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A presente sistematização parte de uma experiência desenvolvida no âmbito do Projeto 

Mulheres, Dignidade e Trabalho,  realizado pela Themis - Gênero, Justiça e Direitos Humanos, 

em parceria com entidades sindicais de trabalhadoras domésticas do Equador, Brasil e Colômbia, 

com a Associação Francesa de Desenvolvimento (AFD) e com a CARE International. Mais 

especicamente, o que se pretende é sistematizar a experiência da Themis e da FENATRAD - 

Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas no desenvolvimento da  Escola de Formação 

de Habilidades para a Vida e o Cuidado (EFHVC) entre 2020 e 2021, um espaço criado para 

oferecer às trabalhadoras domésticas remuneradas (TDRs) a possibilidade (i) de qualicação 

prossional e (ii) de formação política em direitos humanos e trabalhistas. 

Destaca-se que a experiência desta Escola foi constituída a partir de três décadas de 

desenvolvimento, revisão e aprimoramento da METODOLOGIA THEMIS DE ACESSO À JUSTIÇA, 

criada em 1993 para a implantação do programa de empoderamento legal de mulheres lideranças 

comunitárias, denominado Promotoras Legais Populares (PLPs). Aliás, a consistência teórica e 

versatilidade da metodologia, permitiu sua adaptação para diferentes públicos-alvo, antes de ser 

revisitada e adequada para o público Trabalhadoras Domésticas Remuneradas. 

No âmbito do Projeto Mulheres, Dignidade e Trabalho, se delineou um abrangente estudo de 

comportamentos, atitudes e práticas (CAP) da sociedade civil sobre a valorização do trabalho 

doméstico remunerado no Brasil, que analisou a realidade das trabalhadoras domésticas remuneradas 

e dos empregadores/as domésticos/as. Os dados constituídos nesse estudo demonstraram a realidade 

que permeia as relações de trabalho das mulheres que laboram em domicílios. 

INTRODUÇÃO
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O que primeiro salta aos olhos dos resultados é a complexidade dos elementos que constituem 

esse tipo de relação de trabalho. Conforme o estudo, um primeiro aspecto é como essa 

atividade laboral está fortemente relacionada com a  divisão sexual do trabalho e uma dualidade 

que ocorre dentro de um domicílio, uma vez que as mulheres de classe média branca, ao mesmo 

tempo que  passam a ter “liberação econômica”, criam mecanismos de subalternidade às 

mulheres que vão trabalhar em suas casas - sendo a maioria negras -, como forma de não ceder o 

lugar social. Explica-se melhor (THEMIS, 2020, p. 17):

Kofes (2001) assinala que no espaço doméstico há um jogo, onde a 

interação entre patroas e trabalhadoras seria um “conito”, pois uma 

estaria supostamente assumindo o lugar da outra. Assim, as constantes 

diferenciações foram insistentemente percebidas pelo lado da 

empregadora, para que a sua identidade enquanto mulher não se 

camuasse, ou fosse substituída, pela outra mulher que também ocupava 

o espaço doméstico e compartilhava as ações e tarefas íntimas 

denidoras desses papéis. 

Diferentemente de outras categorias prossionais, esta de Trabalhadoras Domésticas 

Remuneradas, possui uma diversidade de formas de trabalho, contrato e vida, variando 

muito de cidade para cidade, e sendo ainda mais diversa quando se trata de grandes centros 

urbanos ou de territórios rurais. 

O estudo CAP (THEMIS, 2020) demonstra que a realidade de muitas é a carteira assinada com um 

salário mínimo, e a de outras é a realização de labor na modalidade diarista, conseguindo 

alcançar até 4 salários mínimos mensais em grandes cidades. O estudo CAP deixou nítido que, 

por mais que haja um perl de trabalhadoras, ele não é tão homogêneo a ponto de ser 

universal. Ao contrário, a categoria de TDRs no Brasil é de uma enorme diversidade, o que 

corresponde também, a uma diversidade de demandas e de formas de aprendizagens. 
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Assim, traçar caminhos para a valorização do trabalho doméstico remunerado, que era 

justamente o objetivo de criar uma Escola de Formação de Habilidades para a Vida e o 

Cuidado, deveria, de plano, partir desse pressuposto: respeitar que a realidade que rodeia 

cada mulher trabalhadora é tão distinta, as demandas para qualicação prossional e para 

formação política também hão de ser. 

Além de partir do paradigma de que, quando se pensa em aprendizagem, a resposta não é 

simples, envolve conexão entre educando, educador e o conteúdo, a criação da EFHVC 

ainda teve que considerar a pandemia de COVID-19 que abalou o mundo em 2020 e 

2021. A praticamente parada do funcionamento econômico, como conhecíamos, 

provocou uma mudança radical no modo de viver. O trabalho, como atividade central na 

sociedade em que vivemos, foi diretamente atingido pelas medidas sanitárias de 

distanciamento social, na tentativa de impedir o contágio do vírus. 

Nas crises, o impacto é sempre maior nas pessoas que possuem menos condição material. 

No Brasil isso ca escancarado quando se visualiza qual foi o primeiro caso de morte por 

COVID-19 no território nacional, a empregada doméstica Cleonice Gonçalves 

(MAGALHÃES e GALDO, 2021) que foi infectada pelo vírus na residência onde 

trabalhava, quando a família dessa casa tinha acabado de voltar de uma viagem 

internacional para a Itália, região onde estava se espalhando a doença. Essa situação, 

somada ao fato de que inúmeras trabalhadoras domésticas foram também as primeiras a 

serem demitidas, com o motivo de reduzir os custos devido à crise, apenas corroborou 

não só a urgência de existir um projeto como a Escola, mas de que esse projeto fosse um 

espaço de fortalecimento nesse momento de crise e articulação frente às diculdades. 

Dessa forma, uma Escola que se pensava presencial, realizada a partir de encontros e 

cursos nas sedes das entidades sindicais, buscando fortalecer inclusive o lugar do sindicato, 

precisou ser reinventada inclusive para manter o objetivo principal de proporcionar um 

espaço de aprendizagem e desenvolvimento político para as trabalhadoras domésticas. 

Toda essa experiência de conceber e desenvolver um espaço de Escola para capacitar e formar 

politicamente trabalhadoras domésticas remuneradas ora é sistematizada com o intuito de 

servir de modelo passível de ser replicado, a partir de realidades e contextos especícos, para 

promover um percurso de articulação e fortalecimento das trabalhadoras em questão.
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PREPARANDO OS CURSOS / A ESCOLA

O Projeto da Escola tem o princípio básico de ser uma forma de articulação e 

desenvolvimento político e prossional. Assim, garantir o engajamento das trabalhadoras, 

estimulando sua participação, sempre foi prioridade, o que se traduziu na metodologia de 

aprendizagem desenvolvida e no entendimento de como as novas tecnologias poderiam 

ser aliadas nesse objetivo. 

Como a preparação dos cursos sempre tentou facilitar ao máximo o acesso da pessoa 

aluna aos conteúdos da formação política e prossional, os mesmos acabaram sendo 

reformatados em razão da pandemia de Covid-19. É por isso que, como se verá no 

decorrer desta sistematização, há diferenças entre as ideias originais e o que foi possível de 

fato estruturar. Em síntese, a Escola de Formação de Habilidades para a Vida e o Cuidado 

passou a se desenvolver como um espaço virtual no qual ocorreram os seguintes cursos 

#DomésticascomDireitos: 

Curso Empoderamento Legal 

#DomésticascomDireitos, em parceria com a Uniritter . agosto /2020 . 7 salas . 7 turmas

1º Curso Qualicação Prossional 

#DomésticascomDireitos  .  março/2021 .  7 salas  .  7 turmas

2º Curso Qualicação Prossional 

#DomésticascomDireitos  .  abril/2021 .  4 salas  .  4 turmas

3º Curso Qualicação Prossional 

#DomésticascomDireitos   .  maio/2021 .  3 salas  .  3 turmas

Curso de Empoderamento Legal & Qualicação Prossional 

#DomésticascomDireitos   agosto/2021 .  5 salas  .  5 turmas
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A equipe responsável são as pessoas de referência para o andamento de todo o projeto, as 

atividades de orientação, organização e relações com outras instituições envolvidas são 

exemplos de atribuições a serem desempenhadas. 

Para essa posição são elencadas três pessoas: a Diretora Executiva da Organização,  a 

Coordenação Geral e a Coordenadora Pedagógica. No caso da Themis, respectivamente, 

foram as pessoas: Márcia Soares, Jéssica Miranda e Virgínia Feix.

A Diretoria Executiva da Themis é a pessoa de liderança de toda a Organização, tem 

envolvimento em todos os projetos existentes, sendo o maior canal de comunicação 

institucional. A Coordenação Geral é a liderança maior para o andamento do projeto, 

utilizando-se de experiências anteriores e novos aprendizados para acompanhar o que está 

sendo realizado, tendo contato direto com o dia a dia das atividades.

Por m, a Coordenadora Pedagógica é a referência técnica de criação do programa e 

metodologia do curso envolvendo proposição e discussão de temas, a estruturação dos 

módulos e divisão das aulas, seleção e orientação dos professores, denição das 

ferramentas didáticas e design instrucional, acompanhamento das equipes de monitoria 

envolvidas e das tomadas de decisão que envolvem as alunas, sendo a pessoa a se consultar 

e obter melhores explicações sobre esses tópicos.

A união dessas três guras têm o objetivo de criar uma rede de apoio e referência para o projeto, 

facilitando as situações de diculdade e potencializando a atuação do restante da equipe.

DEFINIÇÃO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELOS CURSOS
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A captação de recursos nanceiros é necessária para a contratação de pessoas e aquisição 

de materiais destinados especicamente para o projeto. Por isso,  se buscaram múltiplas 

formas de obter recursos, unindo a contemplação de um nanciamento especíco (via 

editais) e captação junto à iniciativa privada e outras instituições. Toda essa operação tem 

como objetivo proporcionar a expansão do escopo do projeto, conseguindo aumentar o 

número de pessoas participantes nas formações.

Como forma de dimensionar o valor total das despesas do curso, a Coordenação Geral 

realizou um levantamento listando todas as situações que se visualiza um custo. Dentro 

disso, citam-se alguns exemplos: contratação de pessoas e serviços incluindo materiais em 

geral (didáticos, para divulgação, dentre outros) e subsídio para as alunas (transporte, 

alimentação, créditos telefônicos). 

Após o levantamento de custos, o próximo passo foi analisar as possibilidades para 

captação de recursos. Para a Themis foram utilizados dois mecanismos: nanciamento via 

edital e parceria com a iniciativa privada, em especial, com instituições de ensino.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Para a Coordenação Geral indicamos alguém com experiência dentro da 

Organização que também já tenha participado de projetos similares, vemos 

como é positivo esse perl para o andamento das atividades, pois gera mais 

conança para o restante das pessoas integrantes da equipe.

Para a posição de Coordenadora Pedagógica, entendemos ser mais positivo 

uma pessoa com formação acadêmica especíca para a elaboração da parte 

metodológica e pedagógica do curso. Isso também facilita na elaboração dos 

relatórios e documentos de registro e publicização dos cursos.

DICA
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Os recursos nanceiros arrecadados foram de dois tipos: moeda ou suporte em atividades. 

