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CADERNOS CEDEC – NOVA SÉRIE 

Cadernos Cedec é publicação seriada, de periodicidade trimes-
tral, que tem o objetivo de divulgar resultados de estudos e pesqui-
sas sobre temas diversos de interesse do CEDEC, realizados por seus 
associados, por pesquisadores convidados e pela comunidade acadêmica. 

Iniciada, em 1983, a publicação dos Cadernos chegou a 121 números, em 2016. A partir de 
2017, os Cadernos Cedec iniciam Nova Série, com redefinição de seus objetivos, modelo e 
forma para adequar a divulgação do conhecimento às condições atuais das mídias digitais.

Trata-se da publicação de trabalhos com escopo e extensão mais amplos que ar-
tigos de periódicos científicos. A ênfase se refere à apresentação detalhada de 
problemas e objetivos de pesquisas, sua formulação teórico-metodológica, dados 
levantados e análises ampliadas dos resultados alcançados. Os Cadernos também in-
cluem dossiês temáticos e a memória de seminários e debates sobre temas da atua-
lidade e de outros eventos realizados pelo CEDEC e/ou por instituições parceiras. 

O Conselho Editorial passa a integrar novos membros, brasilei-
ros e estrangeiros. Com isso, será possível assegurar a pluralida-
de de temáticas e de perspectivas teóricas e metodológicas, mantendo a 
diretriz institucional que privilegia a qualidade da pesquisa em temas prioritários. 

Os Cadernos Cedec passam a ser publicados exclusivamente em mídia di-
gital. Sua identidade visual e projeto gráfico foram remodelados e as pu-
blicações serão inseridas em plataforma de editoração eletrônica (SEER) 
para facilitar o acesso aos leitores e sua indexação em bases de dados. 

Os Cadernos Cedec adotam as mesmas normas de publicação que a Re-
vista Lua Nova (http://www.cedec.org.br/luanova/artigos/), mas 
com extensão de 35 a 80 páginas ou de 75 a 175 mil caracteres.
Dado o seu caráter institucional, os Cadernos Cedec recebem apenas propostas de pu-
blicação apresentadas por integrantes de seu Conselho Editorial e de seus associados. 
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1. Introdução 

Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), existem at-

ualmente mais de 67 milhões de trabalhadores domésticos ao redor do mun-

do, dos quais pelo menos 83% são mulheres. Essas profissionais estão em sua maioria em 

relações informais de emprego, e encontram condições de baixa remuneração, longas jorna-

das de trabalho, ausência de proteção social e descumprimento de normas laborais (ILO 2013). 

Visando combater essa situação, a OIT aprovou em 2011 a Convenção nº 189, que recomenda 

aos países signatários a equiparação de direitos de trabalhadores domésticos vis à vis outras categorias 

profissionais (ILO 2011). Na América Latina, continente onde o serviço doméstico representa 26,6% do 

trabalho feminino remunerado, a Convenção fortaleceu as reivindicações de organizações sindicais de 

trabalhadoras e as legislações nacionais foram modificadas em dez países da região01 (CDE 2016:7–11).

Nesse contexto, o Congresso brasileiro aprovou em 2013 a Emenda Constitucional 72, con-

templando trabalhadoras domésticas em 25 pontos da legislação trabalhista nacional. A medida de-

fine direitos como a limitação da jornada de trabalho, o pagamento por horas extras, acesso ao Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço e indenização em caso de demissão sem justa causa (Brasil 2013). 

No país que abriga o segundo maior contingente de trabalhadoras domésti-

cas no mundo02, a aprovação da Emenda, popularmente conhecida como “PEC (Propos-

ta de Emenda Constitucional) das domésticas”, gerou muitas reações e um amplo de-

bate sobre um tema até então pouco tratado na esfera pública. Embora represente uma 

das principais ocupações de mulheres no país, o trabalho doméstico ainda era consider-

ado foro da esfera privada, refletindo a negligência institucional sobre o campo até então.

01 Países que tiveram seus códigos laborais alterados após a Convenção 189: Argentina, Brasil, Chile, Venezuela e 
Paraguai. Antes mesmo de 2011, no entanto, também Bolívia, Costa Rica, Peru e Uruguai haviam extendido direitos 
para trabalhadoras domésticas.

02 De acordo com relatório da OIT, o único país cujo número de trabalhadores domésticos ultrapassa o Brasil é a 
China, onde porém o número exato de trabalhadores domésticos não pode ser calculado devido à imprecisão de dados 
oficiais  (ILO 2013). 
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Em 2013, mais de 6 milhões encontravam no emprego doméstico sua remuneração (IPEA 

2015). O grande número de trabalhadoras domésticas é reflexo de uma sociedade altamente desigual, 

onde 83,5% das despesas realizadas com contratação do trabalho doméstico advém de 15% do to-

tal das famílias do país (Pochmann 2012:63). Dentre essas trabalhadoras, a predominância de mul-

heres negras indica que a profissão reflete estruturas de uma sociedade onde a homens e mulheres 

competem distintas oportunidades no mercado de trabalho, também em função de sua raça03. As 

heranças escravistas do país foram incorporadas à estruturação econômica e social no século XX e 

a contratação de mão de obra barata para realização do serviço de casa e cuidado com os filhos con-

tinua, ainda hoje, a reproduzir hierarquias sociais. O ambiente doméstico como espaço privilegiado 

de manutenção de hierarquias foi historicamente protegido pela omissão do Estado quanto aos di-

reitos de trabalhadoras domésticas. As poucas tentativas institucionais de ampliação desses direitos 

despertaram fortes reações contrárias, como se pode notar no exemplo abaixo, extraído de um artigo 

de jornal à época da aprovação da primeira lei a regularizar o trabalho doméstico no Brasil, em 1972:
“Nos maiores centros urbanos do país, os resultados da iniciativa – se ela for 
avante – não tardarão de se manifestar. A prostituição aumentaria rapida-
mente. Seria a saída inevitável para muitas moças, que vindas das zonas rurais 
mais pobres, encontram solução para seus problemas nos empregos domésti-
cos. (…) Não é preciso ser Cassandra para prever a enorme redução de em-
pregos domésticos na classe media, se o projeto do Sr. Ministro do Trabalho 
for transformado em lei. A contribuição de Cr$ 43,00 mensais para a previdên-
cia provocaria uma queda brusca na oferta de empregos.” (Kofes 2001:291)

Desde a década de 1970, no entanto, o número de pessoas empregadas no serviço domés-

tico quadruplicou, chegando a alcançar mais de sete milhões em 2009, ao passo que sua configu-

ração como profissão predominantemente feminina e negra se manteve. O campo do trabalho 

doméstico mostra-se assim um tema frutífero para o estudo de desigualdades estruturais no país. 

A questão proposta por este trabalho é a seguinte: Como o debate público so-

bre a Emenda Constitucional 72 refletiu as desigualdades no campo do trabalho doméstico? 

A importância de se investigar o momento de aprovação da Emenda Consti-

tucional 72 justifica-se pelo fato de que a alteração legislativa suscitou um amplo deba-

te sobre o trabalho doméstico na sociedade brasileira. A análise de como esse marco 

histórico foi debatido pode oferecer subsídios para a compreensão de como a sociedade brasi-

03 O conceito de ‘raça’ é empregado aqui não em sentido biológico, mas como categoria fruto de discursos articulados 
social e politicamente para classificação da população. É portanto um “conceito nominalista – isto é, [usado] para ex-
pressar algo que não existindo, de fato, no mundo físico, tem realidade social efetiva” (Guimarães 2011:266).
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leira interpreta a questão do trabalho doméstico e as desigualdades a que este está relacionado. 

Em outros países, o aumento da proteção jurídica de trabalhadoras domésticas trouxe conse-

quências inesperadas. O aumento da contratação de mão de obra imigrante em países da Europa e nos 

Estados Unidos ilustram casos em que a legislação trabalhista nacional é constantemente burlada e as 

condições de trabalho são negociadas em âmbito pessoal (Gutiérrez Rodríguez 2007; Nadasen 2012). 

Ainda não é possível analisar as consequências de longo prazo para o Brasil. No entan-

to, embora o valor simbólico da alteração legislativa deva ser ressaltado, pela ruptura histórica 

do tratamento diferenciado que o emprego doméstico recebia do Estado, a ampliação de direi-

tos altera somente um dos elementos da complexa teia de configuração das relações de traba-

lho doméstico. O exemplo de outros países e os altos índices de informalidade no setor indi-

cam que os desafios para a superação de desigualdades no campo se mantém e reconfiguram.

Através da perspectiva teórica da interseccionalidade (McCall 2005; Lykke 2011), defende-se 

que o trabalho doméstico é um campo moldado por e reprodutor de desigualdades imbricadas de 

gênero, raça e classe. A associação de tarefas domésticas como extensão da natureza feminina impõe 

limites à sociabilização de mulheres e à igualdade de gênero no mercado de trabalho (Saffioti 1976:51–

56). Essa limitação é, no entanto, também relativa à classificação racial de mulheres de diferentes es-

tratos sociais, e a possibilidade de contratação de empregadas domésticas transfere tensões entre ho-

mens e mulheres de uma mesma classe social para o mercado de trabalho racializado. A realização do 

trabalho por mulheres negras e pobres, por sua vez, acentua desigualdades, uma vez que essas tarefas 

são desvalorizadas social e monetariamente e as condições de trabalho doméstico oferecem poucas 

possibilidades de ascensão social, sociabilização e dedicação aos estudos (Romero 1992:30–31).

Portanto, para além da feminização e racialização do contingente ocupacional, deve-se le-

var em conta a importância do trabalho doméstico para a estruturação de assimetrias nas relações 

familiares e no mercado de trabalho, uma vez que possibilita a dedicação de alguns a profissões 

remuneradas, sua participação no espaço público, e o tempo de lazer com a família, ao mesmo 

tempo em que limita essas oportunidades para quem o realiza. Dessa forma, o trabalho domés-

tico torna-se um exemplo paradigmático do imbricamento das relações de gênero, raça e classe.

Através da análise de discurso, busca-se identificar de que forma essas relações foram aborda-

das no debate da Emenda Constitucional. A tradição de análise sociológica de discurso com referên-
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cia no trabalho de Michel Foucault permite a identificação de discursos como formas de construção 

de acontecimentos sociais, que privilegiam e omitem certos aspectos dos mesmos (Schwab-Trapp 

2006). Para tanto, o corpo do material analisado é constituído por artigos de dois dos principais jor-

nais impressos do país, a saber, O Globo e Folha de São Paulo. A escolha por artigos de jornais deu-se 

a partir do entendimento de que a mídia contempla em seu debate atores de todas as outras arenas 

discursivas, sendo um espaço representativo para análise de debates públicos (Ferree et al. 2002:10). 

O cenário atual no Brasil é de retrocesso de conquistas históricas e perda de direi-

tos para os trabalhadores. Em julho de 2017, foi aprovada a reforma da legislação trabalhista, 

alterando 100 pontos do código laboral brasileiro. A reforma flexibiliza pontos da legislação 

aos quais as trabalhadoras domésticas somente em 2013 obtiveram acesso, como a limitação 

da jornada de trabalho e a proteção contra demissão. Além disso, outros pontos, como a ins-

tituição do contrato de trabalho intermitente e a possibilidade de que acordos entre as partes 

se sobreponham à legislação, representam desafios para a melhoria das condições de trabalho 

para empregadas domésticas. Diante dessa situação, reafirma-se a importância de estudos de-

dicados ao desvelamento de interpretações sobre o trabalho doméstico na sociedade brasilei-

ra, assim como de mecanismos de manutenção de hierarquias de classe, raça e gênero no país.

A partir do exposto anteriormente, os objetivos deste trabalho são: i) discutir  o conceito de 

interseccionalidade e algumas referências teóricas para o estudo do tema do trabalho doméstico; ii) 

analisar o universo do trabalho doméstico no contexto específico do Brasil a partir da discussão na 

literatura e de dados demográficos; iii) identificar, pela análise empírica do material publicado em 2013 

em dois dos principais jornais impressos do país,  diferentes interpretações sobre o tema, buscando 

compreender de que forma a sociedade brasileira enxerga e reconhece as desigualdades em seu interior.

Este trabalho está estruturado em três capítulos, além deste capítulo inicial de introdução. 

O primeiro capítulo apresenta o conceito de interseccionalidade e algumas referências teó-

ricas para o estudo do tema do trabalho doméstico, a partir da perspectiva de que relações de 

gênero, raça e classe são imbricadas e se modificam mutuamente. O objetivo do capítulo é apre-

sentar a perspectiva interseccional no estudo de desigualdades empregada no restante do trabalho.

O segundo capítulo tematiza o universo do trabalho doméstico no contexto específico 

do Brasil, iniciando com uma digressão histórica da realização do trabalho doméstico na escra-
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vidão. É apresentada então a trajetória da profissão no período escravista e ao longo do século 

XX, culminando em suas transformações recentes. A seguir é apresentado o contexto específi-

co da Emenda Constitucional 72 e sua importância à luz da evolução de direitos das trabalha-

doras domésticas. Os objetivos deste capítulo são a historicização e contextualização do tema.

O terceiro capítulo corresponde à análise de discurso do debate público so-

bre a Emenda Constitucional. É feita uma fundamentação teórica sobre o conceito de 

discurso e busca-se identificar os principais argumentos utilizados no debate, relacio-

nando-os com as desigualdades interseccionais identificadas nos capítulos anteriores. 

As considerações finais buscam traçar a relevância do conceito de intersec-

cionalidade para o entendimento do debate público no contexto específico da Emen-

da Constitucional 72 e apresenta reflexões acerca dos logros e limites deste trabalho.

Por fim, faz-se necessário tecer comentários acerca da nomenclatura utilizada no tra-

balho. Foi feita a opção pelo termo ‘trabalhadoras’ ou ‘empregadas’ no feminino, para dar vi-

sibilidade ao caráter sexualizado/feminizado da ocupação, não obstante a convenção em 

língua portuguesa de se masculinizar os plurais. Além disso, o termo ‘trabalho domésti-

co’ refere-se aqui a todas as atividades de manutenção e reprodução da vida – como lim-

peza, preparação de refeições, cuidado com crianças e idosos, serviços pessoais –, contem-

plando, portanto, tanto o chamado care work04 quanto tarefas difusas no ambiente familiar.

04 Definido como “o trabalho de cuidar das necessidades físicas, psicológicas, emocionais e de desenvolvimento de 
uma ou várias pessoas” (Sorj & Fontes 2012:103)
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2. Referências teóricas: Interseccionalidade e tra-
balho doméstico

O tema do trabalho doméstico tem sido abordado por diferentes correntes teóricas, 

que enfatizam determinados aspectos da relação. Talvez a mais consolidada delas, 

a corrente marxista feminista lançou luz à sua importância para o funcionamento do sistema cap-

italista e para a hierarquização de gênero na estrutura de classes sociais. Essas leituras criticavam 

principalmente a tradicional divisão entre trabalho produtivo e reprodutivo, argumentando pela im-

portância do chamado trabalho reprodutivo para a geração de lucro na sociedade (Federici 1977).

Por outro lado, observando mudanças na ocupação e na dinâmica do mercado de tra-

balho, autores da chamada “teoria da modernização” declararam o fim da ocupação de tra-

balhador doméstico, argumentando serem as características da profissão incompatíveis com 

a modernização das relações de trabalho pós-industrialização (Coser 1973; Aubert 1956). 

Ainda outra corrente, representada por autores como Arlie Hochschild, enfatizam a car-

ga emocional do trabalho, definindo ser o ‘amor’ extraído de algumas famílias para outras uma 

nova commodity e apresentando o conceito de “mais valia emocional” (Hochschild 2000). 

Neste capítulo, será apresentada a perspectiva da interseccionalidade como abordagem ao estudo 

de desigualdades de raça, classe e gênero. Em seguida, será apresentado o campo do trabalho domésti-

co a partir de uma abordagem interseccional, articulando diferentes conceitos teóricos sobre o tema.

2.1. Antecedentes 

O conceito de interseccionalidade, que se dedica à análise da articulação entre diferen-

tes classificações sociais, tem origem nos estudos de gênero a partir da década de 1980. A as-

censão de correntes teóricas críticas ao feminismo hegemônico da época destacava a pluralidade 

de condições sob as quais as relações de gênero se materializavam em cada contexto específico.
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Nos Estados Unidos e na América Latina, o fortalecimento do feminismo negro como 

corrente teórica e política impulsiona estudos sobre as experiências de mulheres negras e indí-

genas05. Autoras como Angela Davis (1983) e Lélia Gonzalez (1988) analisaram a articulação das 

diferenças raciais na construção de relações de gênero e classe. A experiência da escravidão negra 

no continente e a estratificação social racializada, defendem, fizeram com que o papel social atri-

buído às mulheres negras pouco se assemelhasse àquele das mulheres brancas. Ainda que estudos 

anteriores, principalmente derivados do feminismo marxista, tivessem avançado muito na elabo-

ração da exploração econômica diferenciada entre homens e mulheres, essas análises não contem-

plavam o papel da categorização racial (Davis 1983; Hull et al. 1982; Glenn 1985; Gonzalez 1988). 

À crítica da invisibilização das mulheres negras nos estudos de gênero soma-se a crítica aos 

estudos de desigualdade racial. De maneira similar, os estudos sobre desigualdade social entre negros 

e brancos, principalmente nos Estados Unidos e na América Latina, haviam avançado na articulação 

das categorias raça e classe social, porém sem considerar o papel das diferenças de gênero na formação 

dessas desigualdades. Como explicita o título do clássico All the Women Are White, All the Blacks Are 

Men, But Some of  Us Are Brave (Hull et. al. 1982), essas autoras denunciavam a homogeneização 

das categorizações de gênero e raça a partir do referencial de mulheres brancas e homens negros. 

Essa homogeneização de ambas as categorias não deixavam espaço para a incorporação de 

sujeitos que fugiam a esses padrões na análise. Visando fornecer elementos para o desenvolvimen-

to de uma teoria que possibilitasse a análise dos três eixos em uma mesma moldura, proliferaram 

estudos descritivos do cotidiano de mulheres não-brancas, utilizando experiências pessoais e subje-

tivas de discriminação como principal fonte empírica (Glenn 1985:87; Browne & Misra 2003:494).

No final dos anos 1980, a jurista Kimberlé Crenshaw se refere pela primeira vez ao con-

ceito de interseccionalidade, como forma de analisar a interação entre as categorias de raça e gê-

nero nas experiências trabalhistas de mulheres negras. Utilizando exemplos de disputas judiciais 

nos Estados Unidos, Crenshaw demonstra como os tribunais falhavam em considerar múltiplas 

formas de discriminação em suas sentenças (Crenshaw 1989:139–151). Sua metáfora de vias que 

05 O efeito combinado das relações de gênero, raça e classe na formação de identidades já haviam sido explicitados 
anteriormente em discursos políticos, como na famosa exposição da trabalhadora Sojourner Truth em 1851, na Wo-
men’s Rights Conference em Ohio. Truth interpela o debate na conferência explicitando como sua experiência de ex-
-escravizada fugia ao padrão de feminidade construído nos discursos sobre a condição da mulher (Roth 2013:7). Porém 
somente na década de 1980 essa crítica é sistematizada no âmbito acadêmico.
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se interseccionam explicita como as experiências de discriminação sofridas por mulheres negras 

não podem ser reduzidas a uma somatória de discriminações de raça e gênero como entendidas 

até então, mas sim como uma experiência diferenciada  invisibilizada pelos mecanismos jurídicos.  
Consider an analogy to traffic in an intersection, coming and going in all four direc-
tions. Discrimination, like traffic through an intersection, may flow in one direction, 
and it may flow in another. If  an accident happens in an intersection, it can be caused 
by cars traveling from any number of  directions and, sometimes, from all of  them. 
Similarly, if  a Black woman is harmed because she is in the intersection, her injury 
could result from sex discrimination or race discrimination. (Crenshaw 1989:149)

Essa intersecção, segundo Crenshaw, era ignorada não somente nos tribunais, como tam-

bém pelas organizações políticas feminista e anti-racista. Estas, afirma, consideravam em suas lutas 

os paradigmas de discriminação sexual e racial baseados nas experiências de mulheres brancas e 

de homens negros. Paradoxalmente, essa invisibilização da experiência de mulheres negras nas 

lutas políticas emancipatórias tem como consequência uma reprodução da discriminação e aca-

ba por afastar ainda mais os ideais igualitários que as organizações defendem (Crenshaw 1991). 

É importante ressaltar que o objetivo de Crenshaw não é criar uma ampla teoria da in-

teração social. Sua preocupação principal era com o combate prático de discriminações sofridas 

pelas mulheres negras nos EUA, e para isso a metáfora serviu para ampliar largamente os de-

bates sobre as formas legais e políticas destas em seu contexto específico (Crenshaw 2011:222).

2.2. O debate interseccional

A partir de seu primeiro uso por Crenshaw o conceito de interseccionalida-

de ganha muita aderência e visibilidade nos estudos que contemplam a pluralidade de ei-

xos de desigualdade em suas análises, a despeito de seus objetivos originais específi-

cos. Os sentidos que o termo assume extrapolam conceitual e teoricamente seu uso e 

contexto original, chegando a ser considerado “the most important theoretical contribution 

that women’s studies, in conjunction with related fields, has made so far” (McCall 2005:1771). 

A interseccionalidade passa a ser vista, assim, como um campo de estudos em si, e sus-

cita debates sobre o uso de categorias nas ciências humanas, e mais amplamente sobre estru-

turas de poder baseadas em múltiplas classificações sociais (McCall 2005; Lutz et al. 2011). 

À maleabilidade com que o conceito de interseccionalidade é empregado em análises 
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de diferentes naturezas pode-se atribuir sua popularidade. Autores como Kathy Davis (2011: 

50) afirmam ser justamente a flexibilidade do termo o que o tornou tão popular política e 

academicamente. Segundo Davis, a imprecisão e incompletude do conceito fomentam discussões 

e pesquisas para aprofundamento, e contribuem para sua popularidade. As infindáveis questões 

que podem abarcar o debate interseccional, tais como quais categorias utilizar ou se definições 

categoriais são a melhor forma de abordagem, constituem o trunfo da flexibilidade do termo.

No entanto, a multiplicidade de usos do conceito levou também muitos autores a aler-

tarem sobre o risco de esvaziamento de seu caráter crítico. Nina Lykke (2011) indica que o ter-

mo pode ser usado de forma automática e mecânica, somente como um recurso retórico de 

legitimação. Sem a necessária e adequada reflexão sobre o que significa cada categoria, e como 

as mesmas interagem em distintas esferas, a análise interseccional pode se reduzir a uma “bla-

ck box, a machine for throwing more and more new categories on the table” (Lykke 2011:210).

Essa forma mecânica do uso de categorias embasa a crítica que Danièle Kergoat apresenta 

ao conceito de interseccionalidade. Kergoat entende que este, ao focar em categorias e não em re-

lações sociais, naturaliza “posições”, sem considerar que “estas não são fixas; por estarem inseridas 

em relações dinâmicas, estão em perpétua evolução e renegociação” (Kergoat 2010:98). Para ela, 

a visão cartográfica dos pontos de intersecção naturaliza/des-historiciza as categorias e mascara o 

aspecto antagônico das relações sociais, que se dão em torno de disputas materiais e ideológicas.

Kergoat faz uma interpretação do conceito de interseccionalidade como 

cunhado por Crenshaw, e considera os limites deste na metáfora de vias que se in-

terseccionam. Para a autora, o seu conceito de “consubstancialidade das relações 

sociais” seria mais adequado para contemplar o caráter relacional e coextensivo das desi-

gualdades de gênero, raça e classe, que “se reproduzem e co-produzem mutuamente” (:94). 

Outras autoras06, no entanto, embora compartilhando muitas das críticas ao conceito 

de Crenshaw, consideram importante manter o termo pela atenção e relevância que o mesmo 

assumiu em contextos acadêmicos e políticos. Como afirma Nira Yuval-Davis, “it is so wide-

ly used that it evokes an intuitive understanding of  the subject matter discussed, in spite of  all 

the reservations” (Yuval-Davis 2011:157). O presente trabalho compartilha dessa premissa e 

06 A pesquisa realizada encontrou um número muito limitado de autores homens tratando do tema da intersecciona-
lidade, por isso se justifica o uso do substantivo feminino aqui.
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adota o conceito de interseccionalidade, embora de maneira distinta à definida por Crenshaw.

Faz-se necessário, portanto, algumas reflexões sobre o uso de categorias no emprego do con-

ceito de interseccionalidade. Como já mencionado, a origem do termo remonta ao objetivo de dar 

visibilidade a um grupo específico, as mulheres negras em processos judiciais nos Estados Unidos. 

A aplicação engessada do conceito em outros contextos, no entanto, corre o risco de negligenciar di-

ferentes processos de formação de diferenças, sem refletir como estas e suas intersecções só podem 

ser definidas e compreendidas em cada contexto específico. Como um exemplo, no contexto norte-

-americano, as categorias raciais são relativamente rígidas e estanques. No entanto, em países como 

o Brasil podem ser consideradas mais flexíveis e mutantes, estando relacionadas também à classe 

social de um indivíduo ou ao ambiente em que ele está inserido, ou ainda por fruto de mudanças 

nos processos de classificação racial oficiais e disputas ideológicas (Guimarães 2011; Sansone 1996).

É necessário ainda, dialogando com a crítica de Kergoat, esclarecer que categorias, além 

de seu caráter não-estanque e variável de acordo com o contexto, são conceitos relacionais. Usan-

do mais uma vez o exemplo da categorização racial, como explicitou Franz Fanon, o processo 

de classificação racial da população remonta ao contato entre colonizadores e colonizados, em 

que a categorização ‘negro’ é indispensável para a existência de sua negação, ‘branco’ (Phoenix 

2005:103). Um não existe sem o outro. Em contextos onde o marcador da diferença racial é a 

‘etnia’, esta também é definida em oposição a um padrão cultural hegemônico (Wade 2010:16)07. 

Nesse entendimento, categorizações são fruto de processos constantes de construção e 

disputa. O entrelaçamento ou intersecção de diferentes categorias afeta os dois polos da rela-

ção, porém algumas abordagens interseccionais, como a de Crenshaw, lançam luz somente so-

bre um dos lados afetados, ao definir grupos específicos e indivíduos como objeto de análise. 

Leslie McCall (2005) identifica abordagens definidas por ela como “intracategoriais” 

ou “intercategoriais”. As abordagens intracategoriais, embora diversas entre si, têm como ob-

jeto de análise indivíduos ou grupos específicos, e investiga como a localização desses grupos 

no cruzamento entre distintas categorias (por ex. raça, classe, gênero, sexualidade) afeta a for-

mação de identidades e experiências de vida. Valendo-se principalmente de metodologias et-

07 Como demonstra Wade, o conceito de etnia tem ainda um caráter espacializado, referindo-se à origem geográfica 
dos indivíduos. “People thus use location, or rather people’s putative origin in certain places, to talk about difference 
and sameness. ‘Where are you from?’ is thus the ‘ethnic question’ par excellence. Of  course, not all objective differences 
in location are important in terms of  people’s perceptions of  cultural geography” Wade 2010:16
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nográficas e narrativas, esses estudos questionam a própria definição das categorias, enfatizan-

do as múltiplas formações dessas em distintos pontos de intersecção com outras categorias. 

Para tanto, tendem a focar em um dos lados da relação social, somente aquele que diz respei-

to ao indivíduo ou grupo em questão. “That is, the “multiple” in these intersectional analyses 

refers not to dimensions within categories but to dimensions across categories. Thus, an Arab 

American, middleclass, heterosexual woman is placed at the intersection of  multiple categories 

(race-ethnicity, class, gender, and sexual) but only reflects a single dimension of  each” (:1781).

Por outro lado, abordagens “intercategoriais“ têm como foco as desigualdades entre grupos 

de uma mesma categoria em sua intersecção com outras, não tanto questionando sua definição mas 

investigando os processos pelos quais essas desigualdades se mantém, reproduzem ou diminuem. 

Como afirma McCall, “the concern is with the nature of  the relationships among social groups 

and, importantly, how they are changing, rather than with the definition or representation of  such 

groups per se” (:1785). Embora ambas as abordagens reconheçam a existência de desigualdades en-

tre grupos, essa é, na abordagem intercategorial, não somente a premissa mas o objeto em questão.

O presente trabalho aproxima-se da abordagem intercategorial, na medida em que 

o tema do trabalho doméstico é analisado como campo de constituição e reprodução de desi-

gualdades de gênero, raça e classe. No entanto, a análise dessas desigualdades também leva em 

consideração, como já mencionado, o caráter não estanque de categorias. A interseccionalidade 

refere-se aqui ao caráter co-constitutivo dessas relações, ou seja, não é somente uma somatória 

de relações que se constituem separadamente. Ao invés, investiga-se como as formas de desi-

gualdades são transformadas no próprio processo de intersecção (Choo & Ferree 2010:133).
The “intersection of  gender and race” is not any number of  specific loca-
tions occupied by individuals or groups (such as Black women) but a pro-
cess through which “race” takes on multiple “gendered” meanings for partic-
ular women and men (and for those not neatly located in either of  those 
categories) depending on whether, how and by whom race-gender is seen as 
relevant for their sexuality, reproduction, political authority, employment 
or housing. These domains (and others) are to be understood as organiza-
tional fields in which multidimensional forms of  inequality are experienced, 
contested and reproduced in historically changing forms. (Ferree 2012:87)  

O processo de intersecção entre relações de gênero, raça e classe, portanto, só pode ser 

compreendido levando-se em consideração a constituição histórica de cada relação e as formas 

que cada uma assume em diferentes contextos a partir da interação com as outras classificações.
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Nesse sentido, o conceito de interseccionalidade pode ser complementado, no sentido 

empregado aqui, pela idéia do “nó frouxo”, apresentada por Heleieth Saffioti. Para Saffioti, as 

relações de gênero, raça/etnia e classe social estão enlaçadas em um nó, porém “não se trata da 

figura de um nó gordio nem apertado, mas do nó frouxo, deixando mobilidade para cada uma de 

suas componentes. Não que cada uma dessas contradições atue livre e isoladamente. No nó, elas 

passam a apresentar uma dinâmica especial, própria do nó.” (Saffioti 2009:25) Assim, de acordo 

com as circunstâncias históricas, “cada uma das contradições integrantes do nó adquire relevos 

distintos. E essa motilidade é importante reter, a fim de não se tomar nada como fixo” (:26).

Ainda que Saffioti não empregue o termo “interseccionalidade”, sua metáfora é comple-

mentária ao conceito, por enfatizar o caráter sistêmico que a interação entre as três componen-

tes assume, e evidenciar o entrelaçamento como fruto de processos históricos. Para ela, o ex-

ercício analítico de se analisar cada componente separadamente não pode perder de vista que 

há uma estrutura que unifica essas dinâmicas. Assim, “o prejuízo científico e político não ad-

vém da separação para fins analíticos, mas sim, da ausência do caminho inverso: a síntese” (:26)08. 

A seguir, o trabalho doméstico será abordado como um campo de atividade imbuído em 

relações interseccionais de gênero, raça e classe. Espera-se identificar de que forma o entrelaça-

mento entre as três relações condiciona a realização de tarefas domésticas e a composição da 

profissão, e como alterações em uma dessas relações afetam a constituição de todas as outras. 

2.3. Trabalho doméstico: Intersecções de raça, classe e gênero

Embora a literatura sobre o tema seja historicamente dividida entre trabalho domés-

tico remunerado e não-remunerado, é fundamental estabelecer o elo entre as duas formas 

para a compreensão das complexidades que moldam o campo (Brites 2013; Romero 1992).

A atribuição de tarefas domésticas às mulheres está na base da construção 

das relações de gênero, entendidas amplamente como “a organização social das rela-

ções entre os sexos” (Scott 1996:266). A associação de papéis sociais com o sexo bioló-

08 A contribuição de Saffioti também é importante por explicitar que, embora os debates dos chamados “estudos 
interseccionais” tenham se dado predominantemente nos países anglófonos e na Europa ocidental, há também uma 
produção teórica frutífera na América Latina.
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gico tem como premissa a responsabilização de mulheres por todo o trabalho de reprodu-

ção doméstica, visto como intrínseco à natureza feminina (Hirata & Kergoat 2007:597). 

A divisão do trabalho a partir de papéis sociais sexuados foi defininda por sociólogas fran-

cesas como “divisão sexual do trabalho”. Essa divisão “é um fator prioritário para a sobrevivência 

da relação social entre os sexos” (:599) e modulada histórica e socialmente. Segundo Kergoat e 

Hirata, a divisão atua sob dois princípios: o de separação – existem trabalhos de homens e traba-

lhos de mulheres – e de hierarquia – o trabalho masculino “vale mais” do que o trabalho feminino. 

Esses princípios organizativos atuam no ambiente doméstico e no mercado de trabalho (:603).

Nos lares, a realização do trabalho doméstico por mulheres beneficia homens di-

reta e indiretamente – direta por contribuir menos na realização de tarefas, enquanto des-

frutando dos serviços realizados por esposas, mães ou empregadas; indiretamente, por, 

libertos das tarefas domésticas, poderem concentrar-se no trabalho remunerado e nos es-

tudos, alcançando primazia nessas áreas (Glenn 1992:2). Hartmann vai além, afirmando: 
“the rather small, selective and unresponsive contribution of  the husband to 
housework raises the suspicion that the husband may be a net drain on the 
family’s resources of  housework time – that is, husbands may require more 
household work than they contribute” (Hartmann apud Romero 1992:20). 

Dessa forma, a divisão sexual do trabalho nos lares interage com a divi-

são no mercado de trabalho e o reforça, limitando a inserção e dedicação de mulhe-

res em empregos remunerados e sustentando a excelência do emprego masculino. 

No mercado de trabalho, profissões consideradas ‘feminizadas’ por sua relação com 

a “natureza feminina”, como cozinheiras, cuidadoras, faxineiras, enfermeiras, são desvalo-

rizadas monetária e/ou socialmente. A sobrerrepresentação de mulheres em situações pre-

cárias de emprego levou alguns autores a abordar “feminização” como um processo ge-

ral de desvalorização do trabalho, chamando atenção para “the cultural predictions of  work 

historically delivered by feminized subjects as “inferior”” (Gutiérrez-Rodríguez 2014a:46). 

As tensões das relações de gênero com relação à divisão de tarefas no ambiente doméstico in-

teragem com contradições de raça e classe com a externalização das tarefas e contratação de empre-

gadas domésticas, em sua maioria negras/latinas/imigrantes. Essa contratação sustenta a inserção 

de contingentes femininos no mercado de trabalho em duas frentes: de um lado, mulheres libertas de 

‘suas’ responsabilidades domésticas podem se dedicar aos estudos e ao trabalho remunerado, con-
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quistando áreas antes predominantemente masculinas; de outro, mulheres que encontram no traba-

lho doméstico sua única opção de sobrevivência – muitas vezes ainda na infância –, porém sem que 

este acompanhe o reconhecimento social e econômico que os empregos na outra frente representam. 

Hildete Pereira de Melo (1998) e Milkman, Reese e Roth (1998) demonstram, 

para os casos do Brasil e dos Estados Unidos, respectivamente, como esses dois proces-

sos são interligados: em períodos de maior inserção de mulheres no mercado de trabalho 

formal e profissões de nível superior, aumenta também o número absoluto de trabalhado-

ras domésticas, essas em sua maioria em relações informais de emprego (Melo 1998:326).

Dessa forma, a diminuição das desigualdades de gênero internas à classe de empregadores 

em termos de salário e uso do tempo está relacionada ao aumento das desigualdades entre mulhe-

res de diferentes classes sociais, empregadas e empregadoras. Como explicita Nadasen (2012), os 

interesses contraditórios dos dois grupos de mulheres podem ser encontrados em declarações de 

feministas que, enquanto reivindicando uma maior participação feminina no mercado de trabalho, 

contribuem para a desvalorização social do serviço doméstico. Em um artigo clássico, afirmaria 

Betty Friedan: “Vacuuming the living room floor – with or without makeup – is not work that takes 

enough thought or energy to challenge any woman’s full capacity” (Friedan apud Nadasen 2012:83). 

A contratação de uma empregada doméstica serve também para reforçar o sentimen-

to de superioridade racial e de classe social de empregadoras (Romero 1992: 28). Ao se liber-

tar do fardo das tarefas domésticas, “the female employers succeed in escaping the cultur-

al inscription associated with domestic work as devalued labor. (…) In employing another 

woman to do the domestic work the disanimating feelings related to domestic work are shift-

ed from the female employer to the domestic worker” (Gutiérrez-Rodríguez 2014a: 48).

Do outro lado, mulheres contratadas como empregadas domésticas não se vêem li-

vres de ‘suas’ responsabilidades domésticas. Diferentemente de suas empregadoras, sua remu-

neração não permite a externalização de tarefas e a dedicação a outras atividades. Como rela-

ta Ávila em um estudo no Brasil, o trabalho é realizado por empregadas domésticas em caráter 

intermitente, uma vez em que o realizam também em suas próprias residências, ou em jorna-

das extensivas e ininterruptas no caso de trabalhadoras que vivem no local de trabalho (Ávi-

la, 2009:365). Este caráter intermitente do trabalho é um dos principais fatores a prejudicar 
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os estudos e a possível migração para outras áreas de atuação (idem: 366; Romero 1992:18). 

Apesar da baixa remuneração, muitas trabalhadoras domésticas são a princi-

pal fonte de renda de suas famílias. Dessa forma, o campo do trabalho doméstico re-

munerado contribui também à desigualdade de renda entre classes na medida em que:
Today, many married (or cohabiting) professional/manageri-
al men and women pool their incomes; at the other pole of  distribu-
tion, it is increasingly common for households to be supported sole-
ly by a poorly paid female single parent. (Milkman, Reese & Roth 1998:485)

Estudos sobre trabalho doméstico remunerado em diferentes países indicam para o caráter 

racializado deste, realizado predominantemente por mulheres negras ou de minorias étnicas. De 

maneira similar às relações de gênero, pode-se afirmar que a formação do campo do trabalho 

doméstico na América Latina é imbricada com a organização social a partir da classificação racial.

Como muitos autores já demonstraram, o conceito de raça é atualmente aceito nas 

ciências humanas como construção social e fruto de idéias e discursos, sem respaldo em dife-

renças genéticas que permitam classificar grupos em diferentes raças humanas (Guimarães 

2003:96). A formação desse discurso remonta ao período histórico de expansão colonialis-

ta européia, em que o contato de colonizadores com outros povos embasa a associação de di-

ferenças fenotípicas à capacidade de evolução das civilizações (Costa 2006; Wade 2010).
In fact, only certain phenotypical variations make racial categories and 
the ones that count have emerged through history. This means that rac-
es, racial categories and racial ideologies are not simply those that elabo-
rate social constructions on the basis of  phenotypical variation – or ideas 
about innate difference – but those that do so using the particular aspects 
of  phenotypical variation that were worked into vital signifiers of  differ-
ence during European colonial encounters with others. (Wade 2010:14)

A noção de raça como uma construção social não implica, no entanto, que ela não exista 

como forma concreta de distribuição de poder. Ainda segundo Wade, “people may behave as if  

races did exist and, as a result, races do exist as social categories of  great tenacity and power”(:13). 

Para Quijano (2000), a classificação racial da população a partir do encontro de coloni-

zadores europeus com outras culturas introduz uma nova forma de legitimação da dominação, 

pela divisão racial do trabalho. No processo de formação do capitalismo mundial, baseado no 

controle colonialista de recursos, raça e trabalho foram estruturalmente associados, definindo pa-

péis sociais e oportunidades de ocupação para além do período colonial (Quijano 2000:205)09.

09 Quijano considera, porém, a classificação racial como “el más eficaz y perdurable instrumento de dominación social 
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A divisão racial do trabalho, no contexto da colonização na América, materializava-se 

na escravidão negra e na servidão indígena, que, combinados à dominação patriarcal, definiam 

a associação de serviço doméstico à hierarquia racial e sexual. O padrão de dominação basea-

do na ideologia da superioridade racial continua exercendo um papel no continente no período 

pós-colonial, limitando oportunidades de emprego e ascensão social a negros e indígenas e rele-

gando a mulheres negras a realização do trabalho doméstico (Bernardino-Costa 2015:149–151).

A racialização do emprego doméstico na América levou Evelyn Nakano Glenn a cunhar 

o conceito de “divisão racial do trabalho reprodutivo” (Glenn 1992). Essa divisão, defende, “is 

key to the distinct exploitation of  women of  color and is a source of  both hierarchy and inter-

dependence among white women and women of  color. (:3)” Dessa forma, a relação de interde-

pendência que se estabelece entre mulheres negras e brancas através da realização do trabalho 

doméstico é fundamental para a compreensão do imbricamento das relações de gênero e raça.

Assim, os efeitos antagônicos para mulheres de diferentes classes sociais, anteriormente 

citados, devem ser compreendidos à luz da divisão racial do trabalho reprodutivo. A racialização 

do trabalho doméstico não tem efeitos diferenciados somente para mulheres de diferentes classes 

sociais, como também opõe interesses de mulheres negras e brancas (Browne & Misra 2003:491).  

A associação do trabalho doméstico com relações de servidão e escravidão levou autores 

a analisar a profissão como “obsolescência” e a anunciar seu desaparecimento próximo (Aubert 

1956; Coser 1973). Segundo esses autores, os traços de ‘pré-modernidade’ da profissão de tra-

balhadora doméstica a tornavam incompatível com relações modernas de trabalho. Alguns pa-

drões encontrados na ocupação, como sua associação com ascripções pessoais (por exemplo ra-

ciais e de status social), a natureza difusa das tarefas, o controle da vida privada dos empregados 

e o particularismo em detrimento do universalismo, desapareceriam num futuro próximo como 

consequência dos avanços tecnológicos e dos arranjos no mercado de trabalho (Coser 1973:39).  

No entanto, estudos sobre a reestruturação do trabalho global de cuidados de-

monstram como a ocupação não somente persiste como é reiterada como consequên-

cia de processos contemporâneos no mercado de trabalho e na dinâmica do capita-

universal, pues de él pasó a depender inclusive otro igualmente universal, pero más antiguo, el inter-sexual o de género” 
(Quijano 2000:203). Como definido anteriormente, este trabalho não considera serem as classificações sociais como 
hierarquicamente posicionadas, e sim mutuamente constitutivas.
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lismo global (Colen 1995; Romero & Pérez 2016; Lutz & Palenga-Möllenbeck 2010). 

Nesses contextos, características identificadas por Coser como ‘pré-modernas’ são reforça-

das, negando a incompatibilidade da profissão com a modernização do mercado de trabalho.

Em países onde a ocupação havia declinado ao longo do século XX, principalmen-

te na Europa ocidental, transformações nos mecanismos de assistência estatal, envelheci-

mento da população e alterações no modelo familiar geram um aumento da demanda por 

trabalhos de cuidados10. A saída encontrada por muitas famílias para suprir essa demanda 

é a contratação de imigrantes, que se dispõem a maiores jornadas de trabalho – às vezes inin-

terruptas, nos casos em que a trabalhadora reside no local de trabalho – e a menores salários. 

Atualmente, o trabalho doméstico e de cuidados é a principal ocupação de mulheres imigran-

tes na União Européia, sendo a maioria destas imigrantes ilegais (Gutiérrez Rodríguez 2007:65). 

Essas mulheres migram por necessidades econômicas, e pela possibilidade de ganhar 

mais como trabalhadoras domésticas em outro país do que exercendo suas profissões, mui-

tas vezes qualificadas, nos países de origem (Colen 1995: 80). As políticas restritivas de imi-

gração geram uma diferenciação entre imigrantes legais e ilegais, ficando as segundas mais 

vulneráveis a abusos no ambiente de trabalho e totalmente sem proteção legal de direitos hu-

manos. Mesmo nos casos em que o trabalho é legalizado, o receio de expulsão do país causa 

uma dependência do contrato de emprego, levando muitas mulheres a aceitar condições de-

gradantes de trabalho (Lutz & Palenga-Möllenbeck 2010:424; Gutiérrez Rodríguez 2007:75). 

Segundo Gutiérrez Rodríguez (2007), a absorção de mão de obra imigrante no tra-

balho doméstico deve ser interpretada sob o processo de formação de desigualdades globais 

e das relações coloniais que moldam as lógicas do racismo em cada contexto específico. Des-

sa forma, também nesses contextos o trabalho doméstico assume um caráter racializado, porém 

este não se expressa, como na América Latina, no grande número de negras e indígenas, mas 

reflete as formas específicas de racismo na região. Embora diferenças fenotípicas ainda emba-

sem formas de discriminação, o racismo na Europa se expressa principalmente em ideias de di-

ferenças culturais intransponíveis, a partir de uma noção espacializada de etnia (Wade 2010:20).

10 Ainda que a principal demanda nesses contextos seja por tarefas relativas ao trabalho de cuidados, estas se con-
fundem na prática com o trabalho de limpeza, cozinha, e outras tarefas domésticas (Lutz & Palenga-Möllenbeck 
2010:420). Por isso neste trabalho não é feita a diferenciação entre trabalho de cuidados e trabalho doméstico geral.
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Assim, a estigmatização na imagem do “Outro” racializado justifica e reforça a submis-

são a condições precárias de emprego. A literatura sobre o tema indica como “employers often 

prefer to hire from a different race or ethnicity as domestic workers, because the status differen-

tial helps them negotiate the employment relationship in the intimate setting of  the household.” 

(Milkman, Reese & Roth 1998:494). Além disso, pesquisas baseadas em entrevistas encontraram 

em declarações de empregadores muitas referências à origem étnica das trabalhadoras, atribuin-

do a isso suas qualidades como cuidadoras ou defeitos como profissionais (Glenn 1992: 32). 

Fica explícito, assim, como a divisão racial do trabalho doméstico não é uma reali-

dade somente em países que passaram por experiências de colonização, mas também se mos-

tra presente nos processos atuais de reestruturação do trabalho doméstico transnacionalizado. 

Estudos focados na interação entre empregadores e empregados, baseados em entrevistas e 

observação, demonstram como essa combinação gera discriminação na experiência do emprego, por 

reforçar a naturalização de papéis e a superioridade de membros da família com relação à empregada. 

Por exemplo, Bernardino-Costa relata em seu estudo no Brasil muitos casos de discriminação racial 

sofridos por trabalhadoras por parte de suas empregadoras brancas (Bernardino-Costa 2015:152). 

Brites aponta como crianças compreendem e naturalizam desde cedo a desigualdade social e a 

distância proveniente desta no contato com empregadas domésticas no Brasil (Brites 2007:97–99). 

Romero (1992) registra também situações de discriminação, isolamento e humilhação sofridas por 

trabalhadoras domésticas latinas nos Estados Unidos por seu status diferencial de raça e classe.

A contratação de empregadas, embora possibilite a mulheres empregadoras a dedica-

ção a outros empregos, não implica em uma desresponsabilização total das mesmas no cuida-

do com a casa. Como muitas pesquisas relataram, as mulheres continuam responsáveis pelos 

afazeres domésticos mesmo com a contratação, seja na realização das tarefas excedentes, no 

cuidado com filhos ou idosos, ou no controle do trabalho no papel de empregadoras (Gutiér-

rez-Rodríguez 2014a:48; Kofes 2001:163–165). Joazé Bernardino-Costa afirma que “o em-

prego da trabalhadora doméstica introduz, em verdade, uma nova realidade na divisão se-

xual do trabalho, diferenciando as atividades mais agradáveis daquelas menos agradáveis. Em 

outras palavras, à trabalhadora doméstica compete sobretudo o trabalho que Hsiao-Hung 

Pai (2004) define como 3-D – dirty, dangerous and degrading. Entretanto, sua presença não signi-
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fica que a patroa esteja desobrigada das tarefas domésticas.” (Bernardino-Costa 2015:152–153)

Ainda segundo Bernardino-Costa, a interação entre mulheres empregadas e em-

pregadoras não gera solidariedade pela identificação de gênero, e sim hierarquias atraves-

sadas pelos eixos de raça e classe (:152). Outros autores, no entanto, enfatizam a du-

alidade da relação, frequentemente marcada por intimidade e amizade de um lado, 

hierarquia e poder de outro, numa relação que Goldstein denominou “ambiguidade afeti-

va” (Goldstein 2003) e Kofes como “mistura de compartilhamento e exclusão” (Kofes 2001:133). 

A proximidade da relação que se estabelece entre empregadoras e empregadas, no entanto, 

longe de amenizar desigualdades, pode reforçar o nível de exploração no emprego. O discurso de afe-

tividade e de “membro da família” serve para invisibilizar a carga de trabalho nas tarefas realizadas, de-

slocando-a para o âmbito do afeto e ocultando hierarquias, justificando a informalidade e a ausência de 

direitos trabalhistas. Como apontam Qayum e Ray em um estudo sobre trabalho doméstico na Índia:
What can be called the rhetoric of  love encompasses employer claims of  affection 
and familial relationships that bind servants and employers to each other. It is 
a complex discourse that both hides exploitation and makes it more bearable 
for some servants and, indeed, for some employers. (Qayum & Ray 2003:537)

Segundo os autores, a “retórica do amor” serve para que as empregadas se sintam compro-

metidas com o trabalho, mesmo quando as condições não são as mais favoráveis, e coagidas a não 

negar tarefas. Nos relatos ouvidos pelos autores, é feita uma analogia da relação afetiva estabelecida 

com as empregadoras com a relação materna, “she who loves you will also punish you” (idem:537). 

Observa-se portanto como a relação afetiva naturaliza hierarquias e aprofunda relações de poder.

Dessa forma, mecanismos de exploração no ambiente doméstico articulam-se com mecanis-

mos contemporâneos de hierarquização de raça e gênero no mercado de trabalho. Neste, questões 

estruturais como o acesso diferenciado à escolarização se somam a práticas de discriminação11, refor-

çando a divisão sexual e racial do trabalho. Mulheres negras e de minorias étnicas são assim impelidas 

ao serviço doméstico por necessidades econômicas, e sua permanência nele enquanto grupo repro-

duz essas desigualdades, uma vez que possuem menos acesso a mecanismos de ascensão social, como 

11 Este processo só pode ser descrito e analisado em contextos específicos. Por exemplo, Nadya Guimarães indica 
como, no setor industrial no Brasil, a diferença em níveis de escolarização contribui para a diminuição dos salários de 
homens negros em relação a homens brancos, enquanto mulheres brancas, possuindo as mesmas qualificações, ainda 
recebem salários menores, sendo essa diferença portanto somente explicável como fruto de discriminação. Para mu-
lheres negras, ambos os fatores contribuem, sendo elas assim receptoras dos menores salários e mais representadas em 
cargos baixos na hierarquia das empresas (Guimarães 2002).
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estudos e qualificação profissional, e estão submetidas a piores condições de trabalho e baixos salários. 

O caráter do emprego, realizado em ambiente privado, o mantém invisibilizado e às 

margens dos avanços institucionais de direitos humanos e trabalhistas. O alto nível de in-

formalidade e a defasagem na legislação na maioria dos países é outro elemento que con-

tribui para que o trabalho doméstico remunerado seja considerado o “polo precarizado” 

dos empregos femininos (Bruschini & Lombardi 2000). Como afirma Gutiérrez-Rodríguez, 
“The private household remains an employment sector that is precluded from 
standard labor regulations, which makes the household shaky ground when it 
comes to the protection of  worker’s rights” (Gutiérrez-Rodríguez 2014a:50) 

Na União Européia, famílias seguem sendo o maior nicho de emprego infor-

mal do mercado (Lutz & Palenga-Möllenbeck 2010:420). No Brasil, a média de trabalhado-

ras domésticas com contratos formais é de apenas 30%, sendo o índice de informali-

dade mais alto entre trabalhadoras negras que entre trabalhadoras brancas (IPEA 2015).

A proliferação de estudos focados na interação entre empregadores e empregadas provocou 

alguns autores a chamar atenção também à importância da dinâmica entre classes sociais na ocupação. 

Milkman, Reese e Roth (1998) realizaram uma pesquisa sobre trabalho doméstico nos Estados Uni-

dos a partir da observação de que a maioria dos estudos empíricos sobre o tema focava nas relações de 

gênero e raça, sem no entanto problematizar as desigualdades de classe implicadas. Cruzando dados 

dos censos das 100 maiores regiões metropolitanas do país em 1990, as autoras chegam à conclusão 

de que a relevância do trabalho doméstico em números absolutos e porcentagem da população femi-

nina ocupada está diretamente relacionada com o alto índice de desigualdade de renda de cada região. 
When the gap incomes between rich and poor is large, the relative cost to the rich 
of  domestic help is correspondingly small. A wide disparity between rich and poor 
also helps produce a ready supply of  domestic laborers, since the greater the extent 
of  inequality in a local labor market, the fewer the opportunities for disadvantaged 
workers like immigrants and women of  color to find desirable jobs. Thus, the 
greater the level of  inequality between classes, the greater the extent of  employ-
ment in paid domestic labor to be expected. (Milkman, Reese & Roth 1998:496)

Para Márcio Pochmann, a correlação é decorrente da própria natureza do trabalho, em que 

“salário remunera salário”. Ou seja, o valor referente ao pagamento de uma trabalhadora doméstica 

não é gerado como resultado de seu trabalho e “sua particularidade reside no fato de haver uma con-

centração tão alta de renda e uma desigualdade suficientemente grande para que o salário ou a ren-

da auferido por uma família consiga ser a fonte de sustento de tantas outras.” (Pochmann 2012:47)

No entanto, como ficou explícito, a contratação de empregadas domésticas é jus-
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tamente o que possibilita a dedicação de empregadores aos seus trabalhos remunera-

dos fora de casa. Embora o trabalho doméstico não gere diretamente um valor exce-

dente, sua realização é condição para o salário ganho por profissionais em outras áreas. 

Em suma, a contratação de empregadas domésticas interliga relações ra-

ciais, de gênero e classe, sem que um possa se sobrepôr ou ser compreendido sem o ou-

tro. É somente na intersecção entre essas relações que se pode compreender a complexidade 

do campo do trabalho doméstico. Embora para fins analíticos se possam separar as 

categorias, deve-se ter em conta que alterações em uma relação afetam todas as outras. 

Estudos sobre desigualdades referem-se comumente a desigualdades de gênero como sen-

do mais ‘maleáveis’ ou menos persistentes que desigualdades raciais (Reygadas 2004; Santos 2005, 

Santos 2008). No entanto, como fica nítido em análise interseccional do trabalho doméstico, maior 

igualdade de gênero é sustentada por desigualdade racial e de classe, através da exploração do trabalho 

precarizado de empregadas domésticas negras/latinas/imigrantes, que permite a homens e mulheres 

de classe média uma maior dedicação a seus trabalhos remunerados e um melhor padrão de vida. As 

tensões da divisão sexual do trabalho nos lares são deslocadas para o mercado de trabalho racializado, 

reproduzindo hierarquias de raça, classe e gênero. No ambiente doméstico, essa externalização de 

tarefas reforça privilégios, na medida em que amortiza tensões decorrentes da não divisão de tarefas 

entre homens e mulheres e submete trabalhadoras domésticas a condições precárias de emprego. 

O estudo do campo do trabalho doméstico demonstra, portanto, que essas desigualdades não 

diminuem ou desaparecem, elas se deslocam ou alternam. Assim, a análise interseccional também 

permite examinar a persistência do trabalho doméstico como constitutiva da atual subordinação de 

gênero, raça e classe, e não somente como obsolescência ou persistência de resquícios escravagistas.



27

Tanaka

3. O trabalho doméstico no Brasil

A partir do exposto no capítulo anterior, este capítulo visa a análise do tra-

balho doméstico no contexto brasileiro. Para tanto, será feita inicialmente 

uma digressão histórica ao período escravista. A formação do campo do trabalho domésti-

co no país remonta à realização do trabalho por escravos e a decorrente associação com a ne-

gritude, vinculada à naturalização do trabalho doméstico como essencialmente feminino.

Busca-se identificar, na primeira parte do capítulo, como eram as relações de trabalho do-

méstico no século XIX, e como a lenta transição ao trabalho livre deixou marcas nas relações de tra-

balho e nas características da mão de obra doméstica. Argumenta-se assim que o campo do trabalho 

doméstico exerceu um papel histórico importante na definição de classificações antagônicas de raça, 

classe e gênero, ao passo que foi incorporado na estrutura social emergente no período pós abolição.

Na sequência, serão expostos alguns dados recentes sobre o trabalho doméstico, visando a 

caracterização atual do campo. 

Por fim, apresenta-se o contexto da Emenda Constuticional 72, à luz de sua importância na 

evolução de direitos para trabalhadoras domésticas. 

3.1. O período escravista

A professora alemã Ina von Binzer, lecionando no Brasil no século XIX, relata seu es-

panto ao deparar-se com a realização do trabalho realizado exclusivamente por escravos:
Neste país, os pretos representam o papel principal; acho que no fundo, são 
mais senhores do que escravos dos brasileiros. Todo trabalho é realizado pe-
los pretos, toda a riqueza é adquirida por mãos negras, porque o brasileiro 
não trabalha, e quanto é pobre prefere viver como parasita em casa dos pa-
rentes e de amigos ricos, em vez de procurar ocupação honesta.Todo o ser-
viço doméstico é feito por pretos: é um cocheiro preto quem nos conduz, 
uma preta quem nos serve, junto ao fogão o cozinheiro é preto e a escra-
va amamenta a criança branca; gostaria de saber o que fará essa gente, quan-
do for decretada a completa emancipação dos escravos. (Binzer 1980:34)
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Fica nítida, nessa passagem, a associação do trabalho com a negritude, bem como o desprezo 

pelo trabalho manual por parte da população branca livre. A realização extensa e difusa do trabalho 

por escravos faz com que definir o trabalho doméstico no período não seja uma tarefa simples. A 

diversidade entre regiões com atividades econômicas diferentes, bem como a negligência com a qual 

o tema é tratado no universo de estudos sobre a escravidão, geram diferentes interpretações. Um 

exemplo pode ser visto na definição de Clóvis Moura, em seu Dicionário da Escravidão Negra no Brasil:
Escravo doméstico. Aquele que trabalhava na casa-grande com o pró-
prio senhor e sua família e que, portanto, não tinha acesso a dinheiro. Se-
gundo as estimativas confiáveis de Herbert S. Klein, não passavam de 
três a quatro por cento do total da massa escrava no Brasil. (Moura 2004)

Como ficará explícito nas próximas páginas, a definição de Moura é limitada e não contempla os 

múltiplos aspectos dessa ocupação. Para uma melhor definição, é necessário primeiro diferenciar entre 

o trabalho realizado por escravos nas áreas rurais, onde as grandes propriedades com muitos escravos 

eram maioria, e nos crescentes centros urbanos do país, onde a propriedade de escravos era mais difusa. 

No contexto rural, a ocupação de escravos dependia do tamanho da propriedade. Peque-

nos proprietários de escravos empregavam cativos em todas as tarefas, independentemente de 

seu gênero ou habilidades (Mott 1988:20-21). Em grandes propriedades com muitos escravos, 

como o modelo clássico descrito por Gilberto Freyre em Casa Grande e Senzala, era mais comum 

que cada escravo tivesse tarefas específicas e especializadas. O trabalho doméstico era realizado 

então majoritariamente por mulheres, que tinham suas funções definidas por critérios de idade, 

cor, habilidades e aparência (Mott 1988:22). As tarefas podiam ser muito específicas e considera-

vam habilidades como cozinhar com o forno ou fogão, lavar roupas, passar e engomar, alimentar 

as crianças, limpar, costurar. Elas eram dispensadas do trabalho nas lavouras e se dedicavam à 

manutenção da casa e ao bem-estar da família dos senhores. (Dias 2002: 375; Freyre 2003:567). 

Na hierarquia dos escravos rurais, aqueles realizando trabalho doméstico eram considerados 

“privilegiados”, ou uma “categoria especial” (Gorender 1978), comumente recebiam “melhor assis-

tência moral e religiosa”, melhor alimentação e vestimentas (Freyre 2003:539). No entanto, essa defi-

nição de privilégio é questionável. Mulheres trabalhando nas casas grandes como escravas domésticas 

também eram mais vulneráveis a abusos sexuais por parte dos senhores, eram mais rigidamente con-

troladas, tinham menos oportunidades de estabelecer contatos fora da família dos senhores, e lidavam 

mais de perto com os caprichos e humores de seus proprietários (Mott 1988: 22; Giacomini 1988).
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Um bom exemplo dos aspectos ambíguos dos privilégios para escravas domésticas pode ser 

observado na função de ama de leite. Na literatura, a ama de leite é considerada a posição mais pro-

tegida e privilegiada na hierarquia escrava, devido à sua proximidade com a família e sua importân-

cia na criação dos filhos. Sua imagem foi até mesmo romantizada como símbolo da pacífica relação 

interracial nos lares brasileiros (Freyre 2003). De fato, a saúde das amas de leite era uma preocupa-

ção direta para as famílias dos senhores, diferente de outros escravos, especialmente no contexto 

do Brasil do século XIX, onde cuidados de saúde e higiene estavam adquirindo importância. No 

entanto, a amamentação de bebês para as famílias brancas significava muitas vezes a separação dos 

próprios filhos. Em anúncios de jornais, escravas recém-paridas eram anunciadas sem suas crianças. 
Para que a escrava se transformasse em mãe-preta da criança branca, foi-lhe blo-
queada a possibilidade de ser mãe de seu filho preto. A proliferação de nhonhôs 
implicava o abandono e a morte de moleques. Dessa forma, ao incorporar a negra 
ao ciclo reprodutivo da família branca, a escravidão reafirmava a impossibilidade 
para os escravos de constituírem seu próprio espaço reprodutivo. (Giacomini 1988) 

A separação dos filhos e a negação dos direitos reprodutivos dessas mul-

heres demonstram como o trabalho de escravas carregavam aspectos contraditórios de 

proteção e privilégio e formas específicas de opressão associadas à feminilidade negra.

Nos centros urbanos do país, a divisão de tarefas entre escravos é menos nítida. Ol-

iveira (1988) indica que o trabalho escravo nas cidades foi tradicionalmente classificado 

como “doméstico” ou “serviços”. Essa distinção, no entanto, não era nítida na prática, uma 

vez que escravos domésticos eram não raramente alugados para outros fins ou submeti-

dos ao trabalho fora das casas. Atividades financeiramente produtivas eram realizadas por es-

ses cativos juntamente com deveres de cuidado e de manutenção da casa (idem, p. 11-12; 

Mattoso apud Klein/Luna 2010: 127). O escravo doméstico podia então representar uma im-

portante fonte de renda para o senhor, às vezes a única. Ter um escravo exclusivamente para 

a manutenção da casa, que não gerava renda, era um luxo somente para os mais abastados. 
O escravo que só realizava serviço no âmbito da família de seu propri-
etário (...) destinava-se a executar tarefas economicamente não produti-
vas e que comportavam uma certa especialização, responsável pela fixação 
de limites de distinção de status entre os escravos de uma mesma casa. Es-
tes limites iam da execução de serviços pessoais para os senhores (mucam-
as, pajens, amas-de-leite, amas-secas), passando pelos serviços gerais da casa 
(copa, cozinha, lavanderia, costura), chegando até às tarefas mais penosas e 
degradantes (aguadeiros, despejadores de dejectos, etc.). (Oliveira 1988:13)

Essa diversidade de tarefas gerava muitas vezes uma diferenciação entre os escravos 
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domésticos, como entre aqueles que trabalhavam “portas adentro” ou “portas afora” (Graham 

1988; Carvalho 2003). As atividades portas adentro consistiam em cozinhar, limpar, realizar todas 

as tarefas de manutenção da casa e de cuidados, também de costureiras particulares e amas de 

leite. O trabalho realizado portas afora referia-se àquelas tarefas descritas na citação acima como 

degradantes e incluía “laundresses, water-carriers, and those who shopped at the market or bought 

from local vendors” (Graham 1988:36). Essa divisão de trabalho estabelecia uma hierarquia en-

tre os criados, e aqueles que realizavam as tarefas externas eram “assumed to be older, tougher, 

more experienced, and especially sexually experienced and hence less vulnerable” (idem, p. 31). 

O espaço público era considerado perigoso e representava riscos de assaltos, assédio e desordem, 

e portanto não era um espaço adequado para mulheres de acordo com os códigos morais do 

século XIX (Carvalho 2003:47). Por essa razão, escravas mantidas “portas adentro” eram con-

sideradas mais valiosas. Novamente nota-se a ambiguidade do que proteção e privilégio signifi-

cavam, uma vez que sobre essas escravas domésticas internas pairava um alto grau de vigilância e 

controle, prejudicando a individualidade e a vida privada (Carvalho 2003:48; Karasch 1987:209).

Essa imagem degradante do espaço público no século XIX está relacionada a outro papel 

importante das criadas domésticas, como acompanhantes. Mulheres brancas somente saíam às ruas 

quando acompanhadas de escravos para protegê-las, mesmo que essa proteção fosse meramente 

moral. Há também registros de mulheres adultas brancas acompanhadas de criados crianças, de onde 

infere-se que a proteção representava principalmente o status social de estar acompanhadas por um 

escravo em espaço público, do que de fato proteção em caso de violência ou assalto (:210). Dessa 

forma, também a imagem moral da feminilidade branca esteve associada ao convívio com escravos.

Embora haja registros de homens trabalhando como escravos domésticos, as mulheres 

eram maioria também nos contextos urbanos. As formas específicas de opressão sobre cativas, 

como os abusos sexuais, também eram parte da realidade de escravas domésticas urbanas. Viajantes 

estrangeiros relatavam o envolvimento sexual/afetivo entre escravas domésticas e seus senhores, 

levando Carvalho a identificar prostituição e trabalho doméstico no Recife do século XIX como 

separados por uma linha tênue (Carvalho 2003:73). Mary Karasch também registra o elo entre pros-

tituição e trabalho doméstico no Rio de Janeiro12. Nesse sentido, também a castidade de mulheres 

12 “While some slave women willingly engaged in prostitution to earn extra money, there were owners who actually 
forced their attractive slave women into prostitution, solicited business for them, or compelled them to work the streets 
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brancas foi, em certa medida, sustentada pela prostituição de mulheres negras (Saffioti 1976:169–170). 

Inegável sobre a relação, e um consenso entre historiadores, é a proximidade 

e intimidade que decorria dessa relação doméstica entre senhores e escravas. O conta-

to cotidiano, os cuidados e espaço compartilhado geraram uma relação que Sandra Lau-

derdale Graham classificou como uma troca de proteção e obediência (Graham 1988). 
Despite the firmly fixed inequalities, a shared domesticity imposed its inevita-
ble intimacies. Servants and masters had to live in one another’s constant pres-
ence, repeating in daily routine the countless and complex exchanges that con-
nected them. (…) Familiarity and its necessary accommodations threatened to 
erode the carefully defined differences of  their relationship. (Graham 1988: 4)

Na sociedade brasileira, ter um escravo era considerado um sinal de status, e ter alguém para 

realizar as tarefas domésticas era um dos traços distintivos de uma casa (Karasch 1987:209). Os dife-

rentes aspectos levantados geram dúvidas, portanto, de que a importância dos escravos domésticos 

no total da população escrava não fosse maior que 3%, como afirmado no Dicionário de Moura.

Como já foi mencionado, é difícil fazer afirmações gerais sobre o uso do trabalho es-

cravo em um contexto tão diversificado como o Brasil do século XIX. Além da falta de 

números oficiais e da precariedade dos dados censitários da época, também enfrenta-se difer-

entes interpretações de investigadores. No entanto, para se ter uma idéia da relevância de es-

cravos domésticos, pode-se considerar três regiões com diferentes estruturas econômicas.

O Rio de Janeiro era a capital do império e a região mais urbanizada do país no sécu-

lo XIX. A cidade concentrava as atividades políticas e a vida cultural, sendo uma importante 

referência para a elite brasileira. O serviço doméstico era a ocupação de 65% das mulheres, e de 

87% das escravas domésticas em 1872 (Graham 1988). Minas Gerais, uma vez a mais importante 

zona mineradora do século anterior, tinha no século XIX a agricultura de subsistência como sua 

principal atividade econômica, junto com pequenas manufaturas de tecidos, artesanato e algu-

mas grandes fábricas têxteis (Libby 1988:14; Furtado 2007:134). Klein e Luna afirmam que, na 

região, “quase um quarto de todas as escravas adultas se ocupassem de serviços não domésti-

cos” (Klein & Luna 2010:114). Em Recife, uma cidade passando por um processo de expansão 

urbana e crescente atividade comercial, outro trabalho analisou quase 300 inventários de propri-

etários que declararam ter 1 a 5 escravos. Desses inventários, quase metade dos escravos declara-

on an ao ganho basis.(…) Young mulata slave women whom their owners advertised in the newspapers for household 
work in a single gentleman’s home might also have to serve as mistresses.” (Karasch 1987: 207)
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dos pelos proprietários eram ocupados em serviço doméstico (Nunes Neto, apud Lima 2009: 6).

Esses números são ilustrativos e explicitam a importância que o serviço doméstico tinha 

para o uso total da mão de obra escrava, mesmo em diferentes regiões. Embora os números re-

flitam a já mencionada definição ampla do que era considerado “trabalho doméstico”, eles são 

significativos e representam a grande participação de cativos na rotina cotidiana e vida domésti-

ca ao redor do país e na estruturação deste trabalho baseado em hierarquias de raça e gênero.

3.2. Escravos e trabalhadores domésticos livres

A segunda metade do século XIX correspondeu ao lento processo de colapso do sistema 

escravista. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão formal e legal, e desde o início 

do século a instituição vinha perdendo sua legitimidade. O Brasil do século XIX era uma sociedade 

em transformação, onde as ideias iluministas estavam ganhando aderência entre a elite intelectual, 

e confrontando as bases do contexto local oligárquico e baseado no trabalho escravo. A elite estava 

enfrentando uma dicotomia: enquanto defendia a liberdade como direito universal dos seres hu-

manos, também via na manutenção da escravidão a defesa do direito à propriedade privada (Costa 

2008; Chalhoub 2011a). O interesse dos proprietários de escravos arrastou a decisão de abolir a es-

cravidão até 1888, deixando consequências para a população escrava e para as relações de trabalho.

A especificidade do sistema escravista brasileiro permitiu que muitos cativos alcançassem 

a liberdade enquanto a escravidão ainda era legal, em uma proporção maior que em outros paí-

ses13. Esta situação específica criou o que Sidney Chalhoub denominou precariedade estrutural da 

liberdade no Brasil do século XIX (Chalhoub 2011b), na qual negros libertos, africanos e bra-

sileiros, enfrentavam condições precárias e inseguras de liberdade. As restrições sobre os direi-

tos políticos de ex-escravos e negros livres e seu acesso limitado a direitos civis fundamentais 

criaram uma divisão mal definida entre livres e escravos. Entre as restrições mencionadas por 

Chalhoub, estão o acesso limitado à escolarização e alfabetização, ao direito ao voto e à ocu-

pação de cargos na burocracia estatal. A liberdade precária também limitava sua mobilidade e 

13 No censo de 1872, o primeiro no Brasil, o país tinha 9.939.478 habitantes, dos quais 8.419.672 eram livres (84.7 %) 
e 1.510.806 escravos (15.2 %). Da população livre, 4.245.438 eram pardos e 3.787.289 eram brancos (Chalhoub 2011b: 
406; Hasenbalg 2005:148) 
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não raramente os empurrava novamente à condição de cativos, por meio de captura ilegal ou 

perseguição da polícia sob suspeita de serem escravos fugidos (Chalhoub 2011b: 406, 413-316). 

Além disso, a alforria era, até 1871, somente possível pelas mãos dos senhores. An-

tes que a Lei do Ventre Livre legalizasse a compra financeira da carta de alforria, a aquisição 

do status de liberto era totalmente dependente do senhor, que comumente impunha condições 

para seu ato. As condições implicavam lealdade e frequentemente mais anos de serviço, algu-

mas vezes até a morte da pessoa que concedia a alforria ou seu cônjuge (Dias 2012:377; Cha-

lhoub 2011a:137). Também era um direito do ex-senhor revogar a liberdade, alegando ingrati-

dão da parte do ex-escravo (Chalhoub 2011b). O procedimento de alforria, ao lado de outras 

limitações aos direitos civis de ex escravos e africanos livres contribuíram para o tratamen-

to diferenciado conferido à população negra e ao não-cumprimento de sua condição de livres.

Esses aspectos da divisão tênue entre livre e cativo são relevantes aqui porque afetavam 

diretamente as relações de trabalho doméstico. Embora não fosse uma exclusividade de escra-

vos domésticos, a alforria concedida pelos senhores comumente mencionava a “gratidão pelos 

serviços prestados” e outros traços de intimidade e proximidade, levando a acreditar que era 

especialmente comum entre esses cativos. Os muitos casos citados por Chalhoub e Hebe Ma-

ttos (2013) – duas das principais referências no tema da liberdade no sistema escravista brasi-

leiro – mencionam sistematicamente o cumprimento de serviços pessoais e de cuidados para a 

alforria condicional. Graham também enumera diversos casos de alforria condicional para escra-

vos domésticos no Rio de Janeiro (Graham 1988), e Karasch afirma que “owners quite selec-

tively freed those who provided household and familial services” (Karasch 1987). Além disso, o 

grande número de mulheres no total da população liberta (Dias 2012; Klein & Luna 2010; Ka-

rasch 1987) também leva a crer que a alforria era comum entre escravos domésticos, uma vez 

que o serviço doméstico era, como visto, uma das principais ocupações de escravas mulheres.

Até que ponto, então, a divisão borrada entre livre e escravizado alte-

rou as relações entre senhores e escravos quando a condição legal do criado mudava?

Para responder a essa questão, deve-se considerar que o Brasil do século XIX não representa-

va muitas oportunidades para a população liberta. Como Chalhoub explicitou, as condições para os 

ex-escravos eram precárias e os empurrava a condições de extrema pobreza, quando não em re-escra-
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vização ilegal. A mudança no status legal de trabalhadores negros não foi acompanhada de política de 

incorporação dos mesmos no mercado de trabalho, o que poderia representar chances para os ex-es-

cravos de encontrar trabalho em diferentes atividades econômicas. Isso era especialmente verdade 

para as mulheres, que tinham possibilidades econômicas muito limitadas no mercado de trabalho livre.  
Isto porque o mercado de trabalho, na medida em que crescia o número de 
alforrias, na segunda metade do século XIX, tendia naturalmente a colo-
car as mulheres em condições desvantajosas de concorrência pelas ocupações 
livres e consequentemente a desvalorizar o preço do seu trabalho. Este fato 
era constatado dentro dos próprios limites da instituição escravista, onde o 
preço da mulher escrava era inferior ao do escravo, mesmo quando esta real-
izava trabalhos considerados como masculinos. A escrava era duplamente av-
iltada: como mão-de-obra e como mulher. A alforria não modificava sub-
stancialmente esta situação. No mercado de trabalho livre, a mão-de-obra 
feminina continuava a valer menos do que a masculina. (Oliveira 1988:42-43)   

Por essas razões, era comum que escravas continuassem trabalhando como emprega-

das domésticas para os mesmos senhores. Mesmo se não fossem obrigadas pela alforria condi-

cional a permanecer na mesma função, a falta de oportunidades no mercado de trabalho, so-

mada à pouca qualificação, as prendia ao mesmo trabalho. A permanência ao lado de antigos 

senhores, muitas vezes em troca de ínfimos salários ou somente comida, abrigo e vestimenta, 

era um tipo de estratégia de sobrevivência no ambiente hostil para mulheres negras livres.
Since so many freedpersons were women, many continued to work as servants 
for their previous owners and to maintain old patterns of  dependency. (…) 
By continuing dependent relationships with her former owner, a freedwom-
an seldom experienced a change in her living conditions and personal securi-
ty, since her formal owner would serve as her protector. (Karasch 1987: 363)

A proteção oferecida a antigas cativas e criadas domésticas também tinha seus as-

pectos ambíguos. A proteção dos perigos das ruas e da pobreza extrema também repre-

sentava a continuidade de condições degradantes de trabalho, opressão e controle no am-

biente privado. A situação concreta para essas mulheres, portanto, e suas relações com seus 

ex-senhores, mudou muito pouco com a mudança de status legal. Sandra Lauderdale Gra-

ham, descrevendo as relações de trabalho doméstico no Rio de Janeiro do século XIX, 

nota mais semelhanças que diferenças entre trabalhadoras domésticas livres e escravizadas:
To the extent that servants worked and lived under similar conditions, there 
might be little by which to distinguish free women from slaves: any servant 
might experience long hours of  exhausting labor, damp quarters, inadequate 
diet, or the illnesses that generally characterized the life of  the working poor. 
The study of  Brazilian servant women demonstrates that the situations of  par-
ticular women confound the simple categories of  slave or free. (Graham 1988:7)

O censo de 1872 apontou que 33% das mulheres com profissões registradas eram tra-
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balhadoras domésticas (Saffioti 1976:238), das quais 83% eram livres (Samara apud. Brus-

chini & Lombardi 2000:70). Essa tendência é observada por Graham no Rio de Janeiro:
From the 1860s domestic work became less and less the province of  slaves. Free 
Brazilian and immigrant women and former slaves combined with the remaining 
slaves to supply the demand for servants, so that already by 1872 free women account-
ed for nearly two-thirds of  female domestics in Rio de Janeiro. (Graham 1988:8)

Observa-se então que por quase três décadas antes da abolição ambas as forças de trabalho 

livre e escrava estavam presentes no serviço doméstico no Rio de Janeiro. De acordo com Carval-

ho, no Recife essa tendência era observada desde a década de 1840 (Carvalho 2003:45). O trabalho 

doméstico, portanto, era o locus de emprego para muitas trabalhadoras livres, especialmente na 

segunda metade do século XIX. Como visto, muitas delas eram escravas libertas que continuavam 

trabalhando nas mesmas casas. Mas outro grupo também estava encontrando no serviço domésti-

co uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho livre: as imigrantes estrangeiras brancas.

Desde o declínio do tráfico de escravos africanos nos anos 1850, devido à pressão 

britânica, mais imigrantes estavam chegando ao país, especialmente da Europa. O au-

mento da demanda por força de trabalho nas lavouras de café no Sudeste do país es-

tava atraindo muitos estrangeiros e afetando as migrações internas, com um grande fluxo 

de escravos saindo do Nordeste para essas lavouras. No entanto, mais do que as razões 

econômicas, a implementação da mão de obra imigrante foi baseada no racismo das elites 

e sua crença na superioridade branca (Azevedo p. 147; Andrews 1996: 485; Matos 2002: 122).

A inserção de mulheres imigrantes no mercado de trabalho como empregadas domésti-

cas precisa ser entendida portanto não somente sob a lente do processo de diminuição do tráf-

ico e do declínio do sistema escravista. Essa inserção foi impulsionada também pela preferên-

cia das elites por trabalhadoras brancas dentro de suas casas. Muitas imigrantes recém chegadas, 

portuguesas, alemãs e italianas, estavam encontrando trabalho no ambiente doméstico. Tam-

bém encontra-se evidência dessa preferência em anúncios de jornais à busca de uma trabalha-

dora doméstica “que seja branca” (Carvalho 2003:57). Outras publicações também alerta-

vam sobre os perigos da influência negra no ambiente privado. O jornal “O Americano” vai 

mais longe nessa acusação, e chega a defender o fim da escravidão no serviço doméstico, 

para que o mal da influência negra não mais afetasse as famílias e as trabalhadoras brancas:
“nós queremos criados só para o interior doméstico, afim de que se não 
communiquem com o escravo e se não envergonhem do serviço que fazem, 
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porque o vêm ser feito por essa gente abjecta; queremos, por ora, negros es-
cravos ou livres, para o serviço externo, mas não venham residir em nos-
so seio de família e emprestar-nos suas ideas acanhadas perniciosas e avilt-
adas pela inmoral escravidão.” (A Substituição dos braços escravos pelos 
livres. O Americano, 2/01/1850. Os grifos são nossos). (Giacomini 1988)

Seria possível imaginar, então, que a preferência por trabalhadoras brancas se refletiria 

no tratamento recebido pelos empregadores. No entanto, registros de mulheres imigrantes tra-

balhando sob condições precárias análogas à escravidão reforçam a ideia de que trabalhado-

ras domésticas recebiam o mesmo tratamento, a despeito de sua condição como cativas, liber-

tas ou imigrantes. Em São Paulo, mulheres portuguesas foram encontradas trabalhando como 

domésticas sem receber salário, em troca somente de comida e roupas (Matos 2002:124). 

Os trabalhos já mencionados de Hebe Mattos e Sidney Chalhoub iden-

tificam aspectos que caracterizariam a liberdade para ex-escravos no contex-

to pré-abolição. Ambos identificam dois aspectos comuns: a possibilidade de mobi-

lidade e de aquisição de propriedade (Chalhoub 2011a: 141; Mattos 2013: 39, 43.).

Esses dois aspectos distintivos para pessoas livres, no entanto, eram justamente os aspectos 

ausentes da vida das trabalhadoras domésticas, mesmo aquelas que nunca haviam sido escravas. 

Uma vez que estavam sob proteção dos senhores, deveriam ser obedientes e realizar todos os 

serviços de manutenção das casas, e tinham portanto sua mobilidade reduzida ou anulada. E uma 

vez que os salários nessa ocupação eram muito baixos ou inexistentes, elas também não adquiriam 

propriedades. Em testamentos de ex-escravos analisados por Oliveira (1988) em Salvador entre 

1790-1890, nenhum dos declarantes era trabalhador doméstico14. Como visto, essa ausência não 

deriva do fato de que não havia trabalhadores domésticos entre a população liberta. A ausência de 

domésticas entre os declarantes demonstra sobretudo que essas trabalhadoras raramente adquiriam 

propriedades, levando a crer que também esse direito era inalcançável para essas trabalhadoras.

A coexistência de mão de obra livre e escravizada no trabalho doméstico ajudou a manter 

essas relações de trabalho em um baixo nível de reconhecimento, ambos social e monetário. A 

competição com a força de trabalho escrava manteve os salários a níveis muito baixos, e a asso-

ciação de trabalho doméstico com escravidão era constante. Em Recife, jornais colocavam na mes-

14 A ocupação mais representada nesses testamentos era a agricultura de subsistência para homens, enquanto para 
mulheres, as ocupadas em pequenos comércios eram maioria (Oliveira 1988: 42).
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ma seção os anúncios de compra e venda de escravos e de trabalhadoras domésticas oferecendo 

serviços (Carvalho 2003:45). A tênue divisão entre trabalho livre e escravizado era ainda mais tênue 

na esfera doméstica, longe de qualquer tipo de controle público. Usando a expressão de Chalhoub, 

a precariedade estrutural da liberdade era uma realidade no cotidiano de trabalhadoras domésticas. 

A vulnerabilidade das trabalhadoras domésticas estava também associada ao não recon-

hecimento de seu trabalho, confundido muitas vezes com afetividade. Em um estudo sobre pro-

cessos legais movidos por trabalhadoras domésticas no século XIX, Lima (2015) constatou a 

dificuldade destas de defender seu direito ao salário. Como muitas viviam nas casas onde tra-

balhavam e em alguns casos mantinham relações sexuais/afetivas com seus patrões, as atividades 

que desempenhavam eram vistas como decorrentes de sua situação como amantes e concubi-

nas, e portanto não merecedoras de pagamento. O argumento de afetividade obscurecendo a 

relação de trabalho torna-se uma constante nas relações de trabalho doméstico até os dias atuais.    

3.3 O período pós-abolição: continuidades no trabalho doméstico

Em 1888 a escravidão foi finalmente abolida no Brasil. Embora esse momento te-

nha representado um importante passo para o reconhecimento legal da igualdade, a mudan-

ça trouxe pouco progresso significativo para a população negra. A ausência de uma política de 

inclusão para os antigos escravos os manteve marginalizados socialmente (Fernandes 1965). 

Essa situação foi reforçada pelas tentativas institucionais de ‘branquear’ o país, no esteio das 

ideias do racismo científico que penetravam no pensamento nacional no final do século XIX. 

Influenciados por estudos europeus e sua defesa da superioridade biológica da ‘raça bran-

ca’, proeminentes intelectuais da época defendiam políticas de ‘branqueamento’15. Em 1890, 

um Decreto do recém instituído governo republicano proíbe a imigração africana e asiática, 

ao passo que incentiva a livre entrada de europeus (Andrews 1996: 485; Theodoro 2008:35)16. 

15 Havia, entre os defensores do branqueamento no Brasil, um dissenso sobre o papel do elemento negro nesse 
processo. Embora alguns, como Nina Rodrigues, defendessem que a mistura de raças representava uma degeneração 
do elemento branco, outros enxergavam na miscigenação o caminho para a gradual predominância do componente 
genético branco na população. (Costa 2006: 155-186; Andrews 1996: 485-486)

16 As políticas de branqueamento não ocorrem no Brasil isoladamente, mas fizeram parte de uma tendência regional. 
Assim, também vários países da America Latina adotaram políticas restritivas de imigração no final do século XIX e 
início do século XX. (Góngora-Mera 2012:25–26)     
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A crença na superioridade branca era refletida no mercado de trabalho, e negros permanece-

ram marginalizados e sobrerrepresentados em empregos subvalorizados e subqualificados, além de 

concentrarem-se nas regiões menos prósperas economicamente (Hasenbalg 2005:163–165). Como 

afirma Florestan Fernandes, “todo o processo orientava-se, pois, não no sentido de converter, efeti-

vamente, o ‘escravo’ (ou o ‘liberto’) em ‘trabalhador livre’, mas de mudar a organização do trabalho 

para permitir a substituição do ‘negro’ pelo ‘branco’” (Fernandes 1965:18). O campo do trabalho 

doméstico continuou a refletir as categorizações sociais hierárquicas, e permaneceu uma ocupação 

predominantemente negra. Embora brancas ainda fossem mais requeridas para cumprir o serviço 

doméstico, como anunciado em jornais, as condições nada atrativas de trabalho – longas e exausti-

vas jornadas, baixos salários e humilhação – repeliriam muitos imigrantes. Em 1890 o censo apon-

tou 48% da população negra economicamente ativa ocupada em trabalho doméstico (Nepomuce-

no 2012:384). Esse número surpreendentemente alto é compatível com os resultados de Florestan 

Fernandes quando pesquisando as ocupações da população negra no período pós-abolição:
De per si desajustada, essa população tinha de viver de expedientes, de salários 
insuficientes e apinhada em alojamentos (que outra coisa não eram os porões e 
cortiços em que habitavam) que não comportavam os moradores. O único elemen-
to dessa população que contava com emprego assalariado mais ou menos certo era 
a mulher, que podia dedicar-se aos serviços domésticos. De modo que ela se tor-
nou, rapidamente, o esteio dos agrupamentos domésticos, já que dela provinha o 
sustento parcial ou total da casa, a roupa e a comida do marido ou do amásio e até 
o dinheiro com que estes enfrentavam as pequenas despesas. (Fernandes 1972:90)

Dessa forma, Fernandes afirma que “a mulher encontrou maior facilidade de ajustamento ao 

trabalho livre” (Fernandes 1965:42) que os homens negros. Essa situação influenciou também a estru-

turação das relações familiares entre a população negra, uma vez que “muitos homens passaram a ne-

gligenciar seu interesse por “ganhar a vida”, convertendo-se em dependentes sistemáticos da mulher 

em matéria de alimentação, alojamento e pequenas quantias para as despesas cotidianas” (Fernandes 

1965: 54). Segundo Fernandes, embora a exploração da mulher pelo homem negro não fosse intencio-

nal inicialmente, acabou gerando comodismo por parte dos homens. Observa-se então como o tra-

balho doméstico estruturou também em certa medida as relações de gênero entre a população negra.

Para Saffioti, a abolição também representou um deslocamento da justificativa de hierarqui-

zação, afetando diferentemente a mulheres brancas e negras e a homens negros em termos legais. A 

estratificação racial foi legalmente modificada, igualando direitos civis para brancos e negros, porém 

sem que a estratificação de gênero fosse questionada. Enquanto homens negros passam a ser conside-
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rados cidadãos brasileiros com direitos plenos, às mulheres, brancas e negras, ainda são negados os di-

reitos eleitorais17 (Saffioti 1976:176–177). A submissão feminina permanece, portanto, uma constante 

na passagem do regime escravista ao sistema de trabalho livre, em que os privilégios de homens bran-

cos permanecem intocados, enquanto o papel social de mulheres negras tampouco é questionado.

A permanência das mulheres negras no serviço doméstico refletiu também uma tentativa 

de antigos proprietários de escravos de manter seus privilégios. O trabalho na esfera doméstica, 

protegido do alcance do controle institucional, permaneceu como o último refúgio de relações 

de trabalho semelhantes ao sistema escravista. A associação de trabalho com proteção, um forte 

traço das relações de trabalho doméstico, também havia sido um dos principais argumentos usa-

dos por escravistas para defender a manutenção do sistema. Argumentava-se que cativos estariam 

inseguros e desorientados no mercado de trabalho livre. Portanto, a manutenção da escravidão 

seria importante para benefício dos próprios escravos (Costa 2008:111). Após a abolição, tam-

bém foram feitas tentativas institucionais para estender o trabalho não-remunerado nas casas. 
Em 1890, uma Lei proibiu as mães solteiras de criar seus filhos. A separação 
judicial e o encaminhamento desde os filhos como “crias” para a casa de 
particulares era um modo de prolongar o trabalho escravo (Dias 2012: 379).

Nos anos 1930, o racismo científico perderia sua credibilidade, e a publicação do já citado clás-

sico de Gilberto Freyre Casa Grande e Senzala viria a oferecer uma nova perspectiva à ideologia racial 

no Brasil. Através de sua reconstrução das relações entre senhores e escravos, emergiria a ideia de que 

estas, não obstante a violência imposta, também se davam em termos afetivos. Essas relações afeti-

vas, segundo Freyre, deixaram marcas “na alma, quando não na alma e no corpo” (Freyre 2003:367) 

de todos os brasileiros. Defendendo que a escravidão na colônia portuguesa havia sido mais branda 

que em outros países, pela propensão natural do português às relações sexuais e afetivas inter-raciais, 

sua visão exalta a miscigenação como marco distintivo principal na formação da nação brasileira18. 

Segundo Bernardino-Costa (2007), as ideias defendidas por Freyre inauguram o chama-

do “mito do bom senhor”, ao acentuar as relações harmoniosas no trabalho escravo e o cará-

ter tolerante, flexível e democrático da sociedade brasileira, constituindo assim uma narrativa 

de nação em que o equilíbrio de antagonismos é acentuado em detrimento do conflito. Des-

17 Somente em 1932 alcança a mulher o direito ao voto no Brasil 

18 É importante ressaltar que esse debate, assim como toda a produção sobre relações raciais, não é construído 
no Brasil isoladamente, e há um grande intercâmbio mútuo com estudos principalmente norte-americanos, como 
explicitado por Andrews (1996). 
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sa forma, essa narrativa acaba por eclipsar também o caráter exploratório das relações de tra-

balho doméstico ao longo do século XX. O mito do bom senhor, defende Bernardino-Cos-

ta, se relaciona portanto diretamente aos desafios enfrentados por empregadas domésticas 

na reivindicação de mecanismos de controle do trabalho e da profissionalização das relações. 

Embora o romantismo da miscigenação brasileira tenha perdido credibilidade, pelo menos 

no ambiente acadêmico, a partir da segunda metade do século, com o desvelamento do racismo 

enquanto mecanismo de manutenção de hierarquias sociais, o mito do bom senhor segue presente 

no imaginário brasileiro e sustenta, ainda hoje, a invisibilização da exploração de empregadas do-

mésticas. Essa situação é retroalimentada pela intimidade estabelecida no ambiente doméstico. Para 

Suely Kofes, a dualidade da situação doméstica, em que empregadas estão inseridas nas relações 

familiares e ao mesmo tempo em “relações marcadas pela desigualdade de classe, e as noções de 

mandar e obedecer”, imprime na sociedade brasileira um estilo de dominação que “sustenta as 

ideologias da conjunção cordial e da intimidade entre classes e raças no Brasil” (Kofes 2001:139).

Dessa forma, a continuidade das relações de trabalho doméstico no período pós abolição 

foi determinante não apenas para a associação do serviço com a negritude, mas também para a orga-

nização familiar na sociedade brasileira. Ainda segundo Kofes, “a escravidão doméstica não impõe 

sua marca apenas no fazer, mas também nas atitudes e no comportamento daqueles que, na família, 

se socializam para o mando e para a disponibilidade de alguém que lhes atenda a vontade.” (:137)

A persistência do trabalho doméstico no Brasil ao longo do século XX é ainda analisada 

sob outro ponto de vista pelo sociólogo Francisco de Oliveira (2003). O autor foca sua análise nas 

transformações estruturais no país no período de industrialização, principalmente pós-1930. A 

predominância da atividade agrícola primária na economia anterior a 1930, afirma, não sentou as 

bases de infraestrutura nas cidades para a expansão da atividade urbana industrial. Sendo assim, os 

serviços privados de trabalho doméstico foram incorporados ao sistema capitalista em expansão e 

possibilitaram a acumulação urbano-industrial e a absorção de mão de obra por esse setor. (:55–58) 

A perspectiva de Oliveira é rica na medida em que rompe com a dualidade entre atividades 

“modernas” e “atrasadas” que havia marcado os debates sobre o setor de serviços em sociedades 

de industrialização tardia. Fica nítido, assim, como a persistência e expansão do trabalho doméstico, 

ao invés de um resquício de relações arcaicas, foi incorporada e sustentou a reprodução de mão de 
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obra necessária para a expansão industrial do Brasil no período pós-1930. Oliveira demonstra, assim, 

como o alto número de trabalhadores domésticos não é apenas consequência da desigualdade social, 

mas faz parte das condições que possibilitam o acúmulo de riqueza e o aumento da desigualdade.
Mesmo certos tipos de serviços estritamente pessoais, prestados diretamente ao 
consumidor e até dentro das famílias, podem revelar uma forma disfarçada de 
exploração que reforça a acumulação. Serviços que, para serem prestados fora 
das famílias, exigiriam uma infra-estrutura de que as cidades não dispõem e, ev-
identemente, uma base de acumulação capitalística que não existe. A lavagem 
de roupas em casa somente pode ser substituída em termos de custo por lavagem 
industrial que compita com os baixos salários pagos às empregadas domésticas; 
o motorista particular que leva as crianças à escola somente pode ser substituí-
do por um eficiente sistema de transportes coletivos que não existe. Compara-
do com um americano médio, um brasileiro da classe média, com rendimentos 
monetários equivalentes, desfruta de um padrão de vida real mais alto, incluin-
do-se neste todo tipo de serviços pessoais no nível da família, basicamente sus-
tentado na exploração da mão-de-obra, sobretudo feminina. (Oliveira 2003: 58)

Além disso, a expansão da atividade industrial no Brasil também representou uma acen-

tuação do papel tradicional da mulher no ambiente doméstico. A mão de obra feminina diminui 

em termos percentuais, com relação ao total da força de trabalho no país, na primeira metade do 

século. Enquanto em 1900 as mulheres representavam 45,3% do total de trabalhadores19, em 1920 

a participação feminina cai para 15,3%. Essa participação permanece baixa pelas próximas décadas, 

chegando somente a 15,9% em 1940 e 14,7% em 1950 (Saffioti 1976:238–240). Esses números são 

ilustrativos de como o desenvolvimento econômico e industrial do país foi realizado pela absorção 

principalmente de mão de obra masculina e exclusão de mulheres do mercado de trabalho formal.
Como a economia não conseguia absorver a totalidade da força de tra-
balho potencial da nação, as mulheres foram grandemente marginalizadas do 
processo produtivo de bens e serviços, justificando-se esta marginalização 
em termos de concepções tradicionais dos papéis femininos. (:240–241) 

Dessa forma, não somente as desigualdades raciais, mas também de gênero, são incorporadas à 

estrutura social em transformação e reforçadas. Esse processo demonstra como a estruturação das classes 

sociais no Brasil acentuou a delimitação das mulheres ao papel doméstico. Assim, “as justificativas do 

padrão doméstico de mulher fornecidas pela “mentalidade tradicional” não constituem, deste ângulo, 

fatores de atraso da economia brasileira e retardadores de seu desenvolvimento” (:244), mas foram, 

ao contrário, acentuados justamente no momento em que a economia nacional mais se dinamizava.

Nesse período, houve uma crescente migração de áreas rurais para as cidades, onde o prin-

cipal trabalho encontrado por mulheres pobres era, justamente, na função de empregadas domésti-

cas. O serviço para famílias é feito sob a insígnia de ‘ajuda’ para ambos os lados, para as famílias, e 

19 Sendo que 52,6% dessas mulheres eram dedicadas ao serviço doméstico 
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para as trabalhadoras, e a oferta de migrantes em condições altamente vulneráveis mantém o salário 

da categoria em baixos níveis. (Melo 1998: 2). Portanto, o fortalecimento do papel doméstico da 

mulher, ao mesmo tempo em que limita a participação feminina no mercado de trabalho, contribui 

para a permanência de mulheres negras e pobres na única profissão que lhes possibilita a subsistên-

cia dentro do padrão estabelecido de feminilidade e subserviência racial na sociedade brasileira.

Dessa forma, o trabalho doméstico não somente persiste, mantendo algumas das características 

do período escravista, como é difundido como apoio ao crescimento industrial do país. O crescimento 

numérico do trabalho doméstico imbuído em uma sociedade pós-escravista sustentou não apenas a 

acumulação da riqueza e a desigualdade entre classes, como a divisão racial e sexual do trabalho no país.

Essa divisão e as condições precárias no emprego foram, ao longo de todo o século XX, favore-

cidas pela desproteção jurídica das trabalhadoras domésticas. Ao não ser contemplado pela legislação 

trabalhista, como será descrito adiante, o serviço doméstico continua a ser associado com relações 

não profissionais, e as condições de trabalho seguem definidas majoritariamente em acordos pessoais.

3.4. Dados recentes sobre trabalho doméstico no Brasil

Na segunda metade do século XX, principalmente a partir da década de 1970, há um 

aumento da participação feminina na População Economicamente Ativa do país, impulsio-

nada principalmente pela absorção no setor de serviços (Melo 1998; Bruschini & Lombar-

di 2000). Há também no período dois processos simultâneos: de um lado, mulheres passam a 

ocupar cada vez mais profissões “de nível superior de prestígio, como a Medicina, a Arquite-

tura, o Direito e mesmo a Engenharia, áreas até há bem pouco tempo reservadas a profis-

sionais do sexo masculino”, e, de outro, seguem principalmente representadas em “posições 

menos favoráveis e precárias, quanto ao vínculo de trabalho, à remuneração, à proteção so-

cial, ou às condições de trabalho propriamente ditas” (Bruschini & Lombardi 2000:68). 

Esses dois processos são, como visto no capítulo anterior, complementares, uma vez que o 

aumento do trabalho doméstico remunerado, considerado o “polo precário” das profissões femi-

ninas, passa a substituir o serviço não remunerado realizado pelas profissionais do outro polo. Na 

década de 1970 o emprego feminino cresceu 92%, e o serviço doméstico remunerado 43% (Melo 
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1998:326). Nessa mesma época, o trabalho doméstico remunerado passou de uma importância de 

27% do total do emprego feminino em 1970 para 20% em 1980 (Bruschini & Lombardi 2000:71). 

Apesar de sua queda em termos percentuais no total da população feminina ocupada, o em-

prego doméstico continua a crescer em números absolutos até a primeira década do século XXI. A 

tabela abaixo oferece um panorama geral da evolução do trabalho doméstico em números desde 1970:

Tabela 1 - Evolução do trabalho doméstico no Brasil em números absolutos, 1970-2015

1970 1.347.292
1979 2.580.256
1989 3.462.210
1999 5.443.666
2009 7.262.536
2015 6.275.592

Fonte: IPEA 2015 e Pochmann 2012:62/Elaboração própria

O aumento da participação feminina no mercado de trabalho, acompanhado do aumento no 

número de trabalhadoras domésticas no país significou para muitas famílias a já citada transferência 

de responsabilidades das donas de casa para as empregadas domésticas, no entanto sem que a divisão 

sexual de tarefas nos lares fosse remodelada. Ainda hoje, as mulheres no Brasil gastam mais do que o 

dobro de horas com a realização de tarefas domésticas do que homens, mesmo quando estão ocupadas 

em profissões remuneradas fora de casa. A tabela abaixo demonstra essa diferença para o ano de 201520:

Tabela 2 - Média de horas semanais dedicadas a afazeres domésticos, por sexo e raça - 2015

Ocupados(as) Desocupados(as)
Homens 
brancos 9,6 12,1

Homens 
negros 10,2 12,8

Mulheres 
brancas 19,7 25,0

Mulheres 
negras 21,3 26,7

Fonte: IBGE (IPEA)/Elaboração própria

Pode-se observar pelos números acima que as mulheres, mesmo quando ocupadas em out-

20 Todos os dados aqui apresentados levam em consideração a classificação racial feita pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (IPEA), que agrega em seus dados as classificações “negra” e “parda” sob a denominação “negra”
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ras atividades remuneradas, realizam mais horas em serviços domésticos do que os homens sem 

ocupação, reiterando a responsabilização da mulher pelo cuidado com a casa e os filhos, a despeito 

de sua atividade extradomiciliar. Embora exista também diferença entre a média de horas trabalha-

das entre brancos e negros, a disparidade principal é considerando-se o componente de gênero.

Essa diferença permanece grande também nos lares onde há uma trabalhadora domésti-

ca residente, o que corrobora a afirmação feita anteriormente de que a presença de emprega-

das domésticas não implica em uma desresponsabilização da mulher das tarefas domésticas:

Tabela 3 - Média de horas semanais dedicadas a afazeres domésticos, segundo existência de empregada 
doméstica, por sexo e raça - 2015

Não Sim
Homens 
brancos 10,6 8,2

Homens 
negros 11,0 8,7

Mulheres 
brancas 24,0 13,8

Mulheres 
negras 24,9 16,4

Empregada doméstica 
morando no domicílio

Fonte: IBGE (IPEA)/Elaboração própria

Ainda hoje, o serviço doméstico representa uma das principais ocupações femininas no Brasil, ab-

sorvendo 14,3% da mão de obra de mulheres em 2015. A persistência do caráter racializado da profissão fica 

nítida quando se observa, separadamente, sua importância para o total de trabalhadoras brancas e negras. 

Tabela 4 - Proporção de trabalhadoras domésticas no total da população feminina ocupada – 1995 a 
2015

1995 2005 2015
Total 17,3 17,0 14,3
Brancas 13,4 13,0 10,3
Negras 22,5 21,4 18,0

Fonte: IBGE (IPEA)/Elaboração própria

Desde 1970 houve também um ligeiro aumento da participação de homens no tra-

balho doméstico, de 2,3% do total de ocupados no setor em 1970 para 8,3% em 2015 (Poch-

mann 2012:63), que, no entanto, segue sendo residual. O trabalho realizado por homens 
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no serviço doméstico é de outra natureza que o das mulheres, uma vez que atuam princi-

palmente como motoristas particulares, jardineiros, caseiros e em serviços de manutenção. 

As mulheres continuam representando mais de 90% dessa força de trabalho, o que 

justifica o uso do substantivo feminino “trabalhadoras” ao longo de todo o presente texto. 

A tabela abaixo descreve a distribuição do total de trabalhadores domésticos por sexo e raça:

Tabela 5 - Distribuição percentual da população ocupada em trabalho doméstico – 1995 a 2015 

2005 2015
Homens 
brancos 3,4 2,8 3,3

Homens 
negros 3,5 4,1 5,0

Mulheres 
brancas 41,1 37,6 32,0

Mulheres 
negras 52,0 55,6 59,7

Total: 100 100 100,0

1995

Fonte: IBGE (IPEA) / Elaboração própria

Considerando-se a evolução da distribuição do trabalho doméstico de 1995 a 2015, observa-

-se não apenas que a diferença racial não se equilibrou, como aumentou a distância percentual entre 

trabalhadoras negras e brancas. Esse movimento corrobora a hipótese defendida até agora, de que o 

trabalho doméstico foi não apenas historicamente constituído como nicho de trabalhadoras negras, 

mas esse processo também foi acentuado por mecanismos contemporâneos no mercado de traba-

lho. Fica nítido como o crescimento da ocupação feminina remunerada se deu diferentemente para 

trabalhadoras brancas e negras, uma vez que as últimas são absorvidas no trabalho doméstico na 

medida em que outras oportunidades de trabalho são abertas às trabalhadoras brancas. A diminui-

ção de trabalhadoras brancas e aumento de trabalhadoras negras indica, claramente, a continuidade 

de um processo histórico e a acentuação de desigualdades raciais e de gênero em processos atuais.

Observa-se também um aumento de homens negros e diminuição de homens 

brancos ocupados no trabalho doméstico, o que demonstra que, também para homens, 

a variável racial é relevante quando se trata do recrutamento para serviços domésticos.

Para além da sobrerrepresentação de mulheres negras na profissão, as diferenças raciais 

entre mulheres também ficam nítidas quando se observam as condições de trabalho dentro do 
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próprio universo do trabalho doméstico. A tabela seguinte explicita a diferença salarial entre tra-

balhadoras domésticas brancas e negras e o aumento da disparidade nas últimas duas décadas:

Tabela 6 - Rendimento médio mensal de trabalhadoras domésticas (em Reais) – 1995 a 2015

1995 2005 2015
Total 450,5 467,7 739,5
Brancas 491,8 502,0 824,4
Negras 417,8 444,5 694,1

Fonte: IBGE (IPEA)/Elaboração própria

Ainda que em menor proporção, a diferença de condições de trabalho entre tra-

balhadoras negras e brancas também é percebida com relação ao índice de formalização. 

Em 1995, apenas 17,8% das trabalhadoras domésticas possuíam vínculos trabalhistas for-

mais, com registro em carteira de trabalho. Embora esse número tenha aumentado nas úl-

timas décadas, passando a 25,2% em 2005 e a 30,4% em 2015, ainda se mantém abaixo da 

média de formalização em relação aos outros trabalhadores21, e a disparidade racial se mantém:

Tabela 7 - Proporção de trabalhadoras domésticas com carteira assinada – 1995 a 2015

2005 2015
Total 17,8 25,2 30,4
Brancas 19,5 27,6 32,5
Negras 16,4 23,5 29,3

1995

Fonte: IBGE (IPEA)/Elaboração própria

O aumento da formalização nos últimos anos pode ser atribuído, além de uma lei de incentivo 

à formalização em 2006, descrita adiante, também à mudança legislativa decorrente da Emenda Con-

stitucional 72. Embora a Emenda não tratasse diretamente da formalização, a atenção dada ao tema e o 

debate público decorrente podem ter sido fatores a influenciar o aumento do registro de trabalhadoras 

(IPEA 2012). No entanto, ainda que tenha aumentado, o ainda baixo nível de formalização pode ser 

considerado um dos maiores entraves à melhoria de condições laborais para trabalhadoras domésti-

cas. Somente com o registro em carteira de trabalho podem as trabalhadoras reivindicar direitos como 

férias, 13º salário e seguro-desemprego e, recentemente, pagamento por horas extras de trabalho. 

Se, por um lado, a persistência do alto número de trabalhadoras domésticas e o seu 

21 A porcentagem de trabalhadores com carteira assinada em relação ao total da população ocupada foi de 45,3% para 
2005 e 54,9% para 2015 (IBGE/PME)
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baixo nível de formalização e baixo rendimento apontam para continuidades na profis-

são, a partir da primeira década do século 21 algumas características sofrem alterações.

A principal mudança observada no período é o aumento das chamadas “diaristas” em 

relação às trabalhadoras “mensalistas”.  Embora não haja na literatura sobre o trabalho domésti-

co uma definição exata da distinção entre diaristas e mensalistas22, pode-se afirmar em linhas 

gerais que diaristas prestam serviços a mais de um domicílio, enquanto as mensalistas prestam 

serviço continuado a apenas uma família (IPEA 2012). Observando a comparação de dados en-

tre 1995 e 2015, é nítido o aumento de trabalhadoras que trabalham em mais de uma residência:

Tabela 8 - Proporção de trabalhadoras domésticas que prestam serviço em mais de um domicílio – 1995 
a 2015

2005 2015
Total 18,3 22,1 31,7
Branca 20,9 24,4 34,1
Negra 16,2 20,5 30,5

1995

Fonte: IBGE (IPEA)/Elaboração própria

No entanto, embora alguns autores tenham interpretado essas mudanças como uma 

“maior profissionalização” do trabalho, ainda é precipitado afirmar que o trabalho como diaris-

ta diminui o grau de exploração das trabalhadoras. Embora de fato as diaristas tenham maiores 

rendimentos e relações menos marcadas pelo vínculo pessoal, também precisam trabalhar em 

jornadas mais longas e estão menos protegidas pela legislação trabalhista. A legislação define o 

trabalhador doméstico como “aquele que presta serviço no mesmo domicílio mais de três vez-

es na semana” e exclui, portanto, as diaristas. A única alternativa de seguridade é a contribuição 

à Previdência Social como autônoma, o que, no entanto, deixa a responsabilidade pela con-

tribuição nas mãos da trabalhadora e exime empregadores totalmente (IPEA 2012:4). Além dis-

so, somente uma pequena parcela das trabalhadoras diaristas contribui como autônomas para a 

Previdência Social, indicando que a proteção social e previdenciária de um grande contingen-

te de mulheres ainda é um desafio a ser enfrentado pelos mecanismos jurídicos (IPEA 2011).

