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[EXPOSIÇÃO] SUÍTE MASTER QUARTO DE EMPREGADA
Fotógrafo esmiúça relações entre patrões e empregadas domésticas em mostra virtual

Em exposição fotográfica virtual, o jornalista e fotógrafo José Afonso se debruça sobre as relações
entre patrões e empregadas domésticas, mostrando um "recorte milimétrico sobre a classe média
brasileira", como anuncia na divulgação da Suíte master quarto de empregada. Durante três anos,
Afonso registrou casas e apartamentos da Região Metropolitana do Recife, coletando imagens e
diálogos anônimos, transformados, agora, em um material que provoca reflexões sobre o tratamento
dado às profissionais domésticas pelos seus empregadores. A mostra tem curadoria do também
fotógrafo, professor e pesquisador Eduardo Queiroga e pode ser conferida, na íntegra, aqui:
www.suitemasterquartoempregada.com. Nesta terça (9), o autor da série fotográfica participa de live no
Youtube e Facebook do projeto.
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Exposição aborda as tensões nas relações de trabalho doméstico no Brasil
'Suíte Master Quarto de Empregada' é um projeto do fotógrafo, jornalista e professor José Afonso
Silva Júnior

O jornalista, fotógrafo e professor da Universidade Federal de Pernambuco José Afonso Silva Júnior
discute visualmente as tensões históricas presentes nas relações trabalhistas brasileiras na exposição
fotográfica virtual Suíte Master Quarto de Empregada. A mostra online pode ser vista no site do projeto
e, na terça-feira (9), o artista participa de uma live com o curador do projeto, Eduardo Queiroga, a
professora de Direito Daniele Zaratin e a estudante de Direito Mirtes Renata. A
transmissão começa às 19h30 no canal da exposição no YouTube.
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Documentado ao longo dos últimos três anos, o projeto tem como foco casas e apartamentos da
classe média baixa até os endereços mais caros Região Metropolitana do Recife. No projeto, Afonso
documentou imagens também diálogos que revelam a conturbada construção social em torno do
trabalho doméstico no País. Para ter acesso completo a casa das pessoas, o fotógrafo se
comprometeu em manter o anonimato dos envolvidos.
Com curadoria do também fotógrafo, professor e pesquisador Eduardo Queiroga, a mostra virtual lança
um olhar questionador sobre a manutenção de injustiças sociais e das práticas trabalhistas que
remetem ao passado escravocrata do Brasil. O artista concebeu a ideia do projeto a partir da PEC das
Domésticas, em 2015, legislação que assegurou e ampliou os direitos trabalhistas dessa categoria
profissional, equiparando-a com os demais trabalhadores do mercado. Um marco para a legislação
trabalhista, a ação levantou debates profundos sobre o passado e o presente da sociedade brasileira,
envolvendo questões de raça, gênero e classe.
https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2021/03/12036450-exposicao-aborda-as-tensoes-nas-relacoes-de-tra
balho-domestico-no-brasil.html

Fotógrafo recifense contrasta relação entre domésticas e patrões a partir de cômodos

“Ela é praticamente uma pessoa da família". A frase, ouvida em conversa com empregadas domésticas
do Recife durante a produção do projeto fotográfico virtual Suíte master e quarto de empregada, de
José Afonso Silva Júnior, reflete sobre as relações entre as trabalhadoras e os patrões, herança do
Brasil escravocrata. Ao longo de três anos, o jornalista, fotógrafo e professor da UFPE visitou casas e
apartamentos de classes média e alta da Região Metropolitana, com autorização prévia, no intuito de
esmiuçar essas relações - não apenas profissionais, legais, trabalhistas, mas também pessoais - , a
partir dos cômodos dos empregadores e dos empregados.
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O conteúdo está disponível para o público no site, e o autor dialoga com o público em uma live nesta
terça-feira (9), a partir das 19h, no YouTube e Facebook. A conversa terá participação de Mirtes Souza,
mãe do menino Miguel, que faleceu após cair do 9º andar de um edifício no Centro do Recife, e a
pesquisadora Daniele Zaratin, que iniciou trajetória como doméstica. A mostra tem curadoria do
também fotógrafo, professor e pesquisador Eduardo Queiroga, também presente no bate-papo.
Uma série de sobreposições sociais colabora para refletir sobre a problemática. Ao longo dos anos, o
“quarto de empregada”, cômodo que não segue normas arquitetônicas de ventilação e iluminação,
transformou-se em quarto de serviço, reversível ou simplesmente depósito. A “transformação
cosmética”, no entanto, não evitou a continuidade das relações precárias.
A análise visual construída por Afonso expressa a dualidade que reverbera entre os arranjos e as
relações sociais contemporâneas. A pesquisa, financiada pelo Funcultura, conta com um conjunto de
61 fotografias, que se apresentam tanto em modo de ensaio, como num pequeno inventário. As
imagens podem ser vistas na seção Galeria do site, que conta ainda com relatórios, pesquisas,
fotografias, exposições em congressos e publicações em livros.