O dinheiro é essencial para a remuneração das pessoas da equipe e cobrir as despesas, tais 

como materiais do curso e subsídios às alunas (ex: recarga de celular). Para isso, o edital e 

doações de empresas foram de grande ajuda.

Para o suporte em atividades, as instituições de ensino tiveram importante atuação, 

disponibilizando docentes para as aulas, realizando consultoria jurídica às alunas e auxílio 

na certicação do curso. Com esse recurso foi possível manter a estrutura do curso e 

garantir seu bom andamento.

Ao seguir todos esses passos, foi possível angariar os recursos nanceiros necessários para 

a realização do curso, algo importante para a manutenção da Organização, a remuneração 

de todas as pessoas essenciais para o andamento dos cursos e realização de uma iniciativa 

que impacta positivamente a sociedade.

         O levantamento das despesas é o documento que auxilia na captação 

de recursos, pois sabendo qual é o valor necessário para a realização do 

curso é possível planejar o caminho para obter os recursos nanceiros. Este 

caminho pode ser sustentado por um plano de captação, com ações que vão 

desde o mapeamento do mercado (empresas potencialmente interessadas), 

denição do tipo de abordagem a ser realizado de acordo com o perl 

corporativo, até a nal contratação e denição dos termos da parceria.

         Como fontes de recursos, listam-se algumas alternativas que podem ser 

utilizadas pelas Organizações: (i) editoras locais, para auxílio na publicação dos 

relatórios do projeto, (ii) empresas alimentícias, quando houver a demanda 

por alimentação, (iii) instituições de ensino, cooperação em aulas do curso e 

possibilidade de ter um local para encontros presenciais com mais pessoas.

DICA
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       Para o contato com a iniciativa privada é essencial uma postura de 

transparência e conança. Um primeiro contato pode ocorrer por ligação 

telefônica, e-mail, conversa em eventos sociais, dentre outras 

possibilidades. O importante é comunicar como será o projeto e quais são 

as necessidades e recursos necessários para sua realização. Informar o 

histórico da Organização e o impacto positivo da iniciativa auxilia nesse 

processo de engajamento da empresa.

         Após o primeiro contato se envia uma mensagem mais institucional, seja 

por um documento com o timbre da Organização ou uma reunião formal. 

Comunicar como o auxílio da empresa teria impacto na concretização do 

projeto é de grande importância, conjuntamente, se apresenta as 

contrapartidas para a doação de recursos, qual seja, participação no evento 

público de lançamento do projeto, com vinculação à marca da empresa e a 

possibilidade de sugerir pessoas para palestrar ou lecionar uma aula no curso.

A CONSTRUÇÃO DE PARCERIAS E APOIOS

A captação de recursos tem muita relação com parcerias e apoios, para a Themis, as 

instituições de ensino foram os grandes parceiros para os cursos. Para a formação política a 

referência foi a UniRitter (Centro Universitário Ritter dos Reis) e na formação prossional o 

parceiro foi o SENAC/RS (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Rio Grande do Sul). 

A UniRitter e o SENAC/RS foram instituições educacionais parceiras que raticaram o projeto 

pedagógico criado pela Themis, e se incorporaram realizando diversas atividades, como apoio 

às alunas e disponibilização de docentes. Sobretudo validando e certicando os cursos, 

valorizando e legitimando a proposta de formação em suas áreas de expertise, enquanto 
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instituições de ensino ociais e de reconhecimento nacional.  Unir esforços com centros 

educacionais parceiros foi de essencial importância para o sucesso da execução do projeto.

A partir desses três núcleos foram selecionadas as pessoas que fariam parte da equipe do 

curso, principalmente, com aulas à distância, foi muito importante ter uma rede apoio. A 

cooperação entre a Organização e o ente externo formaram a estrutura que fez o projeto 

acontecer, com a criação de elos que podem ser replicados em próximos projetos. 

         Para saber quais parcerias são necessárias para o projeto, se retorna para 

o levantamento de despesas e quais recursos nanceiros serão necessários. 

Vendo as necessidades existentes se planeja para entrar em contato com 

empresas e instituições (públicas ou privadas) para arrecadar o valor denido.

       O mapeamento das necessidades aumenta a probabilidade da parceria 

ou apoio ter um efeito positivo para o projeto.

         Uma boa experiência também ajuda em um futuro engajamento com 

a mesma empresa ou instituição em outras situações a serem vividas pela 

Organização, parte importante para a permanência das iniciativas, assim 

sendo, é fundamental o investimento na produção de relatórios que 

evidenciem o impacto do projeto e sistematizem a experiência.

DICA

DO PÚBLICO-ALVO

Como dito, as primeiras ideias de estrutura do curso foram modicadas em razão da 

pandemia. Assim, se no início o público-alvo seria o das trabalhadoras de apenas três 

municípios uminenses, com a reestruturação houve um alargamento do público, 

buscando-se atingir toda a categoria de trabalhadoras domésticas remuneradas em 

atividade no país. 
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Nesse aspecto, ressalta-se que as trabalhadoras domésticas remuneradas do Brasil são, 

hoje, cerca de 18,6% das mulheres ocupadas, quando entre mulheres negras, e 10% das 

mulheres ocupadas, quando se trata de mulheres brancas (PINHEIRO et al, 2019). Nos 

últimos anos, a categoria foi impactada com situações marcantes, como a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) das Domésticas, que conseguiu garantir alguns direitos. Ao 

mesmo tempo, mudanças conjunturais no Brasil, com a aprovação da reforma trabalhista, 

reforma da previdência e recessão econômica também trouxeram elementos de 

reconguração da categoria. Todas essas mudanças levaram a uma verdadeira 

reconguração da categoria, aguçando a informalização - em 2013, cerca de 30% das 

trabalhadoras tinham carteira assinada; em 2018, passaram a cerca de 28,3%.

Assim, como a escola almejava alcançar a categoria como um todo, era necessário levar em 

conta sua diversidade: de empregadas que possuem carteira de trabalho assinada a 

diaristas, cuidadoras de idosos, cozinheiras informais; de mulheres que laboram em 

grandes metrópoles a outras que trabalham em zonas rurais; de brasileiras a trabalhadoras 

migrantes, inclusive podendo estar em situação de refúgio. 

        A escolha do público-alvo deve estar alinhada com o grupo social que 

a Organização já tenha algum contato e proporcionar acesso em 

contextos onde isso é negado ou escasso.

       O público-alvo pode ser restringido, para que se possa desenvolver 

com mais foco os objetivos dos cursos. Este não foi o caso deste projeto, 

pois se entendeu que, no momento da pandemia, em que as trabalhadoras 

estavam acessando mais as formas virtuais de comunicação, era possível o 

alcance de participantes de todo  o Brasil; 

DICA
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A DEFINIÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO DO CURSO

A marca do curso cria um elo entre as pessoas envolvidas no projeto, seja da equipe 

operacional, alunas e parceiros, a imagem identica o que está sendo realizado e como isso 

será lembrado. Entre as alunas, constitui-se um elemento identitário e de formação de 

grupo, necessário e facilitador do aprendizado. Junto da identicação do curso, também se 

considera a utilização do logo das empresas e instituições parceiras e da própria 

Organização, esses também são aspectos relevantes.

Pela marca se deverá comunicar os objetivos pretendidos, o público-alvo do curso e sua 

conexão com a Organização. Com a denição da imagem, se realiza uma lista elencando 

em quais situações são necessárias a utilização de elementos grácos, como exemplo, 

materiais para divulgação do curso (cartazes, panetos), materiais didáticos às alunas, 

comunicações ao longo do curso, camisetas e certicado de conclusão. 

Ao longo do texto são mostrados alguns materiais da Themis, sendo possível observar a 

identidade visual denida para os cursos. Foram utilizadas as cores roxo, laranja e lilás 

como paleta de cor para os materiais, as quais possuem signicado conectado com o 

projeto. A utilização de cores são essenciais para transmitir sensações (NUNES, 2012):

Na realidade, a cor, como uma forma de linguagem, possui uma sintaxe de 

ensinar e transmitir mensagens diferentes, transformando-se num 

importante elemento transmissor de mensagens, compreensível a todos 

independentemente de qualquer tipo de formação.

17



A partir dessa ideia, se explicam as cores utilizadas pela Themis. O laranja comunica 

movimento e animação, o roxo expressa sabedoria e lilás representaria personalidade e 

intuição. São todos elementos presentes nos objetivos do curso, se comunicando com o 

propósito de aprendizagem coletivas projetada para as aulas.

Esse é um pequeno exemplo de como se pode utilizar elementos grácos para transmitir a 

essência do projeto para as pessoas participantes. Não sendo um aspecto opcional e sim 

necessário para toda iniciativa.

      Combinar a identidade visual da Organização e o propósito que se 

pretende alcançar com o projeto pode deixar mais evidentes quais 

sentimentos e sensações querem ser despertadas. Com isso, indica-se 

projetar elementos grácos com as cores relacionadas aos sentimentos 

desejados pelo projeto.

DICA
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O início desse projeto se deu ainda em 2019, sendo que o escopo da Themis e da 

Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (FENATRAD) era realizar os cursos em 

três sindicatos de TDRs nas cidades de Volta Redonda, Nova Iguaçu, e Rio de Janeiro, todas 

no estado uminense. Como a Themis está localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do 

Sul, desde à época se estava pensando em realizar os processos de aprendizagem de 

maneira remota ou, ao menos, semi-presencial. 

Por isso, inicialmente, foram feitas tratativas com a Pontifícia Universidade Católica do RS 

(PUC-RS) para que fossem gravadas aulas para serem veiculadas nos sindicatos envolvidos 

com o Programa. A ideia é que as trabalhadoras, então, fossem ao seu respectivo sindicato 

para participar dos encontros e assistir às vídeo-aulas. Tais encontros seriam mediados por 

uma pessoa e, para estimular a presença das participantes, seria garantido transporte e 

vale-alimentação. 

Ocorre que, a partir de março de 2020 (OPAS, 2020), com a pandemia de Covid-19, o 

formato originalmente pensado teve necessariamente que ser reformulado, já que uma 

estrutura remota de aprendizagem se tornou a única alternativa. De início, tão logo 

estourou a pandemia, as entidades envolvidas suspenderam o desenvolvimento do projeto, 

que ainda estava em fase preliminar, sem um plano de trabalho denitivo. Tanto a Themis 

quanto a FENATRAD se voltaram a constituir canais de auxílio emergencial de caráter 

alimentar às trabalhadoras domésticas remuneradas, uma vez que muitas delas foram 

dispensadas arbitrariamente ou tiveram uma perda de clientes no período pandêmico.

ELABORANDO A ESTRUTURA DOS CURSOS 

ATÉ MARÇO DE 2020
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A ajuda humanitária foi o centro das atividades das entidades proponentes em todo o 

primeiro semestre de 2020, como descrito no Relatório Anual de Atividades da 

Organização (THEMIS, 2020). Para realizar as atividades de assistência de forma mais 

eciente, a Themis criou grupos no aplicativo WhatsApp para gerenciar os auxílios 

emergenciais nas cidades de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Salvador, Recife e 

Porto Alegre. Os grupos passaram a funcionar como espaço virtual de comunicação sobre 

situações de trabalhadoras e de busca e articulação para soluções concretas. 

