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Apêndice B 
roteiro semiestruturado para grupo focal

Roteiro Semiestruturado para Grupo Focal

Passo a passo

1- Recepção: lanche para acolher as participantes;

2- Dinâmica do crachá: cada participante, em uma folha A5, deverá escre-

ver a forma como gosta de ser chamada e fazer um desenho de que goste, que 

tenha algum significado para ela;

3- Apresentação pesquisadoras: com as participantes sentadas em cír-

culo, moderadora e assistente se apresentam e explicam: (1) em linhas gerais, 

a proposta de pesquisa e do grupo focal; (2) detalhes sobre o funcionamento 

do grupo, com destaque para a preservação da identidade das participantes;  

(3) necessidade de gravação em fita K7 ou gravador digital. Em seguida, as par-

ticipantes preenchem individualmente uma ficha com questões gerais sobre 

idade, ocupação, condições de moradia, renda familiar, hábito de consumo de 

informações, informações escolares (nome da escola, série) e de trabalho. As fi-

chas são entregues às pesquisadoras e guardadas;

4- Apresentação participantes: cada menina é incentivada a dizer o nome 

pelo qual gosta de ser chamada e a explicar o desenho que fez (inclusive a mo-

deradora e a assistente). Depois de cada uma se apresentar, a mediadora deve 

iniciar o primeiro momento de discussão do grupo;

5- 1º Momento de Discussão – Perguntas gerais sobre lugares de origem, 

relações familiares e de trabalho e trabalho infantil doméstico

a)  De onde vocês são? Como é o lugar/bairro onde vocês moram?

b)  Já se mudaram? 
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c)  Com quem vivem? Quem mora na mesma casa que elas? (dependendo 

das respostas, questionar se elas acham isso bom ou ruim);

d)  Como é a relação com as outras pessoas da casa?

e)  Há uma divisão de tarefas (lavar, passar, cozinhar, cuidar das crianças, 

limpar a casa)?

f)  O que é o trabalho doméstico de meninas? 

g)  Vocês já tiveram essa experiência?

h)  Por que ele acontece?

i)  Quem são os responsáveis?

6- 2º Momento – Trechos matérias jornais

Moderadora deve explicar: “Algumas matérias dos jornais falaram sobre esse 

assunto e eu gostaria que vocês dissessem um pouco sobre o que vocês pensam a 

respeito do que está sendo mostrado nessas notícias e reportagens”.

Trechos que serão apresentados em cartazes A3 e também impressos em A4 

para serem entregues às participantes.

Trecho 1

“Desde que era criança sempre trabalhei. Primeiro eu ajudava minha mãe 

cozinhando e cuidando dos meus irmãos. Depois fui trabalhar de babá, domés-

tica em casas de família, é muito cansativo, mas acho que já acostumei”, disse a 

garota (W.F., 15 anos, trabalhadora doméstica) – O Liberal, 2/7/2009.

a)  Há diferença entre o trabalho em casa e o trabalho na casa da patroa?

b)  A menina do jornal diz que já está acostumada. O que isso quer dizer?

c)  O que vocês acham disso, de menina trabalhar de doméstica? É algo nor-

mal? É algo esperado?

comunicacao-trabalho-infantil-domestico-miolo.indd   360 5/25/16   13:53



Danila Gentil Rodriguez Cal  |  361

Trecho 2

A. F, 17 anos. “Ela começou a trabalhar aos 14. Já passou por, no mínimo, três 

casas de família. (...) Para A. F. falar sobre sua vida não é fácil. Ela argumenta 

que tem medo que a patroa descubra e que venha a perder o emprego. Sem jei-

to e com um nervosismo aparente, ela começa a contar que o trabalho infantil 

doméstico é a única forma que encontrou para ajudar a mãe, abandonada pela 

marido com seis filhos”) – O Liberal, 8/9/2002.

a)  Com qual idade vocês acham que a pessoa deveria começar a trabalhar?

b)  Na opinião de vocês, por que meninas começam a trabalhar em casas de 

família?

Trecho 3

E a violação acontece principalmente pelo imaginário que existe na socie-

dade: ‘Não, ela não está trabalhando, eu to ajudando, isso é tão comum’. Aí a 

menina começa a chamar a patroa de tia, de madrinha, começa a haver aquela 

troca: ‘Tu me dá trabalho, eu te dou roupa’. Nada mais é e chega a caracterizar o 

trabalho escravo mesmo – Diário do Pará, 27/4/2008

a)  O que vocês acham do serviço doméstico?

b)  Vocês acham que é uma forma de ajudar uma pessoa conhecida? Ou é um 

tipo de trabalho mesmo?

c)  Você concordam com essa ideia de relacionar o serviço doméstico de me-

ninas ao trabalho escravo?

Trecho 4

“Uma vez, ela (a patroa) ameaçou me jogar embaixo de um carro se eu não 

cuidasse direito do filho dela”, disse Marlene do Socorro Teixeira da Silva, hoje 

com 18 anos. (Começou a trabalhar aos 14 anos, veio de Soure, na Ilha do Marajó) 

– O Liberal, 10/5/2007.

a)  Normalmente, como é a relação com a patroa? E com as outras pessoas da 

casa?

b)  Vocês já passaram por uma situação parecida? 
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Trecho 5

Aos cinco anos veio para Belém morar com a madrinha. [...] Passou a in-

fância carregando compras, lavando o chão, cozinhando e passando roupas.  

“Eu embalei cada uma das crianças que nasceram na família”, conta Cida. [...] 

“Eu era tratada como pessoa da família. O padrinho só comia bolo feito pela mi-

nha mão”, orgulha-se [...]

Explico para Aparecida o que é o trabalho infantil doméstico. Um longo si-

lêncio se põe entre nós até que ela sorri e deixa escapar uma mágoa que ocultou a 

vida inteira: “No meu tempo o governo não ligava se tiravam a gente de casa para 

servir de criança-escrava” – Diário do Pará, 30/3/2008.

a)  Vocês acham que o governo tem alguma relação com o trabalho infantil 

doméstico?

b)  Vocês pensam em trabalhar como doméstica a vida inteira?

c)  Como vocês imaginam o futuro de vocês? E o que estão fazendo para al-

cançar o futuro?

d)  Quem, na opinião de vocês, são os responsáveis por meninas trabalha-

rem desde cedo em casas de família?

e)  E o estudo? Estão conseguindo estudar?

7- Encerramento: abertura para quem quiser falar mais algo sobre o assun-

to em questão. Questionamento se há sugestões para o caso de esse grupo ser 

realizado com outras pessoas. Despedida.
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