O projeto foi pensado em 2015, quando foi assinada a PEC das Domésticas, legislação que assegurou
e ampliou os direitos trabalhistas da categoria, equiparando-a com os demais trabalhadores do
mercado. “No período, havia uma preocupação maior do impacto da PEC no orçamento familiar com o
aumento dos encargos trabalhistas, do que na percepção de que estavam reproduzindo processos
históricos enraizados na escravidão, codificados em relações precárias”, avalia José Afonso.
“Eu fotografei um imaginário que não tem um contorno preciso, mas transita na construção histórica de
dispor da ajuda de uma classe social inteira para tocar as coisas da casa. O que ajuda a entender que
como entre o quarto de empregada e a suíte master tem linhas invisíveis, e, ao mesmo tempo, muito
concretas de como a arquitetura brasileira dá segmento a essa segregação de uma linha divisória
muito forte que permite a expansão e a dilatação do que está na fotografia”, explica o autor.
Além de um amplo material fotográfico sobre o tema, ele também colheu frases durante os encontros.
A seleção dos endereços que seriam fotografados foi a etapa mais trabalhosa e contou com o apoio
das assistentes de produção fotográfica Marcela Cintra e Marcela Cavalcanti. “Foi um trabalho de
paciência e cooperação. Algumas pessoas procuradas não queriam se expor. Os proprietários das
casas mais luxuosas foram os mais difíceis de topar a experiência, mas tivemos registro nas duas
pontas, tanto classe média, quanto classe mais abastada”, conta o fotógrafo.
O processo encontrou resistência porque não deveria ser furtivo. “As pessoas teriam que saber que
seus espaços seriam fotografados, sem câmera invasora.” O processo fotográfico foi realizado no
Recife, mas ilustra uma situação presente em todo o país. “É uma coisa muito única do Brasil, onde há
entradas segregadas de trabalhadores em prédios, elevadores de serviço, áreas restritas a
empregados, sintomatiza uma série de relações. Não particularizei nenhum caso, a mostra representa
uma situação que se repete em vários contextos. Também não identificamos moradores ou endereços,
porque o intuito é fazer críticas gerais, não personalizadas”, destaca.
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2021/03/fotografo-recifense-contrasta-relacao-ent
re-domesticas-e-patroes-a-par.html

“Suíte Master Quarto de Empregada”: exposição fotográfica ganha vida em site
Fotos destrincham relações entre patrões e empregadas domésticas; Live com apresentação acontece
nesta terça (9), às 19h

Um recorte que pode passar despercebido sobre a classe média brasileira. Assim se pode definir a
exposição fotográfica virtual “Suíte Master Quarto de Empregada” do jornalista, fotógrafo e professor
da Universidade Federal de Pernambuco, José Afonso Silva Júnior. O trabalho é uma provocação
sobre as relações – não apenas profissionais, legais, trabalhistas, mas também pessoais – entre
patrões e empregados (domésticos).
Nos últimos três anos, José Afonso fotografou, como o título da mostra sugere, esses ambientes em
casas e apartamentos da Região Metropolitana do Recife (indo da classe média baixa até a mais
abastarda) e documentou não apenas imagens, mas diálogos, acordos (inclusive os velados) e
situações diversas. Todo o conteúdo está disponível para o público no site da exposição e o autor
conversa com o público numa “live”, na terça-feira (9/3), a partir das 19h, no Youtube e no Facebook. A
mostra tem curadoria do também fotógrafo, professor e pesquisador Eduardo Queiroga.
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O “quarto de empregada” se transformou em quarto de serviço, reversível ou simplesmente depósito. A
transformação cosmética, no entanto, não evitou a continuidade das relações precárias. José Afonso
constatou, por exemplo, que os depósitos (locais que não precisam obedecer às normas arquitetônicas
estabelecidas para quartos: ventilação, iluminação, etc.)
O fotógrafo diz que para ter acesso completo a casa das pessoas se comprometeu em manter o
anonimato dos envolvidos. Jornalista por formação, José Afonso não estava ali, no entanto, para captar
apenas imagens, queria também e até na mesma medida, histórias, contextos e diálogos. A estratégia
deu certo. Além de um amplo material fotográfico sobre o tema, também colheu frases intrigantes. Das
públicas, como a do ministro da Economia, Paulo Guedes que declarou na época em que o dólar era
mais baixo, “havia empregada doméstica indo pra Disneylândia, uma festa danada”; a privadas,
“Depois da novela, ela está liberada e pode ir dormir”.

Ele reconhece que o tema acaba remetendo, ainda que involuntariamente à obra do sociólogo Gilberto
Freyre, o clássico Casa Grande & Senzala. Mas pondera que, em que pese, e muito, o entendimento
no tempo atual e a disposição dos espaços como um prolongamento de relações coloniais e
escravocratas, ele procurou ter a devida cautela no conjunto das imagens no sentido de não repetir o
tom gilbertiano.
Serviço
“Suíte Master Quarto de Empregada
https://suitemasterquartoempregada.com/
https://www.folhape.com.br/cultura/suite-master-quarto-de-empregada-exposicao-fotografica-ganha/17
5571/

Suíte Master: Fotógrafo faz recorte sobre relações entre patrões e domésticas
Durante três anos, José Afonso fotografou ambientes em casas e apartamentos da Região
Metropolitana do Recife e documentou não apenas imagens, mas diálogos, acordos (inclusive
os velados) e situações diversas.

“Suíte Master Quarto de Empregada” é uma provocação sobre alguns comportamentos da
classe média brasileira. O olhar através da realidade dos cômodos define a exposição
fotográfica virtual do jornalista, fotógrafo e professor da Universidade Federal de Pernambuco,
José Afonso Silva Júnior. A ideia do projeto surgiu a partir da PEC das Domésticas, em 2015,
legislação que assegurou e ampliou os direitos trabalhistas dessa categoria profissional. Todo
o conteúdo está disponível para o público no site da exposição e o autor conversa com o
público numa “live”, nesta terça-feira (9/3), a partir das 19h, no Youtube e no Facebook. A
mostra tem curadoria do também fotógrafo, professor e pesquisador Eduardo Queiroga.
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O trabalho traz também algumas curiosidades, como outra consequência da legislação que foi
sentida na arquitetura e até no marketing das construtoras. A transformação cosmética, no
entanto, não evitou a continuidade das relações precárias. José Afonso constatou, por
exemplo, que os depósitos (locais que não precisam obedecer às normas arquitetônicas
estabelecidas para quartos: ventilação, iluminação, etc.) passaram a ser usados também como
dormitórios. “É o que podemos designar como uma adaptação casuística. Mudam-se os
nomes, permanece o eixo de relações entre ambientes desqualificados destinados a pessoas
que são vistas também como tal”, constata.
O fotógrafo diz que para ter acesso completo a casa das pessoas se comprometeu em manter
o anonimato dos envolvidos. A estratégia deu certo. Além de um amplo material fotográfico
sobre o tema, também colheu frases intrigantes.

Das públicas, como a do ministro da Economia, Paulo Guedes que declarou na época em
que o dólar era mais baixo, “havia empregada doméstica indo pra Disneylândia, uma festa
danada”; a privadas, “Depois da novela, ela está liberada e pode ir dormir”.
Ele reconhece que o tema acaba remetendo, ainda que involuntariamente à obra do
sociólogo Gilberto Freyre, o clássico Casa Grande & Senzala. Mas pondera que, em que
pese, e muito, o entendimento no tempo atual e a disposição dos espaços como um
prolongamento de relações coloniais e escravocratas, ele procurou ter a devida cautela no
conjunto das imagens no sentido de não repetir o tom gilbertiano.
“Tampouco pretendemos dar ao contexto contemporâneo uma interpretação fotográfica da
Casa Grande & Senzala. O prolongamento a que nos referimos, é menos no sentido de
harmonizar a “democracia racial” elegida por Freyre que, na prática, fabricou e fabrica
corpos de pele escura dóceis e servis, do que problematizar o feixe de relações sociais que
persiste em diversos níveis da desigualdade e da segregação”, esclarece.
LIVE – Na live desta terça-feira, 9 de março, além de José Afonso participam o curador do
projeto, Eduardo Queiroga, e Daniele Zaratin, que é doutora, pesquisadora, professora dos
níveis básico e superior de ensino e defensora das políticas públicas voltadas para as
camadas mais vulneráveis da população. Nascida e criada na região de Carapicuíba
(periferia da Grande São Paulo), ela começou a trabalhar aos 12 anos. Aos 18, para não
perder a fonte de renda familiar, precisou substituir sua mãe como empregada doméstica.
O que deveria ser temporário durou quatro anos. Somente aos 22, esse ciclo se rompeu:
por meio de políticas públicas de acesso à educação, Daniele conseguiu ingressar na
universidade. Formada em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, toda a sua
trajetória acadêmica só foi possível porque contou com bolsas da própria instituição
universitária e de órgãos de fomento à educação e à pesquisa, como a CAPES.
http://radareconomico.net/suite-master-fotografo-faz-recorte-sobre-relacoes-entre-patroes-e
-domesticas/

‘Master Suite Maid’: Exposição fotográfica chega ao local

Um corte que pode passar despercebido pela classe média brasileira. Assim, delineia a exposição
fotográfica virtual “Suite Master Quarto de Empregada” através do jornalista, fotógrafo e professor
da Universidade Federal de Pernambuco, José Afonso Silva Junior. O trabalho é uma provocação
sobre relacionamentos – apenas profissionais, jurídicos, trabalhistas, mas também não públicos –
entre chefes e empregados (domésticos).
Há mais de 3 anos, José Afonso fotografa, como o nome da exposição sugere, aqueles ambientes
em casas e apartamentos na região metropolitana do Recife (que vão desde a diminuição da
elegância média até os mais ricos) e documentou não só imagens, mas também diálogos. ,
acordes (incluindo véus) e outras situações. Todo o conteúdo está disponível ao público na página
online da exposição e palestras ao vivo na terça-feira (3 de setembro), a partir das 19h, no Youtube
e facebook. A exposição também é organizada através do fotógrafo, professor e pesquisador
Eduardo Queiroga.
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A “sala boa” dispõe de uma despensa, reversível ou simplesmente uma arrecadação. A
transformação cosmética, porém, não impediu a continuidade de relações precárias. José Afonso
constatou, por exemplo, que os armazéns (locais que não têm de cumprir os critérios
arquitectónicos estabelecidos para as divisões: ventilação, iluminação, etc. ) também passaram a
ser utilizados como divisões.
O fotógrafo diz que para ter acesso total às casas das pessoas ele se comprometeu a manter o
anonimato dos envolvidos. Jornalista de formação, José Afonso não estava lá apenas para captar
imagens, como também queria, na mesma medida, histórias, contextos e diálogos. A estratégia
funcionou. Além de documentos fotográficos sobre o assunto, ele também compilou frases
intrigantes. Entre o público, como o do ministro da Economia, Paulo Guedes, que declarou na
época que o dólar caiu, “havia um empregado doméstico que ia à Disneylândia, uma festa incrível”;
Empresas pessoais: “Depois da novela, ela é liberada e pode dormir.

Ele reconhece que o sujeito acaba se referindo, ainda que inadvertidamente, às pinturas do
sociólogo Gilberto Freyre, a Casa Grande do período.
https://noticiasp.org/master-suite-maid-exposicao-fotografica-chega-ao-local/

‘Master Suite Maid’: Exposição fotográfica chega ao local

Um corte que pode passar despercebido pela classe média brasileira. Assim, delineia a exposição
fotográfica virtual “Suite Master Quarto de Empregada” através do jornalista, fotógrafo e professor
da Universidade Federal de Pernambuco, José Afonso Silva Junior. O trabalho é uma provocação
sobre relacionamentos – apenas profissionais, jurídicos, trabalhistas, mas também não públicos –
entre chefes e empregados (domésticos).
Há mais de 3 anos, José Afonso fotografa, como o nome da exposição sugere, aqueles ambientes
em casas e apartamentos na região metropolitana do Recife (que vão desde a diminuição da
elegância média até os mais ricos) e documentou não só imagens, mas também diálogos. ,
acordes (incluindo véus) e outras situações. Todo o conteúdo está disponível ao público na página
online da exposição e palestras ao vivo na terça-feira (3 de setembro), a partir das 19h, no Youtube
e facebook. A exposição também é organizada através do fotógrafo, professor e pesquisador
Eduardo Queiroga.
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A “sala boa” dispõe de uma despensa, reversível ou simplesmente uma arrecadação. A
transformação cosmética, porém, não impediu a continuidade de relações precárias. José Afonso
constatou, por exemplo, que os armazéns (locais que não têm de cumprir os critérios
arquitectónicos estabelecidos para as divisões: ventilação, iluminação, etc. ) também passaram a
ser utilizados como divisões.
O fotógrafo diz que para ter acesso total às casas das pessoas ele se comprometeu a manter o
anonimato dos envolvidos. Jornalista de formação, José Afonso não estava lá apenas para captar
imagens, como também queria, na mesma medida, histórias, contextos e diálogos. A estratégia
funcionou. Além de documentos fotográficos sobre o assunto, ele também compilou frases
intrigantes. Entre o público, como o do ministro da Economia, Paulo Guedes, que declarou na
época que o dólar caiu, “havia um empregado doméstico que ia à Disneylândia, uma festa incrível”;
Empresas pessoais: “Depois da novela, ela é liberada e pode dormir.

Ele reconhece que o sujeito acaba se referindo, ainda que inadvertidamente, às pinturas do
sociólogo Gilberto Freyre, a Casa Grande do período.
https://noticiasdomundo.org/master-suite-maid-exposicao-fotografica-chega-ao-local/