Essa articulação de redes e atividades por meio do WhatsApp acabou sendo uma semente 

importante para o desenvolvimento e formatação da Escola, tendo impactado inclusive no 

público-alvo e na metodologia criada para o projeto, como veremos a seguir.

DICA

         A estrutura dos cursos deve respeitar tanto os objetivos dele, quanto a 

conjuntura social. No caso em questão, a pandemia de Covid-19 foi uma 

situação que exigiu mudanças na estrutura para que os objetivos 

permanecessem respeitados. Mas não é preciso uma pandemia para haver 

necessidade de mudanças: se, por exemplo, ocorrer um ato de violência 

contra a comunidade onde seria realizado o curso, ou ocorrer um fenômeno 

climático, é necessário estar aberto para estratégias e estruturas.
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DO ESPAÇO PARA OS CURSOS 

UM ESPAÇO-ESCOLA VIRTUAL

A ideia era conceber a estrutura de uma escola, numa proposta de percurso pedagógico feito 

através de espaços onde fossem realizados cursos e que também fosse propício ao cultivo da 

organização das trabalhadoras. Era importante, nesse aspecto, estabelecer um espaço no 

qual tanto a realização de cursos, quanto as articulações políticas fossem possíveis. 

A proposta de formação, seja no nível da capacitação, seja no que toca à aprendizagem 

sobre política e direitos, está relacionada a um percurso de aprendizagem e integração. O 

aprender é um processo complexo e reverberante, que abrange muito mais do que 

receber o ensino. Nessa mesma linha, o ensino à distância pode se constituir como aulas 

diárias e muito conteúdo, e, mesmo assim, ser quase nulo a nível de aprendizagem. Por 

isso, o ideal sempre é que haja algum nível de troca presencial, mesmo que as aulas sejam 

veiculadas por vídeos. 

A primeira hipótese que surgiu para a Escola, mesmo antes da pandemia, foi de realizar os 

cursos por meio de aulas gravadas. Isso porque havia um fator de distância entre a Themis, 

sediada em Porto Alegre, e os sindicatos onde as atividades aconteceriam, no estado do 

Rio de Janeiro. Assim, a ideia inicial é que que houvesse gravação de aulas que, então, 

seriam veiculadas em sindicato. Ocorre que, no caso, o espaço do sindicato seria 

primordial para garantir o processo de aprendizagem que se pretende ser uma troca de 

saberes, e não mero mural de informações

Com a pandemia de COVID-19, em determinado momento, ao redor do mundo, todas as 

práticas educativas, formais ou informais, de escolas a universidades, passaram da modalidade 

presencial para a virtual. No mundo de reuniões corporativas e ambientes acadêmicos 

primordialmente passou a ser adotado como padrão a realização de aulas síncronas por 
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plataformas de vídeo como Zoom e Google Meet, entre outras. O público da escola, no 

entanto, não era o corporativo: a realidade se impunha de forma diferente, e a realidade era a 

trabalhadora doméstica com falta de trabalho, falta de renda e quase nenhuma internet. 

Como pretender um processo de formação e aprendizagem nessa conjuntura?

Por isso, o primeiro movimento foi o de garantir a possibilidade inclusive material para 

participação no curso. Se, antes, na modalidade presencial, seria pago vale-transporte e 

alimentação, agora, para consolidar o curso todo virtualmente, passou a ser alcançada a 

cesta-básica e um cartão de internet. 

Mesmo com esses auxílios, ainda assim a concretização da participação das trabalhadoras ainda 

seria desaadora. Em primeiro lugar, porque estamos falando de mulheres que trabalham em 

jornada integral, e muitas vezes com horas extras, que gastam horas no deslocamento entre 

suas casas e a casa de seus empregadores e que, que possuem famílias que também demandam 

atenção. Assim, não é simples reservar tempo e energia para um processo formativo. Em 

segundo lugar, porque mesmo a garantia alimentar mínima e a disponibilização de internet não 

seriam sucientes por si, para engajar as trabalhadoras no processo formativo. A internet 

mesmo não seria adequada para assegurar a visualização de vídeos pesados. 

Existia uma ideia de usar a plataforma Blackboard (da UniRitter), mas foi se constituindo a 

realidade de que os dados de internet não suportariam isso. Quer dizer, para além do 

formato de aulas inicialmente pretendido (gravadas e veiculadas nos sindicatos), o formato 

que passou a ser mais comumente usado na pandemia também não poderia ser utilizado 

(aulas síncronas ou assíncronas veiculadas em plataformas como Zoom, Google Meet ou 

etc). A conclusão foi de que esses modelos não poderiam ser replicados considerando o 

contexto do público-alvo. 
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Deve-se lembrar que, ao mesmo tempo em que eram buscadas soluções para a realização 

do curso, aconteciam as articulações para auxílio humanitário através dos grupos de 

WhatsApp. Percebendo o êxito do uso de tal plataforma para a articulação das 

trabalhadoras em um momento de muita insegurança da pandemia, uma das assessoras do 

projeto fez uma análise de discurso de cada grupo do WhatsApp, analisando as trocas de 

mensagens, gurinhas, áudios, entre outros, buscando entender as potencialidades da 

ferramenta para a organização das TDRs.

Se compreendeu, então, que o WhatsApp se constituía não como mero canal de 

disseminação de informações: era uma ferramenta que criava como se fosse um espaço, no 

qual era possível socializar e trocar conhecimentos de forma acessível. Ainda, não eram 

usados muitos dados de internet, e era uma ferramenta compreensível - tratando de uma 

linguagem e experiência visual lida com facilidade pelas trabalhadoras. 

Para além disso, se vericou que as TDRs passavam a elas mesmas desenvolver tecnologias 

de comunicação especícas e efetivas por meio da plataforma, se tornando eciente o 

canal como forma de articulação e organização. O que se vericou foi que tal meio não 

exigia o acompanhamento de longos textos e mensagens escritas, sendo as trocas 

realizadas por meio de áudios, que poderiam ser ouvidos na hora, ou em algum intervalo 

do trabalho ou, ainda, nos longos deslocamentos entre o trabalho e suas casas. 

Dessa percepção é que foi construído o formato e o design instrucional dos cursos da 

Escola. O espaço onde se estabeleceria seria, principalmente, essa plataforma virtual, que 

aliás já havia sido apontado pelo CAP, ser a mídia social mais utilizada pelas trabalhadoras, 

seguida do Youtube e do Facebook. 
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A Escola seria exercitada principalmente por meio dos cursos #DomésticascomDireitos. 

A estruturação desses cursos seria feita, em síntese, por meio de áudios repassados em 

grupos de WhatsApp, com o reforço de cards que consolidassem o conteúdo dos áudios, a 

indicação de links para formação complementares e alternativas. Além disso, partindo da 

concepção de que o ser humano aprende não só com a razão (intelecto) mas também com 

a percepção (sentidos e sentimentos) a metodologia incluiu a produção de podcasts onde 

os temas do curso apareciam a partir de reexões poéticas ou musicais. Mais do que isso, 

visando a interação entre as participantes e destas com as facilitadoras, a metodologia foi 

revisada para acolher a partir da segunda edição os Encontros online para reexões, 

debates e esclarecimentos de dúvidas. Finalmente, ainda, contaria com o preenchimento 

de formulários (via plataforma do Google) com nalidade de consolidação e sistematização 

dos conteúdos aprendidos, autoavaliação e certicação da participação em cada módulo.

Em resumo, por conta do contexto da pandemia e dos múltiplos locais onde residem as 

trabalhadoras, optou-se pela modalidade de Ensino à Distância (EaD). O curso seria 

realizado via aplicativo de mensagens instantâneas, nesse caso, foi escolhido o aplicativo 

WhatsApp. A utilização do aplicativo WhatsApp em uma perspectiva de curso em EaD 

pretendeu democratizar o acesso à educação, trazer a qualicação e empoderamento 

pessoal e prossional às trabalhadoras, acompanhando a exibilidade que elas necessitam 

por conta de suas rotinas, em várias regiões onde existe luta sindical estruturada. A 

estruturação dos grupos levou em consideração a Metodologia Themis de Acesso á Justiça, 

onde o critério do georreferenciamento da realização dos cursos promove, além do 

empoderamento legal, desenvolvimento de conhecimentos e habilidades prossionais, o 

atingimento de uma segunda meta da formação. Ou seja, potencializar o ativismo 

comunitário, no caso desta Escola, o ativismo sindical.
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       A compreensão sobre quem é o público-alvo facilita a análise sobre 

qual é a ferramenta de comunicação mais acessível e adequada para 

transmitir o conteúdo. Nesse sentido, é importante apostar na melhor 

opção, mesmo que seja de uso incomum.

    Esteja sensibilizado para enxergar o público-alvo e todas suas 

potencialidades. Quem é e em que contexto vive o sujeito que aprende. 

Formular a estrutura de cursos via whatsapp para trabalhadoras domésticas 

só foi possível porque a Coordenação Geral estava atenta para ela, 

percebendo a eciência de se comunicavam e articulavam na plataforma.

        Procurar o melhor tipo de plataforma para cada contexto, tendo em 

consideração que o objetivo não é criar um mero canal de informações, 

mas constituir um espaço virtual de aprendizagem. Isto é, deve ser uma 

plataforma que seja acessível e facilite o engajamento e a troca entre as 

participantes;

        É essencial garantir o mínimo para que as alunas participem. Sendo 

um curso por plataforma virtual, é importante assegurar o acesso à 

internet e, se necessário, aparelhos celulares/computadores;

DICA
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No projeto da Escola de Formação de Habilidades para a Vida e o Cuidado foram  

desenvolvidos os cursos #DomésticascomDireitos, O primeiro curso foi denominado 

“Empoderamento Legal #DomésticascomDireitos”, realizado em parceria com a Uniritter. 

Neste curso, o objetivo geral era o de ampliar as capacidades técnicas e organizativas das 

Trabalhadoras Domésticas Remuneradas, lhes permitindo atuar como sujeitos de direito nas 

relações pessoais e prossionais. Para atingir essa nalidade, se propunha desenvolver um 

curso que propiciasse que as participantes pudessem conhecer conteúdos básicos de direitos 

humanos, violência contra a mulher e racismo com vistas a qualicar os contratar relações 

pessoais e prossionais com liberdade e igualdade; conhecer conteúdos de direitos 

trabalhistas, previdenciários e de sindicalismo com vistas a qualicar a capacidade de negociar 

contratos de trabalho de forma individual e coletiva em condições dignas; promover 

empoderamento e pertencimento à categoria pelo conhecimento de mecanismos de defesa 

de direitos; promover empoderamento e pertencimento à categoria pelo reconhecimento 

e/ou vivência de sucesso em experiências de mobilização individual e coletiva. 

Assim, se optou por organizar o conteúdo a partir de 10 módulos:  Me Deixem Falar; 

Direitos Humanos; Igualdades; Violências; Direitos Trabalhistas; Direitos Previdenciários; 

Sindicalismo; Feminismo; Me Deixem Falar II; Formatura.

