 

Finalizando, nas Relações de Trabalho, Magnólia apontou forte vínculo com 

colegas de serviço, sobretudo para indicação de trabalho, conselhos e conversas. Isto sinaliza 

que Magnólia é membro de uma rede de domésticas e que essa rede é eficiente na capacidade 

de dar resposta a diferentes expectativas e necessidades. Nesse rol, há também a relação com a 

patroa que ela classificou no circuito externo, embora recorra a ela para indicar trabalho e para 

ajuda financeira. Esse dado pode indicar que Magnólia não vê a patroa como pessoa 

significativa de sua rede, já que sua rede é puramente afetiva e ela consegue distinguir a relação 

com a patroa como uma relação econômica e trabalhista.  

A rede de Magnólia expressa-se como rede aberta, marcada pelo familismo e pelo 

parentesco restrito, entretanto aberta às relações fortes e fracas com amizades, de trabalho e 

comunitárias. Observamos laços fortes com o filho, a filha e o marido, e laços fracos com a mãe 
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e a sogra. Nota-se que parentes são os principais mantenedores dos apoios materiais e dos 

afetos, embora, nas redes abertas, a disponibilidade de pontos de apoio material e emocianal 

seja alargada. No quadrante amizades, notou-se laços fortes são com a vizinha e os laços fracos 

com a amiga. Com a vizinha mantém apoio nos serviços de cuidados com os filhos e de saúde. 

Com a amiga, os apoios recebidos são os de guia cognitivo de conselhos e conversas e indicação 

para o trabalho. Isto faz com que Magnólia tenha uma rede de acessos mais vasta e com 

diferentes apoios recebidos e percebidos. Trata-se de uma rede próxima e urbana. 

A rede pessoal significativa de Magnólia é composta por oito membros e dois 

apoios institucionais, de fácil acionamento, restrita à família. Ao enxergar seu mapa da sua rede 

social, disse-nos: “Tem que saber dá valor a família e aos amigos, né?”.  
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7.1.6 Mapa da Rede Social de Íris 

 

Mapa da Rede Social 6 – Íris 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O mapa de rede social de Íris é peculiar no conjunto analisado, por representar a 

rede pessoal de uma pessoa solteira. Ao visualizar esse mapa, percebe-se a concentração da 

maioria dos seus contatos no círculo intermediário. No quadrante Família, na composição e 

distribuição dos elementos significativos, aparecem apenas a mãe e a irmã. Os tipos de apoio 

recebido por ela são: a mãe, na ajuda financeira, e a irmã, com indicação para o trabalho e ajuda 

financeira. Essa rede também se configurou em uma rede de interação, cujos membros 
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procuram autoproteção, os laços são ativos, com forte carga afetiva. O que nos chama atenção 

é que por ser jovem, seu vínculo familiar se dá somente entre as mulheres mais próximas.  

A densidade da rede de Íris representa forte influência da qualidade das relações 

entre seus membros que estão muito próximos. É composta por apenas três membros, colegas 

de serviço e patrões (Relações de Trabalho). Essa distribuição pode indicar auxílio da 

migração e uma melhor adaptação. A dispersão da rede de Íris se estabelece entre o círculo 

interno e intermediário, o que a torna uma rede calcada na família e no trabalho.  

No quadrante relações com Sistema de Saúde e Agências Sociais, chamam atenção 

nessa rede os apoios institucionais do CRAS e da UBS nos apoios recebidos para problemas de 

saúde e agenciamento de empregos com a indicação para trabalho (Relações Comunitárias). 

Isto indica que há uma resistência de adaptação ao lugar de destino, tornando a rede de Íris 

restrita à família, amigos e apoiando-se em serviços especializados de saúde e sociais. De 

maneira negativa, a falta de pertencimento contribui para estabelecer uma relação positiva com 

o local de destino. Uma rede muito fechada no círculo familiar e afetivo acaba tornando Íris 

muito dependente, consequentemente, tendo dependência exagerada delas, enfraquecendo a 

ampliação de sua rede social e acesso a novos contatos.  

Assim, a rede mínima de Íris pode indicar menos efetividade em situação de tensão 

(saudades, falta de adaptação, falta de convivência, preocupação, etc.) e sobrecarga por muito 

tempo, devido a ela ser restrita, de fácil acionamento e fechada. Segundo a literatura, as redes 

muito localizadas são menos flexíveis e efetivas e geram menos opções de apoio e de 

sociabilidade que as redes de distribuição mais ampla. 

Na análise dessa rede, a contribuição dos membros do gênero feminino ligados por 

consanguinidade evidencia as influências culturais e hierárquicas, em que o apoio recebido e 

percebido está voltado para a rede de sociabilidade da família, por meio da confiança entre 

mulheres. Como seria de esperar, são as pessoas com quem estabelece uma relação de maior 

intimidade, as que assumem mais funções. 

Verifica-se, na rede de Íris, uma rede afínica que não é estruturada na família. Os 

laços fortes dessa rede se estabelecem no trabalho. Quando se analisa pelas relações de trabalho, 

segundo Portugal (2014), “o que prevalece não é o laço de consanguinidade, mas o laço de 

afinidade”. Aqui, representado pelos colegas de trabalho e os patrões. Em relação aos 

conteúdos, os apoios recebidos em relação à família são reduzidos, o contato, igualmente, 

menor, fazendo com que o apoio familiar seja limitado. A rede de Íris é dispersa, tem poucos 

membros e, mesmo mantendo laços fortes com colegas de trabalho e com os patrões, o apoio 

no plano afetivo não se traduz em eficiência, tornando-a isolada emocionalmente. Portanto, 
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nessa rede, observamos uma densidade e dimensão bem reduzidas, já que Íris não tem nem 

“meia dúzia de amigos”, como costumam dizer pessoas para descreverem suas redes. A rede 

dela é ancorada na amiga que contribui com o apoio na indicação de trabalho. Também, nessa 

rede, o trabalho (colegas de serviço, patrões, agência de emprego) é marcante, talvez por ter 

migrado sozinha, a possibilidade de se manter a fez construir sua rede calcada nele. Dessa 

forma, sua rede é orientada para o plano instrumental. 

Quando interrogada sobre a ação de dar e receber, fica claro na sua narrativa a 

ausência de reciprocidade: “Nesse momento, eu pouco posso ajudar... Eu preciso é que os outros 

me ajudem”. 

 

7.2 “POR DENTRO DA REDE”: CONSIDERAÇÕES SOBRE OS MAPAS 

 

Apresento a seguir, no Quadro 8 alguns elementos de auxílio, para melhor 

configuração dos conceitos e categorias. Em seguida, um resumo e algumas notas conclusivas: 

 

Quadro 8 – Sistemas de categorias que organizam os temas com suas respectivas 

subcategorias 

Categoria/Fenômeno 
 

Subcategorias 

Apoio 

Mudança 

Dádiva 

Reciprocidade 

Configuração familiar 

Família 

Estrutura 

Valores 

Emprego Trabalho doméstico 

Adaptar-se ao lugar Rede social 

Sendo acolhida 

Recebendo apoio 
Encontrando a rede social 

Inserção social 

Tecendo redes  

Gênero 

Criando novas redes sociais 

Encontros Mantendo as redes sociais 

Motivos 

Decisão 

Expectativas 

Processo de migração 

Suporte social 
Relações sócio comunitárias e 

institucionais 

Fonte: Dados da pesquisa (2018).  
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Os resultados revelaram a configuração familiar e a rede pessoal significativa social 

das domésticas migrantes que foram produzidos pelo Mapa de Redes, por sua vez, co-

construído com elas. As narrativas eram recortadas e agrupadas aos dados obtidos nos Mapas 

de Redes, que, à luz do aporte teórico desta pesquisa, com base no modelo e teoria de Sluzki 

(1997), formaram as categorias que nomearam as peculiaridades de todo processo. Para o 

referido autor, a definição da rede social é “nicho interpessoal da pessoa”, indicando que a rede 

coopera de forma substancial para o autorreconhecimento e para a autoimagem do indivíduo. 

O autor acrescenta ainda que: “a rede pessoal social é a soma de todas as pessoas que o 

indivíduo percebe ou sente como significativas ou diferentes do universo relacional no qual está 

inserido” (SLUZKI, 1997, p. 42). 

Como vimos, as redes construídas são basicamente compostas pelo núcleo familiar, 

no caso de origem rural. As entrevistadas relataram que, durante o processo migratório, 

sofreram influência da rede social, principalmente da família. Constatamos que a morfologia 

dessa redes apresentaram: duas redes encapsuladas, duas redes abertas, uma rede seletiva e uma 

afínica. Portugal (2014) chama a atenção para os diferentes tipos de redes e que não existe um 

tipo ideal, sendo a rede de cada indivíduo entrecruzada por elementos e trajetórias 

diversificados. Nesta análise, o tipo de rede de Íris é diferenciado em relação aos demais, pela 

centralidade do trabalho. Outra diferenciação se deu nas redes abertas que seriam, pela literatura 

especializada, composta basicamente do sexo masculino92. Encontramos, neste estudo, redes 

abertas do sexo feminino.  

Em relação às subcategorias apresentadas, percebeu-se que os apoios se configuram 

em ajudas, dádivas, reciprocidade, como forma de sentimentos de gratidão e valores. A 

configuração familiar é bem heterogênea de modo que não há um só tipo de organização 

familiar. Mas chama a atenção a dimensão de gênero, pela presença acentuada das mulheres na 

tecitura dessas redes. O trabalho apresenta-se como categoria fundamental para analisar essas 

redes pessoais e as figuras de patrões e das colegas de serviço estiverem presente na maioria 

dos mapas.  

O apoio recebido e o percebido é a garantia de se inserir em uma rede e participar 

da sua formação, manutenção e configuração. A ênfase no aspecto financeiro ocorreu na 

maioria dos mapas, sendo apresentado como o tipo de ajuda mais comum entre parentes e 

pessoas mais próximas. Como a migração resulta em uma reorganização qualitativa, tanto em 

                                                 
92 Como evidenciou Portugal (2014) em seu estudo sobre redes sociais em Portugal. 
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nível psicológico, quanto comportamental, neste processo, algumas mulheres abordadas na 

pesquisa precisaram de ajuda familiar para julgarem se a migração era viável para, então, 

criarem seu projeto migratório. São essas experiências anteriores, quando positivas, que 

contribuem para manter o capital migratório e obter sucesso.  

Quanto aos suportes sociais, observamos o acesso aos sistemas de saúde e serviços 

sociais, nas relações comunitárias, com grande importância para as domésticas. De fato, Sluzki 

(1997) salienta a participação em organizações sociais mostrando como oportuniza o reforço 

das relações entre as pessoas e que o estabelecimento de contatos permite a partilha de 

acontecimentos de vida, o que gera sentimentos de elevada satisfação, pelo reconhecimento e 

sustentação mútua. 

Deparamo-nos com relatos e conteúdos que corroboraram com os objetivos deste 

estudo. Estas redes possuem características de serem: restritas, fechadas com fortes laços de 

identificação, pertença e rápido acionamento. Portanto, selecionei alguns aspectos dessas redes 

de maneira a reafirmar a estrutura, as dinâmicas e a sua morfologia, no capítulo seguinte. 
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8 CAPÍTULO 6: “DA FORMA AO CONTEÚDO”: FORMAÇÃO E SOCIOGRAMA DO 

SISTEMA MIGRATÓRIO DAS DOMÉSTICAS 

 

Neste capítulo, o foco é posto na configuração visual das relações das domésticas 

migrantes, através do auxílio do software Gephi 0.9.2. A elaboração dos grafos baseou-se na 

preparação dos dados referentes aos nós e as relações entre si. As medidas utilizadas pela 

Análise de Redes Sociais são diversas e aplicadas segundo o propósito do estudo e das 

características da rede que se pretende analisar, neste caso, após as entrevistas em 

profundidades e o questionário “gerador de nomes”. Assim, tem-se a rede de domésticas dos 

municípios mineiros de Mirabela e São Francisco para a capital de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, e as capitais São Paulo e Brasília. 

Nesses casos, procuramos evidenciar alguns parâmetros estruturais que 

possibilitassem a compreensão e a análise objetiva dos circuitos migratórios inseridos em rede. 

Como aponta Braga e Fazito (2010), a análise estrutural privilegia as relações entre posições 

no sistema, e não o conteúdo dessas posições. Desse modo, diferentes atores podem, 

eventualmente, preencher as funções de intermediação. 

Portanto, compreender o papel desempenhado pelos intermediários, na visão de 

Braga e Fazito (2010), e sua rede de relações e de como se inserem no sistema social da 

migração é fundamental para o entendimento das tendências e regularidades empíricas que 

sustentam e organizam os deslocamentos. Assim, vislumbramos através de sociogramas, uma 

configuração visual do deslocamento das migrações dessas mulheres.  

Para apresentação e melhor visualização dos dados obtidos na caracterização da 

rede pesquisada, elaborei a Tabela 7, a seguir, que apresenta os dados sociodemográficos das 

domésticas migrantes entrevistadas e as cidades de origem, destinos migratórios, período 

migratório e a intermediação (nomes dados aos supostos agentes intermediários). 
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Tabela 7 – Dados sociodemográficos das domésticas participantes da pesquisa, Montes Claros-MG, 2017 

Nome** Idade Escolaridade Ocupação 
Munícipio de 

origem 
Cidades de destino Intermediários 

Marinalva 40 anos 
Fundamental 

Incompleto 
Doméstica  Mirabela-MG 

Brasília-DF, São José dos Campos-SP, 

Belo Horizonte 
Mãe, irmãos 

Carmélia 43 anos 
Fundamental 

Incompleto 
Doméstica São Francisco-MG 

Belo Horizonte-MG, Contagem-MG, São 

Paulo-SP 
Mãe, filho e filha 

Cleide 44 anos 
Fundamental 

Incompleto 
Doméstica São Francisco-MG São Paulo-SP Irmão 

Denise 58 anos 
Fundamental 

Incompleto 
Doméstica São Francisco-MG 

Brasília-DF, São Paulo-SP,  

Campinas-SP 
Filhas 

Cecília 50 anos Ensino Médio Doméstica Mirabela-MG 
São Paulo-SP, Nova Serrana-MG, Montes 

Claros-MG 
Esposo 

Amélia 45 anos 
Fundamental 

Incompleto 
Doméstica Mirabela-MG Belo Horizonte-MG, São Paulo-SP Filhos 

** Todos os nomes são fictícios. 

Fonte: Dados do campo, 2018. 
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8.1 SOCIOGRAMA: ESPACIALIZANDO AS REDES DE RELAÇÕES DO SISTEMA 

MIGRATÓRIO FEMININO 

 

Nesta tese, optei por trabalhar com redes em que as relações são dirigidas. Assim, 

será apresentada a direcionabilidade da ligação entre os nós quando esta se fizer necessária para 

a análise. A fim de apresentar o conhecimento de todas as redes, na análise, será considerada 

somente a existência dos vínculos.  

A principal técnica de coleta de dados para o sociograma foi o questionário “gerador 

de nomes”, ao qual se juntam, por vezes, entrevista em profundidade e observação direta para 

subsidiar nas informações que entram na leitura do software. O sociograma gerado pelo Gephi 

é a visualização da rede e trata-se de uma manipulação elementar. O desafio é transpor a rede e 

suas estruturas fundamentais do invisível para o visível. “O olho permite ver esta passagem, 

resta, pois, descrevê-la” (GODECHOT, 2015, p. 272). 

Dentre as características adotadas está a de centralidade, um indicador de 

significância social. Como diz Godechot (2015, p. 277), “à medida que as pessoas centrais 

dispõem rapidamente de informações e dos recursos do grupo e se colocam como intermediárias 

indispensáveis e incontornáveis para os outros membros da rede”. Assim, pode-se dizer que a 

centralidade opera, segundo Bourdieu (1998), como um indicador de capital social. Trata-se do 

resultado do volume global de capital, ou seja, os recursos necessários para alavancar o projeto 

migratório e uma potencialidade, os requisitos mínimos para ser inserida na rede migratória. 

As mulheres abordadas nesta pesquisa migram fazendo parte de um processo social 

coletivo93, de modo que similaridades e familiaridade estendem-se muito além delas. No dizer 

de Tilly (1990, p. 84), “não são os indivíduos que emigraram, mas sim a rede”. 

Metodologicamente operacionalizar esse conceito nas Análises de Redes Sociais consiste em 

proceder a análises correlacionais, ou seja, à medição do grau de associação ou de causalidade 

entre duas ou mais variáveis. 

Para sua operacionalização, Godechot (2015, p. 277) considera a existência de “três 

dimensões importantes à centralidade: o grau (e o número de contatos), a proximidade (o 

inverso da distância média entre um indivíduo e os outros membros da rede) e a 

intermediaridade (a parte dos caminhos mais curtos, passando por um indivíduo)”.  

Para análise e discussão estrutural das redes sociais, recorre-se a Lemieux e Ouimet 

(2012, p. 11) que, de maneira geral, procuram descrevê-las ou explicá-las, e assim, podemos 

                                                 
93 Migração é essencialmente um projeto coletivo. A migração implica forçosamente o deslocamento do indivíduo 

num espaço social e vincula o migrante à coletividade e suas instituições (SAYAD, 1998). 
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afirmar que a análise estrutural diz respeito à forma das relações entre atores sociais. Fusco 

(2007) trata dos laços sociais como conjuntos ordenados de negociações interpessoais, às quais 

as participantes adicionam interesses compartilhados, obrigações, expectativas e normas, que 

são condicionados pela natureza estrutural das relações. Assim, procuro integrar as 

considerações, com base em uma análise estrutural do sistema migratório das redes. 

 

8.2 SISTEMA MIGRATÓRIO: ESTRUTURA DAS REDES SOCIAIS 

 

Para a produção do sociograma da rede das domésticas migrantes, adotamos como 

critérios os nós e as arestas das distribuições que possibilitaram maior clareza à vizualização e 

prosseguir nas interpretações sobre a dinâmica estrutural dessa rede de migrantes como 

referência. Considero que os laços sociais “se distinguem em várias dimensões, dentre as quais 

podemos citar: a força dos laços, o tamanho do grupo no qual eles são encontrados, a densidade 

dos laços numa rede e a centralidade dos atores, a qual indica autoridade e orientações 

relevantes de ação” (FUSCO, 2007, p. 17). 

A rede é um sistema que admite uma representação matemática em um grafo, em 

que os nós (vértices) identificam os elementos do sistema, conectados por links (arestas) que 

representam a relação ou interação entre os objetos (BARRAT; BARTHÉLEMY; 

VESPIGNANI, 2008). Os elementos que compõem um grafo são: os vértices de um grafo, que 

representam os objetos de um sistema e cada aresta, a ligação entre dois destes vértices. Dois 

vértices são chamados de adjacentes ou conectados se estiverem ligados por uma aresta. O 

clique, ou triângulo, caracteriza-se por uma forte coesão estrutural dos vértices. Conforme 

Boccaletti et al. (2006), um clique é um subgrafo completo de três ou mais vértices, em que 

todos os vértices estão conectados. Ele define a intensidade das relações na rede, ou seja, o 

quanto os nós estão íntimos e ligados uns aos outros em relação aos demais nós da rede. 

Cada nó da rede migratória recebeu atributos, ou seja, foram designadas as cidades 

de destino e diferentes pesos de acordo com seu papel na rede. Assim, a primeira cidade foi 

vista como aquela em que a migração foi bem-sucedida, sendo-lhe atribuído peso 2. As demais, 

como intermediárias, com peso 1. Isso possibilitou criar um grau de hierarquização que se 

destaca no sociograma com linhas fortes e direcionadas. Elegi trabalhar com redes em que as 

relações são dirigidas. Assim, é apresentada a direcionabilidade da ligação entre os nós. A fim 

de apresentar o conhecimento de toda a rede, na análise, será considerada somente a existência 

dos vínculos. Utilizamos algumas estatísticas sugeridas pelo Gephi para a análise, dentre elas: 
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 Conexões entre os atores: um caminho ou uma cadeia que compreende mais do que uma 

relação; 

 Posição dos atores: posição num determinado conjunto de atores; 

 Centralidade: permite comparar a posição mais ou menos central dos atores; 

 Intermediaridade: caminho mais curto entre os atores; 

 Grau médio: a média das conexões de cada nó/ator na rede; 

 Grau ponderado médio: similar ao grau médio, mas, para a sua medida, utiliza-se dos 

pesos das arestas em seu algoritmo para então definir o peso dos nós; 

 Diâmetro da rede: maior distância entre dois nós; 

 Densidade da rede: indica o índice de conexões estabelecidas frente as possíveis. 

 

Os grafos direcionados são aqueles em que as arestas possuem direções, conforme 

apresentado na Figura 4, a seguir. As domésticas migrantes ocupam posição de destaque e se 

integram fundamentalmente às cidades de destino, possibilitado pelo bloco estrutural dos 

intermediários (mãe, irmãos, filho/as, esposo), ou seja, que tiveram êxito na migração. 

 

Figura 4 – Sociograma do sistema de migração das domésticas, 2018 

Fonte: Org.: FARIA, Guélmer Júnior Almeida de (2018). 

 

Nesse sociograma, a força das conexões entre os nós, a cor vermelha na linha, 

continua forte simboliza o destino das domésticas. A cor vermelha na linha tracejada indica 
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suas outras experiências de migração. A representação visual mostra as possíveis relações entre 

os atores, posições e o deslocamento. Em relação à conexão, podemos falar em biconexão para 

designar uma cadeia entre dois ou mais caminhos. Brasília é o destino de duas dessas mulheres 

(Denise e Marinalva) e a cidade de São Paulo aparece no trajeto migratório de cinco. Em 

seguida, Belo Horizonte tem três dessa rota. Como uniconexão, designamos um caminho em 

sentido único, no que aparecem: Campinas, São José dos Campos, Nova Serrana e Montes 

Claros. De outra forma, esse grafo não apresenta conexidade forte o que evidencia uma 

desintegração das relações entre os atores. Concordamos com Saquet e Mondardo (2008, p. 

120), que dizem: “a construção dos territórios, na migração, passa por uma dinâmica em redes 

que conectam diferentes nós interligados através dos vínculos e dos contatos estabelecidos”. 

A posição dos atores Carmélia, Denise, Cecília, Amélia e Cleide são dominantes, 

pois estabelecem conexão com o destino final na cidade de São Paulo. De acordo com Soares 

e Fazito (2008), nem sempre o direito de escolha é exercido isoladamente, à revelia da inserção 

social de um indivíduo em sua coletividade. Parece indispensável a compreensão mais precisa 

da organização estrutural das comunidades de migrantes. 

Nesse sentido, temos que São Paulo é uma das cidades mais populosas do país, com 

12,2 milhões de habitantes (IBGE, 2010), exercendo forte influência na busca de trabalho e de 

novas oportunidades. Pelas entrevistas, nota-se que laços interpessoais ligam migrantes do 

Norte de Minas e migrantes anteriores por meio dos vínculos de parentesco, amizade e 

conterraneidade em São Paulo. Esses(as) são representados(as) como agentes intermediários, 

através do que Truzzi (2008, p. 212) definiu como “capital social de solidariedade”, que produz 

sustentação mútua entre integrantes da rede. O capital social de reciprocidade deriva-se das 

relações tecidas externamente à rede, baseadas na influência da morfologia e da disseminação 

da informação. 

A centralidade dos atores foi vista em relação às cidades de destino. A centralidade 

de grau corresponde ao número de interações ou conexões diretas que um elemento estabelece 

com os demais. Ela mede a existência ou não de um ou mais caminhos pelos quais a informação 

pode fluir. O destino com maior número de caminhos possui grande influência na rede. Quanto 

maior o número de caminhos de um ator a outro, maior a probabilidade de transferir e receber 

informações (ANJOS et al., 2015). 

A centralidade de grau (degree centrality) é uma medida que reflete a atividade 

relacional direta (LEMIEUX; OUIMET, 2012). De acordo com o sociograma, o caminho que 

ocupa a posição mais central é aquele que possui o maior número de conexões diretas com os 



206 

nós, a cidade de São Paulo. Nesse caso, devido à dispersão, Campinas, São José dos Campos, 

Nova Serrana, Contagem e Montes Claros são os atores menos centrais da rede.  

A centralidade de proximidade avalia o quão próximo aos demais vértices da rede 

está determinado vértice (GABARDO, 2015). Ela é, portanto, uma medida que leva em 

consideração a distância de um nó aos demais nós da rede, que, por sua vez, possibilita 

identificar os nós mais próximos ou distantes dos demais. A centralidade de proximidade 

(closeness centrality) é uma medida que assenta na distância geodésica, ou seja, no 

cumprimento mais curto que liga dois atores. No grafo, tem-se Montes Claros e Nova Serrana 

como mais próximos. Entretanto, essa medida serve para evidenciar a capacidade de autonomia 

ou de independência dos atores. Os nós mais centrais possuem uma distância menor para 

alcançar os outros nós, ou seja, estão mais próximos aos demais nós da rede. Espera-se que 

quanto maior o valor da centralidade de proximidade, maior a influência deste vértice na rede 

no aspecto de obter e repassar informações aos demais atores da rede. Na verdade, o que 

verificamos é que quanto mais um destino se encontra afastado dos outros, mais autonomia terá 

na sua escolha de ações e de destino final.  

A centralidade de intermediação define o quanto um destino facilita o fluxo de 

informação ao colaborar no estabelecimento de conexões entre quaisquer dois pares de nós da 

rede. Os nós com esta característica são muito influentes na topologia da rede, pois medem o 

quão importante é um destino para ligar duas partes diferentes de uma rede (MORA et al., 

2014). A centralidade de intermediariedade (betweenness) é uma medida da importância da 

posição intermediária ocupada no grafo. Podemos afirmar que Belo Horizonte e Contagem as 

configuram, logo diferem de São Paulo e Brasília. A hipótese é de que quanto mais um destino 

se encontra na posição intermediária, mais se encontra numa situação em que os atores têm de 

passar por ele para chegar aos outros destinos, logo, maior capacidade de controle da circulação 

da informação entre os atores. 

A densidade de um grafo é a razão entre as relações existentes e as relações 

possíveis, como afirmam Lemieux e Ouimet (2012). Esse número varia em função da 

orientação das relações. O cálculo das relações é feito tendo em conta: 

 

N = número dos destinos 

N x (N – 1) 

2 

 

Ou seja, para o grafo temos: 
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7 x (7 – 1) = 7 x 6 = 42 = 21 relações orientadas possíveis 

                                      2             2         2 

 

O grafo desta rede apresenta uma densidade de 0,082, significando que sua 

densidade apresenta um índice baixo de interconexões, uma vez que quanto mais próximo de 1 

uma rede estiver, mais completa ela é, apresentando conexão entre todos os seus elementos. 

Notadamente, pela literatura sobre “o mundo pequeno”, as redes se ligam por um número 

pequeno de atores centrais. A existência de conectividade já promove pontes entre redes 

densamente conectadas, o que não foi possível verificar essa rede. 

Desse modo, em nosso grafo, foi possível verificar a presença de buracos 

estruturais. Como se refere Burt (1992), os buracos estruturais não existem nos grupos em que 

predominam laços fortes, sendo encontrado naquelas com laços fracos, igualmente numerosos 

nos grupos de fraca densidade em que se verifica a ausência de conexões diretas em vários pares 

de atores. Portanto, a topologia da rede analisada evidencia como esse sistema migratório 

consiste em ausência de relações. Assim, não há relação orientada entre os membros, embora, 

cinco membros direcionaram e ampliaram seu destino na rede para São Paulo. Por outro lado, 

esse fenômeno condiciona a circularidade dessas domésticas migrantes em diferentes espaços.  

O diâmetro caracteriza o tamanho da rede, identificado pelo maior dos menores 

caminhos entre qualquer par de vértices de um grafo. De acordo com Anjos et al. (2015), a 

densidade é uma medida que indica coesão (conectividade) entre os atores da rede e mede a 

proporção entre as relações atuais da rede e as possíveis, ou seja, avalia o número máximo de 

relações possíveis entre os atores. O resultado pode variar de 0 a 1, em que zero (0) significa 

ausência de relações entre os atores, e um (1), que a rede de relações está completa.  

