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Sarapalha é um conto presente na obra “Sagarana”, de Guimarães Rosa, publicada em             

1946. Sua história se passa em um pequeno povoado abandonado graças ao contágio da              

malária. Toda a população deixou as suas moradias, restando somente três pessoas: Primo             

Ribeiro, Primo Argemiro e Ceição, uma mulher negra que trabalha na casa desses dois              

homens. Contaminados pela maleita, os primos decidem não irem embora com o restante da              

população e passam a viver juntos os delírios provocados pela doença.  

O conto se desenvolve através da realidade solitária dos dois primos. Com o abandono              

da população e a propagação da malária, eles passam a viver uma vida cíclica em que todos                 

os dias de manhã sentam-se próximos ao rio, sempre nos mesmos lugares e até mesmo o                

cachorro acompanha-os nessa rotina. É como se todos os seus dias fossem iguais, com              

diálogos e gestos repetidos e os delírios da febre usados como marcação de tempo. No               

entanto, todo esse ritual é rompido quando Primo Ribeiro toma coragem para voltar ao              

passado e confessa que vinha sentindo saudades de sua mulher que o abandonara. Primo              

Argemiro, acometido com tal revelação, admite que também foi apaixonado por ela e isso              

provoca uma inconformação tamanha no outro que expulsa Argemiro da propriedade. 

A narrativa se passa em Minas Gerais, “Ali, na beira do rio Pará1” e assim como os                 

outros contos de Sagarana, transcende a localidade proposta tornando-se como já disse            

Antônio Cândido “menos uma região do Brasil do que uma região da arte2”. O cenário               

imensamente detalhado com que Rosa trabalha, nos permite a sensação de participar da cena,              

sentindo o arraial abandonado ser engolido pela natureza como se estivéssemos lá. No             

entanto, mesmo se tratando de uma realidade em particular, muito distinta da vida             

metropolitana dos tempos atuais, a obra diz muito sobre o presente. 

É possível estabelecer inúmeras relações entre Sarapalha e a realidade provocada pela            

pandemia do coronavírus. A solidão causada pelo isolamento social, a paralisação mediante à             

doença ou até mesmo a dificuldade do médico em convencer a população sobre a causa da                

enfermidade são apenas alguns dos temas da obra que encontram eco na realidade atual.              

Neste trabalho farei uma reflexão quanto ao papel das domésticas na obra e na pandemia a                

partir da figura de Ceição. Acredito que este tema tem grande relevância nos dias de hoje                

visto que a categoria das domésticas foi uma das mais vulneráveis à crise provocada pelo               

coronavírus. Diversos foram os casos de violência e desrespeito à saúde destas trabalhadoras,             

1 ROSA, João Guimarães. Sarapalha. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017, pp. 125. 
2 CANDIDO, Antonio. Nota de Crítica Literária - Sagarana. In: Textos de Intervenções. São Paulo: Editora 34, 
2002. pp. 185. 



e não por acaso, a primeira vítima fatal do vírus foi uma trabalhadora doméstica contaminada               

por seus patrões que tinham voltado de uma viagem à Itália.  

Ceição é uma personagem que praticamente não aparece na obra. Assim como os             

primos, ela é descrita como parte da paisagem, no entanto não estabelece nenhum contato              

com os outros personagens, a não ser no momento em que Argemiro grita seu nome para que                 

traga remédio. A partir do conto o leitor não fica sabendo quem ela era. Não sabemos se                 

Ceição morava na propriedade de Primo Ribeiro e portanto não tinha mais para onde ir ou se                 

ela escolheu ficar junto dos patrões durante a enfermidade, nem mesmo é possível notar se               

assim como os primos, ela foi picada pelo mosquito. É como se a trabalhadora não tivesse                

importância nenhuma para a realidade retratada. É claro que o conflito dos primos pela              

mulher tem pouco a ver com Ceição, no entanto, a sua invisibilidade na obra vai além deste                 

embate e reflete a situação das empregadas domésticas brasileiras no geral.  

A importância desta personagem transcende essa disputa porque sem a sua presença o             

conto não seria possível. O isolamento dos primos só pode ocorrer graças ao suporte que a                

doméstica dá ao cuidado da casa, visto que nenhum dos dois homens teria condições para               

fazê-lo. Ao notar isso, percebe-se que Ceição é uma personagem indispensável para a obra,              

no entanto, um leitor desavisado pode acabar por nem perceber a sua presença. Essa              

invisibilidade é uma característica das atividades domésticas como um todo, que por serem             

efetuadas no âmbito privado não são observadas em seu processo. O caráter femino do              

trabalho doméstico, como demonstrarei mais para frente, contribui para a sua invisibilidade,            

isso porque a divisão sexual do trabalho expressa as relações hierárquicas de poder e de               

dominação entre os gêneros. Durante o isolamento provocado pelo coronavírus, muitas           

pessoas passaram a acompanhar de perto o processo do cuidado com as próprias casas e               

acabaram por notar o quão trabalhoso e cansativo ele é.  