 OS CURSOS:  OBJETIVOS E CONTEÚDOS
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O segundo curso, “Qualicação Prossional #DomésticascomDireitos”, por sua 

vez, foi realizado em parceria com o SENAC/RS e teve três edições. A 1ª Edição foi 

realizada em março de 2021 e contou com 7 turmas, a 2ª Edição foi realizada em abril de 

2021, e teve 4 turmas, a 3ª Edição foi realizada em maio de 2021, com  3 turmas. 

Tal curso tinha como objetivo geral ampliar as capacidades técnicas, prossionalizantes e 

organizativas das participantes, para facilitar a realização de suas atividades laborais com 

qualidade, ampliando oportunidades junto ao mercado de trabalho doméstico e 

melhorando sua qualidade de vida. A intenção se fez ainda mais necessária em razão da 

pandemia de Covid-19, que tornou os vínculos de trabalho mais vulneráveis socialmente e 

arriscados sanitariamente. 

Para desenvolver o curso, o objetivo geral foi desdobrado em nalidades mais especícas, 

buscando-se desenvolver conteúdos como conhecer conteúdos técnicos necessários à 

realização das atividades prossionais tais como cozinha básica, higiene e limpeza, cuidado 

com a saúde e com o meio ambiente, conhecer conteúdos técnicos na área de gestão 

emocional e relacionamento interpessoal, de gestão do tempo e gestão nanceira, 

promover autoestima e pertencimento à categoria por meio de participação identitária em 

programa de capacitação e vivências de sucesso e promover empoderamento pessoal e da 

categoria, pela ampliação da capacidade prossional e qualidade de vida. 

O curso, então, foi desenhado a partir de 10 módulos: Mundo do Trabalho, Cuidado na Relação 

Trabalhador(a) e Empregador(a), Cuidado de Si e Saúde no trabalho, Cuidado do Meio 

Ambiente, Cuidadoras/es 1, Cuidadoras/es 2, Cozinha Sustentável, Cozinha Natural, Cozinha 
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Vegana e Limpeza (ANEXO 1). As aulas de todos os módulos foram formuladas e realizadas 

pelo corpo docente do SENAC/RS (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), que 

também acompanhou e assistiu as participantes no decorrer das edições do curso.

O terceiro curso, “Empoderamento Legal & Qualicação Prossional 

#DomésticascomDireitos”, de igual forma foi realizado em parceria com o SENAC/RS, 

e ainda está em fase de nalização. Este curso, que iniciou em agosto de 2021, com 5 

turmas, se propôs a ser um híbrido, com conteúdos tanto prossionalizantes quanto de 

direitos humanos. A intenção passou a ser de introduzir conteúdos de direitos às 

trabalhadoras que procuravam qualicação prossional. 

DICA

       O conteúdo do curso também precisa observar o público-alvo. É 

dizer, a exemplo, um módulo de “cozinha sustentável” voltado a 

trabalhadoras do interior do Pará e outro voltado para trabalhadoras de 

São Paulo capital possivelmente deverão abordar conteúdos diferentes. 
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A duração  do curso em cada uma das edições teve grande relação com o grau de 

profundidade que se pretendeu atingir na aprendizagem dos conteúdos de cada módulo, 

mas a ideia era formular um conteúdo programático que pudesse ser desenvolvido entre 

três e quatro meses. A duração se deu por considerar que quanto maior o período em que 

as participantes precisassem reservar noites para o estudo, maior seriam as chances de 

não participarem até o nal. Ao mesmo tempo, o curso não poderia ser intensivo demais, a 

m de que fosse possível estabelecer rotina de estudos e vínculos entre as participantes e 

instituições proponentes. 

Por exemplo, no 3º Curso, híbrido entre Empoderamento Legal e Capacitação 

Prossional, a meta foi atingir alunas que haviam cursado o programa de 2020 

(empoderamento legal) e de 2021 (qualicação prossional), construindo uma experiência 

que apostou na necessária ponte entre saberes teóricos e práticos para potencializar 

simultaneamente o empoderamento pessoal e prossional. Assim sendo, foram denidas 

40 horas-aula para a formação sociojurídica e política e 60 horas-aula para a formação 

prossional. 

Para alcançar uma carga horária total foi necessário denir os temas mais relevantes, bem 

como o nível de aprofundamento e forma de abordagem necessários para o público-alvo 

da Escola. Assim foram estabelecidos quantos módulos cada curso teria e quantas aulas 

seriam necessárias para desenvolver cada módulo.

 A DURAÇÃO DO CURSO
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A metodologia prevê a entrega de todo o conteúdo de aprendizagem e demandas de 

atividades e tarefas no dia pré-estabelecido, quando o grupo-sala de aula é silenciado para 

que as alunas possam melhor visualizar e planejar os estudos.   Cabe explicar que esse 

período de horas-aula engloba o tempo da aula em si e, também contabiliza o tempo 

estimado que a aluna precisa dedicar para estudar o conteúdo, ou seja, no caso, 

computava: a escuta da áudio-aula, a escuta do podcast, a leitura dos cards, a participação 

dos Encontros Online com as professoras e a realização de atividades avaliativas. 

DICA

       Sobre a duração do curso , se for muito longo, se cria o risco de perder 

o engajamento das participantes, mas se for curto demais, pode tornar-se 

uma formação muito supercial. Cabe à Coordenação Geral em parceria 

com a Coordenação Pedagógica  buscar equilíbrio nessa dinâmica, 

analisando o contexto de vida, e principalmente o perl do público-alvo e 

escolhendo uma carga horária que melhor atenda os objetivos pretendidos.

        Pensar semanalmente como as aulas funcionarão é uma ótima 

forma de se esquematizar a formação.
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Para participar do curso somente era necessário que a trabalhadora doméstica 

respondesse ao formulário de inscrição. Posteriormente, as alunas eram divididas em 

diferentes turmas, organizadas a partir de seu território. Para cada turma era criado um 

grupo no aplicativo WhatsApp, que funcionava como sala de aula virtual. 

Nesse ponto, cumpriu importante papel a divisão territorial das turmas, mesmo que 

virtualmente. Já que a ideia era que os cursos pudessem fomentar redes e articulações, 

faria muito mais sentido introduzir e consolidar relações de trabalhadoras nos seus locais 

de organização sindical. De forma alguma se poderia anular o território onde ocorre o 

trabalho de cada mulher, uma vez que as demandas, as atividades, os desaos, ainda que 

em muitos níveis se repitam independentemente da localidade, também se constituem de 

modo peculiar em cada lugar. 

 Assim, merece destaque que os cursos que se pretendem de empoderamento devem 

privilegiar a organização territorial, inclusive para não haver risco de preterir a 

solidariedade da classe pela ideia de globalização. Ou seja, ainda que a tecnologia permita 

largo alcance - e que se possa valer dele de forma eciente -, o espaço virtual não pode fugir 

à nalidade de articular demandas de classe junto à sua base, buscando estender 

ferramentas para a organização local. 

 COMO AS TURMAS ERAM CRIADAS

DAS TURMAS
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Inclusive, nesse sentido, frente à procura de trabalhadoras migrantes interessadas nos 

cursos, foi aberta uma sala exclusiva para 9 trabalhadoras bolivianas e 1 venezuelana. Para 

essa turma, houve uma monitoria especíca voluntária, que auxiliou principalmente em 

relação a documentos.

Cada grupo era denominado com um nome de uma trabalhadora doméstica que teve uma 

atuação de destaque na consolidação de direitos para a categoria, indicadas pela 

FENATRAD. Nesse sentido, o nome auxiliava para organizar os grupos das trabalhadoras e 

também tinha o sentido de resgatar histórias importantes dessas pessoas que tiveram uma 

contribuição social muito relevante.

DICA

    cada turma criada seguiria o mesmo conteúdo programático e 

cronograma, mas a ideia inicial era possibilitar que houvesse um diálogo e 

troca entre as participantes de localidades aproximadas;

 

      No primeiro curso, de Empoderamento Legal, as “salas de aula”, 

grupos do whatsapp, eram abertos para manifestações de todas as 

participantes. No entanto, nas demais edições as salas de aula eram apenas 

lugar de postagem das administradoras, sendo que as participantes 

conseguiam trocar apenas nos “encontros simultâneos”. Ocorre que os 

encontros simultâneos eram um grupo que agrupava todas as turmas/salas 

de aula, ou seja, todos os territórios. Assim, a ideia de articulação por 

território talvez tenha restado um pouco prejudicada; 

PONTO DE ATENÇÃO
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DESENVOLVENDO O CURSO

O curso tem o princípio básico de facilitar ao máximo o acesso da pessoa aluna aos 

conteúdos da formação política e prossional. Isso se traduz na metodologia de 

aprendizagem desenvolvida e no entendimento de como as novas tecnologias podem ser 

aliadas nesse objetivo.

OS CAMINHOS CONCEITUAIS DA APRENDIZAGEM

Foi procurando desenvolver um programa pedagógico que englobasse tanto a 

capacitação prossional, quanto o acesso e aprendizagem a respeito de direitos 

trabalhistas e humanos que se estabeleceu a implementação do Projeto CARE “Mulher, 

Dignidade e Trabalho” para Equador, Colômbia e Brasil, desenvolvido neste país pela 

Themis- Gênero Justiça e Direitos Humanos em parceria com a FENATRAD (Federação 

Nacional das Trabalhadoras Domésticas). 

Assim, por um lado, a FENATRAD trouxe a tecnologia de articulação histórica das 

trabalhadoras domésticas na constituição de seus direitos, tendo a Themis somado com a 

experiência na concretização de programas de formação de mulheres para articulação 

popular. Pensando no projeto como um percurso, o ponto de partida tanto foi a luta por 

concretização de direitos das TRDs, quanto a ideia para consolidar o caminho na busca de 

direitos foi tentar modelar a experiência já efetivada há 12 anos da metodologia Themis de 

Acesso à Justiça, com a Formação de Promotoras Legais Populares - PLPs.

Como o objetivo do projeto da Escola era possibilitar o desenvolvimento de ferramentas 

que ajudassem o estabelecimento de organização enquanto classe, a mera veiculação de 

informações, mesmo que vinculadas a matérias importantes, não seria suciente. A 

aprendizagem de como renegociar condições de trabalho, postular critérios mais justos e 

igualitários de emprego ou fortalecer a autonomia organizacional exige um método mais 

que conteúdos. 
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Assim, as entidades envolvidas passaram a adequar o método já existente - Acesso à Justiça 

Themis - para o objetivo da Escola, com a intenção de constituir um projeto para o 

fortalecimento das trabalhadoras domésticas remuneradas em seu cotidiano prossional e, 

também, em sua organização enquanto categoria. Para a realização de tal adequação foram 

observados alguns enfoques teóricos, que serviram de diretriz para a práxis da escola - em 

sua forma e seu conteúdo:

A
Um importante elemento norteador é o conceito de Direitos Humanos, que se 

constitui como objetivo básico, sendo a Escola pensada para garantir direitos às 

trabalhadoras domésticas remuneradas. 

Assim,as balizas de direitos convencionadas pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, para considerar os direitos humanos como sendo o direito à 

vida, liberdade, dignidade, entre outros, foi um das principais diretrizes da Escola. 