Quanto ao diâmetro da rede, foi de 1. Ponderamos que esse número é o mais citado 

pelos analistas de redes sociais em seus trabalhos, em função da referida teoria do “mundo 

pequeno”, que preconiza que todos os indivíduos do planeta estariam conectados por, no 

máximo, seis graus de separação. Observa-se que, na migração interna e nas redes de trocas 

desse sociograma, quaisquer das migrantes poderiam acessar qualquer outro destino entre os 

estados de Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal, valendo-se dos fluxos já existentes entre 

outros dois destinos. O que esse grafo indica é um padrão de mobilidade do segmento feminino 

direcionado para Belo Horizonte, Brasília e São Paulo de forma mais compacta.  

A construção das redes na migração como aponta Saquet e Mondardo (2008):  
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Está na base da conexão entre territórios, sobretudo entre os de origem e os de 

destino: isso possibilita a produção de territórios em rede na mobilidade 

espacial. A abordagem do território em rede é construída a partir das relações 

sociais que, produzidas no interior do processo migratório, estão vinculadas 

não só ao território, mas também ao peso heurístico que é conferido às relações 

sociais entre migrantes e não-migrantes, às interações, comunicações e 

informações que criam os trunfos territoriais (SAQUET, MONDARDO, 

2008, p. 126). 

 

O conceito de clusterização ou transitividade de um grafo refere-se à tendência 

observada em muitas redes naturais para formação de cliques nas vizinhanças de qualquer 

vértice. Em termos de topologia de rede, transitividade significa a presença de um número 

elevado de triângulos, conjuntos de três ou mais vértices (BARRAT; BARTHÉLEMY; 

VESPIGNANI, 2008). Pelo grafo, o destino São Paulo revelou-se como um conjunto de nós 

que apresentam maior interação entre eles em comparação com o restante dos grupos, 

resultando em partes do grafo mais denso, formando subgrupos coesos. Quanto maior o número 

de cliques em uma rede, mais intensas são as relações existentes entre os grupos de atores. 

Na opinião de Portes (1999, p. 19), “quanto maiores forem a densidade e a 

sobreposição de relações das redes envolvidas, e quanto menos central for a posição de um 

membro em dívida, maior será a confiança no seu cumprimento das expectativas de 

reciprocidade”. Ou seja, esse grupo de domésticas não forma um grupo coeso, o que aumenta 

as possibilidades de trocas e solidariedades impondo-lhes limites bem definidos.  

A visualização do sociograma, com base em orientações de grafos, mostra a 

existência de grau médio de 1,071, o que significa dizer que a média de conexões de cada ator 

é de aproximadamente 4 (quatro) vértices. O grau médio do grafo indica São Paulo, Brasília e 

Belo Horizonte como os nós com maior número de conexões. Assim, podemos destacar no 

grafo: Carmélia e Amélia com arestas dirigidas para Belo Horizonte; Marinalva e Denise 

orientadas para Brasília; e Cecília e Cleide para São Paulo. 

O grau médio ponderado foi de 1,5, que representa o número médio de transações 

ocorridas entre todos os arcos relativos de relações (aresta) que o nó tem, independentemente 

se é uma relação de entrada ou de saída, revelando os nós que as redes possuem. É calculado 

considerando a média do peso das arestas, incidindo sobre todos os nós da rede. Portanto, os 

resultados permitem concluir que as análises dos graus demonstram a força dos 

relacionamentos. Pelo sociograma, há relação entre seis vértices. Sendo que Cleide segue 

isolada, pois seu laço é apenas com a cidade de São Paulo. 

Entre os resultados mais importantes aqui discutidos, destaco o fato de que as 

migrantes internas têm ampliado sua participação relativa na mobilidade intraestadual. 
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Evidentemente, o que se nota é que através das medidas descritivas da estrutura de relações 

dessas domésticas migrantes, a mobilidade intraestadual, embora pequena, é muito significativa 

e vem contribuindo para a seletividade migratória dos locais de destino dessas domésticas 

migrantes. Como vimos no capítulo anterior as redes sociais constituem a possibilidade de 

apreender o “contexto social” das migrantes através das diversas interações entre migrantes e 

não-migrantes que possibilitam a criação de estruturas, papéis e posições de rede, como se vê 

aqui, que determinam as oportunidades (probabilidades) e regularidades do processo de migrar 

(FAZITO, 2002). 

Todas as medidas aqui apresentadas preencheram o fato de que essa rede migratória 

vem alargando a quantidade de ligações entre os lugares, e confirmando São Paulo e Belo 

Horizonte apesar da sua importância como posição intermediária como destino final dessas 

domésticas. Corrobora-se, então, para que os fatores de atração entre os espaços e lugares 

tornem-se acessíveis a todas. Destaco que a densidade da relação, o aumento do capital social 

de solidariedade e reciprocidade presentes nos laços entre as cidades e a ampliação das 

variações de diferentes lugares como preponderantes dos laços prévios na escolha do destino 

final. 
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TERCEIRA PARTE: CONTEÚDO DAS REDES DE RELAÇÕES SOCIAIS 

 

9 CAPÍTULO 7: “ENTRE AS NORMAS DA FORMA!”: ESPECIFICIDADES DAS 

REDES DE RELAÇÕES SOCIAIS DAS DOMÉSTICAS 

 

Seguindo as pistas que a representação visual apontou, baseado nas entrevistas em 

profundidade e nos referenciais teóricos, analiso os conteúdos, os recursos e as normas que 

circulam nas redes sociais. Segundo Portugal (2007), as normas dizem aos indivíduos como 

devem se comportar e o que devem esperar dos outros. As normas reduzem a incerteza e 

contribuem para definir “como devem ser as coisas” num determinado grupo. 

Essas relações são possíveis através dos laços estabelecidos nas conexões. Portugal 

(2014) diz que os laços – as relações entre os nós da rede – têm características muito diferentes, 

consoante falamos da rede de parentesco, de afinidades ou de conhecimentos. Portanto, 

estabelecer padrões de interação entre diferentes intermediários do processo migratório das 

mulheres é caracterizar os diferentes laços que formam as redes. E os conteúdos dessa relação 

constituem elementos de uma discussão fundamental para compreender o processo. Assim 

sendo, ressaltamos a contribuição de Mauss (1974) quando reforça a compreensão da vida 

social como um sistema de relações, em seus estudos sobre sociedades arcaicas, analisando pela 

primeira vez como o social emerge no sistema, cujas partes podemos desdobrar em conexões, 

equivalências, solidariedades e reciprocidade. 

Outra contribuição para a compreensão dos conteúdos circulantes nas redes está em 

Elias (1994), quando propõe conceitos de dependência, interdependência, redes de funções, 

contexto social e estrutura, com a finalidade de demonstrar que as ideias de indivíduo e 

sociedade são estreitamente articuladas por um processo interativo mais amplo. A noção de 

habitus de Pierre Bourdieu (1990, p. 26) “como um sistema de esquemas adquiridos que 

funciona no nível prático como categorias de percepção e apreciação, ou como princípios de 

classificação e simultaneamente como princípios organizadores da ação, na sua verdade de 

operador prático de construção de objetos”, permitiu observar as regularidades das condutas e 

das normas, esquemas que prevê determinados comportamentos para determinadas 

circunstâncias. 

Analisaremos os conteúdos e discutiremos as normas, as obrigações, a 

reciprocidade, a dependência, os laços, as funções das redes pessoais significativas das 

migrantes, com base nas entrevistas em profundidades das duas redes abordadas nesta pesquisa, 
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que são: do bairro Village do Lago I, de Montes Claros, e a de mulheres de dois munícipios 

vizinhos da cidade de Montes Claros/MG. 

 

9.1 “FAZ UM FAVOR! POR FAVOR?”94: NORMAS DAS REDES SOCIAIS 

 

Nas duas redes analisadas nesta pesquisa, percebemos um modo peculiar de 

circulação de bens e serviços atrelados pelos laços sociais (normas, conteúdos e recursos). Nas 

seções anteriores, demonstramos como as redes de relações sociais são primordiais no cotidiano 

das domésticas migrantes e como no seu interior circulam inúmeros recursos, apoios, afetos, 

bens e serviços. Para Ratton (2017, p. 124) “as normas não pairam sobre os indivíduos, mas 

estão materializadas nas ações, sanções, gestos de aprovação e desaprovação dos indivíduos 

concretos que formam o ‘ambiente’ dos outros indivíduos”. As normas existem para reproduzir 

comportamentos esperados e aceitáveis, embora, se faça mais pela via punitiva. Acrescento que 

pela via positiva do “exemplo a ser seguido”, poderia contribuir para as relações. 

Segundo classificação proposta por Therborn (2002), as normas podem ser 

divididas em três tipos principais: constitutivas, reguladoras e distributivas. Abaixo, o Quadro 

9 traz uma síntese das normas. 

 

Quadro 9 – Síntese das Normas proposta por Therborn (2002) 

Normas Características 
Dinâmicas esperada 

Constitutivas 
Definem o sistema de ação e a 

pertença do ator a esse sistema. 

Pertença ao grupo; 

Conduta “comportar-se”. 

Reguladoras 
Regem as contribuições esperadas do 

ator para o sistema. 

Contribuição esperada; 

Tendem a obter reações mais 

violentas pela sua violação. 

Distributivas 
Definem como devem ser distribuídas 

as recompensas, custos e riscos. 

Recompensa adequada; 

Atribuição do estatuto do interior 

do sistema social. 

Fonte: Adaptado de Portugal (2014). 

 

Vimos, pelas dinâmicas das duas redes do circuito migratório, quem ajuda quem e 

como o faz. Nesse momento, buscamos compreender o porquê. Por que uma pessoa ajuda a 

                                                 
94 No Brasil, a expressão é “Faz favor!”. Pode ser vista como atrelada ao sistema de clientelismo e paternalismo 

da sociedade brasileira. Sabourin (2011, p. 15) analisou o “clientelismo como uma estrutura de redistribuição, ou 

seja, de reciprocidade centralizada em torno de um centro, dispondo de uma capacidade de acúmulo (graças a 

cobranças, tributos, desvios etc.) que garante uma autoridade, um poder econômico e de prestígio sobre os 

beneficiários dos seus favores”. Essa expressão foi inspirada no artigo seminal de Göran Therborn, “Back to 

Norms! On the Scope and Dynamics of Norms and Normative Action”. 
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outra e recebe ajuda? Quem são os atores dos processos migratórios que atuam como doadores 

e receptores? Quais os laços de suporte para a migração dessas mulheres? As histórias de vida, 

os cursos de vida e as trajetórias de vida, apontam respostas para estas indagações.  

Na rede do bairro Village do Lago I, de Montes Claros, percebeu-se que os laços 

de parentesco e amizades são preponderantes. As relações de parentesco, segundo Portugal 

(2014, p. 207), constituem “os laços mais ativos das redes sociais e do sistema de dádiva: é 

através deles que se estabelecem os fluxos mais intensos de apoio entreajuda; é no interior da 

rede de parentesco que se constroem os laços mais fortes”. Isso igualmente, na rede de mulheres 

migrantes das cidades vizinhas e com experiências migratórias mais alargadas.  

Portanto, as normas constitutivas dessas redes estão ancoradas no sentimento de 

pertença ao grupo, por serem domésticas, mulheres e migrantes. E as normas reguladoras dizem 

respeito à contribuição esperada, seja pela informação, ajuda na recepção, adaptação no destino, 

indicação de trabalho, etc. Já as normas distributivas são definas pelas recompensas adequadas. 

No interior de uma rede de migração, administrar os recursos materiais e simbólicos é parte do 

processo migratório. Para R. Silva (2012, p. 169), “essas redes de relações pessoais 

fundamentais para alavancar a experiência migratória se costuram, se reconfiguram e se 

fortalecem a partir de múltiplas formas de trocas de informação entre os que migram”. 

Analisando as características dos laços de parentesco das duas redes, verificamos, 

em geral, que esses laços são fortes e positivos, circula no seu interior uma diversidade de 

recursos, os contatos e trocas são intensos, existe uma interação frequente, como bem 

evidenciam os mapas das redes pessoais das domésticas residentes em Montes Claros. Abaixo, 

um trecho extraído da entrevista com duas das domésticas da rede das duas cidades vizinhas a 

Montes Claros: 

 

Então, eu não fazia igual minha filha que mesmo me levou para São Paulo. 

Fez tudo! “– Oh, mãe, lá ganha mais a empregada doméstica, ganha mais… 

Então a senhora vai para lá”. Aí, larguei o meu emprego em Belo Horizonte e 

rapei para lá. Aí, lá, eu sei que minha filha que me levou, mas só que lá, eu 

não senti pelo clima de lá ser igual de Belo Horizonte (Comunicação oral, 

Carmélia, 43 anos, doméstica)95. 

 

Foi minha mãe, se não me engano, para Brasília mesmo, parece que é com, 

dezessete anos que ela foi para Belo Horizonte primeiro. Não, para Montes 

Claros. Aí, de Montes Claros ela veio e foi para Brasília. Para Montes Claros 

ela foi com quatorze anos. Aí ficou lá de quatorze até os dezessete e com 

                                                 
95 Entrevista concedida aos(as) pesquisadores(as) do projeto “Redes”, no ano de 2017, no munícipio de São 

Francisco/MG. 
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dezessete anos ela foi para Brasília (Comunicação oral, Cecília, 50 anos, 

doméstica)96.  

 

No relato oral de Carmélia, percebemos a norma constitutiva de pertença a um 

sistema migratório que a impele a ir para São Paulo. A norma reguladora foi quebrada por não 

ter se adaptado a São Paulo e, finalmente, a norma distributiva, a recompensa de que ganharia 

mais, a impulsionou. Quando se analisam as redes sociais pela ótica das normas, são as relações 

de parentesco, amizade e trabalho que fornecem as bases para compreender o processo 

migratório. As entrevistas mostram que essas mulheres dependem de suas famílias de origem e 

de assistência social, sob diferentes aspectos, e que isto pode gerar tensões e conflitos.  

 

Pesquisador(a): E por que você acha que algumas mulheres acabam ficando 

em São Francisco? 

 

Carmélia: Aí eu acho que a maioria das mulheres ficam mais pelo Bolsa 

Família. É porque procurar emprego até que procura, mas só que não acham 

serviço aqui (Comunicação oral, Carmélia, 43 anos, doméstica). 

 

As mulheres pesquisadas migraram a fim de consolidar um projeto migratório. No 

processo de decisão da migração, elas precisaram escolher para qual cidade partir, quais 

providências tomar. As entrevistadas relataram que, nesse momento, sofreram influência da 

rede social, principalmente da família e amigos, que apoiava a migração. Dentro das normas 

estabelecidas, puderam agir para otimizar as incertezas e os fracassos, ainda que minimamente: 

 

Nós, as meninas da minha mãe, sempre vamos muito cedo para lá. Ela tinha 

uns 16 anos, eu tinha uns 11. Nós sempre vamos muito cedo para a cidade 

grande trabalhar de doméstica e depois nós voltamos, no caso elas ficaram por 

lá mesmo (Comunicação oral, Denise, 58 anos, doméstica)97. 
 

As análises das normas, no interior das redes sociais, evidenciam que quanto mais 

alta for a recompensa, como, por exemplo, a indicação para o trabalho, maior será a contribuição 

esperada, a confiança. As normas são mecanismos de controles podendo gerar desiguais formas 

de relações e transgressões. Essas relações não são criadas apenas no processo migratório, mas, 

involuntariamente, sofrem adaptações devido a ele, já que são reforçadas pela experiência 

comum, individual, da migração, sobre a coletiva.  

                                                 
96 Entrevista concedida aos(as) pesquisadores(as) do projeto “Redes”, no ano de 2017, no munícipio de 

Mirabela/MG. 
97 Entrevista concedida aos(as) pesquisadores(as) do projeto “Redes”, no ano de 2017, no munícipio de São 

Francisco/MG. 
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Outra característica das normas são a efetividade na utilização das redes sociais no 

processo migratório. Como afirma Cunha (2014), essas podem contribuir para a integração ou 

não. Quando questionadas sobre a identificação de pessoas que facilitam essa migração para as 

capitais para o trabalho, a integração e as normas que estão presentes, as entrevistadas disseram: 

 

– Oh, eu acho, que Nova Serrana mesmo, eu acho que foi assim eu não 

sei te explicar quem foi, mas a maioria assim. Um foi primeiro aí, tipo 

assim, aí, como sempre, tem família aqui, um passa para o outro, é 

melhor e, aí, por diante. É desse jeito e vai indo, vai indo, vai indo. E 

igual eu te falo, igual minha mãe pelo fato dela ter ido para São Paulo e 

depois foi para Belo Horizonte. Nisso por ela ser a única que morava 

lá, aí, depois, os irmãos dela mesmo foram para lá, moram lá, né? Tem 

um que chama Antônio Carlos, mora lá e tem família; Lucile também 

mora lá; Sebastião; a irmã dela Maria do Socorro, tudo morava aqui e 

moram lá em Belo Horizonte. E foi assim, através de um, que acaba 

levando o outro, é melhor assim e assim por diante vai. Tem trinta anos, 

ó, para você ver, essa tia minha, a caçula Maria do Socorro, ela foi a 

que foi por último. Ela já tem é dezoito, dezenove anos que ela está lá. 

Muito anos e muitos anos porque é igual, eu estou te falando, eu tenho 

quarenta anos, a minha mãe falou que quando foi embora para lá eu não 

tinha um ano de idade, não. Eu era muito nova. Aí ficou! Até que eu 

acho que lá em São José ela ficou pouco tempo. Foi, parece que foi só 

dois anos. Mas o resto da vida mesmo foi lá, em Belo Horizonte, mesmo 

(Comunicação oral, Marinalva, 40 anos, doméstica)98.  

 

A minha irmã que arrumou para mim. Eu já estava ficando grandinha e 

tinha que trabalhar. Ela mesmo encaminhou para arrumar tudo certinho 

para mim (Comunicação oral, Denise, 58 anos, doméstica). 

 

De fato, as redes sociais abarcam uma rede de suporte social derivado. No entanto, 

são consideradas como um banco de favores que migrantes possuem e do qual disponibilizam, 

como estoque de recursos, ajudas, informações e suportes na chegada (CUNHA, 2014). Na rede 

de mulheres na fase migratória, esse suporte é demonstrado pelo papel de agentes 

intermediários, que são, irmãos/ irmãs, filhos/ filhas e tios/ tias. Na rede de mulheres do bairro 

Village do Lago I, evidenciam-se as redes com caráter familiar e institucional. O espaço social, 

para Bourdieu (1990, p. 26), “bem como os grupos que nele se distribuem, são produto de lutas 

históricas (nas quais as mulheres domésticas se comprometem em função de sua posição no 

espaço social e das estruturas mentais através das quais elas apreendem esse espaço). 

As normas distributivas do processo migratório são assimiladas pela experiência 

migratória prévia, que, segundo Cunha (2014, p. 124), são “a maior presença de contatos e a 

                                                 
98 Entrevista concedida aos(as) pesquisadores(as) do projeto “Redes”, no ano de 2017, no munícipio de São 

Francisco/MG. 
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menor distância física entre eles. Causando impacto na migração e na estrutura das redes de 

suporte social desses indivíduos”. Portanto, a rede de domésticas do bairro Village do Lago I é 

centrada no parentesco com interação frequente pela maioria dos seus membros terem cumprido 

a etapa final do processo migratório, e todos os seus membros já não migrarão mais. Por seu 

turno, as mulheres das cidades vizinhas a Montes Claros migram sozinhas, solteiras, e estão em 

fase de migração, com características de migração de retorno, consequência da rotatividade da 

atividade doméstica.  

Alguns dos relatos seguem os passos de manutenção (por parte das domésticas) e 

formação (por parte da patroa) das normas: 

 

É porque ela estava junto com a menina que me levou, porque meus 

pais só deixaram eu ir porque ela estava indo e ia me entregar nas mãos 

da patroa (Comunicação oral, Marinalva, 40 anos, doméstica). 

 

É. As filhas da fazendeira, que elas trabalhavam na fazenda delas, e elas 

foram trabalhar em São Paulo, Campinas e quiseram levar elas porque 

eram conhecidas... Para trabalhar de doméstica... Elas foram com elas, 

chegando lá, elas desistiram porque era castigado [pausa]. Mesmo 

jeito... Era lavar prato mesmo, o mesmo prato que lavava na fazenda 

chegava lá e lavava para a patroa. Para as filhas da fazendeira... Aí elas 

foram tendo mais conhecimento... (Comunicação oral, Denise, 58 anos, 

doméstica).  

 

Então... Quando ela saiu daqui pela última vez, foi em dois mil e… 

2003… Ela… E ela começou a trabalhar numa casa, né? Que pegou um 

anúncio no jornal. Sabe aquelas bancas de jornal nos anúncios? Aí ela 

ligou para um dos anúncios e a pessoa chamou ela que estava 

precisando de uma cozinheira e chamou ela para ir trabalhar e para fazer 

um teste, aí ela foi nesse… Nessa casa, ela ficou trabalhando até em 

dois mil e… Quinze. De 2003 até 2015. Ela ficou trabalhando nessa 

casa dos donos, que ela morava, eram donos daquela empresa de pneu 

Coringa. Ela trabalhou lá e lá ela conheceu o marido dela que era 

faxineiro, trabalhava também com serviços gerais. Aí nessa época, eles 

se conheceram se casaram e aí, depois disso, ele trabalhava com três 

faxinas, aí quando ela conheceu ele, aí, ela arrumou a família do noivo 

da filha do patrão dela para ir trabalhar, aí ele passou a trabalhar em 

mais casas. Aí, com isso, essa pessoa que é filho da nora… Sogra da 

filha do ex-patrão dela, trabalhava no palácio da presidência. Aí, esse 

contato aí, depois, que ela saiu desse serviço, que é quando ela ganhou 

o filho dela, aí a pessoa quando ela voltou a trabalhar, aí a pessoa 

indicou ela para trabalhar lá, o marido dela trabalha lá. Ele trabalha na 

jardinagem (Comunicação oral, Carmélia, 43 anos, doméstica). 

 

O trecho acima é elucidativo sobre mobilização da rede das patroas que 

desempenham papel de intermediação nas zonas rurais desses municípios. Em linhas gerais, a 

migração é responsável pela construção e manutenção de novos contatos, especialmente os de 
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trabalho. A aquisição de novos contatos intermediados pelas patroas (indicação) é imbricada 

nas relações de confiança. E, de fato, verificamos que é na relação entre as domésticas, entre 

estas e as patroas, que se constroem as relações de confiança no trabalho doméstico (GIRARD-

NUNES; SILVA, 2013). 

Por isso, a migração feminina ancora-se em redes sociais, para que as domésticas 

estejam inseridas no mercado de trabalho. E para migrantes, o trabalho caracteriza a única via 

possível de mudança, sobrevivência e esperança de uma melhora de vida. Portanto, as redes de 

apoio no local de destino são responsáveis pela criação das condições necessárias para garantir 

a inserção das mulheres migrantes no trabalho doméstico. Na visão de R. Silva (2012, p. 171), 

“o compartilhamento de informações, fundamentais para a concretização da experiência 

migratória e de suas representações assenta-se em relações recíprocas, das quais emaranham 

fortes redes de relações sociais, que garantem o acesso a múltiplas oportunidades”.  

O que as falas parecem sugerir é que a estrutura da rede de suporte social vale-se 

da informação e da indicação, favorecendo que o processo migratório seja efetivado. Como 

salienta Truzzi (2008, p. 207), “emigrantes potenciais preferem informação e, sempre que 

possível, de confiança”. Sobre a interação dessa rede social, pode-se perceber pela fala abaixo, 

como ela é particularmente aproveitada e utilizada como um recurso: 

 

Amélia: Através de uma patroa dela. Arrumou para ela. Ela morou no 

Morumbi; ela morou no [pequena pausa] Jardim Europa. Elas moraram 

em vários lugares lá. 

 

Pesquisador: A filha da senhora que morava em São Paulo? Ela morava 

nas casas em que trabalhava? 

 

Amélia: Sim. Morava nas casas que ela trabalhava (Comunicação oral, 

Amélia, 45 anos, doméstica)99. 

 

A existência de laços de parentesco também é muito presente nas redes sociais da 

migração. Fioravante (2013) caracteriza esses laços como imediatos e fala sobre a maior 

probabilidade de que estes fundem relações mais densas e duradoras. Isso em função das 

normas e do forte conteúdo social que carregam, uma vez que regem em larga medida a vida 

coletiva e a coesão social dessas mulheres migrantes. 

A pesquisa permite verificar que as características dessas duas redes sociais são 

apoiadas em recursos familiares, culminando em relações de confiança, de reciprocidade 

                                                 
99 Entrevista concedida aos(as) pesquisadores(as) do projeto “Redes”, no ano de 2017, no munícipio de São 

Mirabela/MG. 
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(dádiva) e de troca de serviços. O relato a seguir evidencia como o suporte social migratório 

entre parentes efetiva-se em recursos da migração para que seja bem-sucedida: 

 

Eu pensei que ela nem iria ficar, porque ela foi com o primo dela. Aí 

ela tinha quatorze anos na época, eu falei assim: “– Miro, não vai ficar 

não, porque é muito novinha, quando chegar lá vai... Sentir dificuldade, 

né?”. Aí, só que ela foi chegando e já arrumou serviço [doméstico], aí, 

quando ela completou 21 anos, ela já... Aí começou a namorar, já casou, 

veio, casou aqui e voltou de novo e está lá até hoje (Comunicação oral, 

Cecília, 50 anos, doméstica). 

 

Outra característica das normas das redes sociais de apoio à migração se baseia no 

princípio da reciprocidade, como preconiza Mauss (1974). Dar, receber e retribuir. Esses 

elementos se intersectam nas duas redes pesquisadas. De fato, há um sentimento de 

reciprocidade, seja na doação, no recebimento ou na retribuição. Uma doméstica que chega na 

cidade é alojada na casa de uma outra. Certamente, sente que deve receber uma outra como 

prova de retribuição ao que foi feito por ela. Como aponta Fusco (2007), a reciprocidade como 

norma social pode também ser verificada quando o que uma parte recebe da outra requer algum 

tipo de retorno mais específico. Nas ajudas familiares referidas, a seguir, alguns trechos que 

indicam a reciprocidade: 

 

As minhas irmãs falavam que São Paulo100 era bom para trabalhar, para 

morar. É legal, só que é bem agitado. Lá não é ruim, só que é bem 

agitado. Sempre tem alguém assim da família mais velho que vai 

levando os mais novos entendeu? Sempre acontece dessa forma. Nossa! 

Os primeiros que foram, assim, eu não lembro. Eu sei que essa minha 

irmã levou uma de lá, duas irmãs minha e foi levando, aí, quando vai 

formando a idade, aí vai levando quando vai ficando maiorzinha, até 

que levou nós todas para trabalhar lá. Com o dinheiro que ganhava, 

ajudava minha mãe. Quando eu vinha passear, também, ajudava minha 

mãe. Com pouco mais ajudava. Da forma que dava, sabe? 

(Comunicação oral, Marinalva, 40 anos, doméstica). 

 

Eu conhecia. Primeiro, foi meu irmão que foi para lá, morar lá. Ele 

casou lá e me convidou para morar com eles, e eu fui. Quando cheguei 

lá, arrumei emprego. Meu primeiro emprego foi numa casa de família. 