O trabalho doméstico remunerado é o setor que mais emprega mulheres no Brasil. É              

uma ocupação majoritariamente feminina, na qual as trabalhadoras são em sua maioria negras             

e de baixa escolaridade, segundo dados apresentados pelo Ipea em 20183. É uma ocupação              

que evidencia as profundas desigualdades dentro da sociedade brasileira, na qual certas            

famílias possuem renda para terceirizar o cuidado de sua casa à outra pessoa, que muitas               

vezes está vinculada a residência por décadas, como aponta David Evan Harris4. É uma              

3 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Desafios do Passado no Trabalho Doméstico do             
Século XXI: reflexões para o caso brasileiro a partir dos dados do Pnad contínua. Rio de Janeiro: Ipea, 2019. 
4 HARRIS, David Evan. Você vai me servir: Desigualdade, proximidade e agência nos dois lados do equador.                  
São Paulo: 2017. 



ocupação desvalorizada socialmente e marcada pelos baixos salários5 e ao atentar-se a um             

recorte racial, nota-se que as trabalhadoras negras recebem ainda menos do que as brancas,              

em 2016, receberam em média cerca de 84% de seu valor.6 O trabalho doméstico é uma                

ocupação fundamental para a manutenção da vida humana e expressa elementos estruturais            

da sociedade brasileira, dentre eles a família patriarcal e o racismo, como tentarei demonstrar              

a seguir. 

A divisão sexual do trabalho pode e deve ser contextualizada historicamente. Autoras            

como Silvia Federici vêm apontando para uma simultaneidade entre o desenvolvimento do            

capitalismo e a atribuição das tarefas domésticas a uma atividade eminentemente feminina.            

Isso porque, segundo a filósofa, o processo da acumulação primitiva foi muito mais do que a                

concentração de mão-de-obra e de capital, foi também uma “acumulação de diferenças e             

divisões dentro da classe trabalhadora, em que as hierarquias construídas sob o gênero, assim              

como sobre a “raça” e a idade, se tornaram constitutivas da dominação de classe e da                

formação do proletariado moderno7”. Durante esse processo, o corpo feminino passa a ser             

entendido como meio para a reprodução de trabalhadores e a partir desta noção é estabelecido               

a divisão sexual do trabalho. Daí, os homens passam a ser entendidos como os “provedores               

da família", cabendo a eles se ocuparem com o sustento da casa, enquanto às mulheres são                

responsabilizadas pelo trabalho doméstico. Na visão da autora, um dos grandes elementos            

para triunfo do capitalismo sob outras formas de exploração seria a redução do trabalho              

reprodutivo à categoria de “não-trabalho” e portanto não remunerado e a sua respectiva             

desvalorização. 

Gilberto Freyre já apontava para a família patriarcal como base da sociedade            

brasileira8. É claro que, nos dias de hoje, a família não se organiza do mesmo modo como no                  

período colonial, e nem tanto que, a família patriarcal foi um modelo familiar único e               

hegemônico, no entanto, pode-se notar muitos de seus reflexos nos dias de hoje,             

principalmente no que diz respeito às atividades domésticas, que são habitualmente atribuídas            

às mulheres. Aqui, a divisão sexual do trabalho é estabelecida de forma muito evidente , de                

modo que frases como “o lugar da mulher é na cozinha” são ditas corriqueiramente. Com a                

inserção, cada vez maior, das mulheres no mercado de trabalho, muitas acabam por levar uma               

5  Em 2018, a renda média das trabalhadoras domésticas foi de 877 reais, segundo dados do Ipea. 
6  Ipea. op. cit 
7 FEDERICI, Silvia. Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. São Paulo: Elefante, 2017.                
p.119 
8 FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia 
patriarcal. 51. ed. São Paulo: Global, 2006. 
 



dupla jornada, entre o seu ofício remunerado e o cuidado com o lar, já nas famílias com                 

maior concentração de renda, é possível contratar alguém para realizar esse tipo de tarefa, e               

não por acaso, frequentemente esse alguém é uma mulher. Para compreender as facetas do              

trabalho doméstico remunerado no Brasil é necessário evidenciar, além da sua divisão sexual,             

outro elemento fundamental que o constitui: a racialização do trabalho. 