Direitos humanos

B
Trabalho decente

Um outro pilar metodológico é o do Trabalho Decente, conceito formalizado 

pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1999, sendo também um 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) denidos pelas Nações 

Unidas, em especial o ODS 8. Em suma, consolida o princípio de que homens e 

mulheres obtenham um trabalho produtivo e de qualidade, em condições de 

liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas, respeitadas as garantias 

fundamentais (liberdade sindical, direito de negociação coletiva, eliminação de 

todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação e 

erradicação de todas as formas de trabalho forçado e trabalho infantil), 
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C
Antirracismo e feminismo

Para estruturar a Escola e todas as atividades que a constituíra, adotou-se a 

concepção feminista interseccional. A Themis parte de uma epistemologia 

feminista na sua práxis cotidiana, entendendo que para análise e enfrentamento 

à discriminação de gênero, deve ser reconhecida a sobreposição dos 

marcadores de raça e classe. Aliado ao pensar interseccional, a luta antirracista 

indica que para o racismo não basta uma consciência ou reprovação sobre o 

tema e sim, pede uma ação, um movimento, especialmente das pessoas 

consideradas branca/dentro do espectro de branquitude.

Sobre isso, compreende-se hoje que, para além da desigualdade econômica, a 

desigualdade precisa ser combatida com a articulação de categorias 

referenciadas e enraizadas pelo colonialismo na região da América Latina: o 

patriarcalismo e o racismo. Sabe-se que a luta das trabalhadoras domésticas 

remuneradas ganha novos contornos quando passa a ser articulada com a luta 

antirracista e feminista. Isso porque há maiores possibilidades de 

desacomodação das estruturas de poder, quando se promovem ações com 

consciência de que a interseccionalidade entre as vulnerabilidades sociais 

decorre da valoração desigual das diferenças de gênero, classe e raça. 

O pensar da interseccionalidade auxilia em imaginar projetos que possam 

alcançar pessoas que sofrem os impactos de diversas camadas de opressão e 

hierarquização social e nesse mesmo sentido, o antirracismo propõe uma 

agenda de mudanças, novas práticas e maneiras de se pensar a formação 

individual e coletiva.

objetivando a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a 

garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável, a 

ampliação da proteção social e o fortalecimento do diálogo social.
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D
Construtivismo

O construtivismo parte do pressuposto que a mera informação não é suciente 

para redundar em um processo de aprendizagem. Aprender é bem mais que 

alcançar um conteúdo, já que está intimamente relacionado a conseguir, a 

partir de uma informação, raciocinar, estabelecer conexões lógicas, 

compreender raciocínios e, por que não, também os desaar. Ter as ideias do 

construtivismo como baliza foi crucial para determinar que o projeto não seria 

mero veículo de informação: o objetivo principal deveria ser não apenas a lição 

sobre conteúdos, mas também a aprendizagem sobre a própria metodologia 

de aprender. Frequentar os cursos, nesse sentido, não poderia servir como 

acesso a determinado conteúdo, mas, e principalmente, como mecanismo de 

articulação e organização das trabalhadoras domésticas remuneradas a partir 

de uma nova práxis fomentada pelo sindicalismo.

O resultado foi a concepção da Escola de Formação de Habilidades para a Vida 

e o Cuidado no Brasil, um projeto de formação que não se limitou ao 

desenvolvimento de cursos para alcançar uma demanda pontual, ou um 

número estrito de trabalhadoras. O sucesso do programa é apenas um sucesso 

quando a experiência pontual pode servir de ferramenta escalonável para 

outras trabalhadoras, em outras localidades latino-americanas. Por isso a 

preocupação em não apenas de constituir cursos com conteúdos importantes 

para o desenvolvimento cidadão e prossional das estudantes, mas alcançar 

ferramentas de aprendizagem que pudessem ser por elas mantidas, 

desenvolvidas e replicadas em outras situações mesmo após nalizado o 

percurso de aulas.

     É interessante ter uma perspectiva teórica do método pedagógico a ser 

desenvolvido, principalmente quando se trabalha com instituições de ensino 

privadas como parceiras. Assim, se facilita que não haja fugas de um projeto popular 

e emancipatório, já que a diretriz pedagógica estará bem estabelecida desde o início. 

DICAPONTO DE ATENÇÃO
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 A SISTEMÁTICA DAS SALAS DE AULAS

Considerando que o curso se daria por meio de WhatsApp, foi importante elencar quais as 

melhores formas de instrumentalizar o processo pedagógico. A primeira escolha foi de 

que seria aberta uma sala de aula virtual - grupo no WhatsApp - para cada turma. As salas de 

aula seriam espaços em que só as organizadoras do curso poderiam postar. 

Algumas formas importantes de comunicação nesse espaço foram os tutoriais e os 

comunicados ociais. Os tutoriais eram pequenos vídeos explicando como fazer 

determinado procedimento, a partir das dúvidas que as alunas tinham em algumas 

situações. Como exemplo, foi elaborado um tutorial explicando como responder os 

formulários semanais de avaliação, também demonstrando como era possível alterar as 

respostas já enviadas. Por sua vez, os comunicados ociais foram o principal recurso de 

comunicação com as alunas, criando a conexão entre as alunas e a Coordenação 

Pedagógica do curso. Consistia em mensagem de texto enviado aos grupos de alunas (salas 

de aula) em dias e horários já determinados, por esse canal se respondiam perguntas 

frequentes, envio de informações relevantes e solicitação de atividades para as alunas.

Mas, principalmente, os cursos se davam assim: cada edição possuía várias turmas, a que se 

passou a chamar de salas de aula - cada uma com o nome de uma mulher trabalhadora. As 

turmas eram organizadas por território, de modo que em as trabalhadoras do Rio de 

Janeiro cariam juntas em uma mesma sala, por exemplo. 

Para cada turma era aberto um grupo no WhatsApp, que funcionaria como uma verdadeira 

sala de aula virtual, na qual apenas as administradoras, parte da Coordenação do curso, é 

que poderiam postar. A cada início de módulo, era enviada mensagem introdutória sobre 

os conteúdos. A exemplo:
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As mensagens, como se vê, eram escritas de forma simples e aproximada à linguagem oral, 

inclusive para ressaltar a exclamação ou outras ênfases, sendo usadas guras de emoji para 

ajudar na comunicação. As mensagens apresentavam resumidamente o que seria o 

módulo, bem como mostravam qual seria o conteúdo e a carga horária.

Após, eram enviados em um único momento de postagem os materiais, consistentes 

normalmente em:

1.    áudio-aulas, 

2.    cards com o conteúdo respectivo de cada áudio-aula, 

3.    podcast, 

4.    materiais lúdicos, 

5.    questionário de avaliação e participação sobre o conteúdo. 

A partir da segunda edição, junto desses materiais, foram enviados um vídeo curto, de 

menos de 1 minuto, no qual a professora se apresentava e convidava para as aulas. Assim, as 

participantes poderiam conhecer de forma mais aproximada a ministrante e interagir com 

mais facilidade nos momentos agendados para os Encontros Online.
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Então, se por exemplo, o módulo fosse ter 4 aulas, todas as 4 áudio-aulas e os cards 

respectivos de cada uma eram enviados neste momento. 

Cada áudio-aula possuía aproximadamente 10 minutos, e eram gravadas e 

editadas com revisão de linguagem e adequação dos pressupostos teóricos e 

abordagens, antes do envio. As aulas apresentavam o módulo, a professora e o 

conteúdo, da forma mais acessível possível, seguindo um roteiro escrito, mas 

articulando a fala como se fosse uma aula normal, privilegiando o elemento da 

oralidade na transmissão dos conhecimentos.

Os cards - materiais grácos digitalizados - acompanhavam cada áudio-aula, 

trazendo os conteúdos do curso expostos em tópicos, com o objetivo de 

consolidar o conteúdo veiculado pelo áudio. Como exemplo:

1.

2.
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 De igual forma, na mesma oportunidade era enviado um podcast curto, chamado 

Podcast #DomésticascomDireitos, de cerca de 2 minutos. Os podcasts foram 

áudios produzidos para expandir os conteúdos dos módulos, com uma 

abordagem mais lúdica e cultural através de poesias e canções, a m de promover 

o que se reconhece como aprendizagens dramáticas, feitas pelas percepções e 

sentimentos. Os podcasts eram gravados pela própria professora e editados pela 

equipe. A título de exemplo, no último curso, no módulo "Cuidadoras", ocorrido 

na última Turma, em 09/11/2021,  o podcast resgatou o conteúdo do curso e os 

articulou com um acontecimento revoltante ocorrido na pandemia, que foi a 

morte do menino Miguel, em Recife, que foi vítima da falta de cuidado da 

empregadora da sua mãe.

Usualmente, o podcast tinha a função de articular o conteúdo da áudio-aula com 

alguma situação da realidade, indicando uma música, ou poema ou outra peça 

artística que pudesse servir para facilitar a sistematização. O link com esse 

material lúdico era enviado na mesma oportunidade dos demais materiais.

Por m, também nesta oportunidade, era enviado o link para o formulário da 

Plataforma GoogleForms que buscava avaliar, a partir de autodeclarações, a 

participação e o conteúdo de cada módulo.

3.

4.

5.
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Conjuntamente à postagem simultânea de todos os materiais e ferramentas didáticas do 

módulo, era enviada uma mensagem convidando para os "Encontros Online do Módulo". 

Cada módulo tinha pelo menos dois momentos online, que buscavam ser espaços de 

conversa simultânea, tira-dúvidas ou apenas convivência. No dia do envio dos materiais, as 

administradoras do grupo do WhatsApp indicavam as datas e horários em que haveria esses 

encontros. Então, no dia do encontro havia uma nova chamada para o momento simultâneo 

e era aberto um grupo no WhatsApp no qual todas as participantes poderiam interagir:
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No grupo do encontro simultâneo, não havia regras sobre ordem de fala, ou abertura para 

perguntas. Normalmente a professora enviava o primeiro áudio, fazendo alguma pergunta 

ou ponderação. Então, as participantes livremente conversavam, tanto através de 

mensagens de texto como por áudios, não havendo regra de tempo ou algo assim. Os 

relatos e dúvidas das participantes eram comentados tanto pela professora, quanto pelas 

colegas, havendo uma troca muito rica e afetiva sobre as experiências que passaram. Esses 

encontros duravam mais ou menos uma hora, sendo que o grupo era fechado para 

comentários após o horário, e reaberto no encontro seguinte.

No nal de cada módulo, portanto, as participantes deveriam ter ouvido as áudio-aulas, 

lido os cards sobre os conteúdos, ouvido o podcast e o material lúdico enviado e 

participado do momento online simultâneo, no qual era possível trocar com as demais 

colegas. Poderiam ainda ter conhecido conteúdos adicionais indicados pelas facilitadoras, 

como forma de complementar e enriquecer a aprendizagem. E, por m, deveriam enviar o 

formulário referente ao módulo. 

