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RESUMO 

O presente trabalho visa questionar se o trabalho doméstico exercido pela mulher na 

sociedade é precarizado, analisando, também, se a lei complementar nº 150/2015 promove a 

igualdade material feminina, observando as suas demandas na sociedade. Para tal fim, será 

utilizado como metodologia a revisão de literatura e de pesquisa quantitativa e qualitativa, 

realizado o levantamento de dados estatísticos fornecidos por institutos ou agências brasileiras 

especializadas, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Inicialmente será 

realizada uma necessária conceituação acerca de gênero e estereótipo de gênero, para 

compreender as relações sociais na qual a mulher está inserida, bem como a forma como a 

própria sociedade a enxerga e relega papéis pré-definidos. Em seguida, será estudado sobre a 

divisão sexual do trabalho, necessária para entender o trabalho da mulher na sociedade, o seu 

valor, compreendendo as relações de gênero que engendram o seu papel enquanto membra 

produtiva na sociedade. Após, será analisada a situação jurídica da mulher no ordenamento 

brasileiro, ressaltando-se os pontos mais relevantes para a conquista de seus direitos civis, 

trabalhistas e sociais. Desta forma será possível observar que a tomada dos espaços públicos 

pela mulher é fruto de uma reação a todas as desigualdades vivenciadas por ela, e que a 

consolidação do Princípio da Igualdade na Constituição de 1988 é de suma importância para a 

promoção de sua igualdade. Finalmente, será feita uma análise jurídica da Lei Complementar 

nº 150/2015 (Lei dos Domésticos), observando seus aspectos formais, realizando um 

levantamento de dados estatísticos e pesquisas oficiais, se objetivará observar a eficácia da lei 

e os maiores entraves que se opõe frente a busca pelos direitos trabalhistas das mulheres 

trabalhadoras domésticas. Diante das desigualdades ainda latentes que permeiam o trabalho da 

mulher e impedem sua emancipação na sociedade, é justificada a relevância da escolha do tema 

e a forma de abordagem, sendo indispensável pesquisar a história da mulher, devido a tantos 

anos de discriminação, de desigualdade material e formal, para que não se esqueça os abusos 

cometidos no passado e para que a sociedade não repita os erros da história.  

Palavras-chave: Mulher. Trabalho Doméstico. Gênero. Igualdade. Precarização.  

 

 

 

 

  



RESUMEN 

Este trabajo buscase cuestionar si el trabajo doméstico realizado por las mujeres en la 

sociedad es compuesto por precaridad, buscando también si la ley 150/2015 promueve la 

igualdad material femenina, mirando a sus necesidades en la sociedad. Para esto, se hará la 

revisión de la literatura y la recopilación de datos estadísticos proporcionados por institutos y 

órganos brasileños especiales se utilizarán como metodología, componiendo una investigación 

exploratoria o descriptiva. Va a empiezar realizandose una conceptualización esencial acerca 

del género y del estereotipo de género para entender las relaciones sociales que insertanse las 

mujeres, bien como la manera como la sociedad mira a la mujer y asigna atribuiciones 

previamente determinada. Así, se va a estudiar acerca de la división sexual del trabajo, 

indispensable para comprender el trabajo de las mujeres en la sociedad, su valor, así como las 

relaciones de género que compenen su ocupación como miembro productivo en la sociedad. 

Después, se hará un vistazo acerca de la situación legal de las mujeres en el sistema brasileño, 

señalando a los puntos más relevantes para la conquista de sus derechos civiles, laborales y 

sociales. Por lo tanto, va a seer posible mirar que la toma de los espacios públicos por las 

mujeres es consecuencia de una reacción por todas las desigualdades que le han pasado, y que 

la consolidación del Principio de Igualdad en la Constitución de 1988 es muy importante para 

que la mujer obtenga igualdad. Finalmente, se desarrollará un análisis legal de la Ley 150/2015 

(Ley de Domesticos), mirando sus puentos formales, realizando una encuesta de datos 

estadísticos e investigaciones oficiales, tendrá como objetivo mirar a la efectividad de la ley y 

los principales barreras que se ponen a la búsqueda por los derechos laborales de las 

trabajadoras domésticas. Frente a las desigualdades aún latentes que impregnan el trabajo de 

las mujeres y evitan su emancipación en la sociedad, la importancia de la elección del tema y 

el enfoque está puesta, siendo indispensable para buscar la historia de las mujeres, por a tantos 

años de discriminación, desigualdad material y formal, para no olvidese los abusos 

desarrollados en el pasado y para que la sociedad no lo haga nuevamente los mismos errores de 

la historia. 

 

Palabras clave: Mujer. Trabajo Doméstico. Género. Igualdad. Precaridad. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, por muitos anos, a mulher não era vista como sujeito de direitos na 

sociedade1 , e a conquista de sua igualdade enquanto cidadã foi fruto de muita luta e de 

evoluções jurídicas que ocorreram progressivamente. A conquista de seus direitos se deu, 

principalmente, através do seu trabalho e de sua organização em busca de condições de vida 

melhores, assim, ela também conseguiu galgar o seu lugar enquanto membra produtiva da 

sociedade2. 

As dificuldades perpassadas pela mulher ao longo dos tempos, muito se deve pelas 

construções e estereótipos de gênero na sociedade, que a relegavam a uma posição inferior ao 

homem. Neste sentido, gênero, de uma forma ampla, é a atribuição de papéis previamente 

definidos pela sociedade com comportamentos tipicamente masculinos e femininos,3 papéis 

que são construídos e influenciados pela história e cultura de um povo.4 Desta forma, o lugar 

da mulher na sociedade, e a própria identificação dela enquanto cidadã, estão sujeitos (e acabam 

se sujeitando) à forma como ela é vista, determinando inclusive suas ocupações, seu trabalho e 

as relações sociais que desenvolvem. 

Neste sentido, a identificação de papéis previamente relegados à mulher em muito 

definem acerca do seu trabalho. Nesta vereda, os indivíduos acabam sendo designados a 

ocupações específicas, onde o homem é identificado na sociedade como produtor, enquanto a 

mulher é relegada ao papel de reprodutora5, demonstrando a existência de uma divisão sexual 

do trabalho, que não apenas define atribuições profissionais, como demonstra as próprias 

relações de poder6 dentro da sociedade. 

Assim, torna-se indispensável uma análise acerca da história da mulher enquanto 

trabalhadora, especificamente, analisando o trabalho doméstico realizado por ela, tanto como 

uma atribuição relegada como desculpa de sua “aptidão natural” e atividade intrínseca à sua 

 

1  SANTOS. Tânia Maria dos. A Mulher nas Constituições Brasileiras. II Seminário Nacional de Ciência Política: 

América Latina em debate Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. 2019. 

2 Ibid. 

3 MORAES, Eunice Léa de. A Política de Promoção da Igualdade de Gênero e a Relação com o Trabalho. 

Igualdade de Gênero e Raça no Brasil: avanços e desafios. Organização Internacional do Trabalho. - Brasília: OIT, 

2010. p.84-85 

4 SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gênero, patriarcado, violência. 1ºed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004, p. 

108. 

5 HIRATA, H.; KÉRGOAT, D. Divisão sexual do trabalho profissional e doméstico: Brasil, França, Japão. In: 

COSTA, A.O. et al. (orgs.). Mercado de Trabalho e Gênero: Comparações Internacionais. Rio de Janeiro: FGV, 

2008. p. 263. 

6 Ibid. 
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identificação enquanto reprodutora 7 , como enquanto atividade profissional, reconhecida e 

geradora de renda. 

Desta forma, presente trabalho possui como tema “A Precarização do Trabalho 

Doméstico Exercido Pela Mulher e a Eficácia da Lei Complementar nº 150/2015 para a 

Promoção da Igualdade Material do Trabalho Feminino”. O problema central deste trabalho 

repousa em dois questionamentos: “O trabalho doméstico exercido pela mulher é precarizado 

na sociedade?” e “A Lei dos Domésticos observa as demandas da mulher na sociedade e busca 

promover a sua igualdade no plano material?”.  

A hipótese central parte do pressuposto que o trabalho doméstico exercido pela mulher 

na sociedade é precarizado e a legislação vigente, bem como a lei complementar nº 150/2015, 

não observam as demandas da mulher na sociedade com o intuito de promover sua igualdade 

no plano material. Isto porque, parte-se da premissa de que a mulher, apesar de ser um sujeito 

detentor de direito, e apesar de todas as conquistas por direitos civis e trabalhistas, ainda sofre 

com a opressão na sociedade, e, portanto, no mercado de trabalho, consolidada pela presença 

dos estereótipos de gênero existentes. 

Para se obter respostas ao questionamento realizado, como objetivo geral, foi 

investigado se o trabalho doméstico exercido pela mulher é precarizado na sociedade, levando 

em consideração as relações de gênero e a própria divisão sexual do trabalho como formas de 

se relativizar o valor do trabalho da mulher. Além disso, foi analisada, de forma dogmática, a 

lei complementar nº 150/2015, com o fito de verificar se a mesma observa as demandas da 

mulher na sociedade e busca promover a sua igualdade no plano material.  

A metodologia utilizada neste trabalho será predominantemente de revisão de literatura 

e de análise de dados estatísticos fornecidos por institutos ou agências brasileiras 

especializadas, com o fito de observar como se aplica na realidade. A pesquisa realizada será 

quantitativa e qualitativa, a partir da apuração de dados fornecidos, principalmente, pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístca (IBGE). Desta forma, serão inseridas informações, 

e, a partir do raciocínio lógico, será possível deduzir conclusões a partir das premissas trazidas 

ao texto. 

No primeiro capítulo foram analisadas as relações de gênero e estereótipos de gênero 

existentes na sociedade, demonstrando a forma como são atribuídos papéis sociais a cada um 

dos indivíduos em decorrência de seu sexo. No segundo capítulo se buscou conceituar e abordar 

a divisão sexual do trabalho, que será relevante para entender a posição que a mulher ocupa 

 

7 Ibid. 
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enquanto trabalhadora na sociedade, bem como os reflexos que exercem os papéis pré-definidos 

em suas vidas.  

No terceiro capítulo se buscou analisar o trabalho da mulher, observando, para tanto, 

um breve apanhado da evolução dos direitos do trabalho da mulher no ordenamento brasileiro. 

Desta forma, será necessário observar as mudanças legislativas ao longo do tempo, tomando-

se como marco principal da conquista pelos direitos do trabalho feminino, o advento da 

constituição de 1988. 

Finalmente, no quarto capítulo, foi feita uma análise jurídica da lei complementar nº 

150/2015 e a sua promoção aos direitos da mulher, bem como aquelas relacionadas com o 

trabalho doméstico. Desta forma, a partir da apuração de dados estatísticos e pesquisas oficiais, 

se objetivará observar a eficácia da lei e os maiores entraves que se opõe frente a busca pelos 

direitos trabalhistas das mulheres trabalhadoras domésticas. 
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1 GÊNERO E ESTEREÓTIPO DE GÊNERO 

 

1.1.  Breves considerações acerca do tema 

Para que se estude acerca do trabalho desenvolvido pela mulher na sociedade, é 

necessário entender as relações sociais que o permeiam, a forma como estas influenciam a vida 

e a imagem da mulher e a forma como as pessoas entendem ou distinguem o seu papel na 

sociedade.  

Importante, inicialmente, traçar uma necessária distinção entre sexo e gênero. Nesse 

sentido, Maria Alice D’Amorim8 ensina que “sexo” é um conjunto de fatores biológicos, como 

a composição de seus cromossomos, e o aparelho reprodutor que possui cada indivíduo. Já o 

gênero, para Unger [apud Maria Alice D’Amorim] 9 , é definido como “a soma das 

características psicossociais consideradas apropriadas a cada grupo sexual”.  

Ainda neste mesmo sentido, Saffioti10 entende que sexo e gênero não se confundem, vez 

que este é influenciado pela história e cultura de um povo, e, aquele é concernente à biologia e 

a natureza. Assim, a antropóloga entende necessária uma distinção para que não se crie uma 

dicotomia entre ambos, vez que o sexo de um indivíduo é puramente definido pela natureza, 

enquanto o gênero é uma construção da sociedade influenciada pela história e cultura de um 

povo.  

Dessa forma, gênero é o conjunto de características que a sociedade entende compor o 

masculino e o feminino, atribuindo-lhes comportamentos específicos. Assim, cumpre salientar, 

que, muitas vezes quando nos referimos a comportamentos tipicamente atribuídos a 

determinados indivíduos em decorrência de seu sexo, na realidade estamos falando sobre os 

estereótipos e papéis de gênero construídos pela sociedade. 