Desde o passado colonial, a tarefa de servir é atribuída à população negra e isso se                 

mantém até os dias de hoje já que não houve um rompimento com um aspecto estrutural da                 

sociedade escravista, o racismo. Após a abolição, a inserção da população liberta no mercado              

de trabalho foi extremamente precária. É claro que o destino dos libertos variou entre as               

regiões do país, mas por via de regra, não significou uma inclusão adequada. Nos centros               

urbanos, áreas mais dinâmicas da economia, os empregos estáveis foram ocupados por            

imigrantes e assim, coube à população negra os serviços irregulares e mal pagos. Daí o               

paradoxo do preconceito racial descrito por Boris Fausto: “Fruto em parte do preconceito,             

essa desigualdade acabou por reforçar o próprio preconceito contra o negro. Sobretudo nas             

regiões de forte imigração, ele foi considerado um ser inferior, perigoso, vadio e propenso ao               

crime; mas útil quando subserviente” 9. 

Até os dias de hoje, vivemos os efeitos desta marginalização. Segundo dados            

coletados pelo IBGE, pretos e pardos, além de serem a maioria entre os desempregados,              

ocupam grande parte dos trabalhos informais. Além disso, a população negra representou em             

2017 cerca de 75,2% da população com menores ganhos, esses dados apontam que até              

mesmo com uma formação equivalente, uma pessoa negra ainda recebe menos do que uma              

branca10. Isso revela que esta dívida histórica é complexa e não se resume apenas a uma                

questão de oportunidades, o peso do racismo é decisivo no momento das contratações. No              

entanto, não é possível deixar de comentar que o problema das oportunidades desiguais na              

educação é muito relevante. As profissões mais valorizadas socialmente são aquelas que            

demandam um maior investimento na formação e são justamente aquelas majoritariamente           

brancas. Para a população negra, romper com esta posição de marginalização histórica é             

muito difícil e por isso compõem a maioria dos trabalhos mal pagos e desvalorizados, como o                

doméstico.  

Para compreender o desamparo com que muitas domésticas se depararam na crise do             

coronavírus, é necessário salientar a tendência dos últimos anos à informalidade da categoria             

9  FAUSTO, Boris. História do Brasil. 4. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação, 1996. p.221. 
10 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Desafios do Passado no Trabalho Doméstico do             
Século XXI: reflexões para o caso brasileiro a partir dos dados do Pnad contínua. Rio de Janeiro: Ipea, 2019. 



através do crescimento das trabalhadoras diaristas em detrimento das mensalistas11. Isso vem            

ocorrendo graças às dificuldades de se obter um emprego fixo, já que os custos relativos à                

contratação formal passam a ter mais peso nos orçamentos familiares, levando a muitos             

empregadores optarem pela contratação de diaristas. Além disso, muitas trabalhadoras têm           

optado por este vínculo na tentativa de obterem melhores condições de trabalho, buscando             

rendimentos mais elevados, um maior controle sobre o seu tempo e o estabelecimento de um               

relacionamento mais profissional com os seus empregadores.12 No entanto, ao ganhar esta            

“autonomia”, essas profissionais ficam entregues a um estado de insegurança, já que não             

podem contar com uma série de direitos trabalhistas como licenças ou férias remuneradas,             

garantias que se mostraram muito valiosas nos tempos da pandemia13. 

A crise provocada pelo coronavírus acentuou a precariedade da condição de trabalho             

das domésticas. Muitas trabalhadoras diaristas tiveram a sua carga de trabalho reduzida ou             

mesmo o seu contrato cancelado sem receberem nenhum tipo de auxílio por parte de seus               

empregadores, ficando sem renda suficiente para cobrir as suas necessidades pessoais e            

familiares14. Até cair o auxílio emergencial do governo, as trabalhadoras desta categoria            

ficaram à mercê da compreensão e do “bom senso” de seus patrões, que por não               

estabelecerem um vínculo formal, não possuíam obrigações legais de auxílio. Isso tudo            

demonstrou a grande desvalorização dessas trabalhadoras, que são dispensadas de seus           

serviços sem que haja nenhuma preocupação  quanto a sua situação e seguridade. 