Embora as trabalhadoras mensalistas continuem sendo maioria no total de tra-

22 Em interessante dissertação de mestrado, Fraga (2010) explora as múltiplass definições de mensalistas e diaristas, a 
partir da legislação e da visão das trabalhadoras. O autor aponta ao caráter flexível e mutável da distinção.



48

Cadernos CEDEC,  n. 123, 2017

balhadoras domésticas, também dentre estas houve mudanças na relação de em-

prego. Observa-se que cada vez menos trabalhadoras vivem nas residências onde tra-

balham, fenômeno muito comum no século XX, como mencionado anteriormente.

Tabela 9 - Proporção de trabalhadoras domésticas que residem no domicílio onde trabalham – 1995 a 
2015

2005 2015
Total 11,9 4,6 1,3
Branca 9,7 3,8 1,5
Negra 13,7 5,2 1,2

1995

Fonte: IBGE(IPEA)/Elaboração própria

Segundo Furno (2016), mudanças recentes no trabalho doméstico estão associa-

das a uma mudança de orientação política desde a chegada do Partido dos Trabalhadores ao 

poder, em 2003. Talvez a mais relevante delas, a política de valorização do salário mínimo fez 

com que muitas famílias chefiadas por trabalhadoras domésticas saíssem da linha de pobreza. 

Tabela 10 - Proporção de trabalhadoras domésticas chefes de família, por situação de pobreza, sexo e 
raça – 1995 a 2015

1995 2005 2015 1995 2005 2015
Extremamente pobre (até ¼ de salário 
mínimo) 23,4 18,5 6,5 34,6 29,3 10,9

Pobre (entre ¼ e ½ salário mínimo) 29,1 28,3 19,6 35,5 34,4 25,6

Não-pobre (mais que ½ salário mínimo) 47,4 53,2 73,9 29,9 36,4 63,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Brancas Negras

Fonte: IBGE (IPEA)/ Elaboração própria

Fica nítida, na tabela acima, a melhora na condição social de famílias che-

fiadas por empregadas domésticas. Vale ressaltar, no entanto, que o critério utiliza-

do pelo sistema censitário brasileiro para considerar uma família como não pobre é de 

meio salário mínimo23, o que ainda representa um poder aquisitivo extremamente baixo. 

Ainda outras alterações na composição da mão de obra no trabalho doméstico, como o au-

mento da escolaridade entre as trabalhadoras, demonstram a associação com investimentos estatais 

em outras áreas. Também o envelhecimento da população ocupada na profissão, marcada prin-

cipalmente pela diminuição da proporção de trabalhadoras entre 18 e 29 anos, indica que muitas 

23 O salário mínimo no Brasil, em 01 de janeiro de 2015, era o equivalente a 243 Euros (788 Reais).
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mulheres jovens estavam encontrando possibilidades de estudos ou emprego em outras profissões.

Tabela 11 - Média de anos de estudo de trabalhadoras domésticas, por raça – 1995 a 2015

2005 2015
Total 3,9 5,6 6,7
Brancas 4,2 5,8 6,9
Negras 3,8 5,5 6,6

1995

Fonte: IBGE (IPEA)/Elaboração própria

Tabela 12 - Distribuição de trabalhadoras domésticas por faixa etária – 1995 a 2015

Faixa Etária 1995 2005 2015
10 a 15 anos 8,6 2,4 0,9
16 a 17 anos 7,6 3,8 1,5
18 a 24 anos 22,4 15,9 6,6
25 a 29 anos 12,9 13,0 7,0
30 a 44 anos 32,3 40,1 40,6
45 a 59 anos 13,6 21,6 35,6
60 anos ou 
mais 2,6 3,4 7,8

Total 100,0 100,0 100,0
Fonte: IBGE (IPEA)/Elaboração própria

Todas essas alterações no campo do trabalho doméstico, associadas a mudanças sociais 

mais amplas, como a diminuição no índice de desemprego no período, fizeram com que o setor 

se encontrasse em retração em 2013, com uma significativa diminuição na oferta de mulheres 

dispostas a realizar trabalho doméstico. Ainda que as melhorias no setor não sejam sentidas ig-

ualmente para o conjunto das trabalhadoras como um todo, como ficou demonstrado pela dif-

erença salarial e aumento da participação percentual de trabalhadoras negras, a diminuição da 

oferta de mão de obra, associada a fatores internacionais como a Convenção da OIT 189, cri-

ou um contexto favorável para a ampliação de direitos trabalhistas para empregadas domésticas. 

3.5. A “PEC das Domésticas”

Em 2013, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 72, contem-

plando trabalhadoras domésticas em 25 pontos da legislação trabalhista. A medida rep-

resentou um grande avanço com relação à histórica limitação de direitos de emprega-

das domésticas. A seguir, é feita uma breve reconstituição histórica dessa evolução legal.
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3.5.1. Evolução dos direitos trabalhistas no emprego doméstico

Em 1943 foi aprovada no Brasil a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que de-

fine o conjunto de direitos a reger as relações individuais e coletivas de trabalho, como férias, 

duração da jornada, período de descanso, contribuição previdenciária, indenizações e se-

gurança do trabalho, salário mínimo, entre outros. No entanto, em seu parágrafo 7º, letra 

“a”, a CLT exclui expressamente os trabalhadores domésticos da aplicação da lei, deix-

ando estes à margem da evolução dos mecanismos legais de proteção aos trabalhadores 

e submetidos às negociações individualizadas com seus empregadores (Brasil 1943).

É somente em 1972 aprovada a primeira lei a regulamentar o trabalho doméstico. 

A Lei nº 5.859/72 define trabalhador doméstico como “aquele que presta serviços de natu-

reza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas”. Es-

tes passam a gozar de direito ao registro em carteira de trabalho, a vedação de descon-

to por gastos com moradia e alimentação, inscrição como assegurados obrigatórios da 

Previdência Social e férias remuneradas de 20 dias úteis após 12 meses de trabalho (Brasil 1972). 

A lei, no entanto, afeta uma parcela muito pequena das trabalhadoras, uma vez que os índices de 

formalização seguem muito baixos. Em 1979, somente 21,9% dos trabalhadores domésticos possuía 

registro em carteira assinada e gozavam portanto dos direitos concedidos em 1972 (Pochmann 2012:63).

A evolução da proteção jurídica de trabalhadoras domésticas segue processo lento e tortu-

oso, sendo a conquista de direitos a conta gotas. Assim, um decreto-Lei de 1977 extende o período 

de férias da CLT para 30 dias, extensão que não é aplicada às trabalhadoras domésticas. Estas, por 

estarem excluídas da CLT, vêem aplicados somente os direitos expressos nas leis específicas para a 

categoria. Em 1985 o decreto 92.180 assegura o direito ao vale-transporte, regulamentado poste-

riormente pelo decreto 95.247 de 1987 (Biavaschi 2014:11; Pinheiro, Gonzalez & Fontoura 2012:4). 

O processo de abertura democrática no país após a ditadura militar culminou na Consti-

tuição de 1988. Seguindo o ordenamento jurídico da época, a Constituição visava estabelecer a 

igualdade entre todos os cidadãos, e “elevar os princípios da dignidade humana e do valor social 

do trabalho ao status de pilares da República” (Biavaschi 2014:11). No entanto, ao estabelecer 

os dispositivos referentes às relações de trabalho, a chamada “Constituição Cidadã” novamente 

exclui as trabalhadoras domésticas do conjunto de direitos concedidos a todos os outros tra-
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balhadores urbanos e rurais. Dos 34 itens referentes às relações de trabalho elencados no artigo 

7º do capítulo II (“Dos direitos sociais”), foram limitados aos trabalhadores domésticos, através 

de um parágrafo único, apenas 9 itens, além da integração à Previdência Social. São eles: salário 

mínimo; irredutibilidade do salário, salvo negociação; 13º salário; repouso semanal remunera-

do, preferencialmente aos domingos; férias anuais remuneradas; licença gestante de duração de 

120 dias; licença-maternidade; aviso prévio de no mínimo 30 dias; aposentadoria (Brasil 1988). 

As associações de trabalhadoras domésticas, ativas desde a década de 1930, fizer-

am um intenso trabalho de mobilização no período constituinte. Sua principal represen-

tante foi a deputada Benedita da Silva, ex-empregada doméstica. A reivindicação de ga-

rantia dos direitos equitativamente às outras categorias não se realizou. As trabalhadoras 

conquistaram, no entanto, o direito de organização sindical. Desde então, a demanda pelo ple-

no reconhecimento profissional tem sido a tônica dos sindicatos (Bernardino-Costa 2015:157).

Em 2001, a Lei 10.208 permitiu aos trabalhadores domésticos a contribuição ao Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o acesso ao seguro desemprego por 3 meses para aqueles 

inscritos no Fundo. O Fundo de Garantia é uma forma de proteção ao trabalhador, que pode reco-

lher o valor total, acumulado por uma arrecadação mensal proporcional ao salário, ao ser demitido, 

além de receber uma indenização proporcional ao valor total do Fundo em caso de demissão sem 

justa causa. O recolhimento do FGTS foi, no entanto, definido como facultativo e submetido à 

escolha do empregador, beneficiando somente uma parcela ínfima das trabalhadoras (Brasil 2001).

Já em 2006, sob o governo do Partido dos Trabalhadores, foi promulgada a Lei 11.324, chama-

da “Nova Lei do Empregado Doméstico”. Na ocasião, o período de férias remuneradas foi ampliado 

para 30 dias corridos, equiparado ao período que os demais trabalhadores gozavam desde 1977. Tam-

bém foi estabelecido o direito ao descanso em feriados civis e religiosos e a estabilidade de gestantes, 

que não mais poderiam ser demitidas no período entre a confirmação da gravidez e 5 meses após o 

parto (Brasil 2006a). Segundo o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de São Paulo (STDMSP), a 

estabilidade para gestantes foi a conquista que mais impactou a categoria24. Antes da proteção legal, 

eram muito frequentes os casos em que gestantes ou mães de recém-nascidos eram demitidas, explici-

tando mais uma vez as formas específicas de vulnerabilidade das trabalhadoras em razão de seu gênero.

24 Entrevista realizada com representantes do Sindicato em 06/12/2016
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A Lei de 2006 também visava impulsionar a formalização das relações de traba-

lho doméstico, que se mantinham – e se mantém até hoje – em níveis muito baixos. As-

sim, através de um incentivo fiscal, permitia a dedução no Imposto de Renda dos gas-

tos referentes à contratação de trabalhador doméstico, no valor de até um salário mínimo.

É interessante notar, ainda sobre a Lei de 2006, que o então presidente Lula vetou 

o artigo da lei referente ao recolhimento obrigatório do FGTS e do direito ao salário-

família, alegando que o primeiro incentivaria a informalidade e o segundo oneraria as 

contas públicas (Brasil 2006b). Ambos os direitos foram aprovados, no entanto, sete 

anos depois, com a emenda à Constituição número 72, em contexto mais favorável.

3.5.2. A aprovação da PEC

Desde 2008, 20 anos após a Assembléia Constituinte, o governo brasileiro tentava reunir 

esforços para a elaboração de uma Emenda Constitucional com vistas ao tratamento mais igual-

itário de trabalhadoras domésticas e demais trabalhadores urbanos e rurais. O grupo de trabalho 

multidisciplinar envolvia esforços de diferentes instituições do Poder Executivo, como o Ministério 

do Trabalho, Previdência Social e Casa Civil. No entanto, os técnicos envolvidos não avançaram 

muito na elaboração, esbarrando sempre na questão do aumento de encargos para empregadores.

Os debates legislativos no Congresso Nacional sobre a equiparação de direitos das tra-

balhadoras domésticas com relação aos demais trabalhadores iniciam em abril de 2010, com a 

apresentação da Proposta de Emenda Constitucional 478 pelo Deputado Federal Carlos Bezer-

ra. Inicialmente, a ementa apresentada revogava o parágrafo único do 7º artigo da Constituição, 

sob a justificativa de que “A limitação dos direitos dos empregados domésticos, permitida pelo 

já citado parágrafo único do art. 7º, é uma excrescência e deve ser extirpada.” (Brasil 2010a).

Após passar pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados, foi 

criada em setembro de 2011 uma Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emen-

da à Constituição. Mais uma vez, a Deputada Federal Benedita da Silva exerceu um importante papel no 

andamento dos trabalhos referentes à aprovação da Emenda, no papel de relatora da Comissão Espe-

cial. A Comissão realizou cinco audiências públicas, entre outubro de 2011 e maio de 2012, nas quais fo-

ram ouvidos representantes de diversos setores do poder Executivo e da sociedade civil (Brasil 2010b). 

Observa-se, no processo de elaboração e negociação do texto para a Emenda Cons-
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titucional, que esta é fruto de um intenso trabalho não somente do Congresso Nacional, mas 

também de grupos políticos e diversos setores da sociedade civil engajados pelos direitos das 

trabalhadoras domésticas. A participação de sociólogos, economistas, juristas, representan-

tes de organizações nacionais e internacionais de mulheres e do movimento negro, centrais 

sindicais e institutos de pesquisa nos debates das audiências públicas (Brasil 2010b) demons-

tra a transversalidade do tema. Vale ressaltar também o protagonismo exercido pelos represen-

tantes da Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas (FENATRAD) nesse processo. 

Nos debates da Comissão, foram ressaltadas as preocupações da categoria de trabalha-

doras domésticas, expressas pelos representantes da FENATRAD, de que a mera supressão do 

parágrafo único do artigo 7º poderia causar um retrocesso na garantia dos direitos já conquista-

dos. Segundo afirmou o assessor jurídico da FENATRAD, Hamilton Rovani Neves, a retirada 

do parágrafo que delimita os direitos a que as trabalhadoras têm direito não faria com que todos 

os incisos do artigo 7º sejam aplicados. A categoria receia, assim, que a supressão do parágrafo 

único faça com que “nem mesmo os incisos que ali estão lhe serão aplicados” (:40) e que somen-

te os direitos previstos em lei específica, nesse caso, as leis de 1972 e de 2006 fossem aplicados. 

É interessante notar como parte do entendimento da própria categoria que os 

direitos das trabalhadoras domésticas, para serem efetivados, devem ser expressos em 

leis específicas, não bastando a mera abrangência sob a legislação geral do trabalho. A 

especificidade e o tratamento legal diferenciado dado às trabalhadoras domésticas é 

portanto, em certa medida, apoiado pela própria associação representante das trabalhadoras. 

O parecer da Comissão Especial, então, levando em consideração essas ressalvas, pro-

põe não a supressão do parágrafo único na Constituição, mas sim o acréscimo de itens em seu 

escopo. O texto apresentado para votação no Plenário da Câmara, então, propõe, além dos di-

reitos já garantidos, os seguintes: proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa; segu-

ro-desemprego; FGTS; garantia de salário-mínimo, quando a remuneração for variável; remu-

neração do trabalho noturno superior ao diurno; proteção do salário, constituindo crime sua 

retenção dolosa; salário-família; jornada de trabalho de oito horas diárias e quarenta e quatro 

semanais; adicional de serviço extraordinário; redução dos riscos inerentes ao trabalho; creches 

e pré-escolas para filhos e dependentes até seis anos de idade; reconhecimento dos acordos e 
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convenções coletivas; seguro contra acidentes de trabalho; proibição de discriminação de salá-

rio, de função e de critério de admissão; proibição de discriminação em relação à pessoa com 

deficiência; proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezesseis anos.

Dessa forma, a Constituição garantiria para a categoria quase todos os direit-

os assegurados aos outros trabalhadores. Somente deixa de contemplar os incisos avalia-

dos como não compatíveis com a natureza do trabalho doméstico, tais como XI (partici-

pação nos lucros e resultados); XXVII (proteção em face da automação), XXXII (proibição 

de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos). 

A Proposta de Emenda à Constituição foi recebida muito positivamente na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal, as duas casas que compõem o Congresso Nacional brasileiro, 

e aprovada quase unanimemente. Na primeira votação na Câmara dos Deputados, em 21 de no-

vembro de 2012, 359 deputados votaram pela aprovação, e somente 2 expressaram voto contrário 

– sendo que um deles afirmou posteriormente ter se enganado e ser a favor da Emenda25. No 

segundo turno, em 4 de dezembro de 2012, foram 357 votos favoráveis e somente 2 contrários. 

Após a votação na Câmara, o projeto foi encaminhado ao Senado Federal sob o número de 

Proposta de Emenda Constitucional 66/2012. A proposta também passa pelo crivo da Comissão de 

Constituição e Justiça da casa, e é aprovada em votação unânime nos dois turnos. Em março de 2013, os 

70 senadores presentes votaram pela aprovação. No segundo turno, foram 66 os senadores favoráveis 

e nenhum contrário. A Emenda Constitucional nº 72 é então promulgada em 2 de abril de 2013.

Os discursos proferidos nas duas votações – tanto no Senado quanto na Câmara – res-

saltam a importância histórica da reelaboração do parágrafo único da Constituição. Mui-

tas foram as analogias feitas entre o trabalho doméstico e o trabalho escravo, e à abolição 

da escravidão em 1888. Como exemplificam as palavras do deputado Arnaldo Jordy:
Faço um apelo para todos os Deputados. Nós vivemos no século XXI. Esta-
mos dando a última carta de alforria a um trabalhador, porque as domésticas 
ainda vivem sob a condição de semiescravidão. Um trabalhador que não tem 
jornada mínima definida em instrumento legal ainda é semiescravo. Um tra-
balhador que ainda não tem direito à hora extra é semiescravo. Um trabalhador 
que ainda não tem direito a períodos intrajornada e não tem adicional noturno 
é semiescravo. Então, em pleno século XXI, nós estamos concedendo a últi-
ma carta de alforria. Estamos emancipando a última categoria de semiescravos 
deste País: as grandes profissionais empregadas domésticas (Brasil 2012: 38306). 

A analogia da PEC com o ato de entrega da carta de alforria e a abolição demonstram, por um 

25 Folha de S. Paulo, “Deputados ampliam direito de domésticas”, 22.11.2012
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lado, o valor histórico da aprovação de direitos trabalhistas para domésticas, e, por outro, a carga simbóli-

ca de associação do trabalho doméstico com a escravidão, ainda muito presente no imaginário do país.

Imediatamente após a promulgação da Emenda Constitucional, os únicos direitos que 

passaram a valer foram a limitação da jornada de trabalho e o pagamento de horas extras. Todos 

os outros pontos foram regularizados somente em 2015, com a aprovação da Lei nº 150/2015. 

O surpreendente apoio de congressistas de todos os partidos e bancadas parlamentares, após 

décadas de omissão de direitos, evidencia sobretudo o contexto favorável para a equiparação de direit-

os trabalhistas de domésticas. Apesar dos entusiasmados discursos, como o citado acima, não se pode 

atribuir o grande apoio parlamentar somente à consciência individual dos congressistas. Em uma en-

trevista a uma revista semanal, de 20 de fevereiro de 2013, afirmou o deputado federal Marco Feliciano:
Você acha que todo mundo votou tranquilo na PEC das trabalhadoras domésti-
cas? Dentro dos banheiros, eu via deputado esmurrando a parede. Mas, na hora 
de votar, foi a favor, porque era um projeto de apelo popular. (...) Existe muito 
teatro aqui dentro. (Revista Veja, entrevista com Marco Feliciano, 20.03.2013)

O grande apelo popular a que se refere o deputado também está relaciona-

do ao intenso trabalho de articulação realizado pelas organizações sindicais. Essa artic-

ulação foi favorecida pelas já mencionadas alterações na profissão, e internacionalmente 

pela aprovação da Convenção nº 189 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

3.5.3. A Convenção da OIT e o contexto internacional

Em 1º de junho de 2011, representantes de governos, de categorias profission-

ais e patronais reunidos na 100ª Conferência da OIT aprovaram a Convenção nº 189 e 

a Recomendação nº 201, que dispõem sobre os direitos de trabalhadores domésticos. A 

aprovação da Conferência foi resultado também de um intenso trabalho de articulação das or-

ganizações de trabalhadoras domésticas em diversos países, que influenciaram todas as etapas 

do processo de elaboração e negociação que antecederam a Convenção (Pape 2016: 200).

Em seus 27 artigos, a Convenção nº 189 estabelece os termos de contratação e condições 

mínimas, incluindo: acordo consensual das condições de trabalho, preferencialmente por contra-

to escrito, limitação da jornada de trabalho; descanso de 24 horas consecutivas; salário mínimo e 

pagamentos efetuados regularmente; direito a um ambiente de trabalho seguro e saudável; con-

dições de seguridade social e acesso à justiça do trabalho equivalentes a outras categorias pro-

fissionais. A convenção estabelece também a abolição de qualquer forma de trabalho forçado e 
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infantil e respeito à privacidade dos trabalhadores que residem no local de trabalho (ILO 2011).

É expressa, assim, pela primeira vez no plano legal internacional a preocupação 

em “fazer do trabalho decente uma realidade para trabalhadores domésticos” e equiparar 

direitos destes com outros trabalhadores. A Convenção também estabelece normas a 

serem implementadas por países que a ratificarem, como a revisão de legislações nacionais 

e promoção de mecanismos para garantia da efetivação das condições declaradas.

Como esclarece Abreu (2013), ao ratificar uma Convenção ou Tratado interna-

cional um país se compromete a adotar suas normas na legislação nacional. A ratifica-

ção não é obrigatória, e cada Estado é soberano para decidir sobre a ratificação. Desde sua 

aprovação, a Convenção foi ratificada por 23 países, sendo 11 deles na América Latina26. 

Dessa forma, a Convenção 189 impulsiona alterações na legislação nacional em diversos 

países da região. No Chile e no Paraguai, as leis, de 2014 e 2015, respectivamente, incluem trabalha-

doras domésticas parcialmente nos direitos trabalhistas nacionais, através da limitação da jornada 

de trabalho, pagamento de horas extras, descanso semanal e inclusão no sistema de seguridade 

social27. Na Argentina, no Equador, na Venezuela e no Brasil (CDE 2016), países, à época, de go-

vernos com pautas trabalhistas progressistas, a nova legislação é mais abrangente e praticamente 

iguala os direitos de trabalhadoras domésticas aos das outras categorias profissionais28 (:10–11).

Ainda que Venezuela e Brasil não tenham ratificado a Convenção, observa-

-se atualmente no direito internacional uma tendência à internalização de normas e re-

comendações sem necessariamente a ratificação oficial pelo governo em matérias de 

grande relevância social (Abreu 2013:315). A Emenda Constitucional 72 atende, assim, às reco-

mendações da OIT e amplia substancialmente os direitos das trabalhadoras domésticas no Brasil. 

26 Países latino-americanos e caribenhos que ratificaram a Convenção 189: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Equador, Guiana, Nicarágua, Panamá, Paraguai e Uruguai 

27 É interessante observar que no Paraguai nem mesmo o pagamento de salário mínimo para trabalhadoras domésticas 
foi aprovado, sendo este ainda somente 60% do salário mínimo nacional (Lei 5470/2015). No Chile o salário mínimo 
é estabelecido de acordo com o valor nacional (Lei 20786/2014).

28 Na Argentina Lei 26844/2013; no Equador Lei Orgánica de 31.07.2012; na Venezuela Decreto 8939/2012; no 
Brasil Emenda Constitucional 72/2013.
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4. O debate público sobre a “PEC das Domésticas”

A aprovação da Emenda Constitucional 72 gerou um amplo debate na sociedade bra-

sileira, em que representantes de várias esferas sociais se posicionaram publicamente. 

Neste capítulo, o debate público em torno da aprovação é o objeto de análise. Através da análise 

de discurso, busca-se identificar como o debate sobre a alteração legislativa oferece interpretações 

sobre o trabalho doméstico na sociedade brasileira e as desigualdades implicadas nessas relações. 

A seguir, serão apresentadas as bases teóricas da análise de discurso e o processo metodológi-

co de classificação dos discursos. Por fim, é feita a análise dos argumentos utilizados no debate.

4.1. Análise de discurso 

No final dos anos 1960, Foucault inaugura a tradição de analisar discursos 

como práticas sociais. Seu interesse pela formação de ideologias o levam a desenvolv-

er o campo de estudos de discursos como formas de construção e controle de conheci-

mento (Keller u.a. 2006:9). Dessa forma, discurso não é meramente um conceito linguísti-

co, mas incorpora linguagem como prática que produz significados para a realidade social.    
A discourse is a group of  statements which provide a language for talking 
about - i.e. a way of  representing - a particular kind of  knowledge about a 
topic. When statements about a topic are made within a particular discourse, 
the discourse makes it possible to construct the topic in a certain way. It also 
limits the other ways in which the topic can be constructed. (Hall 1992:201)

Discursos são, portanto, um sistema de representação, onde se constroem e dis-

putam significados para a realidade social. Os significados construídos por meio de dis-

cursos embasam todo o conhecimento através do qual se percebe a realidade e se legit-

ima o que é considerado justo ou normal na sociedade (Hall 2001:72-73). As formas de 

controle da produção de conhecimento são portanto formas de controle da própria reali-

dade. Nesse sentido, discursos são práticas sociais de disputa de poder, onde o que está em 

jogo são os significados que moldam e influenciam a percepção do mundo (Jäger 2006:83). 
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Um discurso não consiste em um único enunciado, mas em um conjunto de enun-

ciados que compartilham premissas e padrões estratégicos comuns, no que Foucault de-

nominou “formação discursiva” (Hall 1992: 201). A análise de discurso investiga es-

sas formações e os distintos significados atribuídos em debates sobre um tema específico. 

A análise de discurso não se limita, portanto, à mera descrição de debates sobre um dado 

tema, mas se dedica à forma como os discursos constroem, em sua argumentação, o próprio sig-

nificado do tema em questão. Michael Schwab-Trapp define análise de discurso como análise de 

conflitos, “weil in und mit Diskursen Deutungsvorgaben für politische und soziale Ereignis- und 

Handlungszusammenhänge produziert werden, die darüber entscheiden, wie diese Ereignis- und 

Handlungszusammenhänge wahrgenommen und bewertet werden.“ (Schwab-Trapp 2006:264).  

Na disputa pela produção de significados, os discursos materializam-se na es-

fera pública. Somente em debates públicos podem os discursos alcançar relevân-

cia e realizar sua oferta de significados, relacionando-os com interpretações pré-exis-

tentes coletivamente aceitas e influenciando as mesmas (Schwab-Trapp 2006:265). 

Os debates públicos nos quais discursos se materializam se dão em diferentes arenas, de-

nominadas “campos discursivos” (Schwab-Trapp 2006:272) ou “fóruns” (Ferree u.a. 2002:10). Os 

fóruns são espaços físicos e virtuais, como a mídia, o Parlamento, a academia, reuniões comunitárias, 

organizações políticas, para citar alguns exemplos. As fronteiras entre os fóruns são flexíveis, e ato-

res podem limitar-se a um deles ou agir simultaneamente em vários. A mídia pode ser considerada 

como a mais representativa das arenas, por incluir em seu debate atores de todos os outros fóruns. 
For various reasons, general-audience mass media provide a master forum. The 
players in every other forum also use the mass media, either as players or as part 
of  the gallery. The mass media gallery includes virtually everyone. All collective 
actors must assume that their own constituents are part of  the mass media gal-
lery and the messages that their supporters hear cannot be ignored, no matter 
how extensive the actors’ own alternative media may be. (Ferree u.a. 2002:10)

Quando acontecimentos sociais recebem grande atenção midiática e suscitam um am-

plo debate público, podem ser considerados acontecimentos discursivos - “diskursive Ereignisse” 

(Jäger 2001:162). Segundo Siegfried Jäger, o que define um acontecimento discursivo como tal 

é a sua capacidade de provocar e influenciar discursos em distintas áreas de conhecimento, que 

articulam o significado do acontecimento com outros temas históricos ou socialmente relevantes. 

Nesse sentido, a aprovação da Emenda Constitucional 72 é considerada um acon-
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tecimento discursivo, onde atores de diferentes arenas disputaram no debate público sig-

nificados para o tema do trabalho doméstico no Brasil. A diversidade de argumentos levan-

tados no debate articulam discursos sobre direitos trabalhistas e relações domésticas com 

outros temas históricos e sociais, permitindo uma investigação da construção de significa-

dos com relação às desigualdade de gênero, raça e classe no país através da análise de discurso. 

4.2. Seleção de material e metodologia

O material escolhido para a análise do debate público consiste em artigos de dois dos 

principais jornais impressos do Brasil: Folha de S. Paulo e O Globo. A escolha dos dois veícu-

los se deu pelo critério de relevância, por serem os dois jornais de maior circulação no país, 

juntamente com o jornal Super Notícia29. Este último é um jornal popular de grande circu-

lação no estado de Minas Gerais, que no entanto não apresenta relevância em âmbito nacion-

al. O jornal Super Notícia também foi excluído da seleção por um segundo critério prático, 

por não possuir um sistema virtual de busca que permita o levantamento de artigos passados. 

Também foi levado em consideração na seleção o critério de representativi-

dade/diversidade. Os jornais Folha de S. Paulo, de São Paulo, e O Globo, do Rio de Ja-

neiro, embora sejam ambos da região Sudeste do país, não são do mesmo estado, o 

que permite uma maior diversidade de fontes e autores em seus artigos. Ambos pos-

suem, além disso, um amplo alcance em outros estados, influenciando o debate nacional.

Após a seleção dos jornais, a seleção de textos e artigos foi feita através do sistema de 

busca nos respectivos websites. A Emenda Constitucional 72 ficou nacionalmente conheci-

da como ‘PEC das domésticas’, e a busca foi feita combinando os termos ‘PEC’ (Proposta de 

Emenda Constitucional) e ‘domésticas’, ‘empregadas’, ‘trabalho doméstico’, ‘emprego doméstico’. 

O período considerado para a busca foi de 01 de outubro de 2012 a 30 de setembro de 2013. 

Embora a maior parte dos textos se concentre no primeiro triênio de 2013, período que corresponde 

à votação da Emenda no Senado Federal, a ampliação da busca por um período de um ano permitiu 

uma maior amostragem e a consideração de artigos que tratam de consequências da PEC e do tra-

29 Segundo dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC), disponíveis em: http://www.anj.org.br/maiores-jor-
nais-do-brasil/ 
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balho doméstico no Brasil em geral, e não somente notas informativas sobre a alteração legislativa. 

No jornal Folha de S. Paulo, a ferramenta de busca possibilita resultados diretos de itens pub-

licados no jornal impresso por período. Já n’O Globo, a ferramenta de busca do site não permite uma 

seleção direta de conteúdo por período. Foi utilizada, então, a pesquisa pelo acervo digitalizado do 

jornal. Nesse caso, resultados correspondem a número de páginas. No entanto, em cada página pode 

ser encontrado mais de 1 texto. A grande diferença entre o número de resultados e da amostragem final 

deriva do mecanismo de busca do acervo digitalizado, que repete páginas ou inclui resultados de ter-

mos isolados, oferecendo, por exemplo, artigos sobre outras Propostas de Emendas Constitucionais.

Após a busca virtual, foi feita uma primeira seleção de textos. Foram considerados notícias/

artigos/matérias que tratam diretamente da mudança constitucional, e também de consequências 

indiretas para o trabalho doméstico. Os textos selecionados contemplam notícias/notas informa-

tivas, editoriais/artigos de opinião e reportagens. Foram excluídos os textos que contemplam os 

termos da busca, porém sem relação direta com a alteração legislativa em questão. Essa primeira 

seleção chegou a um material final de 42 textos no jornal Folha de São Paulo e 49 textos n’O Globo.

Para a análise do debate, foram considerados somente os artigos de opinião nos dois jornais, 

que incluem os artigos nominais e os editoriais. Como afirma Eilders, apesar da pequena incidência 

com relação à totalidade de notícias em jornais, a análise de interpretações sobre determinados temas 

pode ser facilitada com a seleção de artigos de opinião. O foco nos mesmos possibilita uma identifi-

cação clara dos atores e argumentos trazidos ao debate, enquanto as notícias, embora representem uma 

oferta maior de material em termos quantitativos, evitam posicionar-se claramente, buscando a neu-

tralidade na divulgação de informações (Eilders 2008:27). O Jornal O Globo publica em suas notícias 

pequenas notas de opinião editorial, que também foram consideradas na listagem dos artigos de opinião.

Tabela 13 - Amostragem de textos por jornal

Jornal Resultado da busca Amostragem final Artigos de opinião
Folha de S. Paulo 60 resultados 42 textos 14
O Globo 126 páginas 49 textos 7

Elaboração própria

Após a seleção de artigos, passou-se à classificação do material. A primeira etapa tomou os 

artigos como unidades de análise, buscando sua identificação de acordo com o posicionamento, 
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como contrários ou favoráveis à PEC. É interessante observar que os dois veículos se posiciona-

ram em seus editoriais de maneira distinta. O Jornal O Globo se posicionou claramente contrário 

à alteração legislativa, enquanto a Folha de S. Paulo fez em seu editorial uma defesa da Emenda. 

Esses posicionamentos são refletidos no conjunto de artigos de cada jornal, como listado a seguir:

  Tabela 14 - Posicionamento dos artigos de opinião

A favor Contra Neutro
O Globo 2 5
Folha de S. Paulo 9 4 1

Elaboração própria

Para a análise qualitativa, a primeira medida necessária é a identificação dos principais argu-

mentos utilizados com relação à alteração legislativa. Como proposto por Schwab-Trapp, argumentos 

levantados contra ou a favor de um tema são a principal unidade de análise no processo de codificação 

de discursos, e auxiliam na identificação de similaridades e diferenças nestes (Schwab-Trapp 2004:172).

Em uma análise do debate público sobre o tema do aborto na Alemanha e nos EUA, Jürgen 

Gerhards  observa que a classificação de argumentos deve extrapolar a mera definição como ‘contrá-

rios’ ou ‘favoráveis’. Mais que isso, os atores buscam legitimidade em seus argumentos trazendo o de-

bate para diferentes “campos de significado” (Bedeutungsfeld) (Gerhards 2004:312–313). Dessa forma, 

faz-se útil o conceito de Frames, que identificam formas de enquadramento do tema a partir de sua loca-

lização em distintos campos de significado. Como definem Ferree et al: “Frames are central organizing 

ideas that provide coherence to a designated set of  idea elements.” (Ferree u.a. 2002:105). Dessa forma,
Die Platzierung eines Themas in unterschiedliche Bedeutungsrahmen hat zur
Folge, dass das Thema selbst durch das Kräftefeld von Bedeutungen des je-
weiligen Rahmens in seiner Bedeutung geprägt wird und entsprechend in
unterschiedlichen ‚frames‘ zu einem bedeutungsmä-
ßig unterschiedlichen Thema wird. (Gerhards 2004:312)

Cada frame, portanto, corresponde a uma forma de construção do tema, ou, dito de 

outra forma, a um tipo de discurso. A partir da referência em estudos anteriores que analis-

am o debate público de acontecimentos discursivos e temas de grande relevância social (Ger-

hards 2004; Ferree u.a. 2002; Schwab-Trapp 2004), a classificação de frames no debate so-

bre a PEC seguiu o procedimento indutivo proposto pela metodologia de grounded theory. 

Desenvolvida por Anselm Strauss e Barney Glaser (apud. Bryman 2016), a metodologia de 

grounded theory propõe ferramentas a fim de extrair do próprio material as categorias de classificação do 
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mesmo. Após uma primeira classificação a partir de uma pequena parcela do material (coding), chega-se 

a uma listagem das categorias presentes. O sistema de categorias é confrontado então com uma maior 

amostragem. O intercâmbio entre fases de classificação e levantamento de material é repetido até que 

as categorias finais contemplem a totalidade dos elementos identificados (Bryman 2016: 342-344).

A segunda etapa então passou à identificação de frames a partir do próprio ma-

terial. Foram listados os argumentos presentes nos artigos, para identificar de que for-

ma embasam seu posicionamento e o posicionam em diferentes campos de signifi-

cado. O procedimento levou à identificação de 4 principais frames, listados a seguir:

Frame Campo de significado Principal argumento
Efeitos para a demanda 

de trabaho doméstico
Mercado de trabalho Regularização causará aumento do de-

semprego
Natureza diferenciada do 

trabalho doméstico
Relações familiares Particularidades do trabalho domésti-

co não permitem regularização como 
outras profissões

Trabalhadoras domésti-
cas como sujeito de di-

reitos

Direitos civis e sociais Empregadas domésticas são trabalha-
doras e merecem ser contempladas por 

legislação
PEC representa moder-

nização do país
Relações de trabalho Trabalho doméstico é resquício de es-

cravidão e será extinto 

A seguir, cada discurso é analisado à luz da questão “de que for-

ma o debate refletiu as desigualdades presentes no campo do trabalho doméstico?”

4.3. Discursos sobre a PEC das Domésticas

1) Efeitos para a demanda de trabalho doméstico

Dominante nos posicionamentos contrários à legislação, este discurso localiza o de-

bate sobre a Emenda Constitucional 72 nos impactos para o mercado de trabalho. O argumen-

to principal é o de que a ampliação de direitos trabalhistas para empregadas domésticas levaria 

a uma sobrecarga de encargos para empregadores. Estes seriam então impelidos a demitir suas 

empregadas domésticas, pela impossibilidade de conciliar o pagamento de encargos com o 

orçamento familiar. As consequências da nova legislação seriam, então, o aumento do desem-

prego entre as trabalhadoras domésticas e o aumento do grau de informalidade, uma vez que 
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empregadores evitariam registrar a relação formal de emprego para fugir dos custos adicionais. 

 “Entre a obrigação de comprometer a renda da família (...) e, por mais difícil que seja, a decisão de 

demitir a empregada, não é difícil prever para onde a balança penderá.” (“Efeito ao contrário”, 25.03.2013)

“A extensão (...) de benefícios de impacto direto na renda familiar terá dois efeitos 

imediatos: demissões e o aumento da informalidade.” (“Efeito ao contrário”, 25.03.2013)

“na ponta do lápis, é certo que parte ponderável dos empregados será empurra-

da para a informalidade, subemprego ou desemprego mesmo”. (“Terremoto”, 29.03.2013)

A interpretação apresentada por este discurso foca-se no aspecto teleológi-

co, preocupando-se centralmente com os resultados da medida no mercado de tra-

balho. Aproxima-se então de uma visão liberal, buscando a autonomia dos indivídu-

os na estruturação de suas relações empregatícias. Com isso, a análise prescinde dos 

aspectos diferenciados dos atores no mercado de trabalho. Não são colocadas em primeiro plano 

as questões de raça e de gênero, e o empregado doméstico é considerado de maneira homogênea. 

Apenas de maneira pontual o discurso relacionado ao aumento do desemprego tan-

gencia os efeitos para atores específicos. As desvantagens sobre mulheres no mercado de tra-

balho, decorrentes da responsabilização pelo cuidado com os filhos, são explicitadas na questão: 

“Quem vai empregar uma jovem com dois filhos pequenos, se tiver que pagar pela creche e 

educação dessas crianças? É desemprego na certa.” (“A PEC das empregadas”, 24.03.2013) 

Ainda assim, reflexões como a explicitada não questionam os interess-

es antagônicos das relações de gênero com relação à divisão de tarefas, focan-

do-se exclusivamente no aumento dos custos de contratação trazidos pela PEC.

Os textos consideram que o aumento de encargos resultar-

ia em efeitos danosos para as próprias empregadas, um “bumerangue que se vol-

ta contra aquele a quem se pretende beneficiar” (“Efeito ao contrário”, 25.03.2013). 

Ao promover o discurso de que direitos trabalhistas são prejudiciais à própria classe 

das domésticas, autores identificam conveniência econômica como principal determinante 

para demanda de trabalho doméstico; tentam, assim, amenizar contradições entre inter-

esses de empregados e empregadores, associando a PEC a prejuízos para ambos os lados. 

“Se os prejuízos ficassem limitados à perda de conforto para um grupo, poderíamos seguir em 
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frente, mas não é tão simples. Se a oferta de emprego doméstico encolher muito rapidamente, haverá 

comprometimento da renda para muitas trabalhadoras.” (“Domesticando o trabalho”, 27.03.2013)

 “as novas regras punirão aqueles que hoje têm um salário assegurado e afastarão ainda mais a cartei-

ra de trabalho assinada da grande maioria que vive na informalidade.” (“Efeito ao contrário”, 25.03.2013)

Por vezes, o discurso relacionado às consequências econômicas chega ao ponto de reforçar 

estereótipos raciais e de gênero, referindo-se ao “enorme contingente das empregadas domésticas 

que só sabem ser empregadas domésticas” (“A revolução da empregada”, 13.04.2013). Em uma crôni-

ca em que fantasia uma experiência no Brasil no futuro, narra o economista Rodrigo Constantino:

“Veio em minha direção uma multidão de mulheres desesperadas protestando. Quis 

saber o que era aquilo, e me explicaram que, em 2014, quase todas as empregadas domésticas 

perderam seus empregos por causa de mudanças nas leis. Havia ficado proibitivo contratá-las. 

Desde então, elas vagam pelas ruas protestando e mendigando, sem oportunidades de em-

prego. “O inferno está cheio de boas intenções” pensei.” (“De volta do futuro”, 02.04.2013)

Nesta passagem fica explícita a idéia de que há um grupo de mulheres para quem a profis-

são de doméstica é a única possível no mercado de trabalho. Sem chance de atuar em outra área, 

a elas restaria mendigar, com a aprovação da nova legislação. A ideia de que essas mulheres só 

são capazes de atuar nessa profissão é levantada como argumento para que a legislação permita 

a contratação das mesmas a baixo custo, pois trabalhar sob condições precárias seria melhor do 

que viver sem trabalho e na miséria. No entanto, acaba acentuando premissas da divisão racial 

do trabalho reprodutivo e estereótipos que atingem principalmente as mulheres negras no país.

Ao focar no mercado de trabalho e equiparar interesses de empregadores e empregados, 

esse discurso mascara interesses específicos de atores a partir de seu posicionamento de classe 

e classificação racial e de gênero. No entanto, o discurso acaba contraditoriamente por acentuar 

essas diferenças, ao defender ideia de que direitos trabalhistas fariam com que mulheres ficassem 

relegadas ao desemprego e à marginalização, fortalecendo assim estereótipos raciais e de gênero.

2) Natureza diferenciada do trabalho doméstico

Esse discurso também se posiciona contrário à Emenda. Porém, ao contrário do pri-

meiro, localiza o debate no âmbito familiar. O foco não é nos efeitos da regulamentação para 

o mercado de trabalho, mas sim na natureza das relações que se estabelecem entre trabalhado-
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ras e patrões. Com isso, leva o debate do plano teleológico para o ontológico. O principal ar-

gumento é o de que a natureza diferenciada da profissão impossibilita uma regulamentação nos 

moldes das relações formalizadas de trabalho em ambientes profissionais, “afinal, quem vai pa-

gar esse salário é uma pessoa física, não uma empresa” (“A PEC das empregadas”, 24.03.2013). 

Os artigos utilizam o recurso retórico da ironia para criticar alguns pontos da legislação, 

como no exemplo: “Uma das coisas mal resolvidas é a carga horária. (...) descansar uma hora, 

no meio do expediente, como, onde? Na sala, vendo TV?” (“O assunto do dia”, 31.03.2013). 

A crítica ao controle da carga horária simboliza a confusão que se estabelece entre 

a relação pessoal e profissional. Em outro artigo, Danuza Leão afirma, “(...) se a profission-

al mora no emprego, fica difícil estipular o que é hora extra, fora o “Maria, me traz um copo 

de água?” (“A PEC das empregadas”, 24.03.2013). Nessa passagem, fica explícito como o pe-

dido por um copo de água é considerado parte da relação pessoal entre patrão e empregado, 

e a dificuldade em estabelecer regras de convivência sem que uma das partes esteja a serviço 

de outra. O questionamento do caráter profissional da relação doméstica obscurece portan-

to a possibilidade de exploração no mesmo, invisibilizando a prestação de serviços como tal.