A organização das identidades de gênero na sociedade, segundo Eunice Léa de Moraes11 

é determinada pela atribuição de comportamentos, atitudes e papéis distintos às pessoas para 

que elas aprendam a ser meninos ou meninas, homens ou mulheres. Conforme, ainda, a autora, 

 

8 AMORIM, Maria Alice D'. Estereótipos De Gênero E Atitudes Acerca Da Sexualidade Em Estudos Sobre Jovens 

Brasileiros. Temas em Psicologia. 1997, nº 3. p. 121-122. 

9 Ibid. 

10 SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gênero, patriarcado, violência. 1ºed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004, p. 

108. 

11 MORAES, Eunice Léa de. A Política de Promoção da Igualdade de Gênero e a Relação com o Trabalho. 

Igualdade de Gênero e Raça no Brasil: avanços e desafios. Organização Internacional do Trabalho. - Brasília: OIT, 

2010. p.84-85 
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estes papéis serão aprendidos e incorporados por essas pessoas, influenciando em seus 

relacionamentos, e demonstrando a identidade de gênero atribuída a elas. 

Assim, a atribuição de papéis pré-definidos e distintos a serem executados por homens 

e mulheres, determinam seu comportamento e a própria forma como a sociedade os enxerga, já 

que estão inseridos no mesmo contexto social. Isto porque as pessoas que dividem de uma 

mesma cultura compartilham dos mesmos pensamentos que classificam os indivíduos em 

detrimento de seu gênero.  

Moraes12 diz, ainda, que o conceito de gênero é dinâmico, pois pode variar de acordo 

com diferentes raças, culturas e classes, isto porque podem ser construídos diferentes papéis a 

serem desenvolvidos por homens ou mulheres, assim como o que seria esperado como 

comportamentos tipicamente masculinos ou femininos. Desta forma, já se pode notar que, 

mesmo em culturas distintas, ainda há a diferenciação daquilo que se tem como esperado de 

homens e mulheres, criando-se os estereótipos de gênero. 

Conforme Maria Alice D’Amorim 13 , estereótipos de gênero seriam, portanto, “o 

conjunto de crenças acerca dos atributos pessoais adequados a homens e mulheres, sejam estas 

crenças individuais ou partilhadas”. Assim, o indivíduo que está sob influência desses 

estereótipos de gênero possui essas qualidades como determinantes para a formação de sua 

personalidade, de suas atitudes e na forma como se portará na sociedade. 

A crença das “aptidões naturais” que possuem as mulheres também são determinantes 

nas divisões de papéis de gênero, pois segundo Giovana Duarte e Letícia Machado Spinelli14, 

enquanto o homem é visto como provedor da casa, a mulher é identificada como do domínio 

do lar, naturalizando a imagem desta como mais habilidosa e cuidadosa com as tarefas 

domésticas, como o cuidado aos filhos e à manutenção do lar. Muitas dessas aptidões naturais 

da mulher também derivam do fato da sua condição de reprodutora dentro da sociedade e da 

entidade familiar. 

Assim, essa crença de aptidões naturais da mulher a condiciona ao desenvolvimento dos 

trabalhos domésticos, cuidados com os filhos e com a família, naturalizando que a mulher 

 

12 MORAES, Eunice Léa de. A Política de Promoção da Igualdade de Gênero e a Relação com o Trabalho. 

Igualdade de Gênero e Raça no Brasil: avanços e desafios. Organização Internacional do Trabalho. - Brasília: OIT, 

2010. p.86 

13 AMORIM, Maria Alice D'. Estereótipos De Gênero E Atitudes Acerca Da Sexualidade Em Estudos Sobre 

Jovens Brasileiros. Temas em Psicologia. 1997, nº 3. p. 121-122. 

14 DUARTE, Giovana; SPINELLI, Letícia M. Estereótipos de Gênero e Divisão Sexual do Trabalho: Uma 

Reflexão Sobre a Realidade do Trabalho Feminino. Eixo: Educação Inovadora e Transformadora. Santa Maria. 

UFSM. 2018. 
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protagonize esses trabalhos. A consequência dessa atribuição de aptidões naturais às mulheres 

não apenas possibilita a subordinação da mulher ao homem, como é a própria manifestação de 

poder da qual está submetida.  

No mesmo sentido, Eunice Léa de Moraes15 assevera que “a identificação da mulher 

com o domínio privado do lar, assim como a caracterização do homem como provedor e sujeito 

do domínio público, obedece a uma estrutura social (estruturada e estruturante) de estereótipos 

de gênero”. Estes estereótipos fazem com que a mulher, muitas vezes, reconheça-se e seja 

reconhecida como aquela relegada naturalmente aos cuidados do lar, à administração da casa, 

sendo muitas vezes até conhecida como aquela titular no desenvolvimento das tarefas 

domésticas. 

Essa diferenciação também serve para estruturar as relações de poder existentes entre 

homens e mulheres, tornando possível a subordinação ainda maior da mulher ao homem. Nesse 

sentido, acerca da criação do conceito “gênero”, Clara Araújo16 ensina que este surge para 

demonstrar as múltiplas manifestações de dominação masculina, sobre a mulher, para além da 

dominação realizada em decorrência das diferenças biológicas e materiais, demonstrando a 

possibilidade de novas formas simbólicas de poder. 

Ainda sobre gênero e as relações de poder existentes de homens sobre mulheres, Clara 

Araújo:17 

Gênero deixa de ser um conceito meio, isto é, uma forma de ampliar o olhar e entender 

a trajetória em torno da qual a dominação foi se estruturando nas práticas materiais e 

na subjetividade humana, para tornar-se um conceito totalizador, um modelo próprio 

e autônomo de análise das relações de dominação/subordinação, centrado quase 

exclusivamente na construção dos significados e símbolos das identidades masculina 

e feminina. 

 

Desta feita, conforme a autora, gênero deixa de ser um conceito utilizado para perceber 

e entender as relações de poder existentes na sociedade, para demonstrar que o gênero por si só 

já demonstra e possibilita as relações de poder dentro da sociedade. Isso pode ser observado, 

sobretudo, nos papéis ensinados desde cedo às crianças. 

Isto porque, a “masculinização” é ensinada como um processo de fortalecimento do 

indivíduo, a força, inteligência e coragem são características tipicamente masculinas. Já a 

“feminilização” é ligada a atributos relacionados à família e atividades que demandam cuidado, 

a própria imagem da mulher sempre representou delicadeza, uma necessidade de ser protegida 

pelo homem, demonstrando a relação de dominação e submissão do homem à mulher. 

 

15 MORAES, op. cit. p. 86,  

16 ARAÚJO, Clara. Marxismo e Feminismo. Crítica Marxista Dossiê. Boitempo. São Paulo – SP. 2008. p. 69. 

17 Ibid. p. 66. 
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Segundo Milena Gordon Baker18, essa dicotomia entre masculino e feminino apenas faz 

crescer as relações de poder existentes, relegando os indivíduos a papéis imutáveis, como se 

estes fossem decorrentes suas qualidades naturais por serem características biológicas, apenas 

aumentando a desigualdade entre os indivíduos. 

Conforme Alinne de Lima Bonetti19 , os homens são representados como criaturas 

agressivas e fortes, e as mulheres como doces, frágeis e indefesas, para que aqueles demonstrem 

sua virilidade e sua predisposição ao sexo, enquanto estas devem se manter desejáveis, 

sufocando, entretanto, seus desejos sexuais. Assim, a própria relação sexual é distintamente 

vivenciada por homens e mulheres, pois os homens são ensinados desde cedo a desenvolverem 

sua sexualidade, enquanto as mulheres são ensinadas à reprimi-la. 

Esta relação não é apenas desigual, pois também não deixa escapar uma problemática: 

a orientação sexual culturalmente imposta, a heterossexualidade 20  ensina desde sempre os 

indivíduos devam se sentir atraídos pelo sexo oposto, ou seja, homens devem se relacionar com 

mulheres e vice-versa. Entretanto, ao mesmo tempo, homens são orientados sexualmente de 

forma distinta das mulheres, eles são instruídos a serem ativos e viris desde cedo, enquanto elas 

devem se privar, evitando desenvolver sua sexualidade e sentir prazer com o sexo. 

Desta forma, se os homens são estimulados ao sexo rapidamente, e as mulheres são 

orientadas a se reprimir, aqueles são também estimulados a consumir a prostituição, e a 

objetificação do corpo da mulher é consequência dessa “relação de consumo” que eles 

entendem estar integrando. A prostituição, nesse sentido, demonstra uma relação desigual do 

sexo entre esses dois indivíduos, não se pode sequer falar em uma relação de trabalho, quando 

a mulher está em condições de desvantagem e não possui quaisquer garantias trabalhistas, não 

recolhe FGTS, o que lhe impede de sequer vislumbrar uma possibilidade de aposentaria 

futuramente. 

Para Saffioti 21 , as distintas relações sexuais distintamente ensinadas a homens e 

mulheres demonstram relações de poder entre esses indivíduos. Assim, ensina ainda que o 

poder possui duas faces distintas: a de potência e a de impotência, sendo essa última relativa à 

mulher.  

 

18 BAKER, Milena Gordon. A tutela da mulher no direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. 

19 BONETTI, Alinne de Lima. Desigualdade de Gênero. Série O Direito Achado na Rua, Volume 5: Introdução 

Crítica ao Direito das Mulheres. Organizadores: organizadores: José Geraldo de Sousa Junior, Bistra Stefanova 

Apostolova, Lívia Gimenes Dias da Fonseca ; autores: Adriana Andrade Miranda ... [et al.]. – Brasília : CEAD, 

FUB, 2011. (Série o direito achado na rua ; v. 5), p. 92. 

20 SAFFIOTI, Heleieth I. B, op. cit. p. 136. 

21  Ibid. p. 51. 
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Portanto, as desigualdades vivenciadas entre homens e mulheres demonstram que é dada 

adjetivação e valores distintos a homens e mulheres, estabelecendo que cada um destes possua 

papéis e qualidades bem diferentes na sociedade. Essa diferença torna possível a manutenção 

das relações de poder de homens sobre mulheres, mantendo a figura da mulher como 

pertencente ao lar, ao domínio privado, casta, relegada às atividades domésticas como sua 

qualidade intrínseca, enquanto o homem ocupa mais comumente os espaços públicos, é 

provedor e possui sua imagem sempre ligada à força e ao sexo. 

 

1.2. Gênero e Patriarcado 

Conforme Castro, Santos e Santos22, as sociedades sempre buscaram propagar a imagem 

da mulher como inferior ao homem, como aquela que necessita dos cuidados, instrução e 

proteção masculinas, como se precisassem de um dono. Informam ainda que isto é decorrente 

das crenças e pensamentos de um período denominado patriarcado. 

Segundo Bárbara Madruga Cunha [apud Castro, Santos e Santos], 23: 

O sistema patriarcal, em uma simples definição, resume-se em um regime de 

dominação e subordinação em que o homem, geralmente o pai, patriarca, mantenedor 

e provedor, ocupa a posição de centralidade na família. Ele representa a autoridade 

máxima, na medida em que todos na casa, inclusive esposas e filhos, devem-lhe 

obediência plena. 

 

Desta forma, dentro do seio familiar o homem assumiria a posição de “dominador”, de 

provedor, enquanto a mulher estaria ligada à obediência, aos serviços domésticos e à submissão 

a esse chefe de família.  

Há, ainda, a definição de patriarcado baseada em um contrato sexual realizado entre 

homens e mulheres, onde, segundo Patteman24[apud Saffioti]25, garante ao homem acesso 

regular ao corpo da mulher e perpetuação a relação de dominação dos homens sobre as 

mulheres: 

A dominação dos homens sobre as mulheres e o direito masculino de acesso sexual 

regular a elas estão em questão na formulação do pacto original. O contrato social é 

uma história de liberdade; o contrato sexual é uma história de sujeição. O contrato 

original cria ambas, a liberdade e a dominação. A liberdade do homem e a sujeição 

da mulher derivam do contrato original e o sentido da liberdade civil não pode ser 

compreendido sem a metade perdida da história, que revela como o direito patriarcal 

dos homens sobre as mulheres é criado pelo contrato. A liberdade civil não é 

 

22 CASTRO, Ana Beatriz C.; SANTOS, Jakciane S. dos; SANTOS, Jássira S. dos; Gênero, Patriarcado, Divisão 

Sexual Do Trabalho E A Força De Trabalho Feminina Na Sociabilidade Capitalista. 2018. p. 5 

23 Ibid. 

24 PATEMAN, C. O Contrato Sexual. São Paulo/Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1993. A primeira edição é da 

Polity Press, em colaboração com Blackwell Publishers. 1988. The Sexual Contract.  