Por medo de perder o emprego, muitas domésticas se viram pressionadas a continuar             

trabalhando durante o período do isolamento. Uma pesquisa feita pela Cepal, Comissão            

Econômica para a América Latina e o Caribe, aponta para os inúmeros abusos sofridos por               

elas. De acordo com o documento, muitas foram persuadidas a pernoitar em seus locais de               

trabalho, ficando afastadas de seus familiares e privadas de um descanso adequado. Há             

também aquelas que não dormiam em seus serviços e que dependiam do transporte público              

para o seu deslocamento, ficando vulneráveis a possível contaminação do vírus. Muitas            

dessas trabalhadoras se viram sujeitas a riscos ampliados, já que não lhes foram fornecidos              

11 O Ipea define que “diaristas são aquelas que trabalham em mais de um domicílio ou as que trabalham em                    
apenas um domicílio, mas com jornadas semanais de até 16 horas, o que equivaleria a dois dias na semana. Na                    
categoria de mensalistas, entram todas as demais trabalhadoras”.  
12 Ipea. op. cit 
13 A Lei  Complementar (LC) nº 150/2015, prevê a obrigatoriedade de formalizar o vínculo de trabalho por meio 
da carteira assinada para aquelas trabalhadoras que prestam serviço ao mesmo domicílio por mais de dois dias 
na semana. 
14  COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE. Trabalhadoras remuneradas do 
lar na América Latina e no Caribe frente à crise do Covid-19. 2020 



equipamentos de proteção adequados; tiveram de trabalhar com produtos de higiene           

excessivos e tiveram as suas funções ampliadas como irem ao mercado, por exemplo15.  

É claro que, mesmo sujeitas a estas situações de violência e desrespeito, as domésticas              

encontram espaços para se organizarem e participarem do processo de decisão sobre os seus              

destinos. Não estou advogando que as suas vozes sejam proporcionais à de seus             

empregadores, uma afirmação como esta seria completamente fantasiosa e injusta. O que            

defendo é que essas trabalhadoras participam, de alguma maneira, das negociações e dos             

conflitos dentro do leque de possibilidades dados pelos tempos históricos, elas não            

constituem uma categoria pacífica e sem voz. A crise provocada pelo covid impulsionou as              

domésticas a solidificarem uma rede de apoio, com uma atuação muito presente nas redes              

sociais. Ocorreram diversas movimentações para a liberação das trabalhadoras acompanhadas          

pela continuidade do pagamento de salários; páginas como a “Eu Empregada Doméstica”, do             

facebook, contribuíram para expor alguns casos de violações ocorridas e até mesmo um             

grupo de filhos de domésticas se mobilizaram para a divulgação de um manifesto pedindo              

medidas de proteções para as suas mães16. 

Dito tudo isso, a desvalorização do trabalho das domésticas se torna evidente,            

principalmente em situações de epidemia, seja no conto ou na própria realidade. No universo              

criado por Rosa, a desvalorização da doméstica é de tal ordem que a sua invisibilidade é                

transposta para a participação da personagem na história. A voz de Ceição não é nem um                

pouco relevante para o enredo, assim como a sua saúde e bem estar. Enquanto os dois primos                 

estão praticamente em decomposição mediante a doença, a situação de Ceição não é             

mencionada. Algo parecido vem ocorrendo com as domésticas atualmente, seja nas situações            

em que são dispensadas sem que o patrão se ocupe em como arcaram com suas necessidades                

básicas; ou nos casos das mulheres pressionadas a trabalhar durante a pandemia, mesmo             

sujeitas a se contaminarem com o vírus. No entanto, a capacidade de organização e de               

protesto dessas trabalhadoras domésticas é algo que não aparece na obra. Em Sarapalha,             

Ceição não teve o espaço para apresentar a sua voz, mas na vida real, as trabalhadoras têm se                  

mobilizado e reivindicado direitos importantes. 

 

 

 

 

15  Ibidem. 
16  Manifesto “Pela Vida de Nossas Mães”. 



 

Sobre o processo do trabalho: 

Para realizar este ensaio eu não tive muita dificuldade para selecionar o texto base,              

desde o início já havia estabelecido que usaria o conto Sarapalha, de João Guimarães Rosa.               

Eu o tinha lido no final do ano passado e um diálogo com o tema “pandemia e desigualdade”                  

me pareceu óbvio devido às diversas situações da obra que ecoam na pandemia provocada              

pelo coronavírus. No entanto, graças aos vários diálogos que eu poderia estabelecer, acabei             

tendo muita dificuldade em delimitar um objeto específico. Inicialmente eu me propus a tratar              

do tema da solidão provocada pela quarentena, mas após mais algumas leituras do conto,              

acabei escolhendo abordar o papel das empregadas domésticas durante o isolamento social.            

Acredito que o meu tema final seja mais interessante e tenha mais relevância atualmente. 
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