A crítica passa também pelos altos custos decorrentes de uma possível demissão, que 

impossibilitaria aos empregadores “dispensar” seus empregados quando lhes parecesse ad-

equado. É explicitada novamente assim a confusão entre relação pessoal e profissional:

“É curioso o mundo moderno: um marido pode ser dispensado por incompat-

ibilidade de gênios, e uma empregada doméstica não. (“O assunto do dia”, 31.03.2013)

 “Se o prezado leitor escravocrata enjoou da comida de sua emprega-

da, melhor consultar seu advogado. O socialismo chegou à cozinha – e o tem-

pero agora é assunto de Estado.” (“A revolução da empregada”, 13.04.2013)

A ironização da tentativa de profissionalização da relação também explic-

ita, por vezes, a importância da distinção social entre empregadores e emprega-

das para os autores. Essa distinção é feita, por exemplo, a partir da vestimenta:

“Dúvida: elas podem se recusar a trabalhar de uniforme? Se puderem, tente imag-

inar a cena: servir a mesa em casa de Paulo Maluf, por exemplo, de shortinho de lycra, 

tomara que caia e sandália havaiana.” (“Alguns palpites, algumas curiosidades”, 10.05.2013)
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Ao focar o argumento nas relações familiares, esse discurso reforça portanto dis-

tinções naturalizadas. A regularização do trabalho doméstico causaria, segundo esse dis-

curso, confusões na dinâmica familiar. “Já pensou, explicar aos adolescentes (...) que não 

dá pra pedir vários lanchinhos várias vezes por dia?” (“O assunto do dia”, 31.03.2013)

A representação dos efeitos para uma possível alteração na relação domésti-

ca como “complicação” indica que a informalidade e falta de controle na profis-

são seriam a melhor forma de alcançar a harmonia nas relações de trabalho. 

Também fica explícito como o aumento dos custos de contratação e a adaptação a uma dinâmi-

ca com menor presença das empregadas domésticas afetaria diferentemente a homens e mulheres.

“Ou a mãe larga o emprego para cuidar do filho ou tem que ser uma ex-

ecutiva de salário altíssimo para poder pagar uma creche particular ou uma babá 

em tempo integral, olha a complicação.” (“A PEC das empregadas”, 24.03.2013) 

O argumento de que as mães e mulheres devem se adaptar à nova rotina domésti-

ca, sem o questionamento da responsabilização das mulheres pelas tarefas domésticas, aca-

ba por legitimar a divisão sexual do trabalho. Ao mesmo tempo, reforça desigualdades 

entre mulheres de diferentes classes sociais, por não considerar que trabalhadoras domésti-

cas também necessitam de condições materiais para o cuidado com seus próprios filhos. 

Mais uma vez um artigo de Danuza Leão expres-

sa a diferença estabelecida entre mulheres de diferentes classes sociais:

“Tenho passado as noites em claro, apavorada, já que sou totalmente dependen-

te de uma ajuda doméstica. Já tive vários tipos de vida, desde morar em apartamento grande 

e ter três empregadas, a um pequeno conjugado onde alguém vinha uma vez por sema-

na dar aquele toque de talento que Deus não me deu.” (“O assunto do dia”, 31.03.2013)

A habilidade para o trabalho doméstico representada como “toque de talento” divino re-

força visão de que algumas mulheres nasceram com essa habilidade, e outras não, e omite o fato 

de que o principal motivo para que mulheres trabalhem como empregadas domésticas é a ne-

cessidade econômica. Ou seja, ao diferenciar mulheres que receberam de Deus o talento para 

essas atividades e outras que não o receberam, este discurso reforça associação naturalizada 

de mulheres pobres com essas tarefas, enquanto outras simplesmente não nasceram para isso.
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O foco nas relações domésticas tem como argumen-

to final a ideia de que Estado não deve interferir nessas relações. 

 “Tenho a impressão de que o governo está interferindo um pouco mais do que o tolerável na 

relação entre empregado e empregador no trabalho doméstico.” (“O medo, o luxo, a PEC”, 14.04.2013)

3) Trabalhadoras domésticas como sujeito de direitos

O terceiro tipo de discurso posiciona trabalhadoras domésticas no centro do de-

bate. A defesa da Emenda Constitucional se embasa na interpretação de que trabalhado-

ras domésticas são sujeitos de direitos como qualquer outra categoria profissional. A ampli-

ação de direitos trabalhistas representaria, portanto, um reconhecimento para a categoria.

“Imagine se você trabalhasse de segunda a sexta-feira, sem limite de jorna-

da semanal, sem direito a remuneração pelas horas extras e noturnas (...) ou qualquer 

proteção contra acidente de trabalho.” (Um peso e uma medida”, 25.03.2013)

Ao trazer a perspectiva das trabalhadoras domésticas para o centro do debate, o discurso 

denuncia a exploração vivenciada por estas no emprego. Ao fazê-lo, explicita a origem do trabalho 

doméstico na escravidão. Ao estabelecer relação histórica entre o trabalho doméstico e o período 

escravista, autores denunciam desigualdades raciais no país e na constituição do campo profissional.

 “A origem do trabalho doméstico no Brasil é a escravidão. A relação entre o senhor e 

seus escravos era de exploração, sobretudo daqueles que serviam à chamada casa grande. Com 

o advento da Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, o trabalho doméstico continuou a ser exercido 

majoritariamente por mulheres negras – jovens e inclusive crianças -, vindas das cidades do interi-

or do país para trabalhar nos grandes centros urbanos.” (“Uma reparação histórica”, 28.03.2013) 

Essa origem, defendem, moldou a profissão de modo a estigmatizar mulheres negras 

como aptas somente a exercer esse tipo de trabalho. O discurso reconhece, assim, a importância 

da legislação para a superação de desigualdades raciais, associando-as a desigualdades de gênero:

“Segundo dados do IBGE, na categoria de trabalhador doméstico, 94% são mulheres e 

62% se declaram negras. O dado evidencia a persistência da visão naturalizada de que as mul-

heres estão aptas apenas a exercer atividades domésticas. Somam-se a esse estigma os pesos das 

práticas do Brasil escravocrata, que reservam às negras essas atividades, compreendidas como 

de pouca ou nenhuma qualificação técnica e intelectual.” (“Sete décadas de luta”, 03.05.2013)
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Na reconstituição histórica do campo, alguns artigos relacionam também suas transfor-

mações a alterações na participação das mulheres no mercado de trabalho. “Na minha geração, com 

as mulheres mergulhando no feroz mercado de trabalho, proliferaram os empregados domésticos e 

vieram a carteira assinada, o salário-mínimo, as férias anuais, o 13º salário. Ainda pouco.” (“Abolição 

da escravatura”, 26.03.2013). No mesmo artigo, Eliane Cantanhêde também reconhece a importân-

cia da divisão de tarefas entre homens e mulheres nos lares para as mudanças nas relações de famílias 

com trabalhadoras: “Já na das minhas filhas, prevalecem as diaristas, horário estipulado, de segunda 

a sexta, todos os direitos. E, em vez de babás, os pais assumem seus bebês e contratam creches.”

Dessa forma, o discurso articula o debate sobre a superação de desigual-

dades raciais no mercado de trabalho, por meio da equiparação de direitos trabalhis-

tas de domésticas aos de outros trabalhadores, com a dinâmica das relações de gêne-

ro nas famílias. Contempla, assim, as duas esferas a que os discursos anteriores se limitam. 

O foco no tema da ampliação da legislação trabalhista como avanço para a categoria profis-

sional de trabalhadoras domésticas fica evidente nas expressões utilizadas nos artigos, como “resga-

tar a dignidade”, “reparação histórica” (“Uma reparação histórica”, 28.03.2013), “foram necessárias 

sete décadas de luta, mas o Parlamento enfim ouviu suas vozes” (“Sete décadas de luta”, 03.05.2013).

O discurso também compara o momento histórico de aprovação da PEC com a abolição 

da escravidão na observação de semelhanças entre os argumentos utilizados nos dois contextos.

“O argumento de que “vai ficar caro e faltar emprego” dissimula o velho pre-

texto “econômico” para impedir direitos e avanços sociais. Se fosse só uma questão 

econômica, a escravatura jamais teria terminado.” (“Abolição da escravatura”, 26.03.2013) 

Ao associar a alteração legislativa com debate sobre discrepâncias raciais historicamente con-

struídas, relações de gênero no mercado de trabalho e no ambiente privado e contradições de classe, 

discurso aborda desigualdades interseccionais que estruturam o campo do trabalho doméstico.

4) Modernização das relações de trabalho

É importante ainda mencionar a identificação de uma outra forma de interpretação 

à Emenda Constitucional. Este discurso também se posiciona favoravelmente à medida, mas 

não foca em sua importância para os direitos das trabalhadoras domésticas e na denúncia das 
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desigualdades que constituem o campo. Ao invés, a defesa da legislação se embasa no argumento 

de sua importância para a modernização do país e para o futuro do trabalho doméstico. 

Embora este discurso, assim como o anterior, também faça refe-

rência à origem do trabalho doméstico na escravidão, esta é representa-

da como uma mancha na história do Brasil que seria apagada com a PEC. 

“O Brasil, que já teve sua história manchada pela escravidão, mantinha inexplicavelmente 

essa nódoa discriminatória. Um país que se pretende moderno, que aspira a ser grande potência, 

não pode conviver com a exclusão de direitos ou com subclasses.” (“Decisão unânime”, 02.04.2013)

Dessa forma, a Emenda Constitucional é nomeada, por exemplo, como “PEC da ig-

ualdade” e “PEC da inclusão” (“Decisão unânime”, 02.04.2013). A supervalorização da 

medida como forma de acabar com discriminações no trabalho doméstico não conside-

ra que este é relacionado também a mecanismos atuais de reprodução de desigualdades ra-

ciais persistentes no mercado de trabalho brasileiro e à injusta divisão de tarefas domésti-

cas entre homens e mulheres nos lares e a desigualdades de gênero no mercado de trabalho.

“A profissão de doméstica da forma como a conhecemos no Brasil vai aca-

bar, o que é ótimo. Se as marcas de uma época podem ser duradouras na arquite-

tura nacional, certos hábitos precisam mudar logo.” (“Demorô”, 28.03.2013)

Como afirma Marina Silva, as situações de discriminação encontradas “são situações que não 

deveriam existir mais num país que chega ao século 21 reivindicando o direito de estar no time do Pri-

meiro Mundo.” (“Trabalho de casa”, 22.03.2013). A referência ao “Primeiro Mundo” considera ser-

em as relações abusivas de trabalho doméstico uma exclusividade de países pobres e/ou colonizados.

Também essa referência é encontrada no arti-

go de Renan Calheiros, então presidente do Senado, em que este afirma: 

“Um país que se pretende moderno, que aspira a ser grande potência, não pode conviver com a 

exclusão de direitos ou com subclasses. A igualdade é a nossa regra.” (“Decisão unânime”, 02.04.2013”)  

Dessa forma, o discurso pode ser relacionado com a perspectiva que considera ser o traba-

lho doméstico um resquício do passado colonial, uma marca de atraso na sociedade. Reconhece, 

portanto, existência de desigualdades de classe e raça, mas como uma herança de um passado escra-

vista, e não como fruto de mecanismos atuais do entrelaçamento de relações de gênero, raça e classe.
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4.4. Discussão

Os quatro discursos identificados oferecem diferentes significados para a Emen-

da Constitucional 72. O foco em distintos ‘campos de significado’ evoca interpre-

tações antagônicas para a alteração legislativa e para o trabalho doméstico no Brasil. 

As referências ao tema da escravidão, presentes nos dois discursos favoráveis à medida, po-

dem ser consideradas diferentes formas de se interpretar a desigualdade socioeconômica entre negros 

e brancos no país. Enquanto esta é vista, por vezes, como resquício de uma época passada, como no 

discurso que foca no caráter ‘modernizador’ da medida legislativa, outras interpretações enfatizam 

os mecanismos atuais no mercado de trabalho que dificultam a ascensão social de negros e negras. 

As desigualdades de gênero, embora reconhecidas nos três primeiros discursos, são trata-

das de perspectivas distintas, explicitando a contradição entre interesses de mulheres de diferentes 

classes sociais. Os discursos focados no mercado de trabalho e nas relações familiares, contrários à 

Emenda, fazem referência à predominância de mulheres no contingente de trabalhadoras domésti-

cas, porém sem um questionamento da associação do trabalho doméstico com a feminilidade. 

Também não se questiona a responsabilização feminina por tarefas domésticas mesmo quando 

não remuneradas. Ambos os discursos não se referem ao imbricamento do tema com desigual-

dades raciais – somente, pontualmente, para ironizar argumentos utilizados por outros discursos.

De maneira geral, pode-se afirmar que somente o terceiro discurso, com foco nas tra-

balhadoras domésticas como sujeito de direitos, reconhece a importância de processos at-

uais e históricos de constituição de desigualdades interseccionais de gênero, raça e classe. 

O trabalho doméstico segue sendo um campo onde desigualdades se reproduzem e se 

manifestam, estando relacionado a políticas públicas em diferentes esferas, como saúde e edu-

cação, e à organização das relações de gênero, com relação a desigualdades no mercado de tra-

balho e na esfera privada. A análise dos debates demonstrou como os diferentes recortes do 

tema no debate público nos meios escolhidos ainda carecem de interpretações que consider-

em a interseccionalidade da questão para avançar na superação de desigualdades persistentes.
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5. Considerações finais

Este trabalho teve como objetivo analisar o universo do trabalho domésti-

co no contexto específico do Brasil a partir da discussão do conceito 

de interseccionalidade, de dados demográficos e análise empírica do material publica-

do em 2013 em dois dos principais jornais impressos do país, buscando compreender de 

que forma a sociedade brasileira enxerga e reconhece as desigualdades em seu interior.

Inicialmente, buscou-se apresentar o conceito de interseccionalidade como abordagem para 

o estudo de desigualdades de raça, classe e gênero. O termo tem sido empregado largamente por di-

ferentes autores e organizações políticas, para referir-se ao entrelaçamento entre as questões racial, 

sexual e de classe social. Buscou-se então delimitar mais precisamente o uso do conceito neste traba-

lho, através da proposta de McCall de estudos “intercategoriais”, investigando-se as desigualdades 

entre grupos sociais definidos por categorias de gênero, raça e classe, e como essas desigualdades 

aumentam ou diminuem. Essa abordagem aproxima-se do que Saffioti definiu como “nó frouxo”, 

um sistema em que relações sociais estão entrelaçadas por um nó onde cada componente tem uma 

certa mobilidade, mas assume características próprias da interação e não age independentemente 

dos outros. Nessa perspectiva, buscou-se apresentar o trabalho doméstico como um exemplo para-

digmático da interseccionalidade das relações de gênero, raça e classe. O campo mostrou-se assim 

definido a partir de atribuições de papéis sociais a homens e mulheres com relação à natureza das 

tarefas realizadas pelos mesmos nos lares e no mercado de trabalho, que no entanto não é indepen-

dente do pertencimento racial em cada polo. Buscou-se demonstrar exemplos em que o trabalho 

doméstico racializado se intensifica em processos recentes de reaquecimento do mercado do traba-

lho doméstico e de cuidados, sustentando e acentuando desigualdades de gênero, raça e classe social.

Mostrou-se, no segundo capítulo, como esse processo se deu no contexto específico do Bra-

sil. A descrição de relações de proximidade e hierarquia entre escravas domésticas e seus proprie-

tários no século XIX revelou as formas específicas de violência sobre mulheres negras no sistema 
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escravista e sua importância para a construção da feminilidade branca e dos privilégios masculinos. 

A especificidade do sistema escravista brasileiro e a convivência entre trabalhadores livres e escravi-

zados deixou consequências profundas para o trabalho doméstico, por sua realização no ambiente 

privado e falta de regularização. Dessa forma, a referência da escravidão para relações de trabalho 

doméstico perdurou por muito tempo após a abolição, não apenas pelas características da força de 

trabalho, predominantemente feminina e negra, mas também pela natureza das relações entre em-

pregadores e empregadas. Buscou-se abordar também de que forma as mudanças estruturais no país 

ao longo do século XX contribuíram para a persistência do trabalho doméstico e seu caráter raciali-

zado e feminizado. Os dados sobre o século XXI apontaram para uma continuidade dessas caracte-

rísticas, ao lado de algumas mudanças no campo, relacionadas à conjuntura nacional e internacional.

Essa caminhada histórica e a conjuntura fizeram com que as interpretações para a altera-

ção na jurisprudência sobre o trabalho doméstico tivessem caráteres muito distintos. A análise do 

debate demonstrou que os discursos à época da aprovação da PEC refletem interesses antagônicos 

com relação aos direitos trabalhistas em pauta. Em seu conjunto, os discursos demonstraram que o 

entrelaçamento de componentes de raça, classe e gênero no trabalho doméstico em seu caráter his-

tórico e atual ainda é predominantemente negligenciado nas discussões sobre trabalho doméstico. 

Considerando-se que discursos constroem a realidade para aqueles a quem influen-

ciam, é importante ressaltar que os discursos contrários à ampliação de direitos disseminam 

uma visão que naturaliza o papel doméstico da mulher, seja na responsabilização pelo traba-

lho não remunerado ou nas características da força de trabalho doméstico remunerado. Essa 

naturalização é, como abordado nos primeiros capítulos, um dos mecanismos de manuten-

ção das desigualdades socioeconômicas entre homens e mulheres. O trabalho não remunera-

do visto como extensão da natureza feminina, além de afetar o desempenho de mulheres em 

outras profissões, contribui para justificar a baixa remuneração de empregadas domésticas. Fa-

z-se urgente, ainda nos dias de hoje, ressaltar que tarefas domésticas constituem um traba-

lho, que deve ser dignamente remunerado e dividido igualmente entre homens e mulheres. 

Mesmo com as mudanças tecnológicas que possibilitam um abrandamento da realização manual 

de algumas tarefas, o trabalho reprodutivo de manutenção doméstica e cuidados pessoais é intrínseco 

à natureza humana e será sempre necessário, em qualquer modelo econômico e estrutura social. Este 
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trabalho tentou demonstrar que, até hoje, apesar de sua importância, o trabalho doméstico, remune-

rado ou não, representou e representa uma esfera dicotômica onde seus resultados são traduzidos em 

benefícios para um dos lados e desvantagens para o outro. Em uma sociedade onde relações sociais 

são interseccionais e enlaçadas em um nó, esses lados têm cor, raça, gênero e classe social delimitados.  

Enquanto discursos sobre trabalho doméstico não abordarem a interseccionalidade das 

relações que constituem o campo, este continuará reproduzindo desigualdades que se deslocam 

de um dos eixos ao outro, ora acentuando a disparidade entre mulheres negras e brancas, ora 

contribuindo para a disparidade social pela classificação de gênero, ora pela classificação racial. 

O combate isolado a desigualdades em uma das relações pode, paradoxalmente, contribuir para a 

acentuação de desigualdades em outras componentes do nó. A ascensão de mulheres brancas em 

profissões de alta qualificação atende, assim, a demandas pela igualdade de gênero, porém as con-

sequências para as relações raciais são controversas, na medida em que se reforça o contingente de 

negros e negras em empregos precários e mal remunerados. O combate à desigualdade em todas as 

frentes deve, portanto, levar em consideração as possíveis consequências para as relações enlaçadas.

Este estudo tentou apresentar uma contribuição ao estudo do trabalho domésti-

co no Brasil, através de uma perspectiva interseccional. Cabe ainda considerar os desafios en-

contrados nessa tarefa. Embora o conceito de interseccionalidade seja, como já mencionado, 

um aclamado marco no estudo da relação entre classe social, gênero e raça, é ainda demasia-

damente amplo, representando dificuldades para que se possa definir como marco teórico. O 

entrelaçamento das relações deve ser investigado, no entanto ainda é difícil identificar estudos 

que de fato o tenham feito empiricamente. O nível de abstração dos debates sobre o uso de ca-

tegorias exige um grande rigor metodológico para que se possa traduzir em objetos de estudo 

concretos. Esta pesquisa encontrou-se, portanto, por vezes omitindo alguns dos aspectos re-

levantes no estudo teórico, histórico e empírico da interseccionalidade no trabalho doméstico. 

No entanto, com todos os seus limites, este trabalho apresentou a importân-

cia de se relacionar o estudo do trabalho doméstico e suas interpretações às catego-

rias interseccionais que organizam a sociedade brasileira em estratos sociais hierar-

quicamente posicionados. Oferece-se assim, talvez, subsídios para futuros estudos 

sobre os mecanismos que fazem do trabalho doméstico um campo marcado por desigualdades.
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Anexo: Artigos de jornais analisados

Veículo Título Data
Posicionamen-

to

O Globo

Efeito ao contrário 25.03.2013 Contrário
Um peso e uma medida 25.03.2013 Favorável

Terremoto 29.03.2013 Contrário
Decisão unânime 02.04.2013 Favorável

De volta do futuro 02.04.2013 Contrário
A revolução da empregada 13.04.2013 Contrário

Sem saída 24.05.2013 Contrário

Folha de S. Paulo

Trabalho de casa 22.03.2013 Favorável
A PEC das empregadas 24.03.2013 Contrário

Na própria casa 25.03.2013 Favorável
Abolição da escravatura 26.03.2013 Favorável

Domesticando o trabalho 27.03.2013 Favorável
Uma reparação histórica 28.03.2013 Favorável

Demorô! 28.03.2013 Favorável
A resiliência do Estado-nhonhô 30.03.2013 Favorável

O assunto do dia 31.03.2013 Contrário
PEC dos domésticos é avanço ou retroces-

so? 06.04.2013 Neutro
Emprego emancipado 12.04.2013 Favorável
O medo, o luxo, a PEC 14.04.2013 Contrário

Sete décadas de luta 03.05.2013 Favorável
Alguns palpites, algumas curiosidades 10.05.2013 Contrário
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