
A nova moda entre solteiros de Rio e SP: contratar 'esposa de aluguel'  
Mariana Faraco  
 
Cresce número de mulheres que ganham dinheiro cuidando de casas alheias; serviços vão de 
botão a bolo  
 
O anúncio é direto. “Você é solteiro? Sua vida está uma bagunça? Você não precisa de uma 
esposa, precisa de mim.” É assim que Cristiane Passos, carioca de 31 anos, oferece seus 
préstimos de dona de casa prendada, dessas que se esmeram em pregar botão e fazem bolos 
em fôrma furada. Ela descobriu uma forma de ganhar dinheiro ao preencher uma lacuna nos 
lares: a falta de tempo ou paciência para cuidados domésticos. Como ela, outras mulheres têm 
oferecido o serviço sob nomes variados consultora do lar, governanta por um dia ou, como ela 
prefere, esposa de aluguel. 
 
“O solteiro não tem quem cuide dele, quem veja que as cuecas estão furadinhas! Se deixar, 
dormem semanas com o mesmo lençol, em cima de farelos...”, diz Cristiane, que se 
transforma em esposa de aluguel após as 17 horas, quando sai da empresa de manutenção de 
aeronaves onde trabalha. “Apresento as soluções mais baratas. Falo: ‘Olha, suas toalhas estão 
horríveis’. Aí, compro e apresento a nota.” Com R$ 130, faz refeições para o mês todo.  
 
Carlos, Leandro, Douglas os “maridos” não reclamam. “Eu diria que ela é uma mulher à moda 
antiga, mas o serviço é à moda moderna”, diz o pesquisador Carlos Bevilacqua, de 40 anos, 
que mora só e contratou a esposa de aluguel há um ano. “Como todo homem, não tenho 
tempo nem paciência para cuidar da casa. Mas gosto de ver tudo arrumado.” E também de ser 
surpreendido. “Lembro a primeira vez que abri a geladeira e vi um bolo lá dentro. Eu nem 
tinha pedido!” Ele prefere que Cristiane se encarregue pessoalmente da limpeza. Em outras 
casas, ela terceiriza essa parte e só fiscaliza. 
 
E que ninguém confunda os papéis. É que alguns perguntam se estão incluídas “todas” as 
atribuições de esposa. Educadamente, ela diz que não. E nada de discutir relação.“Sou esposa, 
mas sem os problemas de um relacionamento”, avisa ela, que é separada. “Costumo dizer: 
quando a mulher faz tudo isso de bom grado, não tem valor. Se pagarem, valorizam.” Tanta 
dedicação tem preço, de acordo com a exigência do “marido”. “Mas não saio de casa por 
menos de R$ 50.” 
 
SAUDOSA 
 
Nada escapa aos olhos de Emiliana Spínola, de 51 anos, quando entra na casa de alguém pela 
primeira vez. Museóloga por formação e viúva saudosa dos tempos em que vivia de avental 
pela casa de 14 cômodos, ela dedica-se ao serviço batizado por ela de “governanta por um 
dia”. Em São Paulo, é procurada por famílias que se mudam para um apartamento menor e 
por quem não consegue cuidar da casa. Ao custo de R$ 35 a hora. 
 
Antes de aceitar qualquer trabalho, ela entrevista todos da casa. “Preciso conhecer todos os 
hábitos dos moradores, até as preferências esportivas e religiosas”, diz Emiliana, para em 
seguida desfiar miudezas que escapam à vida atribulada dos clientes: “Sabe o interruptor de 
luz? É muito comum as pessoas não limparem. E o puxador do armário da cozinha? Sempre 
sujo...” 
 
Também em São Paulo, a “consultora do lar” Margarete Pereira, de 41, atende a telefonemas 
de maridos desesperados com a falta de noção doméstica das esposas, mais preocupadas com 
a carreira. E ela se apressa em dizer: “Tem um pouco de machismo. Mesmo que os homens 
não saibam cuidar da casa, eles esperam que nós saibamos. Pensam que a gente já nasceu 
com isso”, diz Margarete, cuja hora seja para organizar um armário ou levar um cachorro ao 
pet shop vale R$ 60.  
 
“Outro dia, um marido entrou em contato dizendo que não agüentava mais as reclamações da 
esposa sobre a empregada.” E lá vai Margarete ensinar as funcionárias a usar os produtos. As 



esposas dificilmente se interessam em aprender. “Muitas não sabem nem um truquezinho. 
Aceitam que se gaste 12 tubos de detergente por mês!” 
 
Segundo a professora da USP Eni de Mesquita Samara, doutora em História Social, o perfil da 
mulher em relação à casa começou a mudar entre o fim do século 18 e o início do 19. “As 
mulheres hoje se preocupam mais com a vida profissional. Já os homens continuam no papel 
tradicional, preocupados com a vida fora de casa. Criou-se uma lacuna.” Eni diz que as 
pessoas continuam a se importar com a vida doméstica. “E agora, com a falta de alguém que 
se dedique a isso, o cuidado com a casa ganhou outro papel. Terceirizar é um caminho.”  
 
A própria Margarete é um exemplo de mulher mais preocupada com a vida profissional. Apesar 
de treinar domésticas, os cursos de copeira, etiqueta e governança a tornaram exigente a 
ponto de preferir não ter empregada. “Tenho de cuidar da casa dos outros e da minha 
sozinha.” Ela não se vê como dona de casa dedicada. “Meu marido até poderia reclamar: estou 
tão focada no trabalho que minha casa está um caos!” 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 nov. 2008, Metrópole, p. C6. 