Assim, foi até você se adaptar lá. Porque a vida aqui é totalmente 

diferente de lá, a vida aqui é mais tranquila, aqui é tudo mais fácil, lá é 

tudo mais difícil. Aqui você, tem alguém ainda que te dá alguma coisa, 

lá ninguém te dá nada, entendeu? É muito difícil a vida lá, não é fácil, 

mas se você tiver coragem para trabalhar, arregaçar a camisa, mesmo, 

                                                 
100 Na verdade a referência é a capital paulista, mas a emigrante foi trabalhar em São José dos Campos/SP. Aqui, 

o imaginário da participante da pesquisa associa esses dois espaços como singulares. 
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lá você não passa fome não! (Comunicação oral, Cleide, 44 anos, 

doméstica)101. 

 

Portugal (2014) verificou que, no interior da família, a dependência faz parte da 

trama de laços que se estabelece entre seus elementos e constelação de princípios, mais ou 

menos conflitantes, que rege as relações no interior da rede. Portanto, as mulheres migrantes, 

durante o processo e ao final da etapa migratória, têm cada vez mais a dependência familiar, 

que acaba sendo de fácil acesso e restrita à família. Essas características foram encontradas nas 

duas redes pesquisadas. Assim, no dizer de R. Silva (2012, p. 186): 

 

Desse modo, a manutenção da solidariedade familiar entre os que 

partiram, e destes(s) com o que ficaram pode ser fortalecida por meio 

de redes de relações sociais, desenvolvidas por instrumentos técnicos 

que possibilitam, por meio da difusão territorial de seus equipamentos 

correspondentes, a comunicação entre espaços sociais distantes porém 

próximos no que reporta às trocas de informações e os contatos 

primários que amarram os vínculos de reciprocidade.  

 

Entre as formas de comunicação que facilitam as trocas de informações entre 

migrantes, nas duas redes, foram evidenciadas a telefonia móvel como suporte da difusão das 

tecnologias de informação e o uso de aplicativos de redes sociais digitais. Abaixo, o testemunho 

das entrevistadas sobre a importância do uso do aparelho celular para efetivação do contato com 

parentes que migraram e os que ficaram: 

 

Pesquisador(a): Vocês se comunicam muito? 

 

Amélia: Assim, não é todos os dias, mas a gente está sempre se falando, 

né? Sempre, porque hoje em dia é fácil com esse negócio de celular, 

como se diz, a tecnologia é rapidinho, você passa um áudio e qualquer 

coisa (Comunicação oral, Amélia, 45 anos, doméstica).  

 

Marinalva: Ela ligava para mim, eu ligava para ela, só que agora eu 

estou sem contato com ela de novo, aí eu estou querendo novamente 

manter contato com ela, eu falei com minha outra filha para procurar 

pelo Face. Assim acha! (Comunicação oral, Marinalva, 40 anos, 

doméstica). 

 

Pesquisador(a): E naquela época você conseguia manter contato com os 

seus pais? 

 

Carmélia: Ligava, a patroa ligava, eu pedia ela para ligar, sabe, porque, 

lá na época, não tinha, e se tinha eu não sei, celular. Aí, lá na casa dela, 

tinha telefone fixo. Só que eu não mexia, assim, sem autorização, só 

                                                 
101 Entrevista concedida aos(as) pesquisadores(as) do projeto “Redes” no ano de 2017, no munícipio de São 

Francisco/MG. 
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quando ela mandava: “– Oh! Carmélia pode ligar para sua família”. Aí, 

é que eu levei o número de um orelhão que tinha perto de minha casa, 

aí ela [patroa] falou: “– Oh! Carmélia, pode ligar se você sentir 

saudades de sua família, você liga. Para matar a saudade, a qualquer 

hora você pode parar o serviço e ligar (Comunicação oral, Carmélia, 43 

anos, doméstica).  

 

Pesquisador(a): E você ligava para ter notícias da sua família?  

 

Carmélia: Sim. Dava muita vontade de vim embora, mas o dinheiro 

parece que falava mais alto. A precisão. Aí acabava que eu ficava, mas 

só que era a patroa que discava para mim (Comunicação oral, Carmélia, 

43 anos, doméstica). 

 

Esses contatos telefônicos referidos revelam a importância da família como suporte 

emocional para garantir que o processo migratório seja efetivo. As patroas, administrando seus 

recursos, sabem da necessidade da manutenção dos laços da doméstica com seu núcleo familiar. 

Quanto maior for a frequência desses contatos, seja por meios telefônicos ou virtuais, o desejo 

de aproximação e reencontro se torna mais forte, sustentando as relações afetivas norteadas pela 

distância. 

Há uma relação com o trabalho que, no dizer de Vetorassi (2010, p. 192), o torna 

“elemento fundamental para a compreensão das redes sociais entre os migrantes. Neste sentido, 

há uma dupla verdade do trabalho, uma relacionada à subjetividade e outra à objetividade do 

trabalho realizado pelos migrantes”. Todas relataram que o trabalho é a condição de reprodução 

de suas vidas e também meio de adquirir minimamente bens materiais para se inserirem 

economicamente no mercado e obterem certo conforto. 

 

Cleide: Aí, depois que fiquei de maior que fui trabalhar mesmo assim, 

cuidar da vida mesmo assim, e ganhar dinheiro mesmo. Casa de família 

não, eu olhava uma criança, eu olhava só uma bebezinha. Passeava com 

ela no shopping, era legal! Só cuidava dela, então era bom. Ajudava 

minha mãe. Quando eu vinha passear também, ajudava minha mãe. 

Com pouco, mas ajudava. Da forma que dava sabe? (Comunicação oral 

Cleide, 44 anos, doméstica). 

 

Pesquisador(a): Você mandava dinheiro para sua família? 

 

Marinalva: Assim, em dinheiro não, mas eu sempre comprei coisas para 

casa.  

 

Pesquisador(a): O que você comprou? 

 

Marinalva: Na época, a minha mãe estava construindo, eu ajudei ela, 

equipei o banheiro para ela, essas coisas assim. 

Pesquisador: E você conseguiu juntar algum dinheiro? 
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Marinalva: Ah, não! (Comunicação oral, Marinalva, 40 anos, 

doméstica). 

 

Pesquisador(a): Ou então comprar alguma coisa que você tinha 

vontade?  

 

Marinalva: Eu comprei roupa, porque eu sabia que eu vinha, aí uns dez 

dias a patroa me levou em umas lojas que são um pouquinho mais 

baratas sabe? Porque eu disse que não queria ir em boutique, aí comprei 

roupa para o meu pai, meus irmãos e para minha mãe. 

 

Pesquisador(a): Você trouxe presentes para toda a família?  

 

Marinalva: Trouxe, para todo mundo eu trouxe. Comprei roupa para 

mim, porque eu não tinha, então, eu fui do zero, foi por isso que minha 

sobrinha me levou para trabalhar lá, para ter minhas coisinhas, porque 

aqui, eu não tinha (Comunicação oral, Marinalva, 40 anos, doméstica). 

 

Cecília: Não, realmente, eu não conseguia juntar dinheiro porque, como 

assim, eu era uma pessoa que não tem, não é porque eu estou aliviando, 

mais não tenho nada nas minhas mãos. Se você depender de mim e 

estiver ao meu alcance eu te ajudo, então era o meu caso, porque eu te 

falo, porque lá eu ganhava, meu pagamento. Que eles me pagavam e 

tinha vez que quando era o final de semana eu pegava uma faxina e ia 

fazer. Aí, quando eu pegava aquele dinheiro, então assim, quando 

minha filha precisava, qualquer coisa eu ajudava ela, entendeu? E assim 

eu não sabia juntar aquele dinheiro para na hora de uma precisão, uma 

coisa assim, eu ter aquele dinheirinho, sabe? Só o único dinheiro que 

veio nas minhas mãos, foi quando eu saí do meu serviço e fui para São 

Paulo, aí que eles me deram um dinheirinho a mais e deu para me 

manter uns meses sem trabalhar (Comunicação oral, Cecília, 50 anos, 

doméstica). 

 

Essas falas de mulheres migrantes operam com binômio: esperança e fracasso. Por 

meio dessas trajetórias migracionais, percebemos que muitas são as motivações que as levaram 

a migrar com os fatores macroestruturais afetando tanto quanto os fatores micro estruturais. 

Nessa migração feminina, as relações de gênero atreladas às redes sociais se vislumbram 

enquanto tática migratória e operam no referido binômio estrutural da migração, como 

corroboram Campos, Reis e Colla (2016, p. 3) no sentido de que: “o retorno não ocorre pura e 

simplesmente por um ‘sucesso’ ou um ‘fracasso’ econômico no mercado de trabalho de destino, 

mas também se relaciona como próprio ciclo de vida dos migrantes”.  

Trajetórias migratórias, na abordagem de Saquet e Mondardo (2008), são vistas 

como um fenômeno migratório produto e produtor de uma complexa trama territorial entre os 

territórios de origem e de destino dos migrantes no “ir e vir” da busca pelo trabalho (reprodução 

social). Percebe-se também que a rede de migrantes permanentes do bairro Village do Lago I é 

fixa e não há propensão em migrar mais, com baixa taxa de retorno. Já na rede das mulheres 
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vizinhas a Montes Claros, o retorno é algo presente e há alta rotatividade no trabalho doméstico. 

Nas duas redes, o processo de “diarização” do trabalho doméstico foi evidenciado como 

alternativa a suplantar a “PEC das Domésticas”, seja por patrões com a inadmissibilidade ou 

pelas domésticas tentando maximizar seus lucros. O que chama atenção nessas trajetórias 

descritas pelas redes de mulheres que migram para outras cidades (Belo Horizonte-MG, São 

Paulo e Brasília-DF) é que sinalizam para a migração de retorno. Conforme Campos, Reis e 

Colla (2016, p. 2), “o retorno muitas vezes se verifica por algum equívoco de avaliação quanto 

às oportunidades no local de destino, o que resulta em frustração no que tange às suas 

expectativas quanto às melhorias almejadas”. 

A propósito, Assis e Siqueira (2009) não deixam passar despercebido que o acesso 

dos indivíduos às redes sociais, e as trocas que nelas ocorrem, são direitos e responsabilidades 

informados pelas relações de gênero e pelas normas de parentesco. Portanto, as normas dessas 

redes deveriam reduzir as incertezas e contribuir para definir “como devem ser as coisas” no 

interior das redes sociais. Os problemas surgem quando o comportamento dos atores fogem às 

normas estabelecidas ou suas expectativas são frustradas (PORTUGAL, 2014). De alguma 

forma, elucidar a ação individual em relação às redes sociais, tem ligado o micro ao macro, 

passando pelo plano mesosociológico. Assim, a tarefa é avaliar as consequências da ação 

humana individual. 

 

9.2 FUNÇÕES DAS REDES DE RELAÇÕES SOCIAIS DAS DOMÉSTICAS 

 

As funções das redes de relações sociais das domésticas migrantes estão 

estreitamente relacionadas à qualidade das relações interpessoais estabelecidas, com a família 

extensa ou com seu entorno social, dos quais surgem atributos importantes que poderão 

configurar a construção de uma rede de suporte pessoal significativa. Por sua vez, a qualidade 

das relações está necessariamente ancorada na história dos vínculos estabelecidos, na 

intensidade, frequência e mutualidade dos mesmos, “ao revelar o sistema de condições sociais 

que tornou possível uma determinada maneira de ser ou de fazer, assim necessitada” 

(BOURDIEU, 1990, p. 28) 

Portanto, as redes sociais estão estabelecidas também enquanto interações entre 

seus membros. Estas interações se caracterizam, além dos vínculos, da comunicação e das 

relações, pela organização ao redor do fazer, de estruturar o tempo e o modo como este é 

utilizando (MENESES, 2007). A autora citada continua dizendo que “as relações sociais 

permitem dar sentido às vidas das pessoas que nelas participam, favorecendo a construção de 
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suas identidades, propiciando a sensação de que estão ali para alguém, que tem os recursos 

necessários para dar conta de diversas tarefas e dar suporte social” (MENESES, 2007, p. 27). 

Dessa forma, promovem o sentido de ações e práticas de cuidado social e orientação das 

informações migratórias.  

No entanto, essas informações, como preconiza R. Silva (2012), carecem de 

legitimidade e confiabilidade, tanto no plano material, quanto no simbólico, para lograr êxito 

nas experiências e expectativas no processo migratório e, assim, contrabalancear os custos 

econômicos e psicológicos das experiências migratórias. As redes sociais funcionam adequando 

as dinâmicas das relações humanas que, segundo Elias (1994), não podem ser reduzidas nem à 

liberdade individual, nem apenas ao constrangimento coletivo. A rede em movimento é um 

tecer e destecer ininterrupto das ligações. “Assim, efetivamente, cresce o indivíduo, partindo 

de uma rede de pessoas que existiam antes dele para uma rede que ele ajuda a formar” (ELIAS, 

1994, p. 34). Ainda no dizer de Elias (1994, p. 21), “a ordem invisível dessa forma de vida 

comum, que não pode ser diretamente percebida, oferece ao indivíduo uma gama mais ou 

menos restrita de funções e modos de comportamentos possíveis”. 

Portanto, neste estudo, atenho-me às redes compostas por laços e interações mais 

efetivas, para não dizer concretas, uma vez que as trocas e os recursos disponibilizados 

realmente são compartilhados e divididos entre os integrantes da rede social, gerando, por sua 

vez, capital social102 a partir da estrutura das redes dadas. Essas trocas tendem a ser, em muitos 

casos, recíprocas e geradoras de boas expectativas. 

Sluzki (1997) define uma série de funções das redes sociais, que podem ser 

solicitadas e proporcionadas pelos membros em interação, diacrônica ou sincronicamente, em 

reciprocidade e diversidade de situações e contextos. Isso dependerá das necessidades 

particulares e do momento vital no qual esteja transitando a rede social-pessoal. O Quadro 10, 

a seguir, traz uma síntese das funções das redes sociais propostas por Sluzki (1997): 

 

  

                                                 
102 No capítulo 8, abordo o tema do capital social das redes sociais da migração dessas domésticas abordadas na 

pesquisa. 
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Quadro 10 – Funções das redes sociais propostas por Sluzki (1997) 

Funções Características Dinâmicas esperada 

Companhia social 

As redes sociais servem como 

promotoras de companhia, 

transmissoras da cultura e promotoras 

da adaptação. 

“Estar juntos”. 

Apoio emocional 
Aos intercâmbios que conotam 

atitude emocional positiva. 

Clima de compreensão, simpatia, 

estímulo e apoio. 

Guia cognitivo e 

conselheiro 

Compartilhamento de informações 

pessoais e sociais, esclarecimentos de 

expectativas e oferta de modelos de 

papéis. 

Modelos de referências. 

Regulação social 

Funções que visam à regulação social 

do comportamento e reafirmam as 

responsabilidades. 

Favorecer resolução de conflitos. 

Ajuda material e de 

serviços 

Colaboração eficaz com base em 

conhecimentos especializados ou 

ajuda física. 

Auxílio financeiro ou 

especializado. 

Acesso a novos contatos 
Possibilidades de conexão com outras 

pessoas e outras redes sociais 
Novas pessoas ou redes. 

Fonte: Adaptado de Sluzki (1997). 

 

À luz dos conteúdos, abordo o tema das funções das redes pessoais significativas 

das migrantes. Para isso, analiso os conteúdos das entrevistas em profundidade com 

participantes das duas redes referidas, nesta pesquisa. 

 

9.3 A CONSTRUÇÃO DOS LAÇOS PARA O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA 

DOMÉSTICA MIGRANTE 

 

Percebi que, nas duas redes, “o que faz mover as redes” são seus recursos e os 

conteúdos circulantes. Os laços são os nós que se estabelecem no interior da rede, portanto, 

dotados de significado e função. Nesta sessão, procuro demonstrar as funções dos laços das 

redes sociais das duas redes estudadas. Afinal, quais as funções das redes sociais estudadas aqui 

e como elas contribuem para o processo de integração da doméstica migrante? 

As redes configuram-se analogamente ao que Lemieux e Ouimet (2012) definem 

como redes de “atores sociais”, estas formadas por mais de um tipo de recurso, sendo “tanto 

uma rede de sustentação, onde são transmitidos bens materiais, mas também de informações e 

de recursos propriamente relacionais” (LEMIEUX; OUIMET, 2012, p. 8). Uma rede forma-se 

em três dimensões, de acordo com Nogueira (2010): a do pertencimento, que comporta os laços 

de identificação, de diferença e de indiferença entre os atores sociais; a da apropriação; e a das 
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transações entre os atores e a dimensão das regras de conduta, que remete ao controle que os 

atores sociais exercem uns sobre os outros. 

Analisando a função de companhia social que comporta os laços de identificação e 

pertencimento, ou assistência física, o “estar juntos”, que é o compartilhamento de tarefas, 

algumas falas103 são bem esclarecedoras: 

 

Pesquisador(a): Certo! Você falou com sua mãe e sua tia elas moram lá 

ainda… 

 

Cleide: Moram. 

 

Pesquisador(a): Elas fazem o quê? 

 

Cleide: Todas elas trabalham, como empregada doméstica. 

 

Pesquisador(a): Todas elas? 

 

Cleide: Sim! (Comunicação oral, Cleide, 44 anos, doméstica). 

 

Pesquisador(a): Você foi para onde, trabalhar?  

 

Amélia: Belo Horizonte. 

 

Pesquisador(a): Como foi que você decidiu ir para Belo Horizonte? Alguém 

te convidou?  

 

Amélia: Hum, por indicação mesmo. 

 

Pesquisador(a): Quem te convidou?  

 

Amélia: Na verdade, foi uma mulher daqui mesmo, só que ela tem parente lá. 

Aí, no caso, foi a sobrinha dela. 

 

Pesquisador(a): A sobrinha dela que te chamou?  

 

Amélia: É. 

 

Pesquisador(a): Você trabalha em quê?  

 

Amélia: É, doméstica em casa de família” (Comunicação oral, Amélia, 45 

anos, doméstica). 

 

Minha filha foi para Belo Horizonte, aí depois que ela veio de Belo Horizonte 

e foi para Brasília e está lá até hoje. Tem uns quatorze anos que ela está lá 

(Comunicação oral, Denise, 58 anos, doméstica). 

 

Na primeira casa que eu trabalhei, o meu quarto era muito bom, porque era 

em um condomínio. Aí tinha espaço, porque era casa grande mesmo e tinha 

                                                 
103 Os trechos das falas referidas neste tópico são das entrevistas já identificadas. Por esse motivo, dispensam 

identificações aqui. 
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um banheiro dentro do quarto. Já a segunda, era um quarto muito pequeno e 

tinha um banheiro do lado para mim, mas assim eu tinha privacidade; ninguém 

me incomodava, tinha televisão dentro do quarto (Comunicação oral, Amélia, 

45 anos, doméstica). 

 

Pelas falas, observa-se que, para além da função de companhia social, o trabalho 

doméstico é a indicação de realização de atividades em comum, configurando-se como uma 

transmissão geracional. A adaptação no destino, pelo relato de Amélia, se expressa na relação 

com o quarto destinado à moradia das domésticas. Esse espaço é simbólico na relação desigual 

entre patroas e domésticas, uma vez que os quartos de visitas são amplos e arejados enquanto 

o da doméstica é pequeno e escuro. Trata-se de um importante lugar social para pensar as 

desigualdades por meio dessa arquitetura brasileira. Embora Amélia fale que há uma sensação 

de conforto com o lugar em que morava, o sentimento de pertencimento dessas mulheres ao 

lugar em que moram (origem) é tão significativo que sonham em adquirir seu “próprio canto”: 

a casa própria. A ideia de que as lutas pelo reconhecimento, segundo Bourdieu (1990, p. 35), 

“são uma dimensão, fundamental da vida social e de que nelas está em jogo a acumulação de 

uma forma particular de capital, a honra no sentido de reputação, de prestígio, havendo, 

portanto, uma lógica específica da acumulação do capital simbólico”. 

Na rede de domésticas do bairro em Montes Claros, também foi possível notar que 

há laços fortes entre mulheres da mesma família. Desse modo, estabelecem-se sentidos 

alargados aos costumes, cunhando novos rituais, novos modos de viver e se relacionar. Os 

relatos orais comprovam que as redes sociais são transmissoras da cultura e promotoras da 

adaptação no destino, cabendo à família construir laços de integração e pertença, como diz 

Cleide: 

 

Cleide: Nós somos oito mulheres, mas, em São Paulo, só tem duas. Tem uma 

que está mudando para cá, voltou tem quase um ano. Está morando aqui. Aí 

tem essas duas que estão em São Paulo. Tem a do Rio de Janeiro também. 

Tudo espalhado por aí. Eu morava em [Itapecerica] dessa última vez, porque 

eu fiquei sete anos. Aí, eu trabalhava em [Capão Redondo], então tinha que 

pegar até o Terminal Capelinha [rodoviário] e fazia baldeação para ir até meu 

serviço. Era uma luta mesmo, sabe? [...] 

 

Pesquisador(a): Por que sua irmã decidiu voltar? 

 

Cleide: Foi mesmo para ajudar também e morar aqui perto de nós. Perto da 

mãe né? Que ela já está de idade, acamada, sabe? Aí, todo mundo quer ficar 

perto (Comunicação oral, Cleide, 44 anos, doméstica). 
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O apoio emocional que garante minimizar os efeitos psicológicos da migração, 

envolvendo trocas de empatia, estímulo e compreensão, foram relatados abaixo por essas três 

participantes: 

 

Pesquisador(a): E você ficou com medo quando chegou? Notou algo 

diferente?  

 

Marinalva: Fiquei repetindo para mim mesmo por que que fui, mas sabe, é a 

vida. 

 

Pesquisador(a): O que você sentia?  

 

Marinalva: Ficava chorando. 

 

Pesquisador(a): Por que você lembrava daqui?  

 

Marinalva: Sim, e dos meus pais também, porque lá em casa, de filha mulher, 

a única que tinha era só eu, e os outros era tudo homem. Aí, então, para sair, 

né, era difícil, assim. Então, precisava ganhar o pão e tinha que sair! E 

aproveitar a oportunidade. Aí, eu trabalhei dois anos e meio (Comunicação 

oral, Marinalva, 40 anos, doméstica).  

 

Pesquisador(a): E seus pais, eles eram a favor de você ir? O quê que eles 

achavam? 

 

Carmélia: Sim, eles falaram assim, na época, eu falei com eles, eles 

[silêncio]... Eles aceitaram, falaram que se fosse... Que igual a gente é muitos 

filhos assim, né? Tinha muito filho, nós somos oito irmãos, aí, eles geralmente 

não davam conta de dá tudo que os filhos precisassem. Aí, se eu quisesse ir, 

que eu pudesse ir. Aceitaram na boa. Não foram contra eu ir, não! 

(Comunicação oral, Carmélia, 43 anos, doméstica). 

 

Pesquisador(a): Em relação à ausência dos seus familiares, você sente muito 

isso? 

 

Amélia: Sim… Eu acho que até que no início assim eu sentia mais, mas depois 

acho que a gente vai ficando mais velha e a gente vai entendendo. E mesmo 

porque aqui também quando eu ficava na casa da minha vó, eu ficava lá, 

dentro de casa com ela sempre. Aí, assim, para mim, ela era, ela como foi 

minha segunda mãe, a mesma coisa. Era minha mãe do mesmo jeito. Então, 

assim, nunca tive muito [silêncio]… Meu pai, meu pai também morava aqui 

em Mirabela. Meu pai faleceu já, mas ele morava aqui, sempre morou aqui. A 

família do meu pai também sempre morou aqui em Mirabela. Então, assim, 

eu sentia falta, mas por eu estar assim com minha vó, essas coisas, então, 

assim, nunca me fizeram mal, não era tanta falta assim que eu sentia 

(Comunicação oral, Amélia, 45 anos, doméstica). 

 

Nos relatos, para as três entrevistadas, o medo, a saudade, o incentivo dos pais e a 

ausência da família são contrapostos ao sentimento de apoio emocional recebido. Sem clima de 

compreensão, estímulo e simpatia, geraria um contexto de desencorajamento no processo 
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migratório. Essas redes, segundo Nogueira (2010), atuam como condição de possibilidade para 

outros deslocamentos, de parentes, vizinhos, amigos e conhecidos, num momento posterior. Os 

primeiros que se mudam hospedam, os que chegam depois, no destino desconhecido, lhes 

facilitam a arregimentação de trabalho e, principalmente, lhes oferecem um conforto afetivo 

para superarem as saudades de casa. 

Percebe-se como a migração repercute na vida e na família dessas mulheres. É no 

apoio emocional que se vivencia o afeto, a percepção do aconchego e do pertencer. O apoio 

familiar é um dos suportes mais proferidos nas falas dessas mulheres nas duas redes 

pesquisadas, “nesse sentido, as redes de suporte social representam os efetivos contatos 

provedores de ajudas, recursos e suportes dos migrantes, captando aqueles que lhes foram 

fundamentais e, assim, proporcionando uma discussão aprofundada sobre seu capital social” 

(CUNHA, 2014, p. 26). 

A função guia cognitivo e conselheiro foi vista, pelas entrevistadas, relacionadas à 

rede de suporte familiar: 

 

Pesquisador(a): E quem te aconselhou foi quem já estava lá? E seus parentes 

trabalham em quê? 

 

Denise: É! Tenho muitos parentes, lá. Varia, tem uns que trabalham em casas 

de famílias mesmo e minha filha trabalha hoje em uma clínica de idosos. Ela 

fez o curso de auxiliar de enfermagem, quer dizer, técnico em enfermagem 

(Comunicação oral, Denise, 58 anos, doméstica). 

 

Você sabe por que eu não ia dar conselho assim? Não, você vai, sabe por quê? 

Por um motivo de como que é lá [São Paulo], entendeu? Assim, que eu sei 

que realmente em todo canto tem mais a violência muito, entendeu? E outra 

que talvez a pessoa vai por um conselho seu. Aí você vai e fala assim: “– Não 

lá é bom”, lá é aquilo, você passou por aquilo, você gostou daquilo e teve 

aquilo. Realmente você vai, mas eu vou te falar com você, minha filha, eu 

fiquei esse tempo lá tudo para dizer assim: Ah! Você ia achar uma melhora? 

Realmente não! Porque você gasta muito. É igual eu estou falando para você, 

a correria é muito, tudo que você faz tem que ter dinheiro sabe? Outra, os 

aluguéis estão muito caro também lá, sabe? Igual minha menina, foi agora e 

me falou que a passagem lá já aumentou. Minha menina agora está para lá. 

Então, isso tudo, eu não vou te dar um conselho, e outra, e se eu falar para 

você assim “– Vai”. Talvez você fala assim: “– Nossa, Carmélia deu conselho 

para eu ir chegar lá. Tem qualquer motivo entre você e sua patroa e você vai 

imaginar assim: “Nossa! Não era o que eu queria”. Então, eu vim mais por 

cabeça daquela pessoa que falou que lá ficou muito tempo, falou que lá é isso 

que lá é aquilo. Porque eu já vi muitas pessoas virando e falando: “– Ah! Belo 

Horizonte para mim é uma maravilha”. Para mim, eu vou ser sincera, não é 

tudo não! Isso eu falo, não é tudo! Ninguém, não pode a pessoa dizer assim 

“– Eu vou para capital, eu vou e tudo vai melhorar” (Comunicação oral 

Carmélia, 43 anos, doméstica). 
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Estes relatos mostram que a partilha de informações pessoais e sociais esclarece as 

expectativas e oferece modelos de referência, como para Denise e Carmélia. Parentes que se 

firmam nos destinos transmitem a imagem do êxito. Vê-se, pelas falas, que o conselho é 

importante na construção identitária pessoal, grupal, institucional. É pela necessidade de 

pertencer, de compartilhar características similares às de outros, que a nossa identidade vai se 

constituindo. Aqui, notamos que a identidade é assumida em função do trabalho proporcionado 

por informações confiáveis e modelos de referência familiar. 

De acordo com Vetorassi (2010), não é a migração em si que define a identidade de 

homens e mulheres migrantes, mas sim os aspectos físicos e simbólicos com que se constroem 

suas identidades em torno do trabalho e das redes sociais de apoio. Em busca desse trabalho, 

homens e mulheres definem e redefinem redes muito bem articuladas que possibilitam idas e 

vindas menos onerosas. 

Quanto à regulação social do comportamento que visa a reafirmar as 

responsabilidades dessas mulheres, as falas foram as seguintes: 

 

Pesquisador(a): E como foi sua chegada? 

 

Cecília: Ah, foi bom, porque o pessoal que eu fui trabalhar era um casal de 

idosos, entendeu? Aí, devido, assim, eu ser da roça, aí eu fiz um bom trabalho. 

Quando eles saíam, me carregavam, porque eu contei a verdade para eles: “–

Olha eu sou da roça, sabe?. Eu não sei andar, sei ler, mas não sei andar 

sozinha”. Tinha medo sabe? E aí, eu fiquei bastante tempo lá, uns dois anos e 

meio mais ou menos. Aí, depois veio um irmão meu do meio, estava 

vomitando sangue, aí eu tive que vim para ajudar a minha mãe a cuidar dele 

então... (Comunicação oral, Cecília, 50 anos, doméstica). 

 

Assim, mesmo de vida assim, o clima de vida assim, é o sistema de lá sabe? 

O andar, para gente ir para os lugares, entendeu? Em BH não. BH eu me virava 

de perna para o ar para tudo quanto é lado, já tinha mais costume. Já tinha 

mais movimento das pessoas, entendeu? E São Paulo não, São Paulo é tipo 

uma prisão que você fica ali, só por conta do serviço para aqueles 

apartamentos lá... (Comunicação oral, Amélia, 45 anos, doméstica).  

 

Pelas falas das duas participantes, a função de regulação social dessa rede social se 

fez presente de forma horizontal, não como forma de controle social, mas como auto-

organização social e assimilação, são frutos dos processos de adaptação da migrante nas 

cidades. Na visão de Bourdieu (1990), é uma “estratégia como orientação da prática, que não é 

nem consciente, nem calculada, nem mecanicamente determinada”, mas que é produto do senso 

coletivo. E os patrões foram peças fundamentais para garantir o elo entre a experiência 

migratória da doméstica com o mundo exterior (as cidades). Dessa forma, ela estabelece 
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negociação no convívio cotidiano, coexistindo com as diferenças. As redes pesquisadas 

possuem regulação social positiva para cimentar o processo migratório dessas mulheres, 

embora as redes sejam fechadas, restritas ao universo familiar, o que as tornas refugiadas em 

poucos círculos sociais.  

Em relação à ajuda material e de serviços que abarcam o fornecimento de auxílio 

financeiro ou de serviços especializados, foi verificado, de acordo com as afirmações abaixo: 

 

Pesquisador(a): E você ajudava financeiramente seus familiares?  

 

Cleide: Mandava, mandava. Aí, a minha patroa depositava, eu dava ela o 

valor, aí ela depositava. Aí, em todos os finais de semana, a Suely [amiga] ia 

me ver, e, inclusive, eu vim embora, eles [patrões] me levaram no ponto de 

ônibus, porque eu também não sabia andar. Eles compraram a passagem, me 

levaram à noite, me colocaram dentro do ônibus para eu vim embora 

(Comunicação oral, Cleide, 44 anos, doméstica).  

 

Pesquisador(a): E quem te ajudou com esse recurso para a viagem? 

 

Marinalva: Nessa época, minha irmã que mandou. Nessa época, eu não tinha 

recurso nenhum, em 2004. Só estudava mesmo, meus pais eram muito 

fraquinhos (Comunicação oral, Marinalva, 40 anos, doméstica). 

 

Pesquisador(a): Você chegou a passar por alguma dificuldade financeira ou 

algum problema de saúde, algum problema e teve a quem recorrer? 

 

Cecília: Na época que eu fui ter meu filho, eu passei. Porque o INSS demorou 

para me pagar lá os direitos que a gente tem, que ficou quase quatro meses 

sem receber. Eu passava o dia assim com uma coisinha ou outra. Doente, 

mesmo um pão de manhã, mais nada. Mas, no decorrer do tempo foi tranquilo. 

Inclusive, eu tinha até uma pessoa para cuidar dele [filho]. Minha sobrinha foi 

para lá me ajudar a cuidar dele, cuidou dele desde os três anos até os cinco 

anos de idade dele, foi ela quem cuidou dele. Eu peguei ela daqui e levei para 

lá. E hoje ela mora lá com a mãe dela (Comunicação oral, Cecília, 50 anos, 

doméstica). 

 

Para muitas delas, a colaboração eficaz com base em informações e conhecimentos 

prévios funciona como a base para a migração. E o auxílio financeiro, tanto para a manutenção, 

quanto para a viagem de ida, configura-se como uma ajuda física imprescindível. Em tela, o 

depoimento de Cecília evidencia a transmissão da maternidade que é feita na própria família, 

das mães adultas para filhas, irmãs ou sobrinhas mais novas. Trata-se de um círculo geracional 

dos cuidados distribuídas na rede de apoio familiar. 

A dinâmica das redes investigadas está, portanto, associada aos movimentos de 

deslocamento no espaço, às redes que se formam através desses movimentos e às trocas que se 

dão por meio dessas redes, entre seus membros posicionadas, nos diferentes e distantes espaços 
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geográficos, como afirma Nogueira (2010). A ajuda material (financeira), pelos relatos orais, 

voltam-se mais para a viagem do início do processo migratório na origem. No destino, esta 

ajuda volta-se para serviços e entreajudas, igualmente. As redes atuam na formação dos 

vínculos e na manutenção. Marinalva relata que foi a irmã que mandou dinheiro para a sua 

viagem e Cecília, após chegar na cidade, teve a ajuda da sobrinha para os cuidados com o filho, 

o que a torna completamente dependente de laços pessoais. Por isso, a migrante recorre aos 

parentes e, na falta destes, a amizades de parentes ou parentes de amigos. 

Na rede das domésticas do bairro Village do Lago I, podemos observar o acesso a 

serviços especializados como o CRAS e a UBS. Assim, a rede torna-se dependente de ajuda 

extra-lar, naturalizando o receber sem o compromisso da reciprocidade, como salienta Meneses 

(2007). Já na rede das mulheres das cidades vizinhas à Montes Claros, não apareceu nos relatos 

esses suportes sociais especializados, talvez a condição de migrante (recém-chegada) e o pouco 

tempo no destino dificulte procurar essa ajuda especializada. 

Outra função das redes sociais é facilitar o acesso a novos contatos, o que 

possibilitaria uma abertura para o estabelecimento de relações com novas pessoas ou redes. As 

falas abaixo exemplificam como essas domésticas obtiveram acesso a novos contatos. 

Geralmente, são as patroas que continuam a dar suporte social, mesmo uma vez tendo deixado 

o emprego. As migrantes internas, que fizeram o caminho do campo para a cidade, devem 

apreender outros códigos, outros mapas simbólicos para transitar na sociedade hospedeira. 

Nesse contexto, os laços de parentesco e amizade tornam-se fundamentais para a inclusão num 

outro lugar, como apontam Assis e Siqueira (2009). 

 

Pesquisador(a): E você mantém contato com alguém de lá? Com as famílias 

que você trabalhou? 

 

Carmélia: Hum, eu tenho. Graças a Deus, todas são minhas amigas, inclusive 

estas da segunda família que trabalhei já me chamaram para voltar. Queriam 

que eu voltasse esse ano, só que eu não quis. Eu acho, assim, que é pela pessoa, 

assim, se você se dá bem com a patroa, você vai se sentindo mais, assim, como 

se tivesse união, como se fosse um parente da família, entende? Você não 

sente como se fosse um patrão, aí você vai unindo com aquela pessoa. Eu não 

tinha eles como patrões, eu tinha eles como família, porque, no momento, eles 

me tratavam como da família, não me tratavam mal, então, aí eu fui ficando 

(Comunicação oral, Carmélia, 43 anos, doméstica). 

 

Pesquisador(a): Nos momentos de dificuldades, havia alguém para te ajudar 

lá? 

 

Denise: Tinha. Uma mulher lá, que eu era inquilina dela mesmo, sempre fazia 

alguma coisa por mim. Ela dividia a comida, um bolo, tudo, era dividido, 

assim. Ela me dava, dava para ele [filho] também, que ela era muito assim 
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com ele, e era tranquilo. Dificuldade, assim, mesmo, de fome, de às vezes 

almoçar e não ter o que jantar, assim, nunca teve. Nunca teve. Mas, assim, 

necessidade de precisão assim, a gente sempre passa. Igual às vezes tinha o 

dinheiro do aluguel, mas às vezes não tinha o da água e da luz, sempre tinha 

essas coisinhas assim. Mas assim as pessoas entendiam. A senhora do aluguel, 

que eu morei lá, eu morei dez anos com essa senhora lá, ela entendia e 

esperava (Comunicação oral, Denise, 58 anos, doméstica). 

 

Pela fala de Carmélia, observa-se que a aquisição de novos contatos a insere em 

uma nova rede, agora das famílias com quem trabalhou, além de familiar e do trabalho atual. 

Já Denise reporta na sua rede de suporte social, que é efeito da aquisição de novos contatos 

após o processo migratório, seja a ajuda em troca de alimentos ou na espera para receber o 

aluguel, etc. Trata-se da solidariedade e de obrigações recíprocas. 

As funções da rede social, para Meneses (2007), estabelecem-se, portanto, na 

interação entre os diversos membros que a formam. Conhecer alguém num contexto da rede 

possibilitará conhecer outros e, assim, ampliar a rede e, consequentemente, as probabilidades 

de exercer e solicitar o cumprimento das funções sociais. Observamos que as funções dos 

vínculos são importantes para a integração da mulher migrante na sociedade de destino ou no 

trajeto migratório. Quanto mais recursos circulam nas redes, maior é a frequência dos contatos. 

E quanto mais o laço é preponderante nas escolhas dessas mulheres migrantes e nas alternativas 

de vida, tanto mais forte e positivo é o laço (PORTUGAL, 2014). 

Entretanto, é preciso salientar que há também nesse processo a ruptura de vínculos. 

Essa necessidade de adaptar-se ao novo ambiente impacta nas configurações familiares. 

Queiroz (2008) observa que, em virtude da migração, a estrutura da família pode ser alterada. 

Algumas famílias nucleares podem ser divididas, a situação socioeconômica pode tanto 

melhorar quanto piorar, o pai ou mãe podem perder emprego. A dinâmica familiar também 

sofre modificação mediante novos papéis e relações hierárquicas assumidas pelos integrantes. 

E os valores familiares (segredos, mitos, crenças, dentre outros) travam um embate com 

diferentes costumes e crenças da cultura na qual a família ingressa. 

A seguir, resumimos quais são os laços e os nós (Figura 5) das relações assumidos 

por essas redes, procurando identificar os laços que os constituem e que tipo de fluxos circulam 

nesses laços. Portanto, de acordo com as pesquisas das redes em campo, verificamos que as 

respostas para as perguntas iniciais – Quem? (integrantes da rede); O quê? (quais conteúdos e 

fluxos circulam na rede); Como? (normas e condutas que intermedeiam essas ações) – indicam 

a existência de relações de parentesco, impulsionando o processo migratório dessas mulheres e 

com forte presença de suporte social com diferentes recursos e conteúdos. 
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Figura 5 – Quem são os laços e nós da rede social 

 
Fonte: Org. FARIA, Guélmer Júnior Almeida de (2018).  

 

Assim, as funções das redes sociais são vistas como suporte, desde o momento da 

partida, no enfrentamento de crises, exposição à fatores de risco ou situações estressantes, 

oriundas do processo migratório. Durante a pesquisa, verifiquei que essas redes podem atuar 

como promotoras de autoestima, de vínculos afetivos, aumento da competência, reforço do 

senso de pertença, fortalecimento da imagem social (identificação com o trabalho e não com 

ser migrantes) e promoção do senso de auto eficácia (redução de incertezas) no processo 

migratório. Concordo e correlaciono essa confluência com a migração da mesma forma que 

Prado (2006) com quem, penso que, a rede social afeta o processo migratório, assim como a 

migração afeta a sua rede social.  
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10 CAPÍTULO 8: ATRIBUTOS DOS VÍNCULOS DAS REDES DE RELAÇÕES 

SOCIAIS DAS DOMÉSTICAS 

 

Os atributos e vínculos das redes de relações sociais das domésticas foram 

caracterizados a partir do ponto de vista do capital migratório e das suas trajetórias, por meio 

dos conteúdos (material e simbólico), além de fornecer representações sobre os significados 

que a sua experiência migratória e sua expectativa no trabalho doméstico podem produzir 

efeitos diante das redes sociais. Estas propriedades da análise, segundo Pinho (2015), conduzem 

à definição da “sociologia das redes sociais” como o conjunto de métodos, conceitos, teorias e 

modelos de inquérito postos em prática em sociologia, para tomar como objeto de estudo as 

relações entre os indivíduos (e não as suas caraterísticas) e as regularidades que apresentam. A 

autora chama atenção para o fato de que a ênfase das análises recaí sobre as relações entre as 

domésticas e não tanto entre os atributos pessoais (idade, sexo, etc.). Assim, Cunha (2014, p. 

23) lembra que: 

 

[...] os recursos que fluem através das relações têm relevância ainda maior, já 

que esses recursos são os primeiros indícios da construção do componente 

substantivo das redes, aqui entendido como o capital social. Tais recursos são, 

em grande medida, responsáveis pela manutenção dessas relações. 

 

Em muitos casos, podem ser vistos como apoio, dádiva (reciprocidade), suporte 

social, entre outros, abarcados pelas obrigações recíprocas frutos de uma intensa rede de apoio 

ao migrante, em capital social. Para Bourdieu (2007, p. 65), capital social seria “o conjunto de 

recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais 

ou menos institucionalizadas de interconhecimento e inter reconhecimento ou, em outros 

termos, à vinculação a um grupo”. Essa definição do autor pode ser aplicado ao capital 

migratório, pois se vale de contatos prévios, contatos imediatos e o pós-contato. Seu conteúdo 

é calcado na confidencialidade das informações. 

O capital social migrante (capital migratório) é comumente conceituado como 

recursos de informação ou assistência que os indivíduos obtêm através de seus laços sociais 

com migrantes anteriores. Esses recursos reduzem os custos e riscos da migração para 

potenciais migrantes, como afirma Garip (2008). O autor citado chama a atenção para o capital 

migratório não ser necessariamente uniforme em todos os contextos, podendo ser moldado por 

relações de gênero e contextos de envio ou recebimento das comunidades de destino. No Brasil, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831393/#b7-dem-45-0591
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Oliveira e Kulaitis (2017) denominam de capital de mobilidade104, que seria a experiência 

migratória familiar e comunitária, revelando esquemas e disposições de ação que se 

transformam em capital de mobilidade que pode ser legado em herança ou transmitido 

socialmente. Esses autores abordam esse conceito muito próximo ao de capital migratório 

proposto por Garip (2008), que seria um conjunto de bens (simbólicos e materiais) que se 

apresenta sob a forma de conhecimentos migratórios: formalidades administrativas, 

procedimentos de viagens, línguas e costumes adquiridos pelo indivíduo através de 

experiências próprias ou de indivíduos próximos, oriundos de seu grupo familiar ou 

comunitário. 

Garip (2008) propõe a decomposição do capital migratório, baseado em Portes 

(1999), em três dimensões distintas: (i) recursos (informação sobre ou assistência com a 

migração); (ii) fontes (migrantes anteriores); e (iii) destinatários (migrantes em potencial). A 

distinção entre essas dimensões é importante porque cada uma delas pode afetar a propensão 

migrar, de diferentes maneiras. Por exemplo, o valor dos recursos pode depender dos tipos de 

oportunidades que eles apresentam destinatários(as). A natureza dos laços com fontes migrantes 

pode limitar ou aumentar os benefícios derivados. Migrantes em potencial podem diferir em 

seu acesso a esses recursos ou a benefícios que extraem deles. Dado que o capital migratório 

pode ter um efeito cumulativo sobre a migração, o acesso diferenciado ou os retornos aos 

recursos podem levar a padrões de migração divergentes nas comunidades, ao longo do tempo. 

A seguir, é apresentada, na Figura 6, uma síntese dos indicadores de capital 

migratório propostos ao longo das dimensões conceituais de recursos, fontes e destinatários.  

 

  

                                                 
104 Ao propor esse novo conceito de capital de mobilidade, Oliveira e Kulaitis (2017) apontam para o conceito de 

habitus imigrante, estabelecido pelas práticas de agentes migrantes, indicando a existência de habitus compatível 

com o ato de migrar e a constituição de um capital na forma de conhecimento e/ ou meios necessários à migração, 

tais como passaporte, conhecimento linguístico, espaços de acolhimento, etc. 
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Figura 6 – Indicadores de capital migratório propostos ao longo das dimensões conceituais de 

recursos, fontes e destinatários 

Fonte: Org.: FARIA, Guélmer Júnior Almeida de (2018) adaptado de Garip (2008). 

 

Nas duas redes analisadas, esses recursos são percebidos pela confiança, 

reciprocidade, cooperação, solidariedade, inclusão social, informação e comunicação e a 

coesão. Essas características são originárias do caráter familiar e rural das duas redes. 

Para Soares (2004, p. 109), os “atributos são qualidades inerentes à unidade que não 

consideram as relações dessa mesma unidade com outras unidades ou com o contexto social 

específico dentro do qual elas, qualidades, são observadas”. Portanto, estaríamos voltando 

nosso olhar para a qualidade dos vínculos entre os atores e as variáveis das relações. Os 

atributos de cada vínculo são as propriedades específicas de cada relação que se avalia, segundo 

Queiroz (2008). Desste modo, deixamos de analisar os atributos individuais (sexo, idade, 

religião, etc.), mesmo sendo fundamentais para evidenciar os atributos e características das 

relações e sua dinâmica esperada. No Quadro 11, temos a síntese desses atributos. 
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Quadro 11 – Atributos das redes de relações sociais 

Atributo Características Dinâmicas esperada 

Função predominante 
Combinação de funções de cada 

vínculo estabelecido. 
“Com o quê mais ajuda?” 

Multidimensionalidade 

Quantidade de funções 

desempenhadas por uma mesma 

rede. 

Indicação por trabalho e ajuda 

mútua. 

Reciprocidade 

Refere-se à existência de simetria 

nas redes, de modo que um 

indivíduo desempenha função 

equivalente à que recebe do outro. 

Ajuda financeira, conselhos e 

trocas. 

Intensidade 
Identifica o compromisso com a 

relação. 

Oportuniza sempre poder 

contar. 

Frequência dos contatos 

De forma que quanto maior for a 

distância, maior é a necessidade de 

manter o contato ativo para manter a 

intensidade. 

“Com que frequência posso 

contar com essa ajuda?” 

História da relação 

Revela desde quando as pessoas se 

conhecem, contendo fatores que 

estimulam a manutenção do vínculo. 

Como se conhecerem e como 

mantêm essa relação. 

Fonte: Adaptado de Sluzki (1997). 

 

A seguir, analiso os atributos e o capital social das redes sociais das domésticas 

migrantes, com base nas entrevistas em profundidades nas duas redes pesquisadas. 

 

10.1 “O QUE É QUE MINHA REDE DE RELAÇÕES PODE FAZER POR MIM?”: REDES E 

CAPITAL SOCIAL 

 

Após exarminarmos os perfis das duas redes de domésticas e as relações que são 

estabelecidas, passo a analisar os conteúdos de grupos e das redes, durante as oficinas de “Redes 

de Migração e Trabalho Doméstico” e nas entrevistas em profundidade. Assim, explico, além 

das relações de confiança e solidariedade entre elas, o que leva à cooperação, sendo essencial 

para a formação de capital social. 

Quando se analisam as características de grupo e de redes na rede do bairro Village 

do Lago I, nota-se a consciência das domésticas de serem migrantes e de que o trabalho 

doméstico colabora para o interreconhecimento. Já na rede das domésticas das cidades vizinhas, 

essa característica é negada e o “ser doméstica” é que define o grupo, ou seja, é o trabalho e a 

ocupação que define o sentimento de vinculação de grupo. Quando questionada sobre a 

experiência da migração nas capitais, uma das falas é: 
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Outra capital não, só para Belo Horizonte! Não estou falando com você? Eu 

fui para outra capital, não gostei. Eu já fui uma vez para Brasília, a passeio, 

não gostei. Muitos anos, muitos anos atrás, quando meu marido ainda era vivo, 

eu fui passear lá também, aquilo tudo já, mudou já. Mas eu fui lá uma vez 

mais e não gostei, sabe? O único lugarzinho que eu gostei, acho que é porque 

eu fiquei muito tempo, entendeu? Foi em Belo Horizonte. São Paulo, mesmo, 

Deus me livre! Não gostei. É mais cansativo, principalmente, porque, em São 

Paulo, as faxinas de lá chega a ser melhor do que em BH. Já Belo Horizonte, 

a faxina de lá é mais dura que em São Paulo, eu gostei das faxinas em São 

Paulo. A faxina em São Paulo é mais ou menos assim ... A casa não precisa 

jogar água, lavar o azulejo de cozinha também, não! Não precisa de jogar 

água, lá tem as coisas para limpar e, já em BH, não você tinha que jogar água 

(Comunicação oral, Carmélia, 43 anos, doméstica). 

 

O sentimento de pertencimento de grupo (domésticas) pela fala de Carmélia 

expressa-se quando ela se refere a vínculos que estabeleceu no lugar em que mais tempo morou. 

Na visão de Bourdieu (2007, p. 65), “essas ligações são irredutíveis às relações objetivas de 

proximidade no espaço físico (geográfico) ou no espaço econômico e social, porque são 

fundadas em trocas materiais e simbólicas que supõem re-conhecimento”. O capital social 

apresenta, portanto, como um de seus domínios, certa maleabilidade que se expressa na 

probabilidade de conversão de uma forma para outra. No caso de Carmélia, sua adaptação a 

outras cidades pode passar do sentimento de não pertencimento para o de pertencimento, a 

depender das redes que formar. 

O reconhecimento está também vinculado ao território com o qual a doméstica se 

identifica. Entretanto, essa identificação varia conforme a qualidade da relação social 

construída no ambiente. Isso porque as domésticas ligam-se a lugares e também a pessoas que 

ali habitam. Ao inserir-se em uma nova família, a doméstica transpassa do seu lugar para o 

lugar do outro, o sentido do seu lugar passa a ser compreendido como os seus lugares. A 

pluralidade do lugar está além do aspecto físico e geográfico das mediações sociais.  

Pedone (2003) assevera que a migração deve ser vista e compreendida como um 

processo constituído em rede por estratégias, conflitos e solidariedades em torno do que a autora 

denomina capital social, que poderíamos denominar de territórios em rede, isto é, de todas as 

relações sociais construídas por migrantes e não-migrantes, entre a “sociedade” de origem e de 

destino através das interações em rede. As redes, de fato, “carregam” símbolos, representações, 

significados, informações, identificações e diferenças; ligam e desligam, de acordo com a 

situação social de cada indivíduo.  

As redes de relações sociais compartilhadas durante a experiência migratória, 

mesmo no trajeto entre o local de origem e as capitais (Belo Horizonte e São Paulo), são 

fundamentais para nutrir o tempo de residência nos locais de destino. Por isso, Carmélia se 
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identifica mais com Belo Horizonte, onde ela conseguiu arregimentar laços de amizades e 

apoio, fundamentais para enfrentar dificuldades econômicas e psicológicas do deslocamento. 

 

A construção das redes na migração está na base da conexão entre territórios, 

sobretudo entre os de origem e os de destino: isso possibilita a produção de 

territórios em rede na mobilidade espacial. A abordagem do território em rede 

é construída a partir das relações sociais que, produzidas no interior do 

processo migratório, estão vinculadas não só ao território mas também ao peso 

heurístico que é conferido às relações sociais entre migrantes e não-migrantes, 

às interações, comunicações e informações que criam os trunfos territoriais, 

os estranhamentos, a construção de identidades e representações, 

conflitualidades e cooperações, redefinições e adaptações, enfim, as 

territorialidades cotidianas e a reterritorialização em rede (SAQUET; 

MONDARDO, 2008, p. 126). 

 

Em relação à formação de redes, ficou claro que, embora distantes das famílias, 

todas as domésticas afirmaram possuir pelo menos um(a) amigo(a) ou parente com quem 

podem contar nos momentos difíceis. A partir das entrevistas, identificou-se que, em geral, as 

domésticas estão inseridas em determinados bairros nas capitais onde há um grupo de pessoas 

da mesma região, como os conterrâneos dos municípios do Norte de Minas Gerais:  

 

Pesquisador(a): Quais eram os bairros que você trabalhava lá em Belo 

Horizonte? 

 

Carmélia: Oh! Eu trabalhei no Eldorado, em Contagem, trabalhei em um outro 

bairro chamado Barreiro, que já pertence a Belo Horizonte, entendeu? E 

trabalhei em outros, lá no Tropical mesmo, no bairro em que eu morava. O 

único mais longe era o Barreiro, entendeu? O Barreiro eu pegava duas 

lotações. Aí foi o serviço que peguei mais longe. Tinha muita gente conhecida 

(Comunicação oral, Carmélia, 43 anos, doméstica). 

 

Pesquisador(a): Vocês se encontravam?  

 

Carmélia: Muitos eu encontrava. Mas eu encontrava e não conhecia. Aí as 

pessoas que me conheciam falavam assim: “– Oh você, você é lá de São 

Francisco, entendeu?” E eu ficava assim... [silêncio] Eu falava é. Pois é! É 

assim mesmo, pra gente ter uma melhora de vida, a gente tem que sair mesmo, 

né? Porque para gente aqui é bom na vivência, para gente viver, entendeu? É 

mais tranquilo, não é assim aquela violência. A única melhora aqui é isso. Mas 

o ganha pão, a gente está vendo a dificuldade que tem, né? Para você vê, 

conseguir um serviço, tem que correr muito, principalmente, para mulher, 

sabe? Arruma mais é na casa de família e tem vez que nem paga direito 

(Comunicação oral, Carmélia, 43 anos, doméstica). 

 

Devido ao fato de os(as) conterrâneos(as) organizarem a recepção, eles(as) 

viabilizam a contratação no trabalho, a hospedagem, favorecem a migração e minimizam os 



239 

medos, as incertezas e a insegurança do lugar de destino. Assim, o destino da migrante será 

selecionado com base na rede de socialização das conterrâneas, ou seja, essa escolha do local é 

baseada na teia de contatos dessas mulheres de sua comunidade de origem, ou região, parentes 

ou não, tendo a experiência migratória que facilitam as futuras migrações, isto é, a mobilidade 

da força de trabalho está relacionada com as redes de relações sociais. Como dizem Saquet e 

Mondardo (2008, p. 119) “as relações agenciam a trama de forças que produzem os territórios 

e as redes na migração”. 

 

Ah! Meu esposo foi e arrumou serviço lá e acabou que veio me buscar e... Eu 

fui! Trabalhar de doméstica! (Comunicação oral, Cecília, 50 anos, doméstica) 

 

Eu conhecia. Primeiro foi meu irmão, morar lá, ele casou lá e me convidou 

para morar com eles, e eu fui. Quando cheguei lá, arrumei emprego. Meu 

primeiro emprego foi em uma casa de família. E fiquei lá 22 anos 

(Comunicação oral, Cleide, 44 anos, doméstica). 

 

Mas qualquer tempo que eu chegar lá, eu sei que eu consigo serviço, porque 

esse tempo todo que estou lá a informação que chega para mim é sempre 

informação e contato bom de serviço. E chegando lá, eu consigo serviço 

(Comunicação oral, Carmélia, 43 anos, doméstica). 

 

Estes relatos ilustram como o conceito de capital social se alia ao de capital 

migratório, proposto por Busse, Izaguirre e Vasquez (2014), que seria a capacidade de mobilizar 

recursos e informações direcionados para a rota migratória. Entre esses recursos, percebemos 

que estão a informação sobre a rota, ajuda de parentes, informação de ex-migrantes, indicação 

para o trabalho. Um outro componente do capital migratório é a obtenção de conhecimento para 

agir no contexto da migração. Assim, Carmélia diz que consegue arranjar trabalho em qualquer 

tempo, pois ela tem informação confiável sobre onde poderá procurar. Carmélia está inserida 

em uma rede de apoio familiar, em que adquiriu a transmissão da jornada migratória e o 

conhecimento que está sendo adquirido evolutivamente durante a viagem. Na fala de Cleide, o 

que se percebe é a reunificação familiar. Quando outros integrantes da rede de parentesco, 

cônjuges, filhas/os, irmãos, primos, tios e outros parentes, inserem-se no projeto migratório, 

ocorre a configuração de redes de migração que contribuem para a consolidação desses fluxos. 

Portanto, diminui-se a taxa de migração de retorno que alguns estudiosos preconizam como 

hipótese da migração de retorno quando envolve o agregado familiar. Essas interações sugerem 

que diferentes características de recursos (como diversidade e acessibilidade) e receptores 

podem influenciar os padrões de migração não apenas diretamente, mas também, indiretamente, 

por meio de sua influência sobre o efeito da quantidade de recursos (GARIP, 2008). 
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As falas de Cecília e Cleide exemplificam como o capital migratório dessa rede está 

calcado na experiência familiar. Muitas delas têm, com efeito, uma experiência migratória 

anterior, tanto própria quanto familiar. Nesse sentido, têm capital migratório (experiência 

prévia ou acumulada) que lhes permite adaptar-se às precárias condições da migração. Essas 

redes produzem para esse conjunto social um capital migratório construído por elas e 

socializado justamente entre todas. Nestes casos, o capital migratório seria aquele lucro que foi 

repartido, na experiência da cogestão, a apropriação dos conhecimentos desenvolvidos 

(CARLEIAL, 2004). 

A influência dos recursos (informações), das fontes (filha, marido, colegas, da 

comunidade de origem, em São Francisco) e de migrantes em potencial, em relação ao capital 

migratório na formação dos fluxos migratórios, é manifestada nos relatos abaixo: 

 

Não, foi. Eu fui sem experiência para São Paulo. Eu fui por um motivo que 

não era nem para eu ir. Quando eu saí de meu serviço, eu fui por causa da 

minha filha, os problemas que eu tive foi por causa de filho. Porque minha 

filha tinha separado desse marido dela e quando nós estávamos lá, em Belo 

Horizonte, eu morava com meu filho e ela morava só. Só que aí, teve esse 

extravio de separar e ela para não fica lá sendo mantida pelo ex-marido, ela 

deu de querer ir para São Paulo e a única oportunidade de eu fazer alguma 

coisa por ela foi isso, de eu sair fora com ela rumo à São Paulo (Comunicação 

oral, Carmélia, 43 anos, doméstica). 

 

Pois é, aqui, eu e minha filha fomos para Belo Horizonte. Minha filha foi há 

mais tempo, o marido dela tinha mais de 15 que morava lá (Comunicação oral, 

Carmélia, 43 anos, doméstica). 

 

É eu era solteira ainda, aí na época que eu fui, entende? Aí eu fui para trabalhar 

em casa de família. Aí uma colega minha me levou, porque ela tinha um 

emprego lá e arrumou um emprego para mim, né? Aí, eu fui para lá trabalhar 

(Comunicação oral, Cleide, 44 anos, doméstica).  

 

Que é de São Francisco, tem muitos lá, mas, em Brasília, eu ouvi falar que 

tem mais gente de São Francisco do que lá em Belo Horizonte (Comunicação 

oral, Carmélia, 43 anos, doméstica). 

 

Pesquisador(a): E o pessoal, como esse conhecido seu que mora lá, eles falam 

em voltar? 

 

Marinalva: Todos falam! Os que estão lá são daqui mesmo. É tudo primo! 

Todo mundo que está lá fala de voltar para cá, até porque tem uma boa parte 

que moram de aluguel ainda, né? Alguns conseguiram casa própria mais tem 

gente ainda que moram de aluguel. 

 

Pesquisador(a): A maioria das mulheres trabalham como doméstica? 

 

Marinalva: As mulheres sim! (Comunicação oral, Marinalva, 40 anos, 

doméstica). 
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Dessa forma, vê-se uma maior possibilidade de formação das redes intra-grupos, 

ou seja, que não estão somente circunscritas às famílias, mas aos locais de origem. Carmélia 

evidencia que Belo Horizonte e Brasília são as capitais que mais atraem emigrantes de São 

Francisco. Por isso, o recorte espacial (território, região, lugar) permite a análise da mobilização 

de recursos ou capitais, em particular os sociais. Nas redes do bairro Village do Lago I, essa 

noção de espaço social é vislumbrada na articulação dessas domésticas em configurações de 

classes ou relações sociais, onde se unem para relacionar-se. É uma espécie de rede, onde as 

relações são necessárias, as trocas, a confiança, a dádiva e a solidariedade são imperativos para 

a sobrevivências. Já Cleide percebeu que a amiga (migrante anterior) pode fornecer ajuda para 

a organização da vida (trabalho e moradia) no destino pretendido, o que reduziu os custos 

esperados da migração. Assim, migrantes anteriores(as) assumem que os recursos podem ser 

representados pela quantidade de viagens que elas têm nos destinos e utilizam dessa experiência 

de forma equivalente para arregimentar novas migrantes. O depoimento de Carmélia também 

revela o acompanhamento de algum membro da família na empreitada migratória. 

 

Eu realmente falava assim, para serviço, assim, é ruim, entendeu? Para 

moradia, é bom se você tiver como pagar. Tem que ter serviço para pagar 

certinho, sabe? Em Belo Horizonte mesmo, eu dei muita informação, porque 

eu gostei de lá, não sei se as outras pessoas gostaram! [risada] (Comunicação 

oral, Carmélia, 43 anos, doméstica). 

 

Agora, atualmente, minha mãe, que mora em São Paulo, trabalha em duas 

casas que, inclusive, é uma casa que ela trabalhou mais de 20 anos. Ela era 

empregada fixa e dormia no serviço. Agora, ela vai trabalhar para essas duas 

casas, uma vez por mês (Comunicação oral, Marinalva, 40 anos, doméstica).  

 

Os relatos em tela revelam como circula a rede de informação do destino migratório, 

geralmente, calcada em aspectos econômicos vinculados ao trabalho, dentre essas a alteração 

da relação do trabalho doméstico da categoria de mensalista para a de diarista, e como salienta 

Paula (2009), da percepção que migrantes têm do lugar, baseados(as) em suas redes de 

comunicação, de inter-relação e organização, culminando em laços de reciprocidade e 

solidariedade. A autora demonstra que as práticas de trabalho e do cotidiano de migrantes que 

retornam às suas regiões estão ligadas à identidade de sujeito rural. Portanto, muitas dessas 

domésticas vão para as cidades tentar “ganhar a vida”, “fazer o pé de meia” e “guardar um 

dinheirinho” para que possam voltar a viver em suas comunidades e lugares e/ou região de 

origem de posse de algum bem material (casa, motocicleta, eletrodomésticos, etc.). Adquirir 
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um certo conforto adquirido, como salienta Paula (2009), mesmo com todas as contradições 

que convivem entre as mudanças e as permanências do modo de viver o presente. 

A confiança foi verificada com base nos vínculos de amizades e em como elas lidam 

com as pessoas em geral. A migração seria maior se os recursos de informação dos membros 

do agregado familiar ou da comunidade abrangessem uma vasta gama de destinos ou 

ocupações, uma vez que o aumento da diversidade implicaria em mais oportunidades para os 

indivíduos. Essas reivindicações não foram encontradas já que essa rede é composta pela 

ocupação de domésticas. Quando questionamos sobre a formação de amizades na rede de 

domésticas das cidades vizinhas, tivemos as seguintes respostas: 

 

Pesquisador(a): Fez amizades? 

 

Cleide: É, muita amizade. 

 

 

Pesquisador(a): No bairro que morava? 

Cleide: No mesmo bairro, e assim fora também, sabe? 

 

Pesquisador(a): E no emprego? 

 

Cleide: É, no emprego e, assim, aqui mesmo em São Francisco é um lugar 

bom, sossegado realmente. Mas lá você tem um lugar para você passear, tem 

um lugar que sai mais, entendeu? Tem lugar, assim, que você vai trabalhar e 

tem uma feira, assim, para você ir e aqui, não. Você pode fazer mais amigos, 

conhecer gente nova (Comunicação oral, Cleide, 44 anos, doméstica).  

 

Elas se sentem mais seguras e tranquilas quando estão entre ou perto de pessoas do 

mesmo universo cultural, mesma origem, mesma família. Isso faz com que busquem residir e 

procurem trabalho em localidades onde há conterrâneos(as), mesmo que o grau de sociabilidade 

delas seja mais alto do que o grau de confiabilidade. Nomeadamente, indivíduos de agregados 

familiares e comunidades de origem, em que a experiência de migração acumulada é alta e 

distribuída uniformemente entre os membros têm maior probabilidade de migrar. Na rede de 

domésticas do bairro Village do Lago I, as mulheres respondiam que o apoio para cuidar de 

filhos(as) crianças era fundamental nas relações com a formação da rede de apoio familiar, ou 

seja, as mulheres da família fornecem o elo da rede de cuidados. Nelas podem confiar.  

Assim, o habitus, segundo Bourdieu (1990): 

 

É jogo social incorporado, transformado em natureza. Nada é 

simultaneamente mais livre e mais coagido do que sua ação. O habitus como 

social inscrito no corpo, permite produzir a infinidade de atos de jogo que 

estão inscritos no jogo em estado de possibilidades e de exigências objetivas; 
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as coações e as exigências do jogo, ainda que não estejam reunidas num 

código de regras, impõem-se àquelas e somente àquelas que, por terem o 

sentido do jogo, isto é, o senso da necessidade imanente do jogo, estão 

preparadas para percebê-las e realizá-las (BOURDIEU, 1990, p. 82). 

 

Violeta, integrante da rede das domésticas do bairro Vilalge do Lago I, exemplifica 

que o conteúdo das relações sociais que coadunam com atitudes de confiança, reciprocidade e 

cooperação proporcionam benefícios que, se não existissem, elas enfrentariam problemas em 

seus cotidianos, marcados pela dupla ou tripla jornada de trabalho, falta de recursos financeiros 

e suporte social. 

 

O ônibus é o lugar que a gente mais encontra, tem horário que só dá 

domésticas. E daqui, cada uma vai se falando e contando as novidades. Tenho 

uma ou duas amigas, domésticas, que eu posso contar para arranjar trabalho, 

pedir dinheiro emprestado, me acompanhar no médico, pedir conselho, sabe? 

Confiar! (Comunicação oral, Violeta, 27 anos, doméstica)105. 

 

Portanto, percebe-se, entre as participantes das duas redes, que a confiança no grau 

de cooperação das pessoas é maior na rede do bairro do que na rede das domésticas das cidades 

vizinhas. Esse fato se deve ao maior grau de coesão da rede do bairro. Uma vez cumprida a 

etapa migratória e o tempo de migração, o acionamento da rede de apoio é mais rápido e de 

fácil acesso. Situação que as domésticas das cidades vizinhas terão após se fixarem. Para se 

inserir em uma rede de suporte leva tempo. 

Quando analisamos o fluxo da informação e da comunicação como importante 

elemento do capital social, as redes são meios para melhorar as relações de integração e 

acolhimento no destino final. Todas as entrevistadas, tanto do bairro Village do Lago I, quanto 

das cidades vizinhas, possuíam um aparelho de telefone, geralmente celular, e todas elas 

responderam fazer uso desse recurso diariamente. A partir daí, a intenção foi saber quais as 

fontes de informação utilizadas por elas, quando objetivam saber onde há oferta de trabalho, 

notícias de familiares e de questões políticas e legais em relação ao próprio trabalho doméstico. 

Conclui-se que as domésticas das duas redes acessam as informações por meio de 

parentes, vizinhas e amigas, ou seja, são redes próximas, restritas e de fácil acionamento. 

Quanto às questões políticas e legais em relação ao trabalho doméstico, elas disseram: 

 

Aqui no condomínio tenho várias amigas de lá, com o celular, temos um grupo 

no WhatsApp, conseguimos falar de emprego, se em tal casa está precisando 

                                                 
105 Relato oral durante a oficina realizada no CRAS do bairro Village do Lago I, em agosto de 2018. 
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de empregada, essas coisas. Não falamos de direitos trabalhistas, não! É mais 

como que é o serviço (Comunicação oral, Margarida, 43 anos, doméstica)106. 

 

Quando eu vim para cá, eu não imaginei que sofreria tanto. Só pensava em 

sair. Agora, estou aqui já fazem 20 anos. Gosto da cidade, mas é difícil sair 

para passear. A gente que trabalha em casa de família tem muito serviço e é 

caro tudo por aqui. Só me sentia sozinha, muito trancada na casa, já que parei 

de estudar. Não dava para estudar, tinha que trabalhar, não havia tempo para 

continuar estudando. Se vê na cidade, tudo é dinheiro! Até para gente ir na 

esquina. As condições de trabalho até que são boas, mas você vê que, igual 

aqui no ponto de ônibus, eles colocam a mangueira ligada bem na hora da 

gente pegar ônibus, molhando o pé da gente. É perigoso também ficar aqui 

sozinha, por isso, que a gente vem juntas. Eu mesma tenho que pegar três 

ônibus para chegar aqui. Alguns patrões garantem a carteira assinada, mas 

outros, não. Hoje em dia, falar disso dá problema. Para quem dorme no 

emprego, é explorada demais. A lei não é cumprida, a gente tem que trabalhar 

todo dia, o descanso que a gente tem, continua trabalhando na nossa casa. Mas 

é bom estar na casa da gente (Comunicação oral, Hortência, 41 anos, 

doméstica)107. 

 

Assim, percebe-se que, embora essas redes tenham acesso a novas tecnologias da 

informação e contato com pessoas, ainda assim, trata-se de uma rede fechada e densa. Bem 

parecida com as características das redes encapsuladas, no sentido abordado por Decimo (1998) 

e Portugal (2014). Por isso, encontramos interações de várias natureza (informação, ajuda, 

apoio). Também estão presentes relações de poder, em que cada integrante da rede tem no 

controle sobre seus elementos os interesses de todas, contornando o círculo das obrigações e 

expectativas entre elas, ocasionando a clausura e o fechamento. 

Verificamos que essas semelhanças são compatíveis com o capital social bonding, 

como preconiza Lin (2001), em que os vínculos entre domésticas são de uma mesma posição. 

Trata-se de um grupo homogêneo, voltado para dentro, tendo identidades reforçadas e 

proporcionando lealdade e reciprocidade utilizados para o apoio mútuo intra-grupo. 

 

A rede de ligações é o produto de estratégias de investimento social consciente 

ou inconscientemente orientadas para a reprodução de relações sociais 

diretamente utilizáveis, a curto ou a longo prazo, isto é, orientadas para a 

transformação de relações contingentes, como as relações de vizinhança, de 

trabalho, ou mesmo de parentesco, em relações, ao mesmo tempo, necessárias 

e eletivas, que implicam obrigações duráveis subjetivamente sentidas 

(sentimentos de reconhecimento, de respeito, de amizades, etc.). E isso graças 

a alquimia das trocas, como comunicação que supõe e produz conhecimento 

e o reconhecimento mútuo (BOURDIEU, 1980, p. 68).  

 

                                                 
106 Relato oral durante a oficina realizada no CRAS do bairro Village do Lago I, em agosto de 2018. 
107 Relato oral durante a oficina realizada no CRAS do bairro Village do Lago I, em agosto de 2018. 
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O autor contribui para pensar sobre como o capital social é produzido por esse grupo 

de domésticas migrantes como estratégia de apoio social, gerando trocas materiais ou 

simbólicas. Conclui-se que as domésticas das duas redes pesquisadas produzem capital social 

de ligação (dentro do seu próprio grupo – família, amigos, etc.) e de conexão (entre domésticas), 

criando grupos ou redes interpessoais, cujas relações produzem laços de confiança e 

reciprocidade (dádiva) entre seus membros. Dessa forma, não basta fazer parte de uma rede 

social; há que se submeter às regras e normas sociais que a regem. 

Para Portes (1999, p. 16), “o capital social refere-se à capacidade dos indivíduos 

para mobilizar recursos escassos em virtude da sua pertença a redes”. Estes recursos podem 

incluir bens econômicos tangíveis, como empréstimo financeiro. Quando perguntamos quem 

são as pessoas da sua rede pessoal que podem contar para pedir ajuda financeira a resposta foi: 

a família. No caso de bens intangíveis (como informação), quando perguntamos quem são as 

pessoas da rede pessoal com quem podem contar para pedir indicação para o trabalho, a resposta 

foi: dentro do próprio grupo de domésticas. A principal característica destes recursos é que são 

gratuitos. Eles têm a marca da dádiva. Não se espera que seja pago monetariamente, pelo 

contrário, os recursos implicam a expectativa da reciprocidade em algum momento futuro. 

De fato, a migração proporciona a diversificação da rede social por meio da 

agregação e estabelecimento de novos contatos e, consequentemente, da maior heterogeneidade 

de recursos. Entretanto, isso ocorre em um plano horizontal de fluência de recursos, das 

características dessas fontes de ajuda, apoio e suporte, do prestígio ocupacional de seus 

integrantes e do capital social oriundo dessa estrutura geral, conforme afirma Cunha (2014). 

Importa perceber que esses recursos são provenientes do apoio das redes sociais 

conjugadas com o capital social em nível micro. Assim, procurei analisar o tipo de ajuda dada 

e recebida por mulheres no processo migratório. Desse modo, as redes sociais ativadas no 

contexto da migração foram avaliadas, como afirma Assis (2007), como práticas sociais que 

envolvem tipos diferentes de ajuda material, logística, emocional e simbólica que possibilitam 

às futuras migrantes partirem com referências mínimas sobre onde ir, na casa de quem irá 

trabalhar, qual o trabalho que irão fazer, com quem vão morar, onde estão os conterrâneos, etc. 

 

10.2 “O QUE EU PRECISO PARA VOCÊ ME AJUDAR?”: ATRIBUTOS E VÍNCULOS DAS 

REDES DA/NAS MIGRAÇÕES  

 

Uma das primeiras admissões que se faz ao analisar uma rede social é o que 

preconizam Wasserman e Faust (1999): os atributos observados a partir dos atores sociais são 
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compreendidos em termos de padrões ou estruturas de ligações entre as unidades. Portanto, o 

que exponho aqui está relacionado com atributos das redes de relações sociais das domésticas. 

Ao questionar “O que eu preciso para você me ajudar?”, impõe-se um comportamento esperado 

para que ao dar ajuda eu posso ter condição de recebê-la e reverter novamente essa ajuda – o 

princípio da dádiva e da reciprocidade, preconizado por Mauss (1974). Segundo Marques 

(2007), isto indica que o capital social refere-se às redes de relações sociais que podem prover 

aos indivíduos e grupos o acesso a recursos e apoio. 

Nesse sentido, tem-se a conexão entre redes e o que Lin (2001) denomina realização 

de status ao longo do ciclo de vida – a aquisição de características individuais que são 

construtoras de hierarquias sociais, como rendimento, escolaridade, cultura, etc. Segundo essa 

concepção, diversos processos e atributos sociais dependeriam da existência de um tipo 

específico de capital social composto por elementos coletivos produzidos e estocados acima do 

nível dos indivíduos, mais precisamente em suas teias de relações. Para os autores que tentam 

conectar o capital social às redes, as características comportamentais destacadas pela literatura 

são a confiança mútua e o civismo. 

O que se observa é que essas comunidades e suas famílias estão intimamente ligadas 

à vida urbana pela migração passada entre os migrantes. São essas configurações que 

promovem maior movimento para fora das áreas rurais. Como as migrantes têm maior 

probabilidade de ter acesso ao capital migratório de migrantes anteriores (informação, 

assistência direta), taxas mais altas de migração são observadas em comunidades que a 

migração é predominante.  

Quando analisamos a se há alguma função que seja predominante nas relações, 

observamos que não há. Existindo, portanto, uma sobreposição de funções e de indivíduos. Nas 

duas redes, podemos observar que parentes e amigos ajudam igualmente, com ajuda financeira 

e cuidados com os filhos(as), por exemplo. Entre algumas falas, destacamos a de Carmélia, que 

se reporta sempre à prima, quando precisa de ajuda com filhos(as) e financeira: 

 

Pesquisador(a): E quando você precisava de alguma coisa, em BH, era na casa 

dessa prima que você procurava alguma ajuda? 

 

Carmélia: Graças a Deus, não teve isso, não, de ficar doente, mas se precisasse 

de dinheiro ou ajuda com os filhos, era essa prima que me ajudava 

(Comunicação oral, Carmélia, 43 anos, doméstica). 

 

O trecho acima exemplifica que as funções predominantes dos atributos dessa rede 

são calcados no apoio e na ajuda mútua estabelecida entre mulheres de uma mesma família. 
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Tudo indica que mulheres migrantes fazem uso de acesso a dois tipos de redes sociais: a rede 

social da migração, que está ligada aos recursos do processo migratório (informações, lugares, 

destinos, viagem, etc.), e a rede de apoio na migração, ligada ao suporte social para que essas 

mulheres mantenha seu trabalho consubstanciando em um projeto migratório eficaz.  

A multidimensionalidade também é um atributo utilizado para avaliar o número de 

funções que desempenha a rede. As redes observadas nesta pesquisa possuem características de 

indicação de trabalho, ajuda mútua, apoio, suporte na chegada e emocional. As falas abaixo 

exemplificam a multidimensionalidade: 

 

Pesquisador(a): Você foi para onde trabalhar? 

 

Amélia: Belo Horizonte. 

 

Pesquisador(a): Como foi que você decidiu ir para Belo Horizonte? Alguém 

te convidou?  

 

Amélia: Foi por indicação mesmo (Comunicação oral, Amélia, 43 anos, 

doméstica). 

 

Cleide: É que a gente tinha criança pequena. E tinha que sair, sair os dois 

[casal] para trabalhar e deixava com pessoas olhando. E como estava tendo 

muito assalto no bairro aí, ele ficou com medo, assim, vai que uma hora 

chegava e não tinha nada e as pessoas faziam alguma coisa com as crianças.  

 

Pesquisador(a): E quem cuidavam de seus filhos?  

 

Cleide: Era a vizinha! (Comunicação oral, Cleide, 44 anos, doméstica).  

 

Verificou-se que a multidimensionalidade une migrantes e não migrantes, 

solidificando as teias das relações sociais de mulheres que unem comunidades de origem e 

lugares específicos da sociedade receptora. Assim, a rede de Amélia cumpre a função de 

indicação por trabalho e a de Cleide a de ajuda da vizinha para tomar conta das crianças. Essas 

duas funções acabam por enfantizar a solidariedade no grupo como constitutivas das redes. De 

fato, o que a rede faz pela organização da multidimensionalidade é produzir uma oferta 

acessível de possibilidades de relacionamento, e isso significa o incremento das probabilidades 

de sua realização.  

A reciprocidade, segundo Fusco (2007), refere-se a trocas de valores aproximados 

(ajuda a encontrar trabalho, habitação), nas quais as ações de cada parte são também baseadas 

em ações prévias de outras. A reciprocidade, referenciada na função equivalente que recebe do 

outro e a lança para o próximo, é vista nas seguintes falas: 
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Pesquisador(a): Fala-me um pouco como foi sua ida? 

 

Carmélia: Foi com minha filha que foi. Mas é por isso que eu vou falar para 

você que tem pessoa lá que sabe o que fala: “– Ah! Se fulano vim, eu consigo 

um serviço aqui para ela”. Então, através disso, minha menina mesmo foi, foi 

assim, através de outra que trabalhava lá e levou ela e encaixou ela. Então, é 

por isso que eu falo que um vai passando para os outros. 

 

Pesquisador(a): Amigos, Parentes... 

 

Carmélia: É amigo, parente tudo assim. 

 

Pesquisador(a): Mas a senhora acha que tem uma pessoa que facilita essa ida? 

 

Carmélia: Que facilita, assim, levar? 

 

Pesquisador(a): É. 

 

Carmélia: Ah não! É igual eu estou falando, não é levar, entende? Através, 

assim “– Se eu fui, eu posso ajudar a outra a ir”, sabe? 

 

Pesquisador(a): E arruma um emprego?  

 

Carmélia: Do emprego, às vezes, a pessoa está lá trabalhando, né? Igual eu 

mesmo. Se eu quisesse falar assim: “– Carmélia, eu vou me embora, mas meu 

serviço vai ficar aqui, você quer vim?”. E com certeza aí você fala assim: “– 

Como é que seu serviço é?”. Vou explicar tudo, aí você vai. Aí eu já indico 

você lá: “– Oh! Fulana de tal, eu conheço, fulana de tal é direita, ela é isso e 

aquilo”. Porque você sabe que nesses lugares eles têm que ter informação de 

tudo. Como é que você é e como é que você não é. Aí eu vou e já indico você 

lá. Aí você já vai indicada minha. Aí você já vai fazer o serviço. Então, é igual 

ao que passa eles já fazem assim. Quando a pessoa vai e quer ir trabalhar fora, 

ela vai indicada por outra. Aí fulano chega lá e já tem isso. Aí a pessoa vai 

naquilo porque está aqui sem trabalhar mesmo. Eu, se eu falasse assim: “– 

Tem um serviço agora em Belo Horizonte”, eu ia entendeu. Eu só não vou por 

causa disso, porque eu mesmo pedi a conta do meu serviço e larguei. Mas se 

falasse assim: “– Tem um aqui para você”... Oh! Amanhã mesmo eu iria 

[risada] (Comunicação oral, Carmélia, 43 anos, doméstica). 

 

O relato oral de Carmélia indica a importância da ajuda recebida e percebida. A 

reciprocidade da informação garante que ela oportunize e socialize com as demais e, dessa 

forma, o ciclo da dádiva é compartilhado pelas trocas, ajudas e apoios. Tudo isso é compatível 

com o grau de conhecimento que esse ator assume nessa rede. Pela literatura. poderíamos 

denominá-la de “catalisadora de relações” (PORTUGAL, 2014). Ou seja, são atores que 

desempenham variadas funções, por quem passam diferentes conteúdos da rede (informação, 

ajuda, apoio, etc.) entre os diferentes membros, geralmente, em uma rede familiar e constituída 

por mulheres. 
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Outro ponto levantado foi em relação à indicação para trabalho e como elas 

percebiam os diferentes tratamentos recebidos em seus contextos. Cleide narrou: 

 

Cleide: Fiquei. Fiquei três meses em São Paulo. Trabalhei de diarista lá 

também. Ah, lá era diarista, era mais de uma casa. Ganhava mais como 

diarista. 

 

Pesquisador(a): E tem diferença do que você recebia em São Paulo para BH? 

 

Cleide: Tinha. 

 

Pesquisador(a): Qual era melhor? 

 

Cleide: São Paulo. 

 

Pesquisador(a): Era mais? Mas porque assim, você ficou mais tempo em BH 

não foi? 

 

Cleide: Foi. 

 

Pesquisador(a): Por que você ficou mais tempo em BH do que São Paulo? 

 

Cleide: Ah, porque achei BH melhor do que São Paulo. 

 

Pesquisador(a): É, em quê, por exemplo? 

 

Cleide: Assim, mesmo de vida assim, o clima de vida em BH assim, e o 

sistema de lá, sabe? O andar, para gente ir para os lugares, entendeu? Em São 

Paulo, não. BH, eu virava de perna para o ar para tudo quanto é lado, já tinha 

mais costume. Já tinha mais movimento das pessoas, entendeu? E São Paulo, 

não, São Paulo é tipo uma prisão que você fica ali do quartinho para cozinha 

[risada] (Comunicação oral, Cleide, 44 anos, doméstica). 

 

O acesso diferenciado às informações contribui para tecer relações distintas com o 

trabalho doméstico e com o processo migratório. Dessa forma, a informação é, do ponto de 

vista de R. Silva (2012), um recurso fundamental na sustentação da migração, a partir do 

fortalecimento das relações de reciprocidade entre os agentes sociais, mesmo distantes 

espacialmente, a garantia material e simbólica a uma gama de oportunidades, conformando, nos 

locais de destino, territorialidades migratórias construídas e recriadas de maneiras diferentes. 

 

Pesquisador(a): Depois que vocês voltaram de São Paulo você ficou mais 

ainda quanto tempo em BH? 

 

Carmélia: Eu acho que... [silêncio]. Eu acho que mais ou menos uns oito 

meses. Lá para 2015 mais ou menos (Comunicação oral, Carmélia, 43 anos, 

doméstica). 
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Tomamos a informação e a assistência prestada a migrante como recurso do capital 

migratório. Assim, quanto mais ela migrar, maiores serão seus recursos de informações, 

diversificados e acessíveis. Carmélia utiliza desses retornos na origem para trazer novidades, 

informação e, também, para descansar e momentos de lazer, já que o trabalho em São Paulo 

requer muitas horas de trabalho.  

Por isso, o capital social torna-se importante na análise para a compreensão dos 

atributos das redes sociais. Na visão de Cunha (2014), o campo de onde essas interações provêm 

é tão importante quanto a constatação da interpenetração dos distintos capitais na construção 

de um uno. É notória a relevância de uma rede de interações, no caso específico, social, para o 

fomento dos distintos capitais e, em especial, do capital social. Sem a rede, o capital social das 

domésticas simplesmente inexistiria (e vice-versa). 

A reciprocidade está ligada, nas falas acima, às condições estabelecidas para o 

suporte da migração e na disseminação da informação. Entretanto, é pelo capital social da 

primeira mulher ao migrar – “Foi com minha filha que foi” (Carmélia, 43 anos) – que esse 

suporte pode ser operacionalizado e reduzir os custos de oportunidades das demais. Assim, a 

filha foi a fonte da experiência migratória prévia e trouxe informações para Carmélia, uma 

migrante em potencial. Ao analisar essa passagem, concordamos com Garip (2008) que quanto 

maior a quantidade, a diversidade e a acessibilidade dos recursos disponíveis para as 

destinatárias, maior será sua propensão para migrar. 

Em relação à intensidade da relação, todas as duas redes preponderantemente 

evidenciaram que o grau de compromisso com a relação é forte. Tenho em consideração que a 

rede de apoio é, como exemplifica Vasconcelos (2002), no essencial, uma rede de parentesco, 

particularmente intergeracional, em que os apoios dados ao grupo familiar dependem do que há 

a transmitir e das suas lógicas de perpetuação social. Uma das participantes apontou a existência 

do suporte familiar em relação ao que a rede de relações pode fazer por ela: 

 

Tenho uma tia que mora lá. Foi bom ter ela por perto que sei que ela pode me 

ajudar e eu ajudar ela no que for preciso. E a gente também nem tem muito 

para ajudar. Mas só de estar perto e se ver todo dia, já é um alívio! 

(Comunicação oral, Cecília, 50 anos, doméstica).  

 

Nota-se aqui ainda a presença do capital migratório, sob a forma de contatos com 

outro migrante já instalado, geralmente, do agregado familiar ainda que seja parente colateral 

de linha reta de terceiro grau. Embora, o relato oral de Cecília se assente mais na presença física 
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do que no apoio recebido, os laços são criados e consolidados nessas vivências do “poder contar 

com alguém”.  

Quanto à frequência dos contatos, observou-se que as duas redes têm a distância 

como fator limitante e inexorável. Quanto maior a distância, maior a necessidade de 

manutenção ativa do contato para manter a intensidade. E nesse ponto, os contatos com a 

origem são feitos pelas tecnologias da informação (internet, telefone celular, Whatsapp, 

Facebook), mas, no destino, percebemos que elas tentam se encontrar para diminuir o 

sentimento de isolamento. Para algumas delas, manter os contatos é uma condição para a 

integração no destino. Alguns relatos, a seguir, evidenciam como se dá a frequência e a 

manutenção destes: 

 

Pesquisador(a): E o pessoal de São Francisco, você tinha contato, além de sua 

irmã? Tem outros familiares? 

 

Cleide: Via, via sim. Sempre final de semana via, tinha gente de lá que morava 

em Diadema, São Bernardo, Mogi, tudo quanto é lugar, lá, tem um. 

 

Pesquisador(a): São próximos? 

 

Cleide: Não. É mais longe. Recanto mesmo, acho que era uma hora e meia, 

duas horas de viagem assim, dependendo do trânsito. Se tivesse muito 

engarrafado. Aí, São Bernardo mesmo era mais fácil, todo final de semana a 

gente estava se vendo. Aí os das redondezas tinham que marcar encontro: “– 

Oh! Vai ter tal coisa na casa da Eliomar”, por exemplo, aí juntava todo mundo, 

vamos todo mundo, aí juntava só nos finais de semana.  

 

Pesquisador(a): Geralmente era na casa de alguém? 

 

Cleide: É. Só nos finais de semana a gente se encontrava (Comunicação oral, 

Cleide, 44 anos, doméstica). 

 

O relato de Cleide sugere que o fluxo de informação ou ajuda é o principal 

mecanismo que liga a migração passada a futuros fluxos migratórios do Norte de Minas para 

São Paulo. Portanto, a experiência de migração acumulada, que é proposta como uma medida 

indireta do capital migratório, tem maior probabilidade de capturar o fluxo de informações de 

ajuda e apoio. A história da relação revela que as domésticas se conheceram e trocam 

informações para a manutenção da rede. Há certa homogeneidade e coesão do intra-grupo que, 

segundo Cunha (2014), são intrínsecos aos mecanismos de homofília, principalmente, aos 

possíveis processos de reagrupação familiar ou a existência de contatos prévios no destino. Ou 

seja, por serem um grupo com características parecidas do ponto de vista econômico-social. 
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Possivelmente, essa rede tem consciência da importância da qualidade das 

informações, sob a forma de reciprocidade. Isto pode ser comprovado pelo relato de Carmélia 

abaixo, que partiu de uma ação individual: 

 

Não, eu acho que foi assim. Eu mesma, realmente, não tinha o pensamento de 

sair assim para fora não, entendeu? Mas como minha filha estava lá, aí, de 

repente, ela me procurou, se eu queria sair. Porque eu trabalhava aqui e o 

serviço aqui é melhor um pouco, sabe? Aí eu peguei e dei de ir. Falei assim 

eu vou porque lá pode ganhar mais. Vou para lá, vou trabalhar mais, aí 

normalmente só sair assim e trabalhar. Nada, aqui é só da casa de minhas irmãs 

para casa. Então, as pessoas sentem assim sabe, eu mesma sinto. Igual agora 

mesmo, eu estou indo para São Paulo e, quando eu chegar, vou para Belo 

Horizonte (Comunicação oral, Carmélia, 43 anos, doméstica). 

 

Esse relato aponta para condicionalidades da informação dos rendimentos auferidos 

na atividade doméstica. Muitos depoimentos expressam esta lógica econômica de que em 

determinado local (geralmente em grandes cidades) têm rendimentos superiores. E isso é um 

chamariz para o recrutamento, tanto das redes informais quanto das redes formais (agências de 

emprego). Na visão de Garip (2008), dependendo da configuração de recursos, fontes e 

destinatárias, o capital social migratório leva a resultados diferenciais de migração para 

indivíduos e padrões de migração cumulativa divergentes nas comunidades. 

Entretanto Cunha (2014, p. 29) chama atenção para a complexidade dos atributos 

das redes sociais: 

 

O simples mapeamento e conhecimento da estrutura da rede ou suas 

metamorfoses após a migração não seriam capazes de elucidar os motivos 

pelos quais migrantes encontraram os meios necessários para permanecer nas 

áreas de destino, nem como obtiveram êxito na superação, total ou parcial, de 

suas vulnerabilidades – fato que, da mesma forma, garantiria sua permanência 

no local. 

 

Assim, o que evidenciam esses atributos é que a rede social dessas mulheres é uma 

rede de ajuda mútua feminina. Vasconcelos (2002) diz que a feminização das redes deve ser 

entendida pela preponderância de apoios prestados pelas mulheres, como citado por Marinalva:  

 

Minha mãe é empregada doméstica; essa tia minha, na verdade, ela não 

trabalha mais como empregada doméstica. Essa que eu estou te falando, a que 

tem casa própria. A que trabalha é só minha mãe. E uma outra tia que mora de 

aluguel. Essa que tem casa própria, ela teve câncer e como ela trabalhava de 

doméstica retirou a mama e não pode trabalhar mais. Mas a outra tia minha 

trabalha e minha mãe também de doméstica. Então, assim, todos os dias, ela 
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vai lá ver como ela está! Se precisa de alguma coisa. É o que a gente pode 

fazer! (Comunicação oral, Marinalva, 40 anos, doméstica).  

 

Assim, Marinalva assume o malabarismo em conciliar trabalho-cuidado-família 

apoiando-se nas redes sociais, como forma de dádiva e reciprocidade, aprofundando o processo 

de “hipersegmentação sexual do trabalho” (HIRATA, 2007), com mulheres transferindo 

cuidados para outras.  

Assis e Siqueira (2009) dizem que, no processo migratório, com o passar dos 

tempos, enquanto as redes sociais dos homens expandem-se, as redes das mulheres retraem-se. 

Isto influencia nas oportunidades de encontrarem novas redes e libertarem-se do gueto do 

trabalho doméstico e do eterno refúgio a que estão propensas ao migrarem para as casas das 

patroas. O relato de Cecília, a seguir, evidencia um círculo geracional em que mães e filhas 

reproduzem o lugar social reservado a essas mulheres que saem de suas comunidades rumo aos 

grandes centros para o trabalho doméstico:  

 

Eu não queria que ela fosse [filha], mas ela quis ir, ela foi primeiro para 

trabalhar de doméstica. A outra [filha] mais velha já saiu para casa de família. 

Quase todas foram para São Paulo. Tudo atrás de trabalho, trabalho... Em São 

Paulo, de babá! Conseguiu esse emprego, ela é assim muito espontânea e essa 

amiga dela corre atrás e indicou ela. Minha filha adora São Paulo. Já morou 

no Morumbi, ela morou no Jardim Europa. Ela morou em vários lugares lá 

(Comunicação oral, Cecília, 50 anos, doméstica). 

 

Cecília fala sobre como as redes são indissociáveis da relação com o trabalho e da 

guetização das atividades naturalizadas das mulheres. E são em grandes centros, como São 

Paulo, que a contratação de mulheres para afazeres domésticos e do cuidado pode ser 

requisitado entre as mulheres de classe mais baixa, acentuando as desigualdades entre o gênero.  

Analisando o processo de integração ao mercado de trabalho das mulheres do Norte 

de Minas, em São Paulo, verificamos a relação entre capital migratório e processos de 

deslocamento. Nota-se que a informação (“indicar para alguma patroa” ou “redes de patroa”) 

junto com a experiência adquirida contribui como estratégia de investimento e esse know-how 

da migração, facilita para que elas transitem em dois mundos diferenciados, o sertão mineiro e 

o grande centro paulistano. 

Em função dos atributos das redes (funções, multidimensionalidade, reciprocidade, 

intensidade, frequência de contatos e história da relação), argumentamos que a característica do 

capital social vinculada ao capital migratório reforça a tese da eficiência dos laços das redes 

restritas e de fácil acionamento, como dessas mulheres domésticas migrantes. Como o capital 
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social está atrelado à capacidade de acessar recursos necessários (informação), concluímos que 

seria pertinente adotar o termo “capital migratório” para identificarmos o modo com que essas 

mulheres se organizam e se apoiam em suas redes de sociabilidades. Bourdieu (1990, p. 84) 

aponta que o “habitus, essa disposição regrada para gerar: condutas regradas e regulares, à 

margem de qualquer referência a regras; e, nas sociedades onde o trabalho de codificação não 

é muito avançado, o habitus é o princípio da maior parte das práticas”. 

Essas mulheres migrantes ativas ou potenciais migrantes utilizam, na visão de 

Fusco (2007), tanto os recursos disponíveis nas próprias redes quanto os recursos de outros 

grupos que podem ser obtidos por meio dessas redes. Entendemos que o recurso em si não é o 

capital social, mas que este se traduz na habilidade dessa mulher doméstica e migrante ter 

acesso a ela, acioná-lo, quando necessário. E dessa forma, os mecanismos do capital social 

(reciprocidade, dádiva, solidariedade) contribuem para que essas mulheres, domésticas e 

migrantes cooperem, promovendo assim a ação coletiva. 

Finalmente, quando as narrativas se referem ao “que é que minha rede de relações 

pode fazer por mim?” e ao “o que eu preciso para você me ajudar?”, elas consubstanciam-se 

em retribuição, em dádiva, solidariedade e reciprocidade. Pelos relatos, as negociações são 

feitas com base nos laços sociais e simbólicos formados pelo conjunto de mulheres que se 

inserem em redes em que o capital social (migratório) circula. 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A migração de mulheres norte-mineiras para o trabalho doméstico nas capitais Belo 

Horizonte, São Paulo, Brasília e algumas cidades mineiras e paulistas, como Montes Claros e 

São José dos Campos, pode ser explicada tanto pelos determinantes estruturais na origem, como 

também pelas estratégias elaboradas, que procurei analisar neste estudo das redes sociais da/na 

migração. O título da tese, “Uma mais uma é sempre mais que duas”, concebe o estudo das 

redes como um olhar sobre tramas, teias e sentidos atribuídos a histórias, curso e trajetórias da 

vida dessas mulheres. Entre o desejo coletivo do sonho de “melhoria de vida” e o desejo 

individual da melhoria da vida da família, as mulheres se juntam em seus locais de origem e 

destino em busca de trabalho, recriando espaços de sociabilidade nos lugares de destino, 

erigidos pela dádiva e reciprocidade para as que foram, as que vêm e as que virão. 

Nosso foco de estudo partiu da análise de redes sociais cuja constituição se deu por 

intermédio das domésticas migrantes internas com vistas à formação, manutenção e conteúdo 

(morfologia e conteúdo). A motivação para a construção desta pesquisa foi compreender as 

dinâmicas das redes sociais das/nas migrações. Procurei tratar essa análise de forma 

diferenciada de outros estudos sobre redes sociais que têm procurado focar no caráter estrutural 

das redes, condicionando-se às rígidas análises de estrutura ou de metáforas da rede. Meu ponto 

de partida deu-se na conjugação das duas perspectivas: entre forma e conteúdo.  

Primeiramente, abordamos a rede social pessoal significativa de seis domésticas 

migrantes, por meio de oficinas, entrevistas em profundidades e construção do mapa da rede 

pessoal. Em seguida, trabalhou-se a rede de seis domésticas migrantes através do questionário 

“gerador de nomes” e de entrevistas em profundidade, utilizando o software Gephi 0.9.2, que 

gerou o sociograma do sistema migratório de mulheres migrantes do Norte de Minas com 

experiências de migração para São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, etc.  

A análise revela os mecanismos usados pelas domésticas migrantes dos dois grupos 

e de suas famílias para superar dificuldades na mobilidade pelo trabalho, utilizando as redes 

sociais que acionam laços de família, pertencimento e identidade. As famílias veem as redes 

como solução para o deslocamento de um de seus membros, amenizando riscos e incertezas. 

Apesar da ideia de “estar sozinha, mas bem acompanhada”, longe da família, continuam 

sentindo-se próximas e pertencentes a um grupo de origem. 

Constatamos que a interação em rede, do ponto de vista das relações históricas 

efetivadas no cotidiano, foram direcionadas pelas dinâmicas das redes, dos locais de origem. A 

construção de novas redes nos centros urbanos, inclusive, pela própria dinâmica do capital 
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migratório e da “cultura do migrar”, tenta reproduzir nos locais de destino o sentimento de 

pertencer a um grupo e a um lugar. Pertencimento que compõe junto com outras mulheres que 

fazem o mesmo percurso, com base na confiabilidade e na reciprocidade, auxiliando na 

manutenção da rede. 

Contribui-se, nesta tese, para demonstrar a centralidade feminina na ação e 

descrição dos recursos acionados pelas suas redes. Portanto, uma característica fundamental 

desse modo de organização coletiva é o rápido acionamento entre mulheres, dos laços fortes de 

identificação e de pertencimento. Neste contexto, a tipologia da rede não diminui, pelo 

contrário, só vem a fortalecer. A mobilidade e o compartilhamento da dádiva, reciprocidade, 

ajuda mútua e apoio são valores que criam e recriam as redes de relações sociais. 

Ao longo dos anos, o trabalho doméstico vem sendo responsável por compor boa 

parte da ocupação de mulheres, no Brasil, tem sido visto como oscilante no mercado de 

trabalho, ora tendendo para a provisão dessa força de trabalho, ora retraindo-se. Inegavelmente, 

o que observamos é o trabalho doméstico como a principal fonte de ocupação de mulheres, 

sobretudo negras, rurais, que migram para os centros urbanos. Tendo raça, escolaridade e renda 

como variáveis preponderantes das oportunidades desiguais, a maioria é de mulheres negras e 

menos escolarizadas. Ao atrelar o trabalho doméstico ao fenômeno migratório, podemos 

afirmar que se trata da convergência de uma “cultura doméstica” e de uma “cultura de migrar”, 

indissociáveis para muitas mulheres de meios rurais do norte de Minas. São meninas pobres, de 

regiões desfavorecidas, apoiadas no desejo de “estudar”, através da “ajuda” na casa de alguma 

patroa, construindo seus projetos de vida. São muitos os relatos das mulheres que realizaram a 

primeira migração para o trabalho doméstico, saindo das cidades pequenas do interior do Norte 

de Minas para as cidades maiores da região ou capitais ainda com 12 ou 13 anos de idade. A 

partir dessa experiência, muitas permanecem na atividade, a maioria sem carteira assinada e em 

condições precárias de trabalho. E uma que vai, leva outra, que leva outra e constrói a rede. 

Por um lado, o contexto atual em que foi feito este estudo é o de regressão dos 

direitos trabalhistas, mesmo com a regulamentação do trabalho doméstico no Brasil. A agenda 

reformista e a diminuição de acesso dessas mulheres a programas sociais têm comprometido a 

situação dessas domésticas, que se veem obrigadas a aumentar sua carga horária. Além disso, 

com o reconhecimento da categoria como algo ainda incipiente, enfrentam o individualismo e 

a estratificação social, confinadas em nichos laborais pouco valorizados e naturalizados como 

femininos, que o revela não só o caráter sexista, mas também classista da situação das 

domésticas migrantes. Por outro lado, as redes sociais se fortificam, pois é necessário mais 

apoio e maior compreensão do fenômeno pelas mulheres. Portanto, o momento piora e afrouxa 
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as relações de trabalho ao mesmo tempo em que as redes fortalecem as relações de solidariedade 

e ajuda mútua.  

Diante de um panorama geral das mudanças nas relações de trabalho, com o 

desenvolvimento de uma economia globalizada, a feminização da migração destaca-se na atual 

fase em que o capitalismo neoliberal assume para si o contingente de mulheres para garantir a 

reprodução da sua força de trabalho. Revela-se tanto no plano material quanto no simbólico a 

reprodução das desigualdades e a exploração do trabalho da mulher. 

No que tange ao trabalho feminino, a migração e as redes sociais contribuíram para 

reflexões mais gerais em diálogo com a teoria sociológica e minha experiência no campo. Foi 

a partir desses eixos que busquei entendimento da dinâmica migratória das domésticas através 

das/nas análises de redes sociais. Nesse contexto, a emigração de mulheres de algumas 

comunidades, como as que encontramos no Quilombo Buriti do Meio, em São Francisco-MG, 

funciona como estratégia de reprodução familiar e de condição socioeconômica da comunidade. 

Por isso, essa migração não pode ser entendida como uma escolha individual, envolve uma 

tomada de decisão coletiva. E as redes sociais são parte fundamental para sua execução. As 

redes são elementares para a conformação dos deslocamentos, como mostrei no sociograma da 

rede que se conforma espacialmente em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília e, dali, 

reconfiguram espaços de sociabilidades, modos e maneiras de viver com variações entre rural 

e urbano conferindo espaço de vida e de trabalho.  

Penso que um dos principais contributos deste trabalho tenha sido compreender as 

redes sociais como algo mais que metafórico, caracterizadas por divagações ou imagens, além 

de entender que da estrutura emergem aspectos simbólicos para repensar os conteúdos e a 

configurações das redes sociais das/nas migrações. O que nossa pesquisa indica são os 

caminhos estruturais seguidos por essas domésticas em busca de trabalho, com uma constância 

da rede de apoio, ajuda mútua, dádiva e reciprocidade, culminando em capital migratório. 

Em suma, a análise dos casos, observando a relação entre redes sociais e migração, 

apontou para a ocorrência de um conjunto de práticas variadas de capital migratório. Trata-se 

de fontes (migrantes anteriores), recursos (informação ou assistência) e destinatários (migrantes 

em potencial) que coadunam com os deslocamentos e os seus significados, condicionando 

acesso diferenciado, gerando padrões de migração divergentes, o que pode ou não favorecer 

uma “cultura de migrar”. Dessa forma, teríamos, no sertão mineiro, a existência de uma 

migração forçada direcionada para outras áreas com ofertas de trabalho, como estudado ao 

longo deste trabalho.  
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Essa abordagem demanda o reconhecimento dos alcances da tese e da relevância da 

temática, pois, algumas questões, ainda pertinentes ao debate, mereceriam ser tratadas de 

maneira específica, já que se apresentam como desdobramentos para futuras reflexões que a 

tese pode vir a instigar. Uma delas é a relação família-parentesco como matriz das redes sociais. 

Outra diz respeito ao estudo dos espaços intermediários e dos buracos estruturais das redes. 

Também a noção de capital migratório para além dos aspectos econômicos, culturais, humanos, 

mas, sobretudo, simbólicos para migrantes, ex-migrantes e futuros migrantes; pois se reveste 

de um recurso que é produzido, distribuído, consumido e investido. 

No campo metodológico, o mapa de rede social revelou-se um desafio para a 

compreensão sociológica, sendo necessário cruzá-lo com entrevistas em profundidades e como 

ferramenta de manipulação nas oficinas. Observou-se pelos mapas das redes sociais que não há 

uma tipologia prevalecente de rede, o que existem são modelos oriundos de conformações 

baseados em ajuda mútua, apoio recebido e percebido, arranjos familiares formando o suporte 

para a fixação dessas mulheres em meio urbano. Os mapas construídos demonstram que a 

constituição das redes acontece no pertencimento, no lugar de origem, na constituição da 

viagem para o lugar de destino em grupo ou na solidariedade do encontro no lugar de destino, 

na expectativa da “melhoria de vida” através do trabalho doméstico. O compartilhamento de 

dificuldades e apoio, no enfrentamento das mesmas, fortalece as redes e facilita sua ampliação. 

Na rede de domésticas do bairro Village do Lago I – Montes Claros/MG, verifica-

se que a permanência mais prolongada gira em torno das redes de suporte social constituídas 

no bairro escolhido. Pelos relatos, são experiências migratórias tidas como “sucesso”, 

desvelando os elementos que envolvem as decisões de ficar, que estão vinculadas ao universo 

do trabalho, do espaço (bairro), das aspirações de cada uma e da rede de suporte social (redes 

pessoais – de ajuda mútua, dádiva e reciprocidade), funcionando como mecanismo adaptativo, 

subordinando e condicionando as que vêm de fora no seu desenvolvimento no lugar. São redes 

de estratégias de sobrevivência e de sustentabilidade (redes na migração).  

A rede de domésticas das zonas rurais de dois munícipios vizinhos a Montes 

Claros/MG, Mirabela e São Francisco, revelou-se como uma migração “permanente e 

temporária”. As práticas migratórias em um contexto de vida e trabalho demonstram que o 

trabalho doméstico de diarista é a principal ocupação e com uma frequente rotatividade. As 

migrações de retorno permeiam muitos dos relatos, por algum equívoco de avaliação quanto às 

casas de famílias, das patroas, das relações de trabalho no local de destino (Belo Horizonte, São 

Paulo e Brasília/DF), o que resulta em frustração no que tange às expectativas. Trata-se de uma 

rede da migração na medida em que a rede de apoio social migratória se reveste da presença de 



259 

uma grande “força” dos lugares de origem que conectam aos lugares de destino, evidenciando 

que o processo social da migração é cumulativo, dinâmico e estruturado pelo capital migratório. 

A conexão entre tais espaços foi verificada pelas tecnologias digitais de informação 

e comunicação (TDIC’s). O uso do celular tem substituído o uso das cartas. O aplicativo 

WhatsApp evidenciou que a informação entre os lugares é feita de forma rápida e com contatos 

frequentes, substituindo os telefonemas. As tecnologias digitais de comunicação e informação 

(TDIC’s) funcionam como intermediárias entre os que ficaram e as que partiram, por meio de 

informações confiáveis e cambiadas entre familiares nos lugares de origem e domésticas, 

amigos e familiares, nos lugares de destino. Entretanto, ao propor o uso desse instrumento como 

metodologia, as domésticas se mostraram resolutas, inseguras, desconfiadas e com pouco 

engajamento, demonstrando que o uso das TDIC’s pelas domésticas está sendo pouco utilizada 

fora das suas redes, havendo barreiras a serem transpostas.  

As oficinas de “Redes de Migração e Trabalho Doméstico” foram um momento 

privilegiado de pesquisa, em que foi possível me aproximar dos objetivos de construir um 

diálogo com as mulheres migrantes domésticas e ouvir novas vozes. Constatei que a maneira 

como elas percebem sua atividade está muito ligada ao estigma social que a própria profissão 

carrega. As relações de trabalho e de afeto com os patrões mesclam-se em variados tipos de 

apoio: ajuda com material escolar para filhos(as), ajuda financeira na forma de adiantamento 

de salário, tratamento “como se fosse da família”, etc. Dessa forma, essas relações estão 

intrinsecamente relacionadas com as emoções, o que dificulta o trabalho doméstico remunerado 

como uma atividade profissional. No entanto, isso não significa ausência de críticas às 

condições de trabalho. Problematizei, assim, algumas narrativas, vivências e experiências sobre 

trabalho doméstico e sua relação com o processo migratório, não para tratar das relações 

contratuais e da formalidade, tampouco para verificar condições trabalhistas e legais, o que 

esteve remotamente distante de meu horizonte na pesquisa. De fato, busquei sempre apontar 

para a organização da experiência e da ação destas domésticas por meio das suas vozes, do 

ouvir, das representações que partiram delas, como grupo social. 

Outra importante constatação foi a reconstituição das redes migratórias a partir da 

análise do grafo. Pelo sociograma, aponta-se a cidade de São Paulo como um destino das 

domésticas, o que permitem atentar à espacialidade na busca por trabalho. Verificou-se que as 

medidas da rede, os algoritmos dos grafos e a conformação estrutural produziram uma escala 

de preferência, baseada na experiência do binômio da migração (“fracasso e sucesso”), pelos 

destinos migratórios. Constatou-se também o papel intermediário da capital de Minas Gerais, 

Belo Horizonte. A posição de intermediação nesse sistema migratório é em função do 
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parentesco, da conterraneidade e do pertencimento. A maioria das famílias tem a migração para 

a capital mineira como a primeira experiência de deslocamento, em função de serem 

conhecidos(as) ou da mesma comunidade e, finalmente, a proximidade com a cultura e a 

origem. Assim, evidencia-se o parentesco como condição primordial para a compreensão das 

redes sociais.  

Esse conjunto de modificações operadas no curso de vida, trajetórias, histórias de 

vida, permite-nos retornar ao contexto de vida e trabalho como rompimento de espaços e 

lugares. Assim, as domésticas migrantes do Norte de Minas põem-se em movimento através de 

projetos migratórios que sugerem que estas mulheres enfrentam pesadas discriminações, 

abusos, explorações e até violências inerentes à condição de pobreza e vulnerabilidade, cujas 

redes sociais de apoio, dádiva e reciprocidade representam e reconstroem seus sentidos na trama 

da vida. 

As redes sociais de migração estudadas constituem-se de mulheres que acolhem 

outras mulheres e constroem os diversos mapas com forma e conteúdo que auxiliam a 

compreender o processo migratório enquanto dinâmico, estratificado e desigual. Redes de 

reciprocidade em tempos áridos e individualista. Redes que perpassam sentidos e sentimentos, 

permeiam perdas, tristezas e enfrentamentos cotidianos. Persistem, resistem e prosseguem. 

Uma mais uma é sempre mais que duas... 

  



261 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAMO, L.; VALENZUELA, M. E. Tempo de trabalho remunerado e não remunerado na 

América Latina: uma repartição desigual. In: ABREU, A. R. P; HIRATA, H.; LOMBARDI, 

M. R. Gênero e trabalho no Brasil e na França: perspectivas interseccionais. São Paulo: 

Boitempo, 2016. 

 

ABRAMOVAY, R. Anticapitalismo e inserção social dos mercados. Tempo Social, Revista 

de Sociologia da USP, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 65-87, jun. 2009.  

 

ABRANTES, M. A densidade da sombra: trabalho doméstico, género e imigração. 

Sociologia, Problemas e Práticas, Lisboa, n. 70, p. 91-110, 2012. 

 

ALBUQUERQUE, R. Um olhar sobre a participação das mulheres em associações de 

imigrantes. In: SOS RACISMO (ed.). Imigração e etnicidade. Vivência e trajectórias de 

Mulheres em Porugal, Lisboa, SOS Racismo, 2005. p. 105-118. 

 

ALVES, D. Aportes teórico-metodológicos para o estudo de redes transnacionais de líderes 

pentecostais e carismáticos. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 18, n. 37, p. 45-

71, jan./ jun. 2012. 

 

ANJOS, M. C. R.; BAZZO, W. A.; ANJOS, A.; ROVEROTO, G.; WITKOSKI, J. D. A 

análise de redes sociais como ferramenta para o mapeamento de relações entre atores sociais 

de um projeto de extensão universitária. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação 

& Inovação em Saúde, Rio de janeiro, v. 9, n. 1, 2015. 

 

ANZORENA, C. ‘Mujeres’: destinatarias privilegiadas de los planes sociales de inicios del 

siglo XXI – Reflexiones desde una perspectiva crítica de género. Estudos Feministas, 

Florianópolis, v. 18, n. 3, p. 336-344, set./ dez. 2010. 

 

ASSIS, G. O. “De Criciúma para o mundo” – Os novos fluxos da população brasileira: gênero 

e rearranjos familiares. In: MARTES, A. C. B.; FLEISCHER, S. (orgs.). Fronteiras 

Cruzadas etnicidade, gênero e redes sociais. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2003. p. 199-

230. 

 

______. Mulheres migrantes no passado e no presente: gênero, redes sociais e migração 

internacional. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, n. 15, v. 3, p. 745- 772, set./ dez. 

2007. 

 



262 

______.; SIQUEIRA, S. Mulheres emigrantes e a configuração de redes sociais: construindo 

conexões entre o Brasil e os Estados Unidos. REMHU, Brasília, v. 16, p. 25-46, jan./ dez. 

2009. 

 

ÁVILA. M. B. O tempo do trabalho doméstico remunerado: entre cidadania e servidão. In: 

ABREU, A. R. P; HIRATA, H.; LOMBARDI, M. R. Gênero e trabalho no Brasil e na 

França: perspectivas interseccionais. São Paulo: Boitempo, 2016. 

 

BAENINGER, R. A. Região, Metrópole e Interior: espaços ganhadores e espaços 

perdedores nas migrações internas no Brasil, 1980-1996. 1999. 239 f. Tese (Doutorado em 

Sociologia) – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas, 1999. 

 

BANDINI, C. Costurando certo por linhas tortas: práticas femininas em igrejas 

pentecostais. Salvador: Pontocom, 2014. 

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

 

BARRAT, A.; BARTHÉLEMY, M.; VESPIGNANI, A. Dynamical processes on complex 

networks. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 

 

BATISTA, E. H. A. “Povos de Santana”: condições de vida e mobilidade espacial no Norte 

do estado de Minas Gerais. 131 f. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais em 

Agricultura, Desenvolvimento e Sociedade) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2010. 

 

BAPTISTA, P. G. Imigração e trabalho doméstico: o caso Português. 180 f. 2011. 

Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional) – Instituto Superior 

de Economia e Gestão, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2011. 

 

BIAZZO, P. P. campo e rural, cidade e urbano: distinções necessárias para uma perspectiva 

crítica em geografia agrária. In: 4º Encontro Nacional de Grupos de Pesquisa – ENGRUP, 

2008, São Paulo-SP. Anais... São Paulo, 2008. p. 132-150. 

 

BINGEMER, M. C. L. Migrações, desenraizamento e gênero: uma leitura teológica e 

espiritual. Revista Espaços, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 1-21, 2006. 

 

BILAC, E. D. Trabalhos produtivos, trabalhos reprodutivos: as trajetórias femininas de 

trabalho e suas representações. Perspectivas, São Paulo, v. 12/ 13, p. 143-161, 1989/ 1990. 

 



263 

BLÉTIÈRE, V. R. de la. Reconhecer o trabalho doméstico: desafios de uma análise 

sociológica. Working Papers, Dinâmia Centro de Estudos sobre a Mudança 

Socioeconómica, Lisboa, n. 71, dez. 2008. 

 

BOCCALETTI, S.; LATORA V.; MORENO Y.; CHÁVEZ, M.; HWANG, D. U. Complex 

networks: structure and dynamics. Physics reports, Baltimore, v. 424, n. 4, p. 175-308, 2006. 

 

BOSERUP, E. Women’s Role in Economic Development, New York, 1970. 

 

BOTT, E. Família e rede social. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1971. 

 

BOURDIEU, P. Coisas ditas. Brasiliense: São Paulo, 1990. 

 

______. O capital social – notas provisórias. In: NOGUEIRA, M. A.; CATANI, A. (orgs.). 

Escritos de educação. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 

 

______. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. 

 

BRAGA, F.; FAZITO, D. Análise de redes sociais e as conexões territoriais da migração no 

Brasil: padrões estruturais da migração interna entre 1980 e 2000. In: XVIII Encontro 

Nacional de Estudos Populacionais, 2010, Caxambu. Anais... Caxambu: ABEP, 2010. 

 

BRANDÃO, C. R. A partilha da vida. São Paulo: Geic Cabral, 1999. 

 

BRASÃO, I. O Tempo das Criadas. A condição servil em Portugal (1940-1970). Lisboa: 

Tinta da China. 2012. 

 

BRITES, J. Afeto, Desigualdade e Rebeldia: bastidores do serviço doméstico. 239 f. 2000. 

Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2000. 

 

BRUSCHINI, C. Trabalho doméstico: inatividade econômica ou trabalho não-remunerado? 

Revista Brasileira de Estudos de População, São Paulo, v. 23, n. 2, jul./ dez. 2006. 

 

______.; LOMBARDI, M. R. A bipolaridade do trabalho feminino no Brasil contemporâneo. 

Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 110, p. 67-104, jul. 2000. 

 



264 

B. SILVA, E. Tecnologia e vida doméstica nos lares. Cadernos PAGU, Campinas, v. 10, p. 

21-52, jan. 1998. 

 

BURT, R. S. Structural Holes. Cambridge (Mass): Harvard University Press, 1992. 

 

BUSSE, E.; IZAGUIRRE, L.; VASQUEZ, T. Entre legalidad e ilegalidad: migrantes 

haitianos em trânsito por Perú con destino a Brasil. In: Congresso em Desenvolvimento 

Social, 4, 2014, Montes Claros. Anais... Montes Claros: Unimontes, 2014. p. 1-14. 

 

CAMPOS, J.; REIS, C. I. S.; COLLA, C. Caracterização espacial da migração de retorno 

ao Nordeste: uma análise dos fluxos migratórios intermunicipais nos quinquênios 1995-2000 

e 2000-2010. In: XX Encontro da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, 20, 2016, 

Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu, 2016. 

 

CARLEIAL. A. Redes sociais entre imigrantes. In: XIV Encontro Nacional de Estudos 

Populacionais, ABEP, 14, 2004, Caxambu. Anais... Caxambu, 2004. p. 1-12. 

 

CARMO, R. A construção sociológica do espaço rural: da oposição apropriação. Sociologias, 

Porto Alegre, v. 11, n. 21, p. 252-280, jan./ jun. 2009. 

 

CARNEIRO, M. J. “Rural” como categoria de pensamento. Ruris, Campinas, v. 2, n. 1, mar. 

2008. 

 

CASTELLS, M. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 

 

CASTLES, S. Globalização, Transnacionalismo e Novos Fluxos Migratórios dos 

Trabalhadores Convidados às Migrações Globais. Lisboa: Edições Fim de Século, 2005. 

 

CAVALCANTE, G. V. Ciência das redes: Aspectos epistemológicos. 153 f. 2009. Tese 

(Doutorado em Ciência da Informação) – Universidade de Brasília, Brasília, 2009. 

 

CERTAEU, M. de. A invenção do cotidiano artes de fazer. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. 

 

CESM. Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios. Mulher Migrante: Agente de 

resistência e transformação. Brasília: CSEM, 2014. 

 

CHAYANOV, A.V. The Theory of Peasant Economy. THORNER, D., KERBLAY, R. 

Smith (eds.). American Economic Association, Homewood, Irwin, Illinois, 1966. 



265 

 

COELHO, I. M. C. Imigração feminina e trabalho clandestino – das expectativas às 

realidades. 245 f. 2000. Dissertação (Mestrado em Sociologia do Trabalho e Emprego) – 

Universidade de Coimbra, Coimbra, 2000. 

 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE REDES SOCIAIS, Évora. 2017.  

 

COSTA, J. B. A.; LUZ, A.; FERREIRA, A. C.; DAYRRELL, C. A. Grande Sertão: Veredas e 

seus ecossistemas. Revista Desenvolvimento Social, Montes Claros, v.1, p. 63-78, 2008. 

 

CÔRREA, A. C. L.; MEINCKE, S. M. K.; BUENO, M. E. N.; SOARES, M. C.; 

GONÇALVES, K. D. Mapa mínimo das relações sociais no exercício da paternidade na 

adolescência. Revista de Enfermagem da UFSM, Santa Maria, n. 3, v. 3, p. 480-489, set./ 

dez. 2013. 

 

C. QUEIROZ, C. de O. A feminização da migração: trabalho doméstico, emancipação e 

redes sociais na fronteira Brasil-Guiana. 88 f. 2015. Dissertação (Programa de Pós-graduação 

em Relações Internacionais) – Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas, 

Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2015. 

 

CUNHA, T. A. Conte Comigo. A migração abrindo portas. Migração Interna, Redes de 

Suporte e Vulnerabilidade Social na Região Metropolitana de Campinas. 237 f. 2014. Tese 

(Doutorado em Demografia) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2014. 

 

CUNHA, G., FUENTES, F. Mulheres, trabalho e globalização: gênero como determinante 

dos pardrões globais de desigualdade. Revista Ártemis, João Pessoa, v. 4, p. 1-15, jun. 2006. 

 

DECIMO, F. Living the city the urban integration of Somali women in Naples. In: 

FERREIRA, V.; TAVARES, T.; PORTUGAL, S. (orgs.). Shifiting bonds, shifting bounds 

women, mobility and citizenship in Europe. Oeiras: Celta Editora, 1998. p. 253-259. 

 

DEGRAFF, D. S., ANKER, R. Gênero, mercados de trabalho e o trabalho das mulheres. 

Demográphicas, 1999. Disponível em: 

http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/series/article/view/62/60. Acesso em: 24 jun. 

2017. 

 

DENZIN, N.; LINCOLN, Y. O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. 

Porto Alegre: ARTMED, 2006. 

 



266 

DIEESE. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. 

Trabalhadoras domésticas na Região Metropolitana de São Paulo. 2019. Disponível em: 

https://www.dieese.org.br/analiseped/2019/2019empreDomSAO.pdf. Acesso em: 28 mai. 

2019. 

 

DINIZ, E. C.C. Migração Feminina e Rede Social: Brasileiras em Lisboa (Portugal). In: I 

Seminário Nacional de Sociologia e Política, 2009, Curitiba. Sociedade e Política em Tempos 

de Incerteza. Anais... Curitiba, 2009.  

 

DURHAM, E. R. A caminho da Cidade. 3.ed. São Paulo: Perspectiva,1984. 

 

DURKHEIM, É. A divisão do trabalho social. Lisboa: Presença, 1984. 

 

EHRENREICH, B.; HOCHSCHILD, A. (eds.). Global woman: nannies, maids and sex 

workers in the new economy. New York: Henry Holt and Company, 2002. 

 

ELIAS, N. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1994.  

 

______. A solidão dos moribundos: seguido de “envelhecer e morrer”. Tradução Plínio 

Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

 

FARAH, M. F. S. Políticas públicas e gênero. In: GODINHO, T.; SILVEIRA, M. L. (orgs.). 

Políticas públicas e igualdade de gênero. São Paulo: Coordenadoria Especial da Mulher, 

2004. 

 

FARIA, G. J. A. Do seu lugar para o lugar dos outros: a migração de mulheres e sua 

inserção no trabalho doméstico. 140 f. 2014. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento 

Social) – Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, 2014. 

 

______.; FERREIRA, M. L. A.; PAULA, A. M. N. R. de. A “ideia” de redes para os estudos 

de comunidades. Diálogos Interdisciplinares, v. 6, n. 1, p. 102-117, dez. 2016. Disponível 

em: https://revistas.brazcubas.br/index.php/dialogos/article/view/228. Acesso em: 09 mai. 

2017. 

 

FAZITO, D. A Análise de Redes Sociais (ARS) e a Migração: mito e realidade. In: XIII 

ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS POPULACIONAIS, 2002, 

Ouro Preto. Anais... Ouro Preto: ABEP, 2002. 

 

https://revistas.brazcubas.br/index.php/dialogos/article/view/228


267 

FÉLIX, J. F. O trabalho doméstico de adolescentes: naturalização da exclusão e submissão. 

111 f. 2010. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal, 2010. 

 

FERNANDES, A. H. Infância e Cultura: o que narram as crianças na contemporaneidade? 

240 f. 2009. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, 2009.  

 

FERREIRA, J. S. Trabalho em domicílio: trabalho em domicílio: quotidiano de trabalhadoras 

domésticas quotidiano de trabalhadoras domésticas e patroas. Caderno Espaço Feminino, 

Uberlândia, v. 23, n. 1/ 2, p. 339-360, jun./ dez. 2010. 

 

FERRÃO, J. Relações entre o mundo rural e mundo urbano: evolução histórica, situação 

actual e pista para o futuro. EURE, Santiago, v. 26, n. 78, set. 2000. 

 

FIALHO, J. Análise de redes sociais: princípios, linguagem e estratégias de ação na gestão do 

conhecimento. Perspectivas em Gestão & Conhecimento, João Pessoa, v. 4, Número 

Especial, p. 9-26, out. 2014. 

 

______. Pressupostos para a construção de uma sociologia das redes sociais. Sociologia: 

Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, v. XXIX, p. 59-79, 

2015. 

 

FIORAVANTE, F. Considerações acerca da análise de rede social nas sociedades de antigo 

regime. Revista de Teoria da História, Goiânia, ano 5, n. 10, dez. 2013. 

 

FIORIN, J. L. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2006. 

 

FONSECA, G. S. Espacialidade das migrações temporárias de mirabelenses – 

implicações na territorialidade local. 148 f. 2009. Dissertação (Mestrado em Geografia) – 

Programa de Pós-graduação em Geografia, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2009. 

 

______. Migrações da mesorregião Norte de Minas/MG: análises do Censo Demográfico 

de 2010. 310 f. 2015. Tese (Doutorado em Geografia – Tratamento da Informação Espacial) – 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015. 

 

FRAGA, A. B. De empregada a diarista: as novas configurações do trabalho doméstico 

remunerado. 173 f. 2010. Dissertação (Mestrado em Sociologia e Antropologia) – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 



268 

 

FREEMAN, L. C. The Development of Social Network Analysis: a Study in the Sociology 

of Science. Vancouver: Empirical Press, 2004.  

 

FREITAS, J. B de. Estigma racial e emprego doméstico. In: VIEIRA, V. R.; JOHNSON, J. 

(orgs.). Retratos e Espelhos. Raça e Etnicidade no Brasil e nos Estados Unidos. Vol. 1. São 

.Paulo: FEA/USP, 2009. p. 201-224. 

 

FUSCO, W. Capital Social e dinâmica migratória: um estudo sobre brasileiros nos Estados 

Unidos. Textos NEPO, n. 52, Campinas, Núcleo de Estudos de População/ Unicamp, mar. 

2007. 

 

GABARDO, A. C. Análise de redes sociais: uma visão computacional. São Paulo: Novatec 

Editora, 2015. 

 

GARIP, F. Social capital and migration: how do similar resources lead to divergent 

outcomes? Demography, Rostok, v. 45, n. 3, p. 591-617, ago. 2008. 

 

GIDDENS, A. 2009. A constituição da sociedade. São Paulo, Martins Fontes, 2009. 

 

GIRARD-NUNES, C.; SILVA, P. H. I. Entre o prescrito e o real: o papel da subjetividade na 

efetivação dos direitos das empregadas domésticas no Brasil. Revista Sociedade e Estado, 

Brasília, v. 28, n. 3, set./ dez. 2013. 

 

GODECHOT, O. Interpretar as redes sociais. In: PAUGAM, S. (coord.). A pesquisa 

sociológica. Tradução Francisco Morás. Petropólis, RJ: Vozes, 2015.  

 

GODINHO, V. P. E. “A vida ispinicada”: o processo de deslocamento de famílias atingidas 

por barragens/ Victoria Pinho e Godinho. 121 f. 2018. Dissertação (Mestrado em 

Desenvolvimento Social) – Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Montes 

Claros, 2018.  

 

GOZA, F. Redes sociais e a integração de brasileiros no Canadá e nos Estados Unidos. In: 

MARTES, A. C. B.; FLEISCHER, S. (orgs.). Fronteiras Cruzadas etnicidade, gênero e 

redes sociais. São Paulo: Paz e Terra, 2013. 

 

GRANOVETTER, M. Ação econômica e estrutura social: o problema da imersão. RAE-

eletrônica, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 1-41, jan./jun. 2007. 

 



269 

______. The strength of weak ties. American journal of sociology, Chicago, v. 78, n. 6, p. 

1360-1380, 1973. 

 

GRZYBOWSKI, C. Planejar o desenvolvimento para que “um outro mundo seja possível”. 

Ciclo de Seminários Brasil em Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 2003. Disponível: 

www.ie.ufrj.br/desenvolvimento/.../planejar_o_desenvolvimento_para_que_um_outr. Acesso 

em: 30 jun. 2017. 

 

GUIDDENS, A.; SUTTON, P. W. Conceitos essenciais da Sociologia. 2. ed. São Paulo: 

Unesp, 2017. 

 

GUIMARÃES, N. A.; HIRATA, H. S.; SUGITA, K. Cuidado e cuidadoras: o trabalho do 

care no Brasil, França e Japão. Sociologia e Antropologia, Rio de Janeiro, v. 1, p. 151-180, 

jan./ jun. 2011. 

 

GUEDES, A. D. Abrir no Mundo, Rasgando o Trecho: Mobilidade Popular, Família e 

Grandes Projetos de Desenvolvimento. Cadernos de Campo, São Paulo, v. 21, n. 21, p. 137-

152, jan./ dez. 2012. 

 

GUPTA, A.; FERGUSON, J. Mais além da “cultura”: espaço, identidade e política da 

diferença. In: ARANTES, A. A (org.). O espaço da diferença. Campinas: Papirus, 2000. 

 

HABERMAS, J. Teoria de la Acción Comunicativa. Vol. I e II. Tradução Manuel Jiménez 

Redondo. Madrid: Taurus, 1988. 

 

HAESBAERT, R. A noção de rede regional: reflexões a partir da migração “gaúcha” no 

Brasil. Revista Território, Porto Alegre, ano III, n. 4, p. 55-71, jan./ jun. 1998 

 

HELLERMANN, C. Uma relação difícil? Mulheres imigrantes da Europa de Leste e redes 

sociais. Actas dos ateliers do V Congresso Português de Sociologia, 2004. Disponível 

em:http://www.aps.pt/cms/docs_prv/docs/DPR4628e0fa38281_1.pdf. Acesso em: 5 jan. 2016. 

 

HILL, B. Algumas Considerações sobre as empregadas domésticas na Inglaterra do século 

XVIII e no Terceiro Mundo de hoje. Varia História, Belo Horizonte, n. 14, p. 22-33, set. 

1995. 

 

HIRATA, H. Entrevista. Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, mar. 2006. 

 



270 

HIRATA, H., KERGOAT, D. Novas configurações da divisão sexual do trabalho. Cadernos 

de Pesquisa, São Paulo, v. 37, n. 132, p. 595-609, set./ dez. 2007.  

 

HONNET, A. A luta pelo Reconhecimento: a gramática moral dos conflitos. São Paulo: 

Editora 34, 2003. 

 

HOCHSCHILD, A. R. The commercialization of intimate life: notes from home and work. 

Berkeley: The University of California Press, 2003. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico de 2010. Rio de 

Janeiro: IBGE, 2010. 

 

IDHM. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Atlas do Desenvolvimento Humano 

no Brasil. Rio de Janeiro: PNUD, IPEA, Fundação João Pinheiro, 2013. Disponível em: 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/home/. Acesso em: 23 abr. 2019. 

 

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Nota Técnica, n. 60 – PNAD, 2014. 

Breves Análise. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_alphacontent&view=alphacontent&Ite

mid=64. Acesso em: 03 mai. 2017. 

 

INTERNETLAB. Rede Conhecimento Social. Domésticas conectadas: acessos e usos de 

internet entre trabalhadoras domésticas em São Paulo. São Paulo, 2018. 

 

JACQUET, C. Urbanização e emprego doméstico. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 

São Paulo, v. 18, n. 52, p. 163-219, jun. 2003. 

 

JONHSON, R. B.; ONWUEGBUZIE, A. J.; TURNER, L. A. Toward a Definition of Mixed 

Methods Research. Journal of Mixed Methods Research, Michigan, v. 1., n. 2, p. 112-133, 

april, 2007. 

 

KOFES, S. Mulher, mulheres: Diferença e Identidade nas armadilhas da igualdade e 

desigualdade – Interação e relação entre patroas e empregadas domésticas. 450 f. 1990. Tese 

(Doutorado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1990. 

 

KRIPPENDORFF, K. Content analysis: an introduction to its methodology. Newbury Park: 

Sage, 1980. 

 



271 

LACERDA. A. “Redes de apoio social no Sistema da Dádiva: um novo olhar sobre a 

integralidade do cuidado no cotidiano de trabalho do agente comunitário de saúde”. 204 f. 

2010. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2010. 

 

____________., VALLA, V. V. Um outro olhar sobre a construção social da demanda a partir 

da dádiva e das práticas de saúde. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A, (orgs). Construção 

social da demanda: direito à saúde, trabalho em equipe, participação em espaços públicos. 

Rio de Janeiro: IMS/ UERJ-CEPESC-ABRASCO, 2005. p. 279-91. 

 

LE GUILLANT, L. Incidências psicopatológicas da condição de empregada doméstica. In: 

LIMA, M. E. A. (org.). Escritos de Louis Le Guillant: da ergoterapia à psicopatologia do 

trabalho. Petrópolis: Vozes, 2006. p. 242-286. 

 

LEME, A. A. Neoliberalismo, globalização e reformas do estado: reflexões acerca da 

temática. Barbaroi, Santa Cruz do Sul, n. 32, p. 114-138, jun. 2010.  

 

LEMIEUX, V. Les réseaux d’acteurs sociaux. Paris: PUF. 1999. 

 

______.; OUIMET, M. Análise estrutural das redes sociais. Lisboa: Instituto Piaget, 2012. 

 

LÉVI-STRAUSS, C. L’analyse structurale en linguistique et en anthropologie. Word, 

Journal of the Linguistic Circle of, New York, v.1, n. 2, p.1-21, Aug. 1945. 

 

LIN, N. Social capital: a theory of social structure and action. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2001. 

 

LISBOA, T. K. Fluxos migratórios de mulheres para o trabalho reprodutivo: a globalização da 

assistência. Revista de Estudos Feministas, Florianópolis, v. 15, n. 3, p. 805-821, set./ dez. 

2006. 

 

LOBO, A. de S. Tão longe, tão perto – Organização familiar e emigração feminina na Ilha da 

Boa Vista Cabo Verde. 266 f. 2006. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – 

Universidade de Brasília, Brasília, 2006. 

 

MACIEL, L. M. Entre o rural e o urbano: processos migratórios de trabalhadores rurais do 

alto médio Canindé piauiense para região central do estado de São Paulo. 310 f. 2016. Tese 

(Doutorado em Sociologia) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2016. 

 



272 

MAIA, C. de J. Bravas e insubmissas: mulheres e gênero na literatura memorialista do sertão 

norte-mineiro. Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 10, n. 25, p. 358-384, jul./ set. 2018. 

 

______. “Lugar” e “Trecho”: migrações, gênero e reciprocidade em comunidades 

camponesas do Jequitinhonha. 194 f. 2000. Dissertação (Mestrado em Extensão Rural) – 

Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2000. 

 

MAILLOCHON, F. Por que a análise das redes? In: PAUGAM, S. (coord.). A pesquisa 

sociológica. Tradução Francisco Morás. Petropólis: Vozes, 2015.  

 

MARANDOLLA JÚNIOR, E.; MELLO, L. F. de. “Lugar” e “espaço de vida”: novos 

enfoques para o planejamento e a participação? In: X Encontro de Geógrafos da América 

Latina, 10, 2005, São Paulo. Anais... São Paulo, 2005. 

 

MARIANO, S. A., CARLOTO, C. M. Gênero e combate à pobreza: programa Bolsa Família. 

Estudos Feministas, Florianópolis, v. 17, n. 3, p. 312, set./ dez. 2009. 

 

MARINUCCI, R. Feminização das migrações? REMHU, Brasília, v. 15, n. 29, jun./ dez. 

2007. 

 

MARQUEZ, A. C. et al. Gephi: um software open source de manipulação e visualização de 

grafos. In: OFICINA GEPHI: Mapeando e analisando a vida das redes sociais. Labi, 2013. 

Disponível em: https://dl.dropboxusercontent.com/u/23392158/ApostilaOficinaGephi.pdf. 

Acesso em: 22 abr. 2015. 

 

MARTINS, P. H. As redes sociais, o sistema da dádiva e o paradoxo sociológico. In: 

MARTINS, P. H.; FONTES, B. Redes sociais e saúde: novas possibilidades teóricas. Recife: 

Ed. UFPE, 2004. p. 21-48. 

 

______. De Lévi-Strauss a MAUSS – Movimento AntiUtilitarista nas Ciências Sociais: 

itinerários do dom. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 23, n. 66, p.105-

129, fev. 2008. 

 

______. Redes sociais como novo marco interpretativo das mobilizações coletivas 

contemporâneas. Cadernos CRH, Salvador, v. 23, n. 59, p. 401-418, mai./ ago. 2010.  

 

MASSEY, D. Pelo Espaço: uma nova política da espacialidade. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2008. 

 



273 

MASSEY, D. S.; ALARCÓN, R.; DURAND, J.; GONZÁLEZ, H. Return to Aztlan, the 

social process of international migration from Western Mexico. Berkeley: University of 

California Press, 1988. 

 

______.; ARANGO, J.; HUGO, G.; KOUAOUCI, A.; PELLEGRINO, A. Worlds in motion, 

understanding international migration at the end of the millennium. Oxford: Clarendon 

Press, 1987. 

 

MAUSS, M. Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. In: 

MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. Vol. 2.São Paulo: EdUSP, 1974. p. 49-209. 

 

M. COSTA, F. S. A diarização do trabalho doméstico remunerado no Brasil e os dilemas 

atuais da (des)proteção social. 208 f. 2017. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade 

Estadual Paulista, São Paulo, 2017. 

 

MENDRAS, H. O que é um camponês? Sociedades Camponesas. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores, 1976. p. 11-17. 

 

MENESES, R. M. P. Redes sociais: pessoais: conceitos, práticas e metodologia. 136 f. 2007. 

Tese (Doutorado em Psicologia) – Faculdade de Psicologia. Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. 

 

MERCKLÉ, P. Sociologie des réseaux sociaux. Paris: La Decouverte, 2004. 

 

MILARDO, R. Families and social networks. Newbury Park, Sage. 1988. 

 

MITCHELL, J. C. The Concept and use of social network. In: EVAN, W. M. Inter-

organizational relations. Pensilvania: University of Pensilvania Press, 1974. 

 

MONDARDO, M. L. Globalização e Sociedade dos Indivíduos: Redes Sociais, 

Interdependência e Auto-controle, 2009. Disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/pag/bocc-

abordagem-reticular-mondardo.pdf. Acesso em: 23 mai. 2017. 

 

MONTEIRO, A. A. Associativismo e novos laços sociais. Coimbra: Quarteto, 2004. 

 

MONTICELLI, T. “Administrando o lar”: a percepção de uma “cultura doméstica” e os 

desafios do trabalho doméstico remunerado. In: Seminário Internacional Fazendo Gênero, 11., 

Florianópolis, 2017. Anais... Florianópolis, 2017. 

 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/bocc-abordagem-reticular-mondardo.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/bocc-abordagem-reticular-mondardo.pdf


274 

MORA, N.; CABALLÉ, S. D. T.; BAROLLI, L.; KULLA, E; SPAHO, E. Characterizing 

social network e-assessment in collaborative complex learning resources. Complex, 

Intelligent and Software Intensive Systems (CISIS). Eighth International Conference, IEEE, 

2014. p. 257-264. 

 

MORÉ, C. L. O. O. CREPALDI, M. A. O mapa de rede social significativa como instrumento 

de investigação no contexto da pesquisa qualitativa. Revista Nova Perspectiva Sistêmica, 

Rio de Janeiro, n. 43, p. 84-98, ago. 2012. 

 

MORI, N.; FLEISCHER, S.; FIGUEIREDO, A.; BERNARDINO-COSTA, J.; CRUZ, T. 

(orgs.). Tensões e experiências: um retrato das trabalhadoras domésticas de Brasília e 

Salvador. Brasília: CFEMEA MDG3 Fund, 2011.  

 

M. SILVA, M. A. Mesa Redonda: “Pesquisas em Assentamentos Rurais e Comunidades 

Tradicionais: Diferentes Construções Metodológicas”. In: VI Jornada de Estudos em 

Assentamentos Rurais, 2013. Disponível em: https://www.trama.ufscar.br/wp-

content/uploads/2013/11/pesquisas-em-assentamentos-rurais-e-comunidades-tradicionais-

diferentes-construcoes-metodologicas.pdf. Acesso em: 23 mai. 2018. 

 

NARCISO, V., HENRIQUES, P. D. S. O papel das mulheres no desenvolvimento rural: uma 

leitura para Timor-Leste. CEFAGE-UE working paper, Évora, n. 4, 2008.  

 

NOBRE, M. Trabalho doméstico e Emprego doméstico. In: COSTA, A. A. et al. (orgs.). 

Reconfiguração das relações de gênero no trabalho. São Paulo: CUT Brasil, 2004. p. 61-

70. 

 

NOGUEIRA, V. S. Sair pelo mundo. A conformação de uma territorialidade camponesa. 

283 f. 2010. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010. 

 

OLIVEIRA, M.; KULAITIS, F. Habitus imigrante e capital de mobilidade: a teoria de Pierre 

Bourdieu aplicada aos estudos migratórios. Mediações, Londrina, v. 22, n. 1, p. 15-47, 

jan./jun. 2017. 

 

OIT. Organização Internacional do Trabalho. Global estimates on migrant workers. 2016. 

Disponível em: http://ilo.org/global/topics/labour-

migration/publications/WCMS_436343/lang--en/index.htm/ Acesso em: 12 dez. 2018. 

 

______. Trabalho digno para o trabalho doméstico, 2010. Disponível em: 

http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/pub_trabdomestico.pdf. Acesso 

em: 04 dez. 2017. 

http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/pub_trabdomestico.pdf


275 

 

PAIXÃO, M.; GOMES, F. Histórias das diferenças e das desigualdades revisitadas: notas 

sobre gênero, escravidão, raça e pós-emancipação. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 16, 

n. 3, p. 424, set./ dez. 2008.  

 

PARADIS, G. C.; SARMENTO, R. A “PEC das domésticas” e os enquadramentos midiáticos 

sobre o trabalho de mulheres. Sociedade e Cultura, Goiânia, v. 19, n. 2, p. 83-94, jul./ dez. 

2016. 

 

PAULA, A. M. N. R. Integração dos migrantes rurais no mercado de trabalho em 

Montes Claros, norte de Minas Gerais: “a esperança de melhoria de vida”. 151 f. 2003. 

Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 

2003. 

 

______. Representações do sertão das águas: o velho Chico e suas gentes de rio e beira-rio. 

In: FERREIRA, M. da L. A.; PAULA, A. M. N. R. de. (orgs.). Entre o rural e o urbano: 

perspectivas das Ciências Sociais. Montes Claros: Unimontes, 2014. 

 

______. TRAVESSIAS... Movimentos migratórios em comunidades rurais no Sertão do 

norte de Minas Gerais. 350 f. 2009. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Federal 

de Uberlândia, Uberlândia, 2009. 

 

______.; JÚNIOR, J. C. As migrações campo-cidade: os diferentes enfoques interpretativos. 

In: III Simpósio Nacional de Geografia Agrária – II Simpósio Internacional de Geografia 

Agrária Jornada Ariovaldo Umbelino de Oliveira, 3, 2005, Presidente Prudente. Anais... 

Presidente Prudente: SINGA, 2005. 

 

P. COSTA, L. “Migrantes errantes” – as travessias no quilombo Buriti do Meio. 

Monografia (Bacharelado em Ciências Sociais) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 

Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, 2016. 

 

PEDONE, C. “Tu siempre jalas a los tuyos”: cadenas y redes migratórias de las familias 

ecutorianas hacia España. 555 f. 2003. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade 

Autônoma de Barcelona, Barcelona, 2003. 

 

PEREIRA, E. M. M. Mulheres migrantes de São Tomé e Príncipe em Portugal – Um 

estudo de caso no Bairro Vale de Chícharos. 217 f. 2006. Dissertação (Mestrado em Relações 

Interculturais) – Universidade Aberta, Lisboa, 2006. 

 



276 

PESSAR, P. R. The Linkage Between the household and workplace of dominican women in 

the U.S. International Migration Review, v. 18, n. 4, 2000. 

 

PINHO, F. Redes sociais no recrutamento de imigrantes: fundamentos teóricos de uma 

proposta de explicação. Sociologia, Revista da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, Porto, v. 29, p. 81-103, 2015. 

 

PIRES, M. C. C. A precisão faz ir longe?: Migração e Des-envolvimento em Comunidade 

Rural do Sertão Norte Mineiro. 145f. 2019. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento 

Social) – Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, 2019.  

 

______. Processo migratório em Porteirinha-MG: “enquanto eu tiver vida e saúde”. 

Monografia (Bacharelado em Ciências Sociais) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 

Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, 2016. 

 

PISELLI, F. Mulheres migrantes: uma abordagem a partir da teoria das redes. Revista Crítica 

de Ciências Sociais, Coimbra, n. 50, fev. 1998. 

 

PORTES, A. Migrações internacionais origens, tipos e modos de incorporação. Oeiras: 

Celta Editora, 1999. 

 

PORTUGAL, S. Contributos para uma discussão do conceito de rede na teoria sociológica. 

Oficina do CES, Coimbra, n. 271, mar. 2007. 

 

______. Famílias e Redes Sociais ligações fortes na produção de bem-estar. Coimbra: 

Edições Almedina, 2014.  

 

______. Novas famílias, modos antigos. As redes sociais na produção do bem-estar. 740 f. 

2006. Tese (Doutorado em Sociologia) – Faculdade de Economia – Universidade de Coimbra, 

Coimbra, 2006. 

 

______. O que faz mover as redes sociais? Uma análise das normas e dos laços. Revista 

Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, n. 79, p. 35-56, dez. 2007. 

 

PRADO, A. E. F. A. Família em trânsito: tecendo redes sociais. 180 f. 2006. Dissertação 

(Mestrado em Psicologia Clínica) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

2006. 

 

PUTNAM, R. Making democracy work. New Jersey: Princeton University Press, 1993. 



277 

 

______. Comunidade e Democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de Janeiro: 

Fundação Getúlio Vargas, 2001. 

 

QUEIROZ, A. H. de. Migração familiar: da quebra à reconstrução das redes sociais 

significativas. 165 f. 2008. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis, 2008. 

 

QUIVY, R.; CAMPENHOUDT, L. V. Manual de investigação em Ciências Sociais. 

Lisboa: Gradiva, 1998. 

 

RADCLIFFE-BROWN, A. R. “Sobre la estructura social”. Estructura y función en la 

sociedad primitive. Barcelona: Península, 1952. 

 

RADCLIFFE-BROWN, A. Structure and function in primitive Society: essays and 

addresses. Londres: Cohen and West, 1952. 

 

RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993. 

 

RAMOS, N. Gênero, identidade e maternidade na diáspora. In: SIMA, M.R.N. (org.). A vez e 

a voz da mulher: relações e migrações. VI Congresso Internacional, 6, 2014, Ponta Delgada, 

Portugal. Anais... Ponta Delgada, Portugal, 2014. 

 

RATTON, J. L. Individualismo metodológico. In: SEIL, C. E.; MARTINS, C. B. Teoria 

sociológica contemporânea: autores e perspectivas. São Paulo: Anablume, 2017. 

 

RODRIGUES, M. B.; ALFONSO, L. P.; RIETH, F. M. S. Ações participativas com 

trabalhadoras domésticas fomentando debates para visibilizar a profissão desde o passado 

escravista até a atualidade em Pelotas/RS. Cadernos de Gênero e Diversidade, Salvador, v. 

3, n. 4, p. 8-29, out./ dez. 2017.  

 

RODRIGUES, F., VASCONCELOS, I. Migração, gênero e empoderamento das migrantes na 

Pan-Amazônia. Textos & Debates, Boa Vista, UFRR, n. 18, p. 251-268, jan./ jun. 2010. 

 

ROSA, J. G. Manuelzão e Miguilim (Corpo de Baile). 8. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1977. 

 



278 

R. SILVA, A. E. Territorialidades e redes da migração maranhense para o trabalho nos 

canaviais paulista. 282 f. 2012. Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2012. 

 

SALATA, R. Deslocamentos laborais, espaços de vida e projetos de autonomia: trajetórias 

de mobilidade em Santa Lúcia – SP. 226f. 2017. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – 

Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(UNESP), Araraquara, 2017. 

 

SANTOS, M. A natureza do espaço, técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, 2006. 

 

SANTOS, M. A.; BARBIERI, A. F.; CARVALHO, J. A. M.; MACHADO, C. J. Migração: 

uma revisão sobre algumas das principais teorias. Texto para discussão, Belo Horizonte, 

UFMG/ Cedeplar, n. 398, 2010. 

 

SANTOS, T. D. L. B. Voos da espera e da esperança: o bairro Sagrada Família e as 

estratégias de permanência no Sertão Norte-Mineiro. 101 f. 2015. Dissertação (Mestrado em 

Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2015. 

 

SAQUET, M. A.; MONDARDO, M. C. A construção de territórios na migração por meio de 

redes de relações sociais. Revista NERA, Presidente Prudente, v. 11, ano 13, jul./ dez. 2008.  

 

SAYAD, A. A imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: EDUSP,1998. 

 

S. COSTA, G. dos. Educação e imigração: oficinas interculturais como dispositivos para 

apoiar a participação das famílias imigrantes. Práxis Educacional, Vitória da Conquista, v. 

12, n. 22, p. 39-61, mai./ago. 2016. 

 

SILVA, M. B. da. Patroas e empregadas em campos dos Goytacazes: uma relação 

delicada. 158 f. 2013. Dissertação (Mestrado em Sociologia Política) – Universidade Estadual 

no Norte Fluminense, Niterói, 2013. 

 

SILVEIRA, M. S. C. Análise da Qualidade de Vida dos Bairros Clarice Ataíde, Novo 

Horizonte e Village do Lago I e II na Cidade de Montes Claros tendo como base o Índice 

de Vulnerabilidade das Famílias (IVF). 216 f. 2016. Dissertação (Mestrado em Sociologia 

Política) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016. 

 

SIMMEL, G. Cuestiones Fundamentales de Sociologia. Barcelona: Editorial Gedisa, 2002. 



279 

 

______. O problema na sociologia. In: MORAES FILHO, E. (org.). George Simmel: 

Sociologia, São Paulo: Ática; 1983. p. 59-78. 

 

______. Questões fundamentais da sociologia: indivíduo e sociedade. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2006. 

 

______. Sociologie et épistemologie. Paris: PUF, 1981. 

 

SIQUEIRA, M. J. T. Sobre o trabalho das mulheres: contribuições segundo uma analítica de 

gênero. Revista Psicologia Organizações e Trabalho, Florianópolis, v. 2, n. 1, jun. 2002. 

 

SOARES, W. Análise de redes sociais e os fundamentos teóricos da migração internacional. 

Revista Brasileira Estudos Populacionais, Campinas, v. 21, n. 1, p. 101-116, jan./ jun. 

2004. 

 

______.; FAZITO, D. Quando o “Direito de Escolha” não é um Direito: da distinção 

estrutural entre migrantes internacionais regulares e irregulares em Governador Valadares. In: 

XVI Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 14, 2008, Caxambu. Anais... Caxambu: 

ABEP, 2008. 

 

SORATTO, L. H. Quando o trabalho é na casa do outro: um estudo sobre empregadas 

domésticas. 328 f. 2006. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, 

Universidade de Brasília, Brasília, 2006. 

 

SOROKIN. P; ZIMMERMAN. C. GALPIN. C. Diferenças fundamentais entre o mundo rural 

e o urbano. In: MARTINS, J. de S. (org.). Introdução crítica à Sociologia Rural. São Paulo: 

HUCITEC, 1981. p. 198-224. 

 

SOUSA, L. G. Redes sociais, mercado e cultura migratória: um estudo sobre fatores 

associados à mobilidade populacional na microrregião de Governador Valadares no século 

XXI. 154 f. 2016. Tese (Doutorado em Demografia) Universidade Federal de Minas Gerais, 

Belo Horizonte, 2016. 

 

SOUZA, C. N. “Entre idas e vindas, a ausência”: o processo migratório vivido por mulheres 

Norte-Mineiras. Monografia (Bacharelado em Ciências Sociais) – Universidade Estadual de 

Montes Claros, Montes Claros, 2017. 

 



280 

SLUZKI, C. E. A rede social na prática sistêmica, alternativas sistêmicas. São Paulo: 

Editora Casa do Psicólogo, 1997. 

 

STAEVIE, P. M. O papel das redes sociais na migração contemporânea de gaúchos em 

Roraima. 234 f. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Pará, Núcleo de Altos 

Estudos Amazônicos, Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável do 

Trópico Úmido, Belém, 2012. 

 

TILLY, C. “Transplanted networks”. In: YANS-McLAUGHLIN, V. (ed.). Immigration 

reconsidered. Oxford: Oxford University Press, 1990. p. 79-95. 

 

THERBORN, G. “Back to Norms! On the Scope and Dynamics of Norms and Normative 

Action”. Current Sociology, Madrid, v. 50, n. 6, p. 863-880, 2002.  

 

THURLER, A. L. Migrações nacionais, gênero e relações sociais de dominação. Dimensões, 

Vitória, v. 26, p. 205-222, jan./ jun. 2011. 

 

TRUZZI, O. Redes em processos migratórios. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, 

São Paulo, v. 20, n. 1, p. 199-218, jan./ jun. 2008. 

 

UBER, M. L. R.; BOECKEL, M. G. A prática em Terapia de Família e as Redes Sociais 

Pessoais. Pensando Famílias, Porto Alegre, v. 18, n. 2, p. 108-123, dez. 2014.  

 

VASCONCELOS, P. Redes de apoio familiar e desigualdade social: estratégias de classe. 

Análise Social, Lisboa, v. 37, n. 163, p. 507-544, 2002. 

 

VETTORASSI, A. Laços de trabalho e redes dos migrantes: um estudo sobre as dimensões 

objetivas e subjetivas presentes em redes sociais e identidades de grupos migrantes de 

Serrana/SP e Guariba/SP. 206 f. 2010. Tese (Doutorado em Sociologia) – Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas, 2010. 

 

WASSERMAN, S.; FAUST, K. Social Networks analysis: methods and applications. New 

York: Cambridge University Press, 1994. 

 

WEBER, M. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. 14. ed. São Paulo: Biblioteca 

Pioneira de Ciências Sociais, 1998. 

 

WELLMAN, B. El análisis estructural: del método y la metáfora a la teoría y la substancia. 

Política y Sociedad, Madrid, v. 33, p. 11-40, 2000.  



281 

 

WENTZEL, M. O que faz o Brasil ter a maior população de domésticas do mundo. BBC 

News, São Paulo, 26 fev. 2018. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-

43120953. Acesso em: 10 dez. 2018. 

 

WOLF, E. O campesinato e seus problemas. Sociedades Camponesas. Rio de Janeiro: Zahar, 

1970. p. 14-34. 

 

WHYTE, F. W. Sociedade de esquina. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 2005. [1943].  

 

WOORTMANN, K. Família, migração e campesinato. Revista Brasileira de Estudos de 

População, Brasília, v. 7, n. 1, p. 35-53, jan./ jun. 1990. 

 

ZANATA JÚNIOR, Z. SILVA, M. K. “Longe dos olhos, longe do coração”: invisibilização e 

homofilia nas redes associativas. REDES- Revista hispana para el análisis de redes 

sociales, Sevilla, v. 22, n. 4, jun. 2012. 

  



282 

ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIDO E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DAS OFICINAS 

 

“OFICINA REDES DE MIGRAÇÃO E TRABALHO DOMÉSTICO” 

 

Oficineiros: Guélmer, Ana Flávia e Lílian. 

Tempo: 1h20 min. 

 

Ações: 

 Dinâmica da Rede (barbantes); 

 Pedir que as participantes compartilhassem suas experiências, conheçam – 10 min.; 

 Compartilhar algumas cenas do filme “Domésticas” – 15 min.; 

Algumas falas: 

“Eu não me considero uma pessoa feliz. Eu me sinto muito só, assim longe da minha 

família [...] Mó monte das minhas amigas tão tudo só com dificuldade de arrumar um 

namorado” (Raimunda). 

 

“O que você vai ser quando crescer? A pessoa responde: artista de novela, enfermeira, 

bailarina. Nenhuma pessoa responde: ah, eu quero ser empregada doméstica. Porque 

isso daí não é desejo que a pessoa tem, é sina mesmo” (Roxane). 

 

“Vivem trocando de cama, de geladeira, aí pensei com domésticas deve ser a mesma 

coisa, vou ficar pulando de galho em galho até morrer. Na hora que eu morrer fica lá, 

parada onde caí” (Quitéria). 

 

Roxane: Eu quero pensar em alguma coisa diferente pra fazer no futuro, viu, Zefa. 

Porque eu não sou doméstica, estou doméstica, mas é por pouco tempo. 

Zefa: Graças a Deus não sofro de ambição  

Roxane: Cê é burra, Zefa. 

 

“Nasce, morre, nasce, morre. Cada vez que a gente nasce é um tipo de gente [...] cada 

vez é de uma coisa. Deus é que vai escrever [...] o que cada um vai ter que cumprir. Eu 

aprendi isso no espiritismo. É a reencarnação. Por que eu tinha que nascer assim desse 

jeito? [...] Minha fia, tu tá amargando agora uma outra vida muito cheia de luxo, sabia? 

Não, não sabia de nada. Minha bisavó foi escrava, a minha vó foi doméstica, a minha 
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mãe, quando eu nasci, disse que preferia me ver morta do que empregada doméstica. 

Eu sou doméstica” (Créo). 

 

 Encorajar o debate sobre as relações de trabalho na casa das patroas e entre as 

empregadas domésticas – 10 min.; 

 

 Pedir para que as participantes desenhem seu Mapa de Rede Social, identificando 

pessoas próximas das suas relações tanto no trabalho quanto na comunidade – 10 min.; 

 

 Dinâmica da ROSA (O que mudou e o que permanece com a legislação do trabalho 

doméstico); 

 

 Avaliação: Perguntar se as participantes gostaram da oficina e o que elas aprenderam – 

10 min. 

 

PERGUNTAS NORTEADORAS DAS CENAS DO FILME – Domésticas 

 

 Você gosta do que faz?  

 Você tem vergonha de sua profissão?  

 Você conhece o seu real valor?  

 Você valoriza o seu serviço? 

 Qualquer pessoa pode exercer essa atividade?  

 Então por que algumas pessoas pagam a outras para exercer essa atividade? 

 É cansativo?  

 É necessária experiência e conhecimento para passar roupas e fazer o almoço? 

 Você se sente valorizada no seu trabalho? O que você acha que falta para isso acontecer? 

 Somos muito exploradas?  

 Você já foi humilhada por ser doméstica? 

 Você acha que existe amizade entre vocês? 

 O trabalho doméstico foi o primeiro trabalho que conseguiu? 

 Você acha importante ter apoio entre vocês? 

 Vocês se reúnem para falar do trabalho? Indicam trabalho? Como fazem isso? 
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PERGUNTAS NORTEADORAS DO MAPA DA REDE SOCIAL 

 

Nome: 

Idade: 

Quantos anos trabalha como doméstica: 

Onde nasceu: 

Quem são as pessoas da sua Família, Amizades, Comunidade e no Trabalho que você pode 

contar para: 

 Pedir ajuda financeira 

 Indicar trabalho 

 Ajudar com cuidados dos filhos 

 Ajuda em problema de saúde 

 Conselhos, conversar 

 

Mapa da Rede Social Pessoal Significativa 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE TÓPICOS-GUIA PARA ENTREVISTAS EM 

PROFUNDIDADE 

 

Projeto: “Do sertão para outros mundos”: as redes de relações sociais nos processos 

migratórios para o trabalho do/no Norte de Minas Gerais 

 

ORIGEM:  

 Qual seu nome?  

 Qual sua idade?  

 Quando e onde nasceu?  

 É casado? Tem filhos? 

 Sempre residiu nessa localidade?  

 O que você entende por migração? Você se considera como migrante?  

SAÍDA:  

 Como foi a primeira experiência de saída?  

 Quem estava com você?  

 Teve alguma despedida (comemoração, festa)?  

 Para onde foi e porque escolheu esse lugar?  

 Decidiu sozinho ou com ajuda de alguém?  

 Como juntou o recurso para a saída? 

 Trajetória: Viajou em que tipo de veículo?  

 Saiu em que horário?  

 Qual foi a sua sensação?  

 Como foi? 

 Trabalho: Qual era sua ocupação (trabalho) no lugar de origem?  

 Você gostava?  

 O trabalho no lugar de origem não se satisfazia?  

 Para qual trabalho você saiu?  

 Antes de você migrar se lembra de outras pessoas que também saíram para trabalhar fora?  

 Isso se te influenciou? Como? 

 Quem te levou? (Gato?) 

 Quais lugares você passou?  

 Quando chegou o que sentiu (rodoviária, fazenda, etc.)?  

 Foi da forma que esperava?  
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 Alguém te esperava no lugar?  

 O que você entende por cidade grande (o que é cidade pequena)?  

ESTADIA:  

 Descrição do ambiente da casa (destino):  

 Como era o lugar que ficou instalado?  

 Dividia com mais alguém?  

 se dava a manutenção da casa? (alimentação, roupas, limpeza)  

 Tem espaço para lazer na casa?  

 Podiam receber visitas? 

 Primeiros dias: Como se sentiu nos primeiros dias?  

 Se sentiu acolhido? (preconceito) 

 Cotidiano: Como iam para o trabalho?  

 Onde faziam suas compras?  

 Como pagavam as contas? 

 Como é o salário? Quanto recebia? 

 No lugar de trabalho tem pessoas de outra região?  

 O que fazem nos fins de semana? 

 Quais diferenças sentiu entre o trabalho do lugar de origem com o do lugar de destino? 

 Nomes dos bairros pra onde vão  

*Tem fotos do lugar?* 

 Ausência: Sentia falta de alguma coisa do lugar de origem?  

 Tinha alguma data especial que não esteve presente? Qual?  

 Como sua família lidou com sua saída? 

 Como se dá o contato com a família? (tem sinal de celular, internet)  

 Mandava alguma “ajuda” para alguém do lugar de origem? Quem?  

 A família foi junto? Se não, tinha vontade de levar alguém? 

 Temporário: Quando você saiu o plano de ficar era de quanto tempo?  

 Quanto tempo permaneceu?  

 Havia intenção de voltar?  

 alguma vez? 

RETORNO: 

 Quando você sentiu que era hora de voltar?  

 Seus objetivos de saída foram alcançados?  

 Como foi a viagem de volta?  
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 O que levou consigo (malas, objetos, presentes, o que?)? 

 Como foi a sua saída do emprego?  

 E sua despedida?  

 Mantém contato com alguém do lugar de destino (trabalho, vizinhança, igreja, etc.) 

 Como foi a chegada?  

 Quem te recebeu?  

 Foi para casa de quem (sua, da família)?  

 Quais foram suas primeiras ações ao chegar?  

 Como se sentiu? 

 Como você avalia sua saída para a cidade grande? 

 Como está sua vida agora? 

 Pretende sair de novo? 

FAMILIARES 

 Ausência: Como recebeu a notícia que seu familiar ia migrar? 

 Você estava de acordo?  

 Ajudou de alguma forma na decisão? 

 O que mais sentia falta quando seu familiar esteve fora?  

 Tinha alguma data em especial que ele não esteve presente e que fez muita falta? Qual?  

 Como se dava o contato quando ele estava fora?  

 Mandava alguma “ajuda” financeira para vocês?  

 Ele voltou algumas vezes? 

 O que mudou na rotina da casa com a saída dele?  

 Alguém da família foi junto? Tinha vontade de ir? 

REDE SOCIAL DE APOIO DO MIGRANTE: 

1) Listar pessoas que você conhece, morando na sua cidade e na cidade que migrou. 

2) Qual é o grau de proximidade que você tem com essas pessoas? 

( ) muito próximo ( )próximo ( ) pouco próximo ( ) distante 

3) Entre essas pessoas, há alguém que contribui financeiramente para ajudar na sua 

estadia? 

4) Entre essas pessoas, há alguém que indicou alguma vaga de emprego? 

5) Entre essas pessoas, há alguém que recomendou para esse trabalho? 

6) Entre essas pessoas, há alguém que você recorre quando precisa de alguma ajuda? 

7) Entre essas pessoas, há alguma que você recorre para saber sobre oportunidade de 

emprego, serviço...? 
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8) Entre essas pessoas, de quem foi a ideia de migrar? Alguém foi contra? Quem era a favor? 

9) Entre essas pessoas, há alguém que você recorre na busca por trabalho que trabalhe em 

alguma instituição (igreja, escola, agências de emprego)? 

10) Entre essas pessoas, há alguém que seja da sua família? Qual o grau de parentesco? 