25 SAFFIOTI, Heleieth I. B, op. cit. 
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universal – é um atributo masculino e depende do direito patriarcal. Os filhos 

subvertem o regime paterno não apenas para conquistar sua liberdade, mas também 

para assegurar as mulheres para si próprios. Seu sucesso nesse empreendimento é 

narrado na história do contrato sexual. O pacto original é tanto um contrato sexual 

quanto social: é social no sentido de patriarcal – isto é, o contrato cria o direito 

político dos homens sobre as mulheres –, e também sexual no sentido do 

estabelecimento de um acesso sistemático dos homens ao corpo das mulheres. O 

contrato original cria o que chamarei, seguindo Adrienne Rich, de ‘lei do direito 

sexual masculino’. O contrato está longe de se contrapor ao patriarcado: ele é o meio 

pelo qual se constitui o patriarcado moderno. 

 

Assim, a autora afirma que o contrato social realizado no século XVIII entre os 

indivíduos foi destinado a liberdade e convivência dos homens, possibilitando sua maior 

atuação na vida pública, representação política etc. Já as mulheres não eram abrangidas por esse 

contrato social, sua representação no mundo público é inexistente, sendo então relegadas a 

esfera privada, integrando uma espécie de contrato sexual. 

Este dito contrato sexual destinava às mulheres apenas à esfera privada, e, segundo este 

raciocínio, o patriarcado não pertenceria ao mundo público. Para Saffioti26 ocorre “do mesmo 

modo como as relações patriarcais, suas hierarquias, sua estrutura de poder contamina toda a 

sociedade, o direito patriarcal perpassa não apenas a sociedade civil, mas impregna também o 

Estado” pois, para a mulher, “a liberdade civil depende do direito patriarcal”. 

Desta forma, as relações em que a mulher figurava eram estritamente privadas, a mulher 

não apenas não possuía representação no mundo público, como também a noção de direito e as 

garantias dadas aos homens não eram aplicáveis a elas. As mulheres exerciam suas atividades 

nos limites daquilo que seus pais ou maridos lhes ordenavam ou possibilitavam, vivendo uma 

hierarquia sob o mando e as vontades de seus “senhores” e, apesar delas não participarem do 

mundo público, o Estado permitia essa hierarquização entre os sexos. 

No século XIX muito já era discutido pelos materialistas histórico-dialéticos acerca do 

patriarcado, e como influenciava a vida da mulher. Para, Engels27, o patriarcado em sua relação 

com o capitalismo moderno se funda na compreensão da mulher como propriedade privada do 

homem, tendo em vista que a partir da emergência do sistema capitalista moderno, após a 

Revolução Industrial, houve exacerbada valorização da propriedade privada. 

 Com a necessidade de sua proteção, protegia-se também a sucessão desse bem, que se 

daria através da institucionalização e organização da família28. Para isso o homem precisaria da 

mulher, um ser que à época, não era detentora dos mesmos direitos que o homem, precisando 

 

26 SAFFIOTI, Heleieth I. B, op. cit. p. 54. 

27 ENGELS, F. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 3 ed. São Paulo: Global, 1984. p. 38. 

28 Ibid. p. 38. 
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se submeter a todas as vontades, sendo considerada como um objeto relegado à dominação 

masculina. 

Conforme abordado anteriormente, o patriarcado, é compreendido como uma relação de 

dominação-exploração29. A dominação reside no fato de que os comportamentos previamente 

designados a homens e mulheres desde já demonstram os seus papéis na sociedade, permitindo 

a exploração do indivíduo mais fraco (no caso a mulher), aproveitando-se de seu trabalho, 

explorando sua mão-de-obra e acentuando as desigualdades existentes entre ambos.  

Assim, conforme Safiotti30, uma economia doméstica organizada estruturava o sistema 

patriarcal, e as mulheres eram vistas como meros objetos sexuais das quais os homens tinham 

pleno domínio, além de exercerem um papel muito importante como reprodutoras e na geração 

de novos herdeiros. 

É possível inferir, desta forma, que as mulheres sempre possuíram uma indiscutível 

importância dentro da instituição da família, tendo em vista que organizavam as atividades e 

tarefas domésticas, bem como eram responsáveis pelo cuidado com os filhos, no papel de 

reprodutora. Entretanto, apesar de possuírem seus papéis bem delimitados, as mulheres não 

possuíam os mesmos direitos que os homens, sequer eram consideradas como sujeitos de 

direito. 

Conforme Bárbara Madruga Cunha31 acerca do patriarcado, esta explica que este é “uma 

especificidade das relações de gênero, estabelecendo, a partir delas, um processo de dominação-

subordinação. [...] Pressupõe-se, assim, a presença de pelo menos dois sujeitos: dominador (es) 

e dominado(s)”. Assim, demonstra-se na sociedade patriarcal, muito mais que agora a mulher 

assumia um papel de subordinada ao homem, que entretanto era indispensável para a 

manutenção da instituição familiar. 

Isto porque, ainda conforme Bárbara Cunha32, as mulheres estavam sujeitas à vontade 

de seus maridos, ou pais, e viviam sobre a lei deles, pois para os maridos, o poder sobre as 

mulheres se dava através de um “contrato sexual”, ou melhor, o casamento, já quando estavam 

sobre a tutela de seus pais, o poder que estes possuem sobre aquelas decorre dos laços de sangue 

havidos nesta família. Ou seja, se a família era para o homem, uma extensão de sua propriedade, 

logo sua filha e esposa também eram assim consideradas. 

 

29 SAFFIOTI, Heleieth I. B, op. cit. p. 56. 

30 SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu 

Abramo, 2004. p. 105 

31 CUNHA, op. cit. 

32 Ibid. 
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O sistema patriarcal, que então protagonizava o homem como chefe da família e centro 

desta, corroborou para a geração de desigualdades entre homens e mulheres, que, no entanto, 

foram sendo reproduzidas e ainda guardam diversos estereótipos de gênero que são propagados 

e vivenciados pela sociedade ainda hoje, que fomentam ainda mais as dificuldades vivenciadas 

pelas mulheres. 

 

1.3. Gênero e Trabalho 

Conforme anteriormente abordado, as relações e papéis de gênero interferem 

diretamente na forma como os indivíduos se relacionam e vivem em sociedade. Com relação 

ao trabalho, não poderia ser diferente, vez que as simbologias construídas socialmente 

interferem diretamente no lugar da mulher no mercado de trabalho, segundo Castro, Santos e  

Santos 33. 

Assim, mesmo com a inserção da mulher no mundo do trabalho assalariado34, a mesma, 

ainda relegada aos papéis e estereótipos de gênero, estava sujeita a diferenciação entre o seu 

trabalho e os trabalhos desenvolvidos pelos homens. Ainda com a desigualdade existente nas 

atividades e ofícios a serem desenvolvidos, as mulheres ainda enfrentavam dificuldades como 

má remuneração de seus trabalhos e o desprestígio de suas atividades, ainda que gerassem o um 

lucro maior do que as exercidas pelos homens. 

Nesse sentido Bárbara Madruga Cunha35 explica: 

As análises de gênero não devem descrever as classificações/categorizações (ser 

homem/ser mulher), mas identificar como os significados atribuídos a essas 

interferem e contribuem na construção do mundo do trabalho. É necessário perceber 

que a feminização do trabalho, explícita numa análise crítica da divisão sexual do 

trabalho, implica em determinações relevantes para a produção e para a reprodução 

do capital, que, para tanto, desenvolve uma superexploração sobre o trabalho e sobre 

as atividades desenvolvidas por mulheres, tanto na esfera pública quanto privada. Na 

esfera privada, pela utilização/responsabilização da mulher pela garantia da 

reprodução social, o que possibilita a produção social ser realizada com um custo 

menor; na esfera pública pela desvalorização, subordinação, exploração intensificada 

(por exemplo, baixos salários e desprestígios presentes no mundo produtivo). 

 

Assim, as diferenças havidas entre homens e mulheres por decorrência dos estereótipos 

de gênero se tornam ainda mais latentes e demonstram ainda mais a subordinação existente das 

mulheres. Nesse sentido, Thaís de Souza Lapa36 diz que a manutenção dessa divisão sexual do 

 

33 CASTRO, SANTOS E SANTOS, op. cit. p. 10. 

34 CUNHA, op. cit. 

35 Ibid. 
36 LAPA, Thaís de Souza. Processo de trabalho, divisão sexual do trabalho e práticas sociais das operárias na 

indústria eletroeletrônica no contexto da flexibilidade produtiva. 2015. Dissertação de Mestrado em Direito – 

Universidade de São Paulo – USP. p. 56 
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trabalho com a separação hierárquica dos trabalhos desenvolvidos por homens e mulheres, é 

encarada como um elemento determinante para sustentar e perpetuar as relações de gênero 

hierarquizadas. 

Dessa forma, é possível perceber que, mesmo quando a mulher está realizando 

trabalhos, esses possuem, entretanto, menos prestígio social se comparados aos trabalhos 

desenvolvidos pelos homens. Isso por si só já demonstra que as relações de poder havidas, além 

da diferença na valorização desses trabalhos, mesmo que idênticos. 

A divisão sexual do trabalho sexual do trabalho, segundo Hirata e Kergoat37, é a “divisão 

do trabalho social decorrente das relações sociais entre os sexos”, que recebe influência direta 

tanto da história, quanto da sociedade, e, portanto, dos estereótipos de gênero. Ensinam, ainda, 

que esta forma de divisão do trabalho relega a mulher a função de reprodutora e ao homem a 

função de produtor.  

Enquanto homens participavam ativamente do processo produtivo, atuando como 

provedores do lar, participantes das esferas públicas e exercendo seus direitos como legítimos 

cidadãos, as mulheres desenvolviam atividades ligadas ao lar, a geração e cuidados com a prole, 

e, assim, as mesmas exerciam durante muito tempo apenas trabalhos domésticos, com seu 

caráter não-assalariado e atribuído à mulher como desculpa de ser uma aptidão natural.  

Nesse mesmo sentido, Tardin, Barbosa e Leal38 informam que as mulheres exerciam 

profissões como “cozinheiras, faxineiras, costureiras e babás particulares eram muito comuns, 

pois assemelhavam a trabalhos domésticos e eram vistos como algo prazeroso de ser feito pela 

mulher, além de ser uma tarefa ‘natural’ a ser cumprida”.  

Segundo Catalina Adrianzen 39 , a inserção da mulher ao processo produtivo a 

possibilitou a inserção em diversos ambientes que não pertenciam, organizavam-se em 

sindicatos, em lutas de frente política. A mulher estava adentrando espaços públicos, que antes 

eram apenas protagonizados pelos homens, e, além da participarem ativamente como 

produtoras, atingiam a conquista de alguns direitos essenciais. 

Adrianzen40 informa, ainda, que a conquista de diversos direitos da mulher como o 

direito ao divórcio, ao direito à propriedade e direito à herança foram conquistados graças à 

 

37 HIRATA, H.; KÉRGOAT, D. Divisão sexual do trabalho profissional e doméstico: Brasil, França, Japão. In: 

COSTA, A.O. et al. (orgs.). Mercado de Trabalho e Gênero: Comparações Internacionais. Rio de Janeiro: FGV, 

2008. p. 266. 

38 TARDIN, Elaine Borges; BARBOSA, Murilo Tebaldi; LEAL, Poliana da Costa Albertone. Mulher, trabalho e 

a conquista do espaço público: reflexões sobre a evolução feminina no Brasil. 7ª edição. 2015. 

39  ADRIANZEN, Catalina. Marxismo, Mariategui e o Movimento Feminino. Nova Cultura. São Paulo. 2018. 1ª 

Edição. p. 26 e 27.  

40 Ibid. p. 27. 
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organização das mulheres enquanto trabalhadoras. Desta forma, cumpre destacar que o papel 

da mulher enquanto membro produtivo da sociedade foi de suma importância para a mudança 

de paradigmas sociais concernentes à mulher. 

Assim, é possível observar que o trabalho desenvolvido pela mulher sempre foi 

essencial para a sustentação da sociedade. A mulher, desde a organização da família até o 

desenvolvimento de seu trabalho remunerado sempre exerceu papéis importantes, entretanto, 

por ter estado relegada apenas à esfera privada durante tanto tempo, ainda não vislumbrava 

adentrar aos espaços públicos. A tomada dos espaços públicos, bem como a conquista de 

diversos direitos foi possível graças a organização das mulheres através do trabalho. 
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2. DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO 

 

2.1. O valor do Trabalho da Mulher na Sociedade 

A divisão sexual do trabalho, conforme será explanado a seguir, demonstra as relações 

sociais e de poder existentes na sociedade. A mulher, como trabalhadora, está sujeita e 

diretamente influenciada por essas relações, seja no ofício a ser desenvolvido como 

profissional, ou simplesmente pela forma que é vista como membra produtiva na sociedade. 

O conceito de divisão sexual do trabalho é desenvolvido na França em meados dos anos 

70, e possui duas acepções distintas, conforme ensinam Helena Hirata e Danièle Kergoat41. Para 

as autoras, a primeira acepção é sociográfica e servia para estudar as diferentes funções, cargos, 

ofícios e profissões que homens e mulheres exerciam, como se distinguiam no mercado de 

trabalho, observando também, para tanto, a desigual repartição do trabalho doméstico. 