Outros recursos usados eram os tutoriais e os comunicados ociais. Aqueles eram 

pequenos vídeos explicando como fazer determinado procedimento, a partir das dúvidas 

que as alunas tinham em algumas situações. Como exemplo, foi elaborado um tutorial 

explicando como responder os formulários semanais de avaliação, também demonstrando 

como era possível alterar as respostas já enviadas. Já os comunicados ociais foram o 

principal recurso de comunicação com as alunas, criando a conexão entre as alunas e a 

Coordenação Pedagógica do curso. Consistia em mensagem de áudio numerados 

progressivamente enviados aos grupos de alunas (salas de aula) em dias e horários 

determinados. Nesse canal se respondiam perguntas frequentes, envio de informações 

relevantes e solicitação de atividades para as alunas.
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 OUTRO MODELO DE ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS

Por m, cabe ressaltar que o curso “Empoderamento Legal #DomésticascomDireitos”, 

foi o único que contou com uma sistemática de aulas diferente. Como foi o primeiro 

realizado, e com um escopo de desenvolver conhecimentos nas áreas de direitos humanos 

e trabalhistas, se deu em parceria com a Uniritter, e não com o SENAC. 

Nesta primeira edição, não havia sido criada a ferramenta dos Encontros Online, e, assim , 

as salas de aula cavam abertas possibilitando que todas as participantes se manifestassem, 

todo o tempo. Funcionava assim: os módulos iniciavam nas segundas-feiras e encerravam 

nos domingos. Todos os materiais eram postados nos grupos de WhatsApp, (denominados 

salas de aula), a cada segunda-feira, e até domingo o módulo se encerrava, assim, as 

participantes possuíam uma semana para poderem estudar e enviar o questionário de 

avaliação antes que o módulo seguinte se iniciasse. 

O grupo de WhatsApp era silenciado a cada domingo à noite, para que apenas os 

administradores pudessem mandar mensagens. Assim, na manhã de segunda, a 

Coordenadora Pedagógica do Curso, Virgínia Feix, postava o conteúdo completo do 

respectivo módulo. Os grupos/salas de aula se mantinham fechados pelo resto do dia para 

que todas as participantes tivessem tempo de conhecer os materiais antes de que qualquer 

outra mensagem fosse enviada e o conteúdo do módulo acabasse cando para trás, mas 

eram abertos posteriormente para possibilitar as trocas e debates.
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      Usar linguagem simples e acessível, com recursos imagéticos, como 

emojis, gurinhas, etc

      Tentar engajar as trabalhadoras o máximo possível para participarem 

dos espaços simultâneos, sejam eles virtuais ou presenciais;

      Usar o espaço virtual como forma de articulação local - para isso, é 

interessante facilitar os arranjos e contatos por territórios, como se almejou 

fazer dividindo as turmas por localidades.

 

       Tentar garantir que o espaço não seja dominado por manifestações 

dispersivas, desconectadas com os conteúdos e atividades do curso.

DICA
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Como se vê, a metodologia de trabalho é de vários recursos pedagógicos, necessitando de 

equipe para mobilização das participantes, elaboração de aulas, gravação e edição dos 

podcasts, formulação, acompanhamento e sistematização dos formulários de avaliação, 

elaboração de materiais didáticos do tipo card, entre outros. Ou seja, são trabalhos tão 

extensos e diversos que requisitam uma organização bem denida da equipe responsável 

pelas atividades. Tendo em vista a ideia da formação, foram pensados em quatro eixos de 

atuação: monitoria administrativa, monitoria pedagógica, monitoria sindical e consultoria 

trabalhista. Cada uma com um papel especíco para proporcionar o maior apoio possível 

para as alunas ao decorrer das aulas.

A monitoria administrativa contava com três pessoas da ONG Themis e uma pessoa da 

faculdade Uniritter, instituição de ensino parceira do projeto. Essa frente era responsável 

por realizar as seguintes atividades: recarga de celulares, acompanhamento dos registros 

semanais; estruturação dos questionários; relatórios de acompanhamento da evasão, 

identicando as alunas que abandonaram o curso; e acompanhamento da monitoria 

pedagógica, auxiliando e apoiando os monitores semanalmente.

A monitoria pedagógica foi composta por quatro pessoas, sendo que a pessoa monitora 

cava por uma ou duas salas de aula. As atividades das monitoras eram: Conhecer o Plano 

de Curso em sua integralidade, Integrar e acompanhar a sala de aula para a qual foi 

indicado(a), conhecendo o conteúdo de todos os materiais didáticos postados no início de 

cada módulo, Acompanhar o andamento da sala de aula em todos os módulos, atendendo 

às demandas individuais ou coletivas das participantes na realização das atividades e 

tarefas, durante todo o período do curso, Fazer supervisão individual sobre o andamento 

do curso por ligação via WhatsApp para cada participante de seu grupo, Registrar o 

trabalho de monitoria em planilha especíca onde constasse o histórico e dados dos 

atendimentos realizados, conforme modelo entregue pela coordenação pedagógica, 

Participar de reuniões de orientação e sistematização do trabalho realizado.

 A DIVISÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 
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As pessoas monitoras eram provenientes da Uniritter, instituição de ensino parceira do 

projeto. Foi organizado um edital de seleção com ampla divulgação na instituição, 

especialmente, em espaços sobre Direito, Direitos Humanos e Clínica de Direito do Trabalho.

Sobre as atividades de apoio das monitoras, quando os atendimentos foram realizados por 

mensagens, os temas mais recorrentes eram (i) reenvio de materiais perdidos, (ii) 

comunicação de diculdades com aparelhos/pedido de internet e (iii) elogios/comentários 

sobre os conteúdos do curso. Quando o auxílio ocorria por contato telefônico, as 

principais dúvidas foram sobre (i) data da formatura, (ii) nível de diculdade para realizar 

os questionários e (iii) acompanhamento de dúvidas sobre a certicação.

Ainda, merece grande destaque a monitoria sindical, parte fundamental para o processo 

de aprendizagem das alunas. Consistiu em uma constante interação entre as alunas e 

lideranças sindicais, com o m de promover o empoderamento na vida pessoal e 

prossional das alunas. A equipe era composta por seis pessoas que poderiam car 

responsáveis por auxiliar de uma a três salas de aula. Todas as monitoras eram 

trabalhadoras domésticas que tinham vínculo com algum sindicato da categoria. Cada uma 

delas integrava o grupo de WhatsApp (turma) de seu território, isto é, que o seu sindicato 

estava fazendo parte, e suas funções eram tirar dúvidas das alunas sobre a tecnologia e 

sobre o conteúdo, participar das discussões/interações promovidas em sala de aula, 

orientar à solução de problemas. Outro papel essencial das monitoras sindicais era 

incentivar a permanência e o engajamento das participantes, contatando individualmente 

as alunas que evadiram, buscando dar apoio para problemas pessoais e prossionais, as 

resgatando para o curso. Todas as atividades que realizavam, bem como os pontos ou 

pessoas que precisavam de atenção, eram repassadas em relatório  mensal para a 

Coordenação Geral do Curso, a m de que se pudesse pensar soluções ou novos 

encaminhamentos.  As sindicalistas também repassaram importantes informações e 

notícias relacionadas aos temas dos módulos e/ou temas sindicais, enriquecendo e 

ampliando o aprendizado.

De modo complementar, as monitoras foram instruídas para incentivarem a participação 

das alunas, com o m de gerar discussões e conversas sobre os conteúdos abordados.
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Dentro da equipe da monitoria sindical e da monitoria pedagógica, as monitoras também 

tiveram que ter habilidade para manejar e articular os ritmos de aprendizagens de cada 

participante, bem como lidar com traumas e diculdades da realidade. Não apenas os cursos 

que tinham como objetivo a abordagem de temas relacionados a direitos tratavam de 

questões muito delicadas. Isso porque, nos módulos de capacitação prossional as 

participantes, principalmente nos momentos online simultâneos, nas salas virtuais de whatsapp 

que eram abertas, traziam os mais diversos tipos de relatos de suas vivências prossionais. 

Mesmo que o tópico fosse sobre culinária, como o espaço virtual se tratava de uma verdadeira 

sala em que era possível a conversa via áudio, as colegas traziam suas experiências. 

Pode-se dizer que, ainda que em algumas mais, outras menos, todas as aulas mexiam com 

questões muito profundas das trabalhadoras, podendo revirar alguma situação traumática. 

Para as participantes terem vontade de compartilhar - e para esse compartilhamento de 

experiências ser um fortalecimento coletivo - as equipes possuíam um papel fundamental 

de estar atentas ao compartilhamento e realizar algum tipo de acolhimento, já que a 

intenção não era tocar em um ponto delicado, de situações de abuso ou discriminação, 

para depois deixar a trabalhadora desamparada.

Por m, o Curso de Empoderamento Legal #DomésticasComDireitos, realizado em 

parceria com a Uniritter, contou também com uma equipe de monitoria universitária. Sua 

principal função foi tratar a questão da evasão: ligavam para as participantes que estavam sem 

frequentar o curso e tentavam articular soluções, já que um dos principais elementos de 

desmotivação das trabalhadoras era algum nível de diculdade com a tecnologia. 
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A consultoria trabalhista foi realizada pela Clínica de Direito do Trabalho da Uniritter, um 

serviço comunitário para atendimento em demandas trabalhistas. A equipe era formada 

por uma turma composta de 22 (vinte e dois) estudantes, sendo que cada sala de aula tinha 

de três a quatro estudantes responsáveis por responder às dúvidas trabalhistas. A 

consultoria era realizada da seguinte forma: as estudantes foram adicionadas aos grupos 

das salas de aulas, com essa apresentação, as alunas do curso apresentaram suas dúvidas 

aos estudantes e estes respondiam as questões com supervisão de docentes da Uniritter. 

Para organização da equipe envolvida eram organizadas reuniões virtuais a cada 15 

(quinze) dias pela plataforma Google Meet.

Como pode car evidente, todos os quatro eixos formavam uma rede de auxílio para a 

aluna ter a melhor experiência possível no curso, tentando atender as necessidades que 

mais se destacavam e como o projeto em si conseguiria promover esse apoio integral. Em 

contextos e Organizações diferentes podem ser realizados ajustes, tendo em vista o 

número de participantes, pessoas na Organização e a disponibilidade de parcerias.

       Mais do que pessoas para executarem tarefas, é preciso que a equipe 

seja atenta e sensível, uma vez que o contexto pode exigir mudanças de 

estrutura e organização para alcançar os objetivos iniciais;

      As sindicalistas terem um papel de monitoria é fundamental, tanto 

para conseguir engajar as trabalhadores, quanto pelo impacto no 

processo pedagógico: a compreensão dos conteúdos, os debates em aula 

simultânea - tudo ca mais acessível conversado entre trabalhadoras.

       Uma equipe destacada para contatar as participantes, buscando 

entender e trazer soluções para a evasão, é de suma importância em um 

curso à distância. 

DICA

48



A formatura é o momento de completar o ciclo da formação, importante para as alunas e 

para a Organização. Para a certicação é necessário estabelecer um critério, a Themis 

optou por não requisitar um rendimento especíco nas atividades avaliativas, as alunas 

somente precisavam responder 70% dos formulários de avaliação, não importando a 

pontuação que conseguiriam. Como referido anteriormente, a teoria construtivista guia a 

linha pedagógica do curso na qual prepondera a preocupação com a aprendizagem sem 

vincular a necessidade de notas para dimensionar como o conteúdo foi compreendido.

Portanto, respondido um número mínimo de formulários a aluna poderia ter o certicado. 

Essa exigência foi comunicada no primeiro dia do curso, era repetido ao longo das aulas e 

também era fortemente relembrado perto do nal da formação. 

Para a Themis foram assim denidos os detalhes: 

1.        isso foi denido pela equipe da Organização, seriam duas a três horas de cerimônia e 

o dia escolhido foi em um sábado, tendo em vista as alunas serem trabalhadoras, portanto, 

precisava ser em dia e horário viável para uma rotina de trabalho,

2.       foi denido que cinco pessoas iriam fazer falas iniciais, Diretora Executiva da Themis, a 

presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (FENATRAD), Procuradora 

do Trabalho apoiadora das formações, representante da UniRitter e por m uma 

representante de iniciativa análoga da Themis, vinculada a CARE, 

3.      foi escolhida a plataforma Zoom para realização da cerimônia, 

4.    elaboramos um material seguindo as cores já utilizadas nos documentos do curso (roxo, 

lilás e laranja) com a utilização dos logos do curso, da Themis e instituições parceiras e, 

 A FORMATURA
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5.     para a  escolha das oradoras, no último dia de aula, foi realizado o convite para as alunas 

que quisessem manifestassem o desejo de serem oradoras, a Themis também realizou uma 

ação de encorajamento e explicação sobre como era ser oradora, o que ajudou no processo 

das alunas manifestaram o interesse, por m, foi elaborado um passo a passo de como 

escrever um discurso para facilitar ainda mais a participação das alunas.

Com os detalhes denidos resta denir a ordem dos momentos da formatura, a Themis 

deniu assim a ordem: falas iniciais, discurso das oradoras, falas das alunas (as que 

sentissem vontade de falar) e por último, a certicação das turmas. Seguindo essa ordem 

foi possível ter cerimônias muito participativas, organizadas e comemorativas, indicamos 

ser seguido esse esquema.

        A organização básica de uma formatura engloba os seguintes elementos: 

            denir a data da cerimônia e sua duração, 1.

            denir quais pessoas representarão a Organização e,  2.

                as instituições e empresas parceiras, 

           denir a plataforma onde ocorrerá a cerimônia,   3.

         elaborar um material de divulgação do evento e     4.

           vericar quais serão as oradoras das turmas.  5.

DICA
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 A SISTEMATIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Após a formatura resta um passo fundamental para a equipe da Organização, a avaliação de 

experiência. Para isso, foi elaborado um documento em formato de relatório, 

descrevendo todos os detalhes do projeto desenvolvido, com o m de analisar os pontos 

de destaque e os pontos que necessita desenvolver para situações futuras. Toda a equipe 

envolvida no projeto (exemplo: pessoas monitoras, coordenadoras) se reuniu 

virtualmente para realizar  o registro ponto a ponto do que foi realizado.

A cada turma formada, a Themis realizou um relatório especíco envolvendo os seguintes 

pontos:

Introdução:  explicação geral do projeto

Inscrições: dados socioeconômicos sobre as pessoas inscritas

Desenvolvimento: estrutura do curso (aulas e módulos) e conteúdo desenvolvidos

Monitoramento: explicação sobre as modalidades de monitoria

Reuniões: descrição de como eram realizadas as reuniões 

                   entre a equipe da Themis  e  instituições parceiras

Estratégias de integração e aprendizagem: lista dos materiais utilizados no curso

Evasão: dados sobre evasão e como a equipe da Themis se organizava 

                   para essas  situações

Avaliação de aprendizagem e certicação: explicação sobre as atividades 

                   avaliativas que as alunas preenchiam e também sobre os formulários de    

                   avaliação do curso, respondidos ao completar todos os módulos

Respostas aos formulários de avaliação: levantamento das diculdades  

                   encontradas para que as alunas cumprissem 

                   o preenchimento dos formulários
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Análise do questionário de autoavaliação e avaliação do curso: sistematização  

                  em dados das respostas das alunas no formulário de avaliação do curso

Oradoras e da preparação da formatura: descrição de como foram denidas as   

                  oradoras e sobre como foi a formatura

Considerações nais: avaliação sobre os resultados e atingimento dos objetivos   

                  corroborada com trechos de depoimentos de alunas

Para a elaboração dos relatórios pode-se optar por contratar pessoas 

terceiras que tenham experiência com esse tipo de escrita, sendo uma 

responsabilidade a menos para a equipe realizar, algo positivo em um 

contexto de grandes projetos. No entanto, isso ca condicionado a 

recursos nanceiros sucientes e concordância de toda equipe envolvida 

e à necessária supervisão das coordenações pedagógica e geral.

DICA

O documento abrangeu pontos centrais do curso e também áreas que foram encontradas 

grandes diculdades. A ideia foi criar um relato imersivo, no qual fosse possível visualizar o 

que ocorreu e visualizar caminhos que poderiam ser seguidos a depender da situação.

A escolha por um registro bem detalhado tem três motivos bem denidos, o primeiro seria 

facilitar a visualização sobre os impactos sociais (com indicadores quantitativos e 

qualitativos) da formação e como a Organização pode se preparar para realizar uma 

formação ainda melhor em outra oportunidade. A segunda motivação é demonstrar que 

os recursos nanceiros empreendidos no curso foram realmente alocados nas atividades 

planejadas e por m, a possibilidade de que a experiência possa ser replicada por outras 

Organizações em diferentes contextos.
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 AVALIAÇÃO E SEUS CONTEXTOS

A avaliação de um projeto é uma parte muito importante por proporcionar o momento de 

reexão sobre o que ocorreu e como poderia ser realizado de maneira diferente. É o 

momento de sistematizar as avaliações das alunas, conectá-lo com o contexto social 

existente e mapear o possível impacto social que os cursos podem ter atingido.

Para a coleta da avaliação das alunas, a Themis elaborou um formulário virtual na 

plataforma Google Forms. A aluna precisava acessar o endereço eletrônico indicado e 

proceder com o preenchimento. As respostas eram automaticamente formatadas em 

planilhas e grácos que indicavam os dados obtidos e, para ter a maior precisão possível, as 

questões eram de múltiplas escolhas e só poderiam ser respondidas uma vez por cada 

aluna. As respostas discursivas foram evitadas porque seriam mais complicadas de serem 

analisadas, pela quantidade de pessoas disponíveis para o projeto, não era possível realizar 

esse procedimento mais complicado.

Abaixo segue informações de como a Themis realizou a avaliação do curso e como isso se 

comunica com a realidade brasileira.

A qualidade de uma avaliação está nas escolhas de seus indicadores, são eles os pontos que 

organizam como os dados serão interpretados. Para isso, foram montados três relações 

que servem como indicadores nesse caso: a) aluna com o curso, b) o curso com a aluna e 

por m, c) o contexto social com a aluna.

 INDICADORES DE AVALIAÇÃO
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A relação da aluna com o curso (a) diz respeito à como a aluna se auto avalia perante o 

curso, como exemplo de perguntas nesse cenário é se a aluna está satisfeita com a 

aprendizagem que teve e se está satisfeita com o tempo que dedicou ao curso. Entender 

como a participante se sentiu ajuda muito a entender se algum ajuste precisa ser feito, por 

exemplo, se muitas pessoas indicaram que queriam se dedicar mais ao curso, se pode ver 

novas formas de proporcionar mais participação.

Como segundo indicador se identica a relação do curso com a aluna (b) que envolve de 

fato a avaliação de diversos aspectos do curso: a relevância dos temas/conteúdos 

escolhidos, a quantidade dos conteúdos, diculdade dos módulos, qualidade/clareza dos 

materiais disponibilizados e quantidade de atividades, bem como a qualidade das 

facilitadoras/professoras . Todos esses pontos têm relação com a estrutura do curso, 

sendo essencial entender se há algo desbalanceado.

Por m, o terceiro indicador é a relação do contexto social com a aluna (c), ponto 

fundamental em uma realidade brasileira que coloca diversas diculdades de acesso para 

as trabalhadoras domésticas. Nesse tema, foi questionado às alunas se essas tinham 

problemas com acesso à internet (créditos e sinal), condições tecnológicas do aparelho e 

de acesso pessoal aos aplicativos, elementos essenciais para a realização do curso pelo fato 

do projeto ser transmitido via plataforma de mensagens instantâneas, o qual necessita de 

internet para funcionar.

Cada indicador expressa uma área relevante para a formação existir e ter um impacto 

positivo. Saber como a aluna se sente auxilia que projetos futuros tenham melhores efeitos 

para as participantes, o entendimento sobre se as alunas estão satisfeitas com a estrutura 

do curso facilita saber quais ajustes precisam ser realizados e por m, o entendimento do 

contexto social ajuda a saber se é preciso manter ou expandir subsídios às alunas.
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A recarga de celular é um grande exemplo para a análise, estando inserido na área do 

terceiro indicador (c) e, por conta da resposta ao formulário de avaliação cou evidente a 

necessidade de manter o subsídio de recarga de créditos telefônicos aos números 

telefônicos das alunas. Nas respostas se observou que pelo menos metade das alunas 

tinham diferentes graus de diculdade para acessar internet, mesmo com o subsídio de 

recarga, caso essa iniciativa fosse retirada, isso poderia aumentar mais ainda a quantidade de 

pessoas com diculdade de acesso e, consequentemente, menor participação das alunas.

Um pequeno exemplo que demonstra como os indicadores são essenciais para a evolução 

constante do projeto, sendo possível interpretar pela lente das alunas como a formação 

ocorreu e o que pode ser aprimorado.

CONTEXTOS E IMPACTOS DO PROJETO

A ideia dos cursos foi envolver trabalhadoras domésticas em um novo espaço de 

aprendizagem por duas facetas, política e prossional, pela necessidade de ter cada vez 

mais integrantes desta categoria que congrega mais de 7 milhões de mulheres no Brasil, 

empoderadas pela consciência de serem sujeitos de direitos e capazes prossionalmente. 

A superação da desvalorização social e econômica resultante das raízes coloniais e 

escravistas desta categoria prossional, passa pela necessidade de ampliar o número de 

segmentos e  pessoas debatendo e se posicionando em áreas de importância como a 

garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários das trabalhadoras domésticas. E 

sobretudo, passa pela conquista de seu direito de viver livre de todas as formas de 

violência,  decorrentes das desigualdades de gênero, raça e classe que corroboram para 

um ambiente de violência à mulher.
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Foi somente a partir de 2015 que as trabalhadoras domésticas tiveram reconhecidos 

direitos básicos como trabalhadoras, com a publicação da Lei Complementar nº 150 

(BRASIL, ). São séculos tendo como perspectiva o trabalho doméstico como algo 2017

secundarizado, como se não precisasse ser remunerado. Nessa lógica, se não precisa ser 

remunerada, a pessoa trabalhadora também é considerada como pessoa, não precisaria 

ser ouvida e incluída no debate político.

O propósito do projeto da Themis tem o sentido de justamente romper com essa 

mentalidade ainda ligada à escravidão. Isso ca evidente quando se visualiza que a maioria 

das trabalhadoras domésticas são mulheres negras, com pouca escolaridade e uma renda 

baixa (IPEA, ). E são essas pessoas que só recentemente alcançaram acessos básicos 2019

como 13º salário e possibilidade de aposentadoria, mas só é possível conquistar mais se a 

política for movida.

Pensar em melhores condições de trabalho e vida faz parte de um projeto de sociedade em 

que THEMIS, FENATRAD e todos os parceiros da Escola de Formação em Habilidades e 

Cuidados para a Vida estão fortemente comprometidos, e a experiência aqui 

compartilhada é a comprovação disso.
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CO-FINANCIAMENTO   

AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO . AFD, CARE USA, CARE LAC E CARE FRANÇA

IMPLEMENTAÇÃO   

THEMIS . GÊNERO JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS . BRASIL

Termo de Referência (TDR) para realização de consultoria especializada 

SISTEMATIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA  

 PROJETO
MULHERES, DIGNIDADE E TRABALHO

 M O D E L O  D E  F O R M A Ç Ã O 
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A partir do documento instituidor do projeto CARE “Mulher, Dignidade e Trabalho” para 

Equador, Colômbia e Brasil, desenvolvido neste país pela Themis- Gênero Justiça e 

Direitos Humanos em parceria com a FENATRAD, cumpre por meio desta consultoria 

denir e executar a sistematização da experiência da Escola de Formação de Habilidades 

para a Vida e o Cuidado no Brasil. 

O projeto Mulheres, Dignidade e Trabalho busca contribuir para a melhoria da situação da 

trabalhadoras domésticas remuneradas (TDR's) no Brasil, na Colômbia e no Equador, por 

meio do fortalecimento de suas organizações e da prática da autogestão organizacional. 

Com este projeto, as TDRs tiveram a oportunidade de prossionalizar seus serviços e dar 

passos concretos para renegociar as condições de trabalho a partir de critérios mais justos 

e igualitários, além de fortalecer sua autonomia organizacional, reinvestindo seus 

rendimentos de acordo com seus interesses e agendas.

O caráter regional desta iniciativa promove intercâmbios de aprendizagem e experiências 

e fortalece o quadro de alianças de organizações parceiras nos níveis nacional e regional, no 

âmbito de América Latina e Caribe. Este projeto resultaem um modelo de gestão e 

treinamento replicável para o avanço dos direitos humanos e trabalhistas da TDRs na 

região. Para implementá-lo, foi criada uma associação entre três organizações: THEMIS-

Brasil, Bien Humano-Colômbia e CARE Equador, co-nanciada pela Agência Francesa de 

Desenvolvimento. Este projeto visa contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas (ODS), Agenda 2030: Objetivo 5: Alcançar a igualdade de 

gênero e empoderar todas as mulheres e meninas (parágrafos 5.1, 5.2, 5.4, 5.5) / Meta 8: 

Trabalho decente e crescimento econômico (literal 8.8).

O produto “Relatório de Sistematização de Experiência – Modelo de Formação”, de que 

trata este Termo de Referência, visa à realização de um levantamentoacerca da 

implementação da Escola de Formação de Habilidades para a Vida e o Cuidado no Brasil, 

resultando num modelo de formação replicável. 

 ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA1

60



 OBJETIVO2

Realizar a sistematização da experiência do modelo de formação implementado pela  

Escola de Formação em Habilidades para a Vida e o Cuidado no Brasil, pensada para 

atender demandas e interesses da categoria das trabalhadoras domésticas remuneradas. 

 Identicar e descrever como foi o processo de implementação da Escola de 

Formação no Brasil, especialmente baseada na adaptação da Metodologia THEMIS 

de Acesso à Justiça para trabalhadoras domésticas e para o ambiente virtual;

 Identicar os desaos e os elementos que marcaram a troca de conhecimento e 

aprendizagem individual e coletiva sem a presença física, descrevendo como 

funciona a educação jurídica - feminista popular (com base na pedagogia 

construtivista) em uma ferramenta digital; 

 Identicar as potências da experiência da Escola de Formação no Brasil, 

implementada em âmbito virtual, para a qualicação prossional e maior 

articulação das trabalhadoras domésticas remuneradas;

       Apresentar relatório analítico da experiência sistematizada. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A

B

C

D
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A sistematização pelo seu processo com ênfase no coletivo parte do princípio 

epistemológico que reconhece a capacidade, o saber dos participantes para atuarem no 

processo de construção do conhecimento. A sistematização de experiência é conduzida 

desde o ponto de partida de pesquisa participativa, centrada no método de cinco passos de 

Oscar Jara. Parte da prática, teoriza sobre ela, volta-se para a prática, com o objetivo de 

contribuir para a transformação da realidade social, promovendo o escalonamento do 

modelo de formação “Metodologia THEMIS de acesso à justiça para Trabalhadoras 

Domésticas Remuneradas”.

                Os passos da metodologia são:

 METODOLOGIA3

 Analisar, através de relatórios, formulários, cards, grupos de whatsApp e outros
       documentos, os dados já produzidos sobre a formação;

 Formular o plano de sistematização, considerando os enfoques teóricos denidos;

 Participar do processo de formação – etapa de prossionalização e resgatar 
       a memória da etapa de direitos humanos e trabalhistas;

 Reetir criticamente sobre o processo, a partir dos enfoques e da 
       metodologia proposta, com base na Metodologia de Acesso à Justiça da THEMIS;

 Analisar os pontos de chegada das participantes do processo, através da 
       realização de um grupo focal.

1

2

3

4

5
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4.1. SOCIOLÓGICO: GÊNERO, RAÇA, CLASSE 

Adota-se a concepção feminista interseccional. A Themis parte de uma epistemologia 

feminista na sua práxis cotidiana, entendendo que para análise e enfrentamento à 

discriminação de gênero, deve ser reconhecida a sobreposição dos marcadores de raça e 

classe. Compreende-se hoje que, para além da desigualdade econômica, a desigualdade 

precisa ser combatida com a articulação de categorias referenciadas e enraizadas pelo 

colonialismo na região da América Latina: o patriarcalismo e o racismo. 

Sabe-se que a luta das trabalhadoras domésticas remuneradas ganha novos contornos 

quando passa a ser articulada com a luta antirracista e feminista. Isso porque há maiores 

possibilidades de desacomodação das estruturas de poder, quando se promovem ações 

com consciência de que a interseccionalidade entre as vulnerabilidades sociais decorre da 

valoração desigual das diferenças de gênero, classe e raça. Categorias que são 

hierarquizadas e estruturam a inviabilização do acesso à riqueza e aos benefícios produzidos 

pela sociedade, a alguns de seus segmentos, como ensinou Joan Scott. 

4.2. SÓCIO JURÍDICO: CONTEÚDO, ESTRUTURA E CULTURA DO DIREITO 

A estruturação da desigualdade como concebida no item anterior está formatada pelo 

Direito, que é responsável pela regulação/normatização da produção e distribuição da 

riqueza produzida por determinada sociedade. Assim sendo, uma consultoria sobre 

formação em direitos precisa ser descontruída a partir de uma compreensão do direito 

como um sistema. Tal sistema, conforme ensinamentos de Margaret Schuler é composto 

por três dimensões:

ENFOQUES4

63



4.2.1. O Conteúdo do Direito: O que diz a “lei”. Conjunto de normas que 

regulamentam determinado campo de atuação humana. Exemplo: PEC das Domésticas.

 

4.2.2. A Estrutura do Direito: Como as instituições do sistema jurídico 

aplicam o direito. Os mecanismos e políticas públicas encarregadas de fazer 

cumprir o direito. Exemplo: Justiça do Trabalho, Delegacias da Mulher, Justiça 

Penal em geral, sindicados, ongs.

4.2.3. A Cultura do Direito: Como as pessoas “sentem” o direito, como 

sentem os destinatários da norma, como percebem a quem se dirige a proteção 

legal, ou seja, os sujeitos de direito (ou sua negação). Exemplo: Como as 

empregadoras(es) percebem a trabalhadora doméstica e as exigências advindas 

da proteção legal.

4.3 PEDAGOGIA CONSTRUTIVISTA

A partir de Piaget, o centro do processo de aprendizagem é o(a) aprendiz e não o 

professor(a), e o enfoque da educação deixa de ser o que se aprende, e passa a ser como se 

aprende. Diferente do que se pensava anteriormente nas teorias tradicionais da 

aprendizagem (empirismo e inatismo), o conhecimento não se passa, o conhecimento se 

cria, se constrói, na interação entre os sujeitos. Decorrente da contribuição dos estudos 

dos psicólogos Lev Vygotsky e Wallon, de que somos geneticamente sociais, desenvolveu-

se a compreensão de que todo o conhecimento vem do outro.

Na construção do conhecimento o(a) professor(a)/especialista não é mero(a) 

transmissor(a) de informações, mas sim facilitador(a) e orientador(a) do processo de 

aprendizagem. O(A) professor(a)/especialista ou tutor(a) tem a função de colocar o(a) 

aprendiz diante de situações (práticas ou teóricas), para que estes(as) encontrem soluções 

e, desta forma, construam o conhecimento.
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Em investigações e estudos

Nivel acadêrmico: 

Mestrado em Antropologia, Direito, Ciências Sociais ou ans. 

Experiência geral:

Experiência comprovada em grupos focais, sistematização de experiências e estudos.

Experiencia especíca: 

· Formação, conhecimento e experiência de trabalho na sistematização. 

· Metodologia de análise de dados.

· Manejo de metodologias de sistematização. 

· Capacidade de trabalho em equipe.

· Conhecimento da língua espanhola escrita e falada. 

PERFIL REQUERIDO5

Na concepção construtivista o conhecimento não é entendido como uma versão exata da 

realidade, mas sim uma reconstrução daquele que está aprendendo, de quem está 

implicado na sua construção. É relevante neste sentido o pensamento de Maturana, outro 

importante pensador do construtivismo, para o qual "tudo o que é dito é dito por um 

observador".

O construtivismo preocupa-se com o processo de construção do conhecimento, com sua 

psicogênese, que é, segundo Esther Pillar Grossi, a sequência de passos que um(a) aprendiz 

constrói quando quer compreender algo da realidade. Grossi arma que o(a) aprendiz 

formula hipóteses sobre determinado campo conceitual e que ensinar nada mais é do que ir 

ao encontro dessas hipóteses, acolhê-las e depois superá-las.
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TEMPO DE CONSULTORIA6
26 de agosto de 2021 a 30 de outubro de 2021

PRODUTOS7

Produto 1 . Plano de trabalhado detalhado, contendo 
metodologia participativa incluída, com previsão de 
reuniões e datas de encontros de entrevistas/dos 
grupos focais. 

Produto 2 . Relatório Parcial com a Sistematização 
da Experiência, contendo o modelo de formação 
replicável da Metodologia de Acesso à Justiça THEMIS 
para Trabalhadoras Domésticas Remuneradas.

Produto 3 . Versão Final do Produto 2 Pronta para 
Publicação; apresentação power point com os 
principais achados; resumo executivo do produto

 
30 de agosto de 2021

Prazo de entregaProdutos

15 de outubro de 2021

30 de outubro  de 2021



 O pagamento da consultoria será realizado por produto, 
segundo a seguinte distribuição: 

 Produto 1: 50% 
 Produto 3: 50% 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO8

Os contratos serão assinados por prestação de serviços prossionais. 
O processo completo culmina com a aprovação do último produto 

e a emissão do último pagamento. 

TIPO DE CONTRATO E DURAÇÃO9
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