Desta forma, é possível observar que a divisão sexual do trabalho é utilizada para estudar 

as assimetrias existentes entre homens e mulheres, levando em consideração as diferenças 

históricas e culturais entre estes indivíduos. Assim, a divisão sexual do trabalho, nesta primeira 

conceituação, serve como mais uma ferramenta de estudos para observar a diferença entre 

homens e mulheres em suas relações históricas. 

Já na segunda acepção42 de divisão sexual do trabalho seria definida objetivando a 

própria criação dos sistemas de gêneros, na qual se organiza a sociedade. Dessa forma, 

“primeiro para mostrar que essas desigualdades são sistemáticas, e, segundo, articular essa 

descrição do real como uma reflexão sobre os processos mediante os quais a sociedade utiliza 

essa diferenciação para hierarquizar as atividades”.  

Assim, essa segunda acepção já leva em consideração as relações de poder existentes 

na sociedade, sendo a divisão sexual do trabalho uma ferramenta que possibilita a sustentação 

e a perpetuação dos sistemas de gênero. Este não leva em consideração apenas as questões 

socioculturais e históricas, como pretende comprovar esta relação de poder existente a partir da 

análise de fatos que se repetem na sociedade, identificando os fatores que levaram à desigual 

hierarquização das atividades relegadas aos homens e às mulheres através desta observação 

dessas relações sociais. 

 

41 HIRATA, H.; KÉRGOAT, D. Divisão sexual do trabalho profissional e doméstico: Brasil, França, Japão. In: 

COSTA, A.O. et al. (orgs.). Mercado de Trabalho e Gênero: Comparações Internacionais. Rio de Janeiro: FGV, 

2008. p. 263. 

42 Ibid. p. 263. 
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Atualmente, a divisão sexual do trabalho assume linhas mais expressivas, permitindo 

que haja maior concordância entre os estudiosos acerca do seu conceito. Desta forma, e segundo 

Hirata e Kergoat43:  

A divisão sexual do trabalho é a forma da divisão do trabalho social decorrente das 

relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a 

sobrevivência da relação social entre os sexos. Essa forma é modulada histórica e 

societalmente. Tem como característica a designação prioritária dos homens à esfera 

produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação dos 

homens das funções com maior valor social agregado. 
 

Corroborando com o exposto, a partir de outra concepção materialista dialética atual, 

Cisne ressalta que as desigualdades existentes fomentadas pelo capitalismo, possuem o condão 

de relegar, desde a infância, as desigualdades entre homens e mulheres que reforçam a divisão 

sexual do trabalho:  

O capitalismo, através da divisão de tarefas entre homens e mulheres, coloca a mulher 

em um local de desprestígio em relação aos homens no mundo do trabalho e isto se 

dá através da educação sexista. A educação sexista não educa homens e mulheres 

apenas de forma diferente, mas, também, desigual, levando muitas mulheres a crerem 

que possuem uma essência que as tornam naturalmente mais aptas para determinados 

trabalhos. Para isso, inculca valores e qualidades considerados femininos para moldar 

um modelo de mulher apto a atender aos interesses patriarcal-capitalistas44. 
 

Assim, é possível observar que a divisão sexual do trabalho demonstra os sistemas de 

gênero existentes e as relações de poder que permitem essas divisões em detrimento do gênero. 

Isto porque toda sociedade se organiza no sentido de ensinar que as mulheres e homens 

pertencem a universos distintos, pois, através da educação desde cedo ensinam às crianças que 

existem atividades designadas naturalmente a homens e mulheres. 

Desta forma, é indiscutível observar o papel importante que a educação exerce na 

perpetuação dos valores que permitem consolidar as diferenças entre o trabalho de homens e 

mulheres. Ainda nesta linha de pensamento, Valeria Leoni Rodrigues45 disserta que a mulher 

sempre foi destinada à procriação, ao lar, para cumprir seu papel enquanto subordinada e 

agradar à sociedade, enquanto os homens são identificados ao longo da história como donos do 

saber. Desta forma, a mulher, que estava subordinada ideologicamente ao poder masculino, 

perpassava por diversas desigualdades na sociedade.  

Isto porque, é desde a infância que homens e mulheres são ensinados pela sociedade a 

exercerem papéis que lhes são “naturalmente” relegados, pois se entende que a pré-disposição 

 

43 Ibid. p. 266. 

44 CISNE, Mirla. Gênero, divisão sexual do trabalho e serviço social. 1. ed. São Paulo: Outras Expressões, 2012. 

p. 110. 

45  RODRIGUES, Valeria Leoni Rodrigues. A importância da Mulher. Disponível em: < 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/729-4.pdf>. Acesso em: 20 out. 2019. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/729-4.pdf
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é natural de seus sexos, quando, na realidade não passam de construções sociais de gênero. 

Estas diferenças são, de forma ampla, basilares para a sustentação das desigualdades existentes 

entre homens e mulheres. 

Para Hirata e Kérgoat, a conceituação de divisão sexual do trabalho não deve se limitar 

apenas à crença da designação do homem às esferas produtivas, enquanto a mulher é relegada 

às esferas reprodutivas. Isto porque, para as autoras, há que se observar a existência de dois 

princípios: o Princípio da Separação e o Princípio Hierárquico46. 

O Princípio da Separação47 demonstra que há trabalhos que são “de homens” e trabalhos 

que são “de mulheres”, ou seja, que há ofícios que devem ser desenvolvidos e protagonizados 

por homens, enquanto outros devem ser desenvolvidos por mulheres. Já o Princípio do 

Hierárquico48 demonstra que os trabalhos realizados por homens são mais importantes, ou seja, 

possuem mais valor que aqueles ofícios realizados por mulheres. 

Este entendimento de que há trabalhos que devem ser designados especialmente aos 

homens e outros às mulheres em decorrência de seu sexo, demonstra muito a forma como os 

próprios indivíduos eram vistos pela sociedade. Enquanto os homens, em sua condição de 

produtores, possuíam a possibilidade de exercer trabalhos intelectuais e que demandavam força 

física, as mulheres, em suas condições reprodutoras, desenvolviam os trabalhos ligados a 

manutenção do lar e relativos aos cuidados com a prole e com outros indivíduos, a despeito de 

possuírem um “dom natural” para estas tarefas. 

Desta forma, segundo Elaine Borges Tardin, Murilo Tebaldi Barbosa e Polliana da 

Costa Alberone Leal,49 era comum que mulheres exercessem profissões como “cozinheiras, 

faxineiras, costureiras e babás particulares [...], pois assemelhavam a trabalhos domésticos e 

eram vistos como algo prazeroso de ser feito pela mulher”, e, ainda, como tarefas que a mulher 

possuía um dom natural para exercer. 

Não é incomum ver as pessoas estranharem que homens sejam professores de crianças 

ou que mulheres sejam motoristas de ônibus, estes pensamentos de que há ofícios tipicamente 

masculinos e tarefas tipicamente femininas, derivam de anos de pensamentos e 

comportamentos sociais previamente definidos. 

 

46 Hirata e Kérgoat. Op. cit. P. 266. 

47 Ibid. 

48 Ibid. 

49 TARDIN, Elaine Borges; BARBOSA, Murilo Tebaldi; LEAL, Polliana da Costa Alberoni. Mulher, trabalho e 

a conquista do espaço público: reflexões sobre a evolução feminina no Brasil. Revista Transformar. 2017. p. 13. 
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Hirata e Kérgoat entendem que os Princípios da Separação e da Hierárquico são válidos 

e existentes em todas as sociedades, apesar de não serem conceitos imutáveis, entretanto, 

atualmente ainda há observância dessa divisão, criando um paradoxo50. O entendimento das 

autoras é aplicável atualmente, pois são observadas desigualdades ainda crescentes entre 

homens e mulheres no mercado de trabalho, tanto com relação às atividades realizadas quanto 

ao valor dado ao trabalho das mulheres. 

Como exemplo no Brasil, no âmbito político, as mulheres ainda ocupam pequena 

parcela de cadeiras, apesar da legislação brasileira prever e reservar cotas de pelo menos 30% 

de cada sexo para as candidaturas a eleição, conforme prevê § 3º, artigo 10 da Lei 9.504/1997.51 

 Entretanto, segundo o IBGE52, em 2017 apenas 11,3% das cadeiras eram ocupadas 

pelas mulheres no Congresso Nacional, enquanto no Senado Federal apenas 16% dos senadores 

eram mulheres e somente 10,5% delas eram deputadas federais na Câmara dos Deputados. E, 

ainda, nos estados do Mato Grosso, Sergipe e Paraíba as mulheres não possuíam qualquer 

participação como deputadas federais. 

Já a participação das mulheres em cargos públicos, como policiais militares e civis no 

ano de 2013 era de apenas 13,4% de efetivo ativo, e de apenas 5,1% no estado do Rio Grande 

do Norte, sendo que em todos os estados brasileiros a mulher obteve menor participação na 

polícia militar do que na polícia civil, fato devido aos editais em concursos públicos limitarem 

o número de vagas para policiais mulheres.53 

Assim, é possível observar que esta divisão do trabalho entre homens e mulheres 

segrega os indivíduos, e, mesmo que as mulheres adentrem espaços que antes não eram 

considerados delas, ainda sofrem com desigualdades de oportunidades que, quando existentes, 

são dadas aos homens, isto porque, sendo responsável pela precarização do trabalho feminino. 

Hirata e Kérgoat informam que há novas configurações da divisão sexual do trabalho, 

que incluem a precarização e flexibilização do trabalho (como por exemplo o surgimento e 

crescimento da mão de obra da mulher em trabalhos em tempo parcial), além da maior 

exploração das mulheres integrantes das classes mais baixas, utilizadas para desenvolver o 

trabalho doméstico que é externalizado principalmente pelos países do norte54. 

 

50 Hirata e Kérgoat. Op. cit. p. 267. 

51 BRASIL, Lei nº 9.504 de 30 de setembro de 1997. Diário Oficial [da] Republica Federativa do Brasil. Brasília, 

DF. Capítulo I. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9504.htm >. Acesso em 07 ou. 2019. 

52 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Estudos e Pesquisas. Informação Demográfica e 

Socioeconômica. n.38. IPEA. 2018. 

53 Ibid.  

54 Hirata e Kérgoat. Op. cit. p. 267 e 268. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9504.htm
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A distinta valoração dada os trabalhos desenvolvidos por homens e mulheres por conta 

da divisão sexual do trabalho tem um reflexo significativo na sociedade, vez que promove 

desigualdades e precarização do trabalho. Uma das consequências da divisão sexual do trabalho 

são as crescentes diferenças, como as desigualdades salariais. Estudo realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)55 demonstram que mulheres ganham em média 

20,5% menos que os homens ocupando as mesmas funções. 

Esta desigualdade, fruto das relações sociais e culturais construídas sobre as 

perspectivas e estereótipos de gênero, que permitem a manutenção das velhas ideias de 

superioridade de homem, ou de necessária submissão da mulher, reforçam ainda mais as 

desigualdades havidas entre estes indivíduos. 

É possível observar estas desigualdades e inferir que o trabalho da mulher possui distinta 

valoração do trabalho do homem quando se observa que as mulheres atualmente, mesmo 

trabalhando 5 (cinco) horas a mais que os homens, ainda ganham 76% (setenta e seis por cento) 

do salário deles, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE)56 de indicadores utilizados entre os anos de 2005 e 2015. 

Isto ocorre, porque, apesar da mulher ter galgado seu lugar no mercado, a divisão sexual 

do trabalho não lhe deixou abandonar suas atribuições como reprodutora, e, por isso, dedicam 

duas vezes mais tempo que os homens desenvolvendo as atividades domésticas, trabalhando 

cinco horas a mais que eles, pois, enquanto estas possuem jornada de 55,1 horas semanais, os 

homens possuem jornada de 50,1 horas por semana57. 

Desta forma, é possível concluir que a divisão sexual do trabalho como uma ferramenta 

de controle e poder na sociedade fomenta um cenário de desigualdade para a mulher, apesar de 

possuir atualmente os mesmos direitos trabalhistas e fundamentais que os homens. Isto porque 

elas ainda enfrentam, no plano material, entraves que lhes impedem de conseguir a igualdade e 

as mesmas oportunidades que possuem os homens. 

 

2.2 Múltipla Jornada de Trabalho 

Ao adentrar o espaço público, a mulher, que antes pertencia apenas ao ambiente privado 

precisa articular sua jornada de trabalho profissional com sua jornada de trabalho dentro de 

 

55 IBGE. Op. cit. 

56 Ibid. 

57 Ibid. 
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casa. Os serviços domésticos, a administração do lar e cuidado com os filhos, ainda são tarefas 

em grande parte (e quase que exclusivamente), desempenhadas pelas mulheres. 

Conforme anteriormente citado, as mulheres realizam, por semana, quase o dobro do 

tempo do que os homens despendem com tarefas domésticas58, o que, por si só, já demonstra o 

protagonismo delas nos cuidados relativos ao lar e a família. Segundo Giovana Duarte e Letícia 

Machado Spinelli59: 

Homens e mulheres vivenciam, de maneira distinta e hierarquicamente desigual, o 

espaço público e o espaço doméstico. No que tange particularmente ao mundo do 

trabalho, essa vivencia distinta oportuniza às mulheres a experiência da chamada 

dupla jornada laboral. Embora sujeitos ativos no mundo do trabalho, as mulheres se 

mantém como sujeitos confinados ao paradigma da domesticidade e do cuidado da 

família, de maneira que o domínio doméstico, antes que um espaço de descanso e 

lazer, se configura em mais uma jornada de trabalho. 
 

O fato de as mulheres estarem atreladas sempre a administração do ambiente doméstico 

demonstra as relações de poder vivenciadas ao longo do tempo. Enquanto ao homem foi dado 

lugar de prestígio social, de figura central da família, a mulher enfrentava a dura realidade de 

estar relegada ao lar e às vontades de seu pai ou marido, ainda que desenvolvesse as tarefas que 

possibilitassem a manutenção da própria casa. 

As desigualdades se tornam ainda mais acentuadas quando a mulher é mãe de crianças 

menores de idade. A mulher não apenas comina os trabalhos domésticos com sua ocupação 

profissional, como também precisa desenvolver os cuidados relativos à criação da sua prole. 

Segundo OIT (Organização Internacional do Trabalho)60, as mulheres com filhos menores de 

seis anos são as mais prejudicadas, pois enfrentam maiores dificuldades para conseguir um 

emprego, e até mesmo para mantê-lo, o que pode ser denominado de “penalização profissional 

da maternidade”, que impede também que as mulheres consigam galgar posições de liderança 

dentro de seus trabalhos. 

Este fator pode ser observado pois, dos cargos de gerência ocupados por pessoas com 

filhos menores de seis anos de idade, apenas 25% são mulheres, sendo que esta proporção 

aumenta para 31% caso essas mulheres não tenham filhos61. Desta forma, se observa que a 

 

58 IBGE. Op. cit. 

59 DUARTE, Giovana; SPINELLI, Letícia M. Estereótipos de Gênero e Divisão Sexual do Trabalho: Uma 

Reflexão Sobre a Realidade do Trabalho Feminino. Eixo: Educação Inovadora e Transformadora. Santa Maria. 

UFSM. 2018. p. 1. 

60 EFE, Agência. Desigualdade entre homens e mulheres no trabalho quase não caiu em 27 anos, diz OIT. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/03/06/desigualdade-entre-

homens-e-mulheres-no-trabalho-quase-nao-caiu-em-27-anos-diz-oit.ghtml>. Acesso em 04 out. 2019. 

61 IBGE. Op. cit. 
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mulher não apenas é privada das mesmas oportunidades que os homens, como também são 

prejudicadas ao “trabalhar fora” quando exercem a maternidade. 

Isto muito se deve ao pensamento de que a mulher, já mãe, não conseguirá dar conta do 

trabalho, pois sempre que for necessário ser requisitada para os cuidados emergenciais com seu 

filho, esta deverá se ausentar do trabalho. Entretanto, este pensamento demonstra uma grande 

contradição, tendo em vista que as mulheres que são mães, são aquelas que mais precisam de 

seus empregos, tendo em vista que além do próprio sustento, estas precisam prover também 

para o sustento de seus filhos. 

Entretanto, as mulheres não se dedicam apenas à maternidade, pois também é conferido 

a elas os cuidados com doentes, idosos e outras pessoas que necessitam de cuidados. Conforme 

IBGE62, em 2016, as mulheres dedicaram 73% a mais de horas que homens aos cuidados com 

pessoas ou afazeres domésticos que os homens. E, ainda, na Região Nordeste essa diferença é 

ainda mais discrepante, vez que elas exercem 80% a mais de horas do que eles nos cuidados 

com pessoas e tarefas domésticas.  

Outra problemática encontrada é que, a grande diferença de tempo que homens e 

mulheres dedicam ao exercício dos trabalhos domésticos é um fator que interfere diretamente 

em suas ocupações profissionais que ambos poderão ter63. Isto pode ser facilmente observado, 

pois, as mulheres que precisam despender mais tempo com os trabalhos domésticos possuem 

menos tempo para exercer o próprio trabalho profissional delas, e que as levará o sustento 

necessário. 

Conforme dados divulgados pelo IBGE64, as mulheres são as que mais desenvolvem os 

trabalhos por tempo parcial, de jornadas de até 30 horas semanais. São 28,2% das mulheres que 

trabalham sujeitas a jornadas de trabalho em tempo parcial, contra apenas 14,1% deles nas 

mesmas condições. A diferença é tão acentuada que, em proporções, a mulher ocupa o dobro 

desses trabalhos se em comparação com os homens.  

A problemática existente nessa modalidade de trabalho é justamente a remuneração. 

Enquanto todo o ordenamento jurídico veda que os trabalhadores recebam menos de um salário-

mínimo como remuneração, a jornada de trabalho em tempo parcial autoriza essa possibilidade 

através do §1º, artigo 58A da CLT (Consolidação de Leis do Trabalho), logo o trabalhador desta 

modalidade ganhará proporcionalmente ao tempo trabalhado. 

 

62 IBGE. Op. cit. 

63 Ibid. 

64 Ibid. 
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Apesar dessa situação parecer lógica e proporcional, uma observação não pode deixar 

de ser feita: enquanto as mulheres exercem jornadas de trabalho em tempo parcial por estarem 

deveras ocupadas com os trabalhos domésticos, essas não dispõem de mais tempo hábil para a 

execução de outras atividades ou trabalhos remuneratórios. Ou seja, a mulher, mesmo 

trabalhando em múltiplas jornadas, por muitas vezes ainda não consegue prover o próprio 

sustento ou de sua própria família, pois leva muito tempo executando atividades domésticas, 

que possuem o caráter não-assalariado. 

Este ponto é crucial: o trabalho doméstico possui caráter não-assalariado, apesar de 

tomar o tempo em que as mulheres poderiam estar de fato produzindo, gerando renda e 

promovendo sua independência financeira. O caráter não-assalariado decorre da naturalização 

da mulher ao trabalho doméstico, pensamentos que são incutidos nelas desde sua tenra idade, o 

que faz que estas tarefas sejam desenvolvidas gratuitamente. Segundo Silvia Frederici65: 

A diferença em relação ao trabalho doméstico reside no fato de que ele não só tem 

sido imposto às mulheres, como também foi transformado em um atributo natural da 

psique e da personalidade femininas, uma necessidade interna, uma aspiração, 

supostamente vinda das profundezas da nossa natureza feminina. O trabalho 

doméstico foi transformado em um atributo natural em vez de ser reconhecido como 

trabalho, porque foi destinado a não ser remunerado. O capital tinha que nos 

convencer de que o trabalho doméstico é uma atividade natural, inevitável e que nos 

traz plenitude, para que aceitássemos trabalhar sem uma remuneração. Por sua vez, a 

condição não remunerada do trabalho doméstico tem sido a arma mais poderosa no 

fortalecimento do senso comum de que o trabalho doméstico não é trabalho, 

impedindo assim que as mulheres lutem contra ele, exceto na querela privada do 

quarto-cozinha, que toda sociedade concorda em ridicularizar, reduzindo ainda mais 

o protagonismo da luta. Nós somos vistas como mal-amadas, não como trabalhadoras 

em luta. 
 

 Desta forma, é possível observar que o trabalho doméstico é relegado à mulher com a 

desculpa de pertence à natureza feminina, e assim, como essa divisão sexual do trabalho 

predetermina atividades a serem desenvolvidas por elas, sua educação, desde o seu primeiro 

contato com a sociedade, as faz acreditar que estas são naturalmente predestinadas aos cuidados 

com a família e os serviços domésticos, e, por conta dos estereótipos de gênero, estas acabam 

por exercer múltiplas jornadas de trabalho, tendo sua mão-de-obra duplamente explorada. 

Segundo Giovana Duarte e Letícia Machado Spinelli66 , é no seio familiar que são 

aprendidos e propagados os estereótipos que consolidam as desigualdades e dificuldades 

vivenciadas pela mulher na sociedade, identificando, desde cedo os comportamentos 

 

65 FREDERICI, Silvia. O ponto zero da revolução. Publicado pela Editora Elefante. Disponível em: 

<https://outraspalavras.net/feminismos/a-razao-e-rebeldia-do-salario- 

domestico/?fbclid=IwAR0OYQoIlxCJzLqjKiuA17BaqL5irvvH6VETfP70AGAAsGcl9wxQfQDoirE>. Acesso 

em 24 de Junho de 2019. 

66 Giovana Duarte e Letícia Machado Spinelli. Op. cit. 
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tipicamente masculinos e femininos. Desta forma, se torna indispensável a socialização do 

trabalho doméstico. 

 A única alternativa para que a mulher deixe de ser a protagonista da realização trabalhos 

domésticos é a socialização dos mesmos “como forma de senão extinguir, ao menos amenizar 

a dupla jornada laboral das mulheres”67. Dessa forma seria possível que a mulher pudesse se 

dedicar mais ao desenvolvimento de suas atividades profissionais, sem que fosse assolada por 

tantas desigualdades no decorrer de seu desenvolvimento profissional e pessoal. 

 Conforme Duarte e Spinelli68, é fundamental que as pessoas sejam desde a infância 

educadas sobre a importância da divisão de tarefas dentro lar, bem como sejam alertadas sobre 

as questões de gênero, para que possam crescer sem acreditar que há atividades essencialmente 

masculinas ou femininas.  

 Dessa forma, o próprio desenvolvimento dos indivíduos será mais igualitário dentro do 

ambiente familiar, possibilitando que a forma como se comportam em sociedade seja menos 

agressiva possível. Entretanto, a mudança não pode apenas ocorrer dentro do seio familiar, é 

necessário que o próprio Estado tome para si esta questão, com objetivo de amenizar as 

desigualdades existentes. 

 Assim, a criação de políticas públicas do Estado se torna indispensável: com a criação 

de creches e escolas em tempo integral, lavanderias e restaurantes comunitários, objetivando 

diminuir a sobrecarga laboral do cotidiano da mulher69. Assim, seria possível que todos os 

indivíduos se beneficiassem de programas que buscam o bem-estar social de toda uma 

sociedade. 

 A mudança de paradigmas dentro da sociedade para a diminuição de desigualdades 

vivenciadas pelas mulheres só será possível através do trabalho de toda sociedade. A 

socialização do trabalho é a melhor forma de acabar com as múltiplas jornadas enfrentadas pela 

mulher, devendo ser construída desde a educação das crianças para que cresçam sem influência 

de estereótipos de gênero, até o trabalho de Estado preocupado com a vida e a saúde das nossas 

mulheres. 

 Neste sentido, a divisão sexual do trabalho traz à tona diversos entraves para a mulher, 

dificultando o desenvolvimento de seu labor, tendo em vista que, a relega a posição de 

desprestígio em relação ao homem, o que culmina na desvalorização do seu trabalho70, que 

 

67 Ibid. p. 2. 

68 Ibid.  

69 Ibid. p. 8. 

70 Hirata e Kérgoat. Op. cit. 
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pode ser observada através dos menores salários ou pela falta de regularização de seu vínculo 

empregatício. A precarização do trabalho doméstico é ainda mais latente, vez que sempre foi 

visto como uma atividade de caráter não-assalariado 71 , e, por ser também uma categoria 

profissional onde os direitos básicos dos trabalhadores são extremamente relativizados, 

justamente por ser um ofício tipicamente feminino. 

  

 

71 Silvia Frederici. op. cit. 
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3. EVOLUÇÃO JURÍDICA DOS DIREITOS DA MULHER NO BRASIL 

 

3.1.  A condição jurídica da mulher do Período Colonial ao Brasil Império 

Durante o período colonial no Brasil, a sociedade entendia que a mulher deveria 

destinar-se apenas aos cuidados domésticos e com a geração de sua prole72. Esse pensamento 

advinha da ideia de que a mulher deveria ser educada, desde sempre, para servir seu marido, 

cuidar de seus filhos para garantir o funcionamento da família na sociedade. 

Este fato ocorre tendo em vista que a sociedade do período colonial no Brasil era um 

sistema puramente patriarcal. Conforme Bárbara Madruga Cunha73, o sistema patriarcal é um 

regime de exploração e dominação na qual o homem (seja o pai ou o marido) assume a posição 

central na família, de mantedor das instituições familiares e provedor do sustento. Assim, o 

homem no sistema patriarcal é visto como a maior autoridade dentro da família, devendo seus 

filhos e esposas obediência plena. 

Segundo Valeria Leoni Rodrigues74, no Brasil durante o período colonial, a educação 

da mulher era vista pela metrópole como desnecessária até meados do século XV. Isto porque, 

os homens pensavam que se a mulher possuísse pouco conhecimento, não soubesse ler e 

escrever e estivesse ligada ao ambiente doméstico, seria mais fácil mantê-la submissa, 

facilitando a imposição da supremacia masculina. 

A mulher, desta forma, conservava sua imagem de indivíduo naturalmente pertencente 

aos cuidados com o lar. A família, vista como instituição essencial para o desenvolvimento da 

sociedade, era moldada pelos costumes da época e pelos padrões de vida eurocêntricos. 

Buscando alcançar esse padrão étnico europeu, as mulheres eram “importadas” para viver com 

os varões portugueses no Brasil75. 

Desta forma, a mulher, que não possuía qualquer liberdade de escolha com relação ao 

seu corpo, estava totalmente submissa aos interesses da coroa, que utilizava-se dessa prática 

como forma de “povoar” o país com o povo português76. A mulher, identificada pela sociedade 

como reprodutora, era responsável pela geração de novos cidadãos, herdeiros, e, nesse contexto, 

permanecia refém das vontades da Coroa e de seu marido. 

 

72  RODRIGUES, Valeria Leoni. A importância da Mulher. 2007. UnB. Disponível em: 

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/729-4.pdf>. Acesso em 25/10/2019 às 13:35. 

73 CUNHA, Bárbara Madruga. Violência contra a mulher, direito e patriarcado: perspectivas de combate à 

violência de gênero. XVI Jornada de iniciação cientifica de direito da UFPR. Curitiba, 2014.  

74 Valeria Leoni Rodrigues. Op. Cit. 

75 Ibid. 

76 Ibid. p. 8. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/729-4.pdf
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O descaso com a educação da mulher demonstra as relações de poder da qual estava 

submetida, pois os homens utilizavam-se do corpo da mulher como forma de perpetuar as 

instituições familiares, controlando sua liberdade, que nesse período era quase inexistente. O 

Estado, por sua vez, tratava a mulher como um ser a ser utilizado para a conquista de seus 

interesses, explorando-a reprodutiva e sexualmente.77 

O primeiro contato da mulher com uma pequena independência foi através do estudo, 

segundo Rodrigues78, que ocorreu através do surgimento dos conventos, fundados no Brasil a 

partir do século XVII. Entretanto, como a Coroa estava mais preocupada com proteção das 

fronteiras do país e com rápida miscigenação, logo deixou de realizar investimentos como a 

“importação” de europeias para o Brasil. 

Segundo Rodrigues79, os conventos são, para as mulheres, espaços contraditórios:  

[…] em um momento são impedidas de entrar, em outro, são levadas a revelia. Era 

uma alternativa para que as mulheres pudessem fugir de casamentos indesejados, 

apesar de muitas vezes servirem de suporte para trancafiar mulheres sem vocação, 

indesejadas pelos pais ou maridos, ou para resolver problemas de honra. 
 

As mulheres, relegadas e submissas às vontades do Estado e de seus maridos, deveriam 

prestar-se apenas aos cuidados domésticos, exercendo sua função de reprodutora 80  na 

sociedade. As que não se encaixavam-se nesses parâmetros muitas vezes eram levadas a viver 

em conventos, seja porque não desejavam casar-se com certo indivíduo (a escolha dos maridos, 

naquela época, não era uma liberdade concernente à mulher), seja porque eram denominadas 

“rebeldes” por não aceitarem a estrutura daquela sociedade, ou mesmo por não terem casado 

virgens, vez que a sexualidade da mulher era reprimida. 

Ou seja, quando a sociedade e o Estado entendiam que não conseguiam controlar as 

mulheres, eles as isolavam81, tratando-as como um problema a ser resolvido, pois a mulher não 

era respeitada ou vista como um ser individual e dotado de vontades próprias.  

As próprias mulheres fugiam, por vontade própria, de suas casas para os conventos82, 

utilizando-se dessa possibilidade como uma alternativa à vida de dominação da qual estavam 

submissas. Lá, as mulheres conseguiam estudar e trabalhar, práticas das quais a sociedade 

condenava, pois desde cedo as jovens já eram orientadas quanto ao caráter de domesticidade e 

submissão a qual deveriam relegar-se. 

 

77 Valeria Leoni Rodrigues. Op. Cit. p. 8. 

78 Ibid. p. 8. 

79 Ibid. p. 9. 

80 Hirata e Kérgoat. Op. cit. P. 266. 

81 Valeria Leoni Rodrigues. Op. Cit. p. 8. 

82 Ibid. p. 9. 
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Conforme Rodrigues83, ao final do século XIX as freiras desenvolviam trabalhos em 

campos como da educação, saúde e assistência social. Apesar do caráter religioso às quais 

estavam essas mulheres ligadas, elas também possuíam maior liberdade e autonomia, através 

do trabalho que elas desenvolviam na sociedade. 

Mesmo com a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil no século XIX (em 1808) 

a situação da educação da mulher foi completamente modificada. São criadas escolas leigas 

para meninas de elite, através de aulas ministradas por professoras de origem europeia com o 

objetivo de educá-las em casa84. 

A educação durante o período do Império era um privilégio, e, apesar da possibilidade 

das mulheres estudarem, apenas aquelas que compunham a elite possuíam acesso 85 . Esta 

realidade por si só demonstrava as desigualdades vividas entre homens e mulheres, sendo 

ampliadas se consideradas as dificuldades vivenciadas pelas mulheres de classes sociais mais 

baixas. 

Poucos anos depois foi promulgada a Constituição do Império de 1824, de caráter  

monárquico-imperialista que possuía 179 artigos, sendo 164 deles determinando a organização 

política do Estado, 8 títulos e 7 artigos que tratavam sobre os direitos e garantias dos cidadãos. 

Segundo Tânia Maria dos Santos86, nessa Constituição foi ampliado o conceito de eleitor, que 

entretanto não aplicava-se às mulheres. Elas, nesse contexto, não possuíam direito de sufrágio 

(apenas conferido aos homens), tendo em vista que, assim como os escravos, não eram 

consideradas cidadãs.  

Apesar de não reconhecer a mulher como cidadã, a Constituição do Império de 1824 

não trazia vedação expressa ao voto feminino87. Assim a Constituição estabelecia critérios de 

renda para o exercício do direito ao sufrágio, entretanto, por mais que a mulher possuísse renda 

suficiente para viver independentemente do sustento de seu marido, e para encaixar-se nas 

exigências trazidas pela lei, ela ainda não podia exercer o direito ao voto, pois este seria um 

“desvio dos fins as quais as mulheres foram criadas da mulher”.  

 

83 Valeria Leoni Rodrigues. Op. Cit. p. 9. 

84 Ibid. p. 9. 

85 Ibid. p. 9.  

86 SANTOS. Tânia Maria dos. A Mulher nas Constituições Brasileiras. II Seminário Nacional de Ciência Política: 

América Latina em debate Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. 2019. p. 3. 

87 COELHO, Renata. A EVOLUÇÃO JURÍDICA DA CIDADANIA DA MULHER BRASILEIRA – breves 

notas para marcar o dia 24 de fevereiro, quando publicado o Código Eleitoral de 1932 e os 90 anos do voto 

precursor de Celina Viana. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/Evoluojurdicadacidadaniadamulherbrasileira_RenataCoelho.pdf>. 

Acesso em 19 out. 2019. 

http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/Evoluojurdicadacidadaniadamulherbrasileira_RenataCoelho.pdf


35 
 

Entretanto, o medo da sociedade de que as mulheres se tornassem independentes fez 

acalorar em 1827 o debate pela redução do ensino das meninas. Segundo Porto [apud Renata 

Coelho]88 : 

[…] em 1827, se discutiu, no Senado, projeto de lei sobre as escolas de primeiras 

letras, o Marquês de Caravelas propunha a redução do estudo das meninas a ler, 

escrever e contar, condenando a “frívola mania” das mulheres de se aplicarem a temas 

para os quais parecia que a natureza não as formara, em um desvio, assim, dos 

verdadeiros fins para que foram criadas, e da economia de suas casas. 
 

Entretanto, apesar das dificuldades e desigualdades vivenciadas pelas mulheres, 10 anos 

depois da Constituição do Império, em 1834 foi promulgado um Ato Adicional e criada a Escola 

Normal do Brasil, e, conforme Rodrigues 89 , “os pretendentes a uma vaga, deveriam ser 

portadores de idoneidade moral como ponto mais relevante do que sua formação intelectual”.  

É possível observar, que, neste contexto, as mulheres que desejavam desenvolver seus 

estudos eram selecionadas de acordo com os interesses da coroa à época, que levavam em 

consideração fatores como as famílias as quais essas mulheres pertenciam, bem como a posição 

que estas ocupavam na sociedade, sendo critérios totalmente excludentes às mulheres mais 

pobres. A Escola foi extinta em 1851, tendo sido reorganizada em 1859 e retomado suas funções 

em 1962.90 

Os estereótipos as quais as mulheres eram submetidas à época faziam com que as 

escolas para mulheres as preparassem para exercer habilidades que comumente eram atribuídas 

a elas com a desculpa de serem aptidões naturais. Entretanto, esses ofícios, segundo 

Rodrigues 91 , possibilitavam que as mulheres de classes mais baixas também pudessem 

participar do processo produtivo, trabalhando como professoras, por exemplo. Isto porque, até 

as mulheres mais pobres também eram vistas como aquelas que possuíam predisposição natural 

ao cuidado, adquirida através da maternidade e da sua função de reprodutora. Este trabalho 

desenvolvido pelas mulheres fazia com que as mães solteiras e aquelas “desprezadas” pela 

sociedade conseguissem seu sustento e o de seus filhos. 

Assim, a participação da mulher no processo produtivo começou a crescer, 

possibilitando que elas, que antes eram apenas integrantes do espaço privado, pudessem 

ingressar aos poucos também o espaço público.  

Entretanto, ainda no século XX, a mulher enfrentava muitos estigmas com relação ao 

seu trabalho, sejam eles com relação ao ofício desenvolvido pela mulher, seja através da 

 

88 Renata Coelho. Op. cit. p. 2. 

89 Valéria Leoni Rodrigues. Op. cit. p. 10. 

90 Ibid.  

91 Ibid.  
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concepção da sociedade sobre a sua liberdade em trabalhar. A mulher, que foi inserida no 

processo produtivo (apesar de, nessa época, precisar de outorga de seu marido para trabalhar), 

desenvolvia trabalhos como tecelã em fábricas têxteis, nessa época, segundo Gabriella Pereira 

Barreto92, ainda enfrentava diversas desigualdades, como a desvalorização da sua mão-de-obra, 

tendo em vista que elas possuíam remuneração bem inferior à dos homens, trabalhavam por 15 

a 16 horas diárias e possuíam um ambiente de trabalho extremamente precarizado. 

A mulher estava inserida no processo produtivo em fábricas e no setor têxtil, e, segundo 

Renata Coelho93, “movimentos modernistas também incluíam a mulher nas artes, na literatura, 

no jornalismo, nas ciências e em algumas profissões liberais”. A mulher, apesar de estar 

começando a participar do processo produtivo, enfrentava desigualdades e desvalorização de 

seu trabalho, além de ser refém dos preconceitos da sociedade que entendia que a ela não 

deveria se desvencilhar da esfera privada, do âmbito doméstico. 

A sociedade associava o trabalho desenvolvido pela mulher com a questão de 

moralidade social, como se o mesmo representasse uma ameaça a honra feminina. Segundo 

Rodrigues:94 

Diversos setores sociais destacam em seu discurso que o mundo do trabalho 

representava uma ameaça à honra feminina. Operários militantes, médicos 

higienistas, jornalistas, juristas e até as feministas descreviam a fábrica como “antro 

de perdição”, “bordel” ou “lupanar”, onde as trabalhadoras eram vistas como figuras 

passivas e indefesas. 
 

A sociedade entendia que a moralidade da mulher estava ameaça pelo trabalho que 

desenvolvia. Este fator se deve ao pensamento de que a mulher devia ser relegada apenas aos 

cuidados domésticos, e, assim, o seu trabalho profissional, para fora das portas do lar, era uma 

ameaça à instituição da família, pois faria com que ela desejasse vivenciar sua própria vida  

invés de passá-la destinando-se a agradar seu marido e a própria sociedade.95  

Apesar de a mulher estar inserida no processo produtivo na sociedade, a mesma ainda 

vislumbrava muitos problemas com relação à regulamentação de seus direitos.96 Na seara do 

trabalho a mulher não possuía quaisquer controles de jornada, não havia mínimo estabelecido 

para sua remuneração, sua mão-de-obra era desvalorizada em relação a masculina, e o conceito 

de cidadania da mulher ainda não é consolidado. 

 

92  BARRETO, Gabriella Pereira. A evolução histórica do Direito das mulheres. Disponível em: < 
https://jus.com.br/artigos/62448/evolucao-historica-dos-direitos-das-mulheres-no-direito-de-familia-brasileiro>. 

Acesso em 18 ou. 2019. 

93 Renata Coelho. Op. cit. p. 2. 

94 Valeria Leoni Rodrigues. op. cit. p. 17. 

95 Ibid. 

96 Ibid. 

https://jus.com.br/artigos/62448/evolucao-historica-dos-direitos-das-mulheres-no-direito-de-familia-brasileiro
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3.2. A evolução jurídica dos direitos da mulher no Brasil: da Constituição de 1932 à 

atualidade 

As décadas de 30 e 40 do século XX foram um grande marco para a cidadania da mulher 

no Brasil.97 Foram promulgadas leis concernentes a direitos das mulheres, possibilitando o 

desenvolvimento de sua cidadania e atuação na sociedade como sujeitos de direito. Direitos 

como voto, regulamentação do trabalho e proteções individuais eram oportunizados, e o 

ordenamento jurídico brasileiro começava a dar seus primeiros (e importantes) passos na 

conquista da igualdade material da mulher.  

 

3.2.1. Código Eleitoral de 1932 (Decreto 21.076/32) 

Em fevereiro de 1932 o Presidente Getúlio Vargas promulgou o decreto nº 21.076/1932, 

o Código Brasileiro Eleitoral, trazendo o direito ao sufrágio universal aos cidadãos maiores de 

21 anos, sem distinção de sexo98.  

 O anteprojeto da lei dispunha que seriam admitidas como eleitoras, segundo Coelho99 

Seu anteprojeto, [...] dispunha que seriam admitidas a inscrever-se como eleitoras a 

“mulher solteira sui juris, que tenha economia própria e viva de seu trabalho honesto 

ou do que lhe rendam bens, empregos ou qualquer outra fonte de renda lícita”, a 

“viúva em iguais condições” e a mulher casada “que exerça efetivamente o comércio 

ou indústria por conta própria ou como chefe, gerente, empregada ou simples operária 

de estabelecimento comercial ou industrial e bem assim que exerça efetivamente 

qualquer lícita profissão, com escritório, consultório ou estabelecimento próprio ou 

em que tenha funções devidamente autorizadas pelo marido, na forma da Lei Civil. 
 

 Entretanto, nem todas as diretrizes do anteprojeto foram recepcionadas. Como a 

Constituição de 1824 que segmentava o direito ao voto, determinando que apenas grupos 

específicos de homens pudessem votar, assim fazia também o Código Eleitoral em seu 

anteprojeto. Após editada a lei, o artigo 2º do Código Eleitoral de 1932 passou a determinar que 

“É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste 

Código”. 100  Desta forma, o mandamento do dispositivo de lei ficou mais abrangente, 

incorporando, também, o próprio conceito de “cidadão”. 

 

 3.2.2. Constituição de 1934 

 

97 Valeria Leoni Rodrigues. op. cit.  

98 Gabriella Pereira Barreto. op. cit. 

99 Renata Coelho. op. cit. 

100 Ibid. 
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A Constituição de 1934 foi a primeira a abordar o direito do trabalho da mulher, segundo 

Gabriella Pereira Barreto 101 . Anteriormente, apesar da mulher já participar do processo 

produtivo na sociedade, tinha seu direito muito precarizado, herança que a acompanhou desde 

a Revolução Industrial, onde as mulheres e crianças trabalhavam em fábricas sem qualquer 

controle de jornada e recebiam remuneração muito inferior a dos homens. 

O artigo 121, §1º, “a”, “d” e “h”102 da referida Constituição traz amparos ao trabalho da 

mulher como a proibição de diferenciação de remuneração em decorrência do sexo, proibição 

do trabalho da mulher em jornadas noturnas e assistência à mulher gestante. Além dos referidos 

dispositivos em que a lei traz a previsão expressa de vedação à diferenciação do trabalho da 

mulher, a Constituição ainda traz dispositivos que definem os direitos constitucionais dos 

trabalhadores, como controle de jornada, direito a férias e repouso semanal remunerado. 

Ademais, a referida Constituição também instituía em seu corpo o direito ao sufrágio 

secreto e universal, antes determinado pelo Código Eleitoral de 1932 e promulgado pela 

Constituição de 1934 como direito constitucional. Segundo Tânia Maria dos Santos103, “o 

aumento do campo da matéria constitucional foi ambicioso ao introduzir a ordem econômica e 

social, a família, a educação e a cultura.” 

Desta forma, a Magna Carta ampliou a proteção dos direitos das mulheres, tanto com 

relação aos direitos políticos, quanto aos direitos fundamentais trabalhistas criados, que apesar 

de serem uma grande inovação para as mulheres, ainda determinavam algumas proibições a 

elas (como o trabalho no período noturno). A criação desses direitos possibilitaram que a 

mulher ocupasse o espaço público com poder decisório manifestado pelo povo.104 

 

 3.2.3. Constituição de 1937 

 Três anos mais tarde, em 1937 foi editada e promulgada outra constituição, que, em 

matéria de direitos da mulher assegurava assistência médica e hospitalar à gestante, auxílio 

 

101 Gabriella Pereira Barreto. op. cit. 

102 Art. 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições do trabalho, na cidade e nos 

campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País. § 1º - A legislação do 

trabalho observará os seguintes preceitos, além de outros que colimem melhorar as condições do trabalhador: a) 

proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado 

civil; d) proibição de trabalho a menores de 14 anos; de trabalho noturno a menores de 16 e em indústrias 

insalubres, a menores de 18 anos e a mulheres; h) assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, 

assegurando a esta descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e do emprego, e instituição de 

previdência, mediante contribuição igual da União, do empregador e do empregado, a favor da velhice, da 

invalidez, da maternidade e nos casos de acidentes de trabalho ou de morte; 

103 Tânia Maria dos Santos. op. cit. p. 7. 

104 Renata Coelho. Op. cit. 
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antes e depois do parto, sem prejuízo do emprego e do salário da empregada.105 Desta forma, a 

mulher, que sempre foi prejudicada pelo exercício da maternidade, conquistava um direito de 

suma importância para o desenvolvimento de seu trabalho. 

 Entretanto, esta constituição se insurgia em um período de instabilidade política, tendo 

em vista que foi implementada para dar respaldo jurídico a implantação de um regime militar 

do Estado Novo. 106  Assim, ficou conhecida como Constituição Semântica, segundo Karl 

Loewenstein [apud Sants] 107  “foi colocada a serviço do detentor de poder, perdendo a 

normatividade, exceto nas passagens que conferiram atribuições ao titular do poder”. 

 Apesar das melhorias trazidas pela Constituição de 1937, o motivo pela qual a mesma 

foi promulgada era um tanto obscuro. A situação jurídica, não apenas da mulher, como de todos 

os cidadãos brasileiros ficou precária, na mão de um estado de regime militar instável.108 Os 

cidadãos sofriam grande repressão, e as velhas e prejudiciais instituições de estereótipos de 

gênero apenas eram reforçadas por ditames conservadores, prejudicando a situação da mulher 

enquanto trabalhadora e cidadã. 

 

 3.2.4. Consolidação das Leis do Trabalho de 1943 

 A Consolidação de Leis do Trabalho de 1943 foi uma grande conquista para toda 

sociedade, pois ampliava-se a proteção aos direitos dos trabalhadores. O capítulo III da referida 

lei trazia as proteções ao trabalho da mulher e o direito de proteção a maternidade, entretanto, 

não eliminava a incapacidade jurídica da mulher, que, ainda necessitava da expressa autorização 

de seu marido para laborar fora de casa.109 

 As proteções contidas na lei demonstravam a preocupação da sociedade em não repetir 

as mesmas condições vividas pelas trabalhadoras na época da Revolução Industrial, onde as 

jornadas de trabalho eram longas, exaustivas, a mão-de-obra de mulheres e crianças era super 

explorada com remunerações muito baixas. Nesse mesmo sentido, a Juíza do Trabalho Flávia 

Fragale [apud Gabriella Pereira Barreto]110  informa: 

[…] A criação dessas normas específicas para a mulher é fruto de um contexto 

protecionismo que permeou o texto celetista. Esse foi um reflexo das leis que surgiram 

 

105 Tânia Maria dos Santos. op. cit. p. 7. 

106 Santos. Tânia Maria dos. A Mulher nas Constituições Brasileiras. II Seminário Nacional de Ciência Política: 

América Latina em debate - Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Disponível em: < 
http://www.ufrgs.br/nucleomulher/arquivos/Mulher%20e%20CF%20-%20Final%20tania.pdf>. Acesso em 04 ou. 

2019. 

107 Tânia Maria dos Santos. op. cit. p. 7.  

108 Ibid. p. 7. 

109 Renata Coelho, op. cit. 

110 Gabriella Pereira Barreto. Op. cit. 

http://www.ufrgs.br/nucleomulher/arquivos/Mulher%20e%20CF%20-%20Final%20tania.pdf
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na Europa na época da Revolução Industrial quando havia muita contratação e 

exploração da mão de obra feminina, que acabou por inspirar o legislador brasileiro a 

produzir normas semelhantes, a fim de evitar que os mesmos abusos acontecessem 

em nosso País. A primeira Constituição do Brasil a ter essa previsão foi a de 1934 e, 

em seguida, veio a CLT, em 1943. 
 

  Objetivava-se a garantia da saúde, da moral e da capacidade reprodutiva da mulher, em 

busca de sua dignidade.111 Nesse sentido, o texto celetista trazia diversas proteções, como 

previsão dos direitos da trabalhadora gestante, isonomia em diversos direitos como o de 

controle de jornada etc. Entretanto, a consolidação também trazia algumas vedações ou limites 

ao trabalho da mulher, como por exemplo, o limite a realização de horas extraordinárias, a 

vedação da contratação da mulher para trabalhos noturnos ou perigosos. 

 Na primeira metade dos anos 40 a situação da mulher enquanto sujeito de direito ainda 

não estava consolidada.112 Os direitos trabalhistas delas começaram a ser protegidos, porém, a 

mulher ainda necessitava de outorga marital para o exercício de seus trabalhos profissionais, 

demonstrando que a mulher ainda estava submissa às vontades de uma sociedade patriarcal, 

tendo sua liberdade restringida. 

 

 3.2.5. Constituição Federal de 1946 

 A Constituição Federal de 1946 era conhecida como uma constituição populista, tendo 

em vista que trazia garantias de direitos e de liberdade previstos na Constituição de 1934.113 

Entretanto, apesar das previsões de direitos nessa constituição o momento político vivido pelo 

país, impedia que as pessoas exercessem sua participação política. 

 Na seara dos direitos trabalhistas, garantia isonomia na remuneração de homens e 

mulheres, previa o direito à greve dos trabalhadores, além da possibilidade de participação nos 

lucros da empresa.114  

 Tendo em vista as dificuldades perpassadas frente a um governo autoritário nos anos 

40, as mulheres se uniram nos anos 50 com o objetivo de lutarem pelos seus direitos. Segundo 

Santos115: 

Podemos destacar a luta em prol da modificação dos dispositivos do Código Civil de 

1916, porque continha inúmeros dispositivos legais que relegavam a condição de 

inferioridade. O resultado dessa demanda foi o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, 

no qual a mulher casada passou a ter plena capacidade aos 21 anos, sendo considerada 

colaboradora do marido nos encargos da família.  
 

 

111 Gabriella Pereira Barreto. Op. cit. 

112 Tania Maria dos Santos. Op. cit. 

113 Ibid. 

114 Ibid. 

115 Ibid. 
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 Desta forma, é possível observar que a organização das mulheres frente as 

arbitrariedades de um governo autoritário, em uma sociedade patriarcal e conservadora, foi a 

única forma de conquistar alguns direitos enquanto cidadãs. Apesar das garantias de direitos 

trazidas pela constituição, o cenário político da época era desfavorável, vez que nem sempre as 

garantias legais eram suficientes para amparar o direito já assegurado pela lei.116 

 

 3.2.6. Estatuto da Mulher Casada de 1962 

 Conforme abordado anteriormente, a organização das mulheres em lutas nos anos 50 

foram as grandes responsáveis por conquistas de seus direitos civis. Até então a mulher já 

possuía o direito ao voto, ao trabalho (segundo alguns limites impostos a elas), entretanto ainda 

estavam subordinadas a autorização de seus maridos para que pudessem trabalhar, 117  por 

exemplo. 

 A promulgação do Estatuto da Mulher Casada de 1962,118 segundo Renata Coelho119, 

“garantiu entre outras coisas, que a mulher não precisava mais de autorização do marido para 

trabalhar, receber herança e, em caso de separação, ela poderia requerer a guarda dos filhos”. 

Dessa forma, a mulher garantiu diversos direitos civis, além do reconhecimento de sua 

maioridade aos 21 anos que, antes não eram sequer mencionados por outros dispositivos legais.  

 Este momento foi muito importante para a mulher, pois modificava artigos do código 

civil vigente que classificava-a como incapaz para diversos atos, havia conquistado o direito de 

poder ser economicamente ativa sem a outorga marital, compartilhando também do pátrio 

poder120 através do direito de guarda de seus filhos. A mulher já estava começando a ser 

observada como indivíduo independente da vontade de seu marido, apesar da forte vinculação 

ainda existente dela à família. 

 

 3.2.7. Constituição de 1967 

 A Constituição de 1967 foi instaurada em um período de mudança de política nacional, 

tendo em vista que era necessária para consolidar o golpe militar de 1964. Com relação aos 

direitos concernentes às mulheres, segundo Barreto121 , a constituição “trouxe atualizações 

como a vedação de fatores de admissão diferentes por motivo de sexo, cor ou estado civil. 

 

116 Tania Maria dos Santos. Op. cit. p. 7. 

117 Renata Coelho. Op. cit. 

118 Ibid.  

119 Ibid. p. 4. 

120 Ibid. p. 34. 

121 Gabriella Pereira Barreto. Op. cit. 
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Também proporcionou a aposentadoria feminina aos 30 anos de contribuição e com salário 

integral”. 

 Porém, apesar das conquistas através da promulgação da constituição, o cenário político 

brasileiro não era favorável. Mesmo com as garantias e direitos dos cidadãos, vivia-se em um 

período onde as liberdades dos indivíduos eram controladas, e apesar das dificuldades 

perpassadas, as mulheres organizavam-se contra o regime militar e os valores conservadores da 

época.122 

 

 3.2.8.  Lei n° 6.515/77 – Lei do Divórcio 

 Apenas 10 anos após a promulgação da constituição de 1967 as mulheres conseguiram 

conquistar seu direito ao divórcio, no ano de 1977. Segundo Coelho123, a referida lei previa a 

possibilidade de dissolução da sociedade conjugal, e, portanto, garantindo que o casamento não 

oferecesse restrição aos direitos civis da mulher, ou mesmo o seu direito de guarda e 

convivência com os filhos. 

 Desta forma, a sociedade brasileira dava mais um passo rumo à igualdade material da 

mulher enquanto cidadã.124 A instituição da família, na qual a mulher esteve atrelada por tanto 

tempo, agora tomava diferentes expressões, e, apesar de ainda tratar-se de uma sociedade 

patriarcal, o status jurídico da mulher conferia-lhe mais garantias, direitos e exercício de sua 

capacidade política e civil, sem, entretanto, necessitar da outorga de seu marido.  

 

 3.2.9. Constituição Cidadã de 1988 

 A Constituição de 1988, mais conhecida como Constituição Cidadã, surgiu em um 

momento de pós ditadura militar, consagrando a liberdade dos cidadãos e a igualdade entre 

homens e mulheres. Segundo Coelho125, a constituição “firmou-se não apenas a igualdade em 

sentido negativo e de não-discriminação, como a igualdade positiva, promocional, afirmativa 

baseada na retirada de barreiras, no apoio, na proteção e garantias especiais a fim de equiparar 

direitos reconhecendo diferenças.” 

 Assim, a constituição trazia a previsão de direitos fundamentais a todos os indivíduos, 

punindo as discriminações em razão de sexo, cor, raça ou religião, trazendo políticas que 

possibilitavam o gozo de seus direitos. Desta forma, visa resguardar os direitos das mulheres 

 

122 Tânia Maria dos Santos. Op. cit. 

123 Renata Coelho. Op. cit.  

124 Ibid. 

125 Ibid. p. 5. 
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através da ampliação da licença-maternidade, a garantia de estabilidade provisória da mulher 

no período gravídico, acabando com práticas discriminatórias às mulheres como exigência de 

atestados de gravidez para contratação de mulheres e anúncios de emprego discriminatórios.126 

 A referida Constituição também tratou de consolidar a ideia de cidadania da mulher, 

garantindo-lhe igualdade plena em relação ao homem e punindo os atos discriminatórios que 

visavam obstar a sua liberdade. Apesar do Estatuto da Mulher Casada de 1962 e a Lei do 

Divórcio de 1977 representarem um grande avanço para a conquista do direito das mulheres, 

ainda existiam dispositivos no código civil que obstavam o exercício do poder de guarda da 

mulher e o direito pleno ao divórcio (tendo em vista que os homens não concordavam com a 

dissolução da sociedade conjugal, fazendo com que a mulher devesse procurar o judiciário).127 

 Com a promulgação da Constituição de 1988, a mesma vetou esses artigos que obstavam 

os direitos das mulheres, garantindo que as mesmas usufruíssem das liberdades conquistadas 

através da organização e luta de mulheres. 

 A Constituição de 1988 tratou de consolidar também direitos constitucionais 

trabalhistas, como a limitação da jornada de trabalho, vedação a remuneração distinta entre 

homens e mulheres, além da proibição de tratamento discriminatório em decorrência do sexo. 

Assim, a Constituição de 1988 é um importante marco para a vida das mulheres, pois não traz 

apenas a previsão do Princípio da Igualdade128, como constituições anteriores já trouxeram, 

pois cria mecanismos que tornam possível a garantia e aplicação de seus direitos. 

 

 3.2.10.  Lei nº 9.504/97 e Lei nº 12.034 – Participação da Mulher no Processo 

 Político 

 Em 1997 é editada Lei nº 9.504/97 que institui cotas de participação de mulheres, 

determinando que os partidos políticos deverão reservar o mínimo de trinta por cento e o 

máximo de setenta por cento das candidaturas de cada sexo.129 Em 2009 esta lei é modificada 

pela Lei nº 12.034, alterando, também, o mandamento legal do §3º do artigo 10, de “deverá 

 

126 Ibid. 

127 Tania Maria dos Santos. Op. cit. 

128 Ibid. 

129 Art. 10, §3º - “Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara 

Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por 

cento) do número de lugares a preencher, salvo: […] §3º - Do número de vagas resultante das regras previstas 

neste artigo, cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por 

cento para candidaturas de cada sexo”. 
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reservar” para “preencherá”130, assegurando que as mulheres preencham, necessariamente, n 

mínimo o percentual de 30% das candidaturas dos partidos políticos. 

 Nesse sentido, a mulher não apenas possuía seu direito ao voto, como a sua participação 

política era considerada necessária para a manutenção da sociedade. Importante salientar, ainda, 

que tais leis garantiam um percentual mínimo para a participação da mulher em partidos 

políticos, mas não garantiam que elas fossem eleitas ou que ocupassem tal percentual em cargos 

políticos.  

 

 3.2.11.  Lei n° 11.340/06 – Lei Maria da Penha e Lei n° 13.104/15 - Feminicídio 

 Foram editadas, também, leis em âmbito penal, através da criação da Lei Maria da 

Penha, que objetiva a criminalização da violência doméstica contra a mulher, e, de criação do 

crime de Feminicídio. 

 No ano de 2006 é editada a Lei Maria da Penha, criminalizando a violência doméstica 

e estabelecendo punições para os agressores. A edição de tal lei foi muito importante, tendo em 

vista que estabelecia mecanismos para melhor atender, orientar, dar apoio e assistência as 

mulheres que vivenciaram agressões dentro do ambiente doméstico. 

 Em 2015 é promulgada a lei n° 13.104, criando o tipo penal de Feminicídio. Importante 

observar, ainda, que o Código Penal sempre se demonstrou mais resistente em alterar normas 

sexistas, conservadoras e patriarcais131, demonstrando, por si só, que as inovações em termos 

de criminalização de condutas que afetam a integridade física e mental das mulheres, são uma 

grande conquista para a sociedade e uma considerável mudança de paradigmas. 

 

 Desta forma, é possível observar que a evolução jurídica dos direitos da mulher no Brasil 

foi gradativa, observando suas maiores evoluções nos últimos 100 anos. As mulheres, ao tempo 

do Império eram vistas como indivíduos pertencentes aos seus maridos, a quem deviam 

obediência plena. 132  Estes limites impostos às mulheres eram uma forma de restringir e 

controlar a liberdade delas. 

 Isto porque, a mulher era responsável por desenvolver as tarefas relativas à manutenção 

e funcionamento do lar, criação e geração da prole, e, a sua independência, por si só, causava 

temor na sociedade (principalmente nos homens), a quem estavam submissas. Com relação ao 

 

130 §3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o 

mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. 

131 Renata Coelho. Op. cit. 

132 Valeria Leoni Rodrigues. Op. Cit. 
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trabalho da mulher, inicialmente, para ser aceito pela sociedade, devia copiar as funções 

consideradas como “aptidões naturais” das mulheres: desenvolvendo trabalhos domésticos para 

fora do lar, e como professoras, devido sua função de reprodutora.133  

 Assim, a mulher enfrentou muitos entraves na garantia de seus direitos, que 

tardaram a serem garantidos pelo Estado,134 tendo em vista que a liberdade e igualdade da 

mulher eram vistas como “ameaças” à instituição da família e à própria organização da 

sociedade.

 

133 Hirata e Kérgoat. Op. cit. P. 266. 

134 Valeria Leoni Rodrigues. Op. Cit. 
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4. O TRABALHO DOMÉSTICO E A LEI COMPLEMENTAR Nº 150/2015 

 

4.1. A Origem e Evolução do Trabalho Doméstico no Brasil do Período Colonial ao Início 

do Século XX 

 

 Durante muito tempo, a mão de obra utilizada para o desenvolvimento dos trabalhos 

domésticos no Brasil, foi a escrava. 135  O desenvolvimento das atividades domésticas era 

considerado como uma desonra às pessoas de pele branca, e por isso, para aquelas famílias ricas 

e a burguesia nacional, o desenvolvimento das atividades domésticas representava um ofício 

que apenas deveria ser relegado aos escravos. 

 Desta forma, homens e mulheres negras, bem como indígenas, foram traficados como 

escravos para o Brasil desde a época colonial, sendo utilizados como mão de obra para o 

enriquecimento de fartos senhores de engenho e para a consolidação da colônia portuguesa no 

país. Homens e mulheres eram usados para desenvolver os trabalhos domésticos, atuando como 

jardineiros, costureiras, amas de leite, costureiras, aias, cozinheiros, dentre outros.136 

 Entretanto, ainda assim, as atividades domésticas exercidas dentro do lar, eram 

prioritariamente desenvolvidas por mulheres137, como quando se encarregavam da limpeza da 

casa, ou do cuidado com a prole da família escravista. Estas funções especificamente 

desempenhadas pelas escravas demonstram que desenvolviam atividades atribuídas às 

mulheres em decorrência de sua função de reprodutora 138 , o que faz com que sejam 

identificadas como naturalmente aptas para os cuidados com o lar e com os filhos da família, 

demonstrando a divisão sexual do trabalho doméstico já no período escravocrata no Brasil. 

 A sobrevivência, à época, era muito difícil, o trabalho doméstico desenvolvido pelas 

mulheres não era remunerado, tendo em vista os escravos, em geral, eram tratados e 

comercializados como objetos.139 A condição das mulheres era ainda mais precária, conforme 

Albuquerque140: 

As mulheres, consideradas escravas do trabalho, mesmo sendo escolhidas, eram 

discriminadas, principalmente pela cor, onde predominava a negra, mas seus serviços 

 

135 ALBQUQERUQE. Che la. Origem do Trabalho Doméstico no Brasil. 2012. Disponível em: 

<https://www.meuadvogado.com.br/entenda/origem-do-trabalho-domestico-no-brasil.html>. Acesso em: 20 out. 

2019. 
136Ibid. 
137Ibid. 
138Hirata e Kérgoat. Op. cit. 
139SOQZA. Flávia Fernandes de. Reflexões sobre as relações entre a história do serviço doméstico e os estudos da 

pós emancipação no Brasil. Brasília, vol. 4, n. 8, 2016. ISSN 2318-1729. p. 132. 
140Che la Albuquerque. op. cit. 

https://www.meuadvogado.com.br/entenda/origem-do-trabalho-domestico-no-brasil.html
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eram indispensáveis para a família de seus senhores. Suas atividades não se limitavam 

ao trabalho doméstico exercendo também atribuições na esfera das relações pessoais 

e sociais, sendo assim totalmente subordinadas aos seus “patrões”, sendo obrigadas a 

suportar toda exploração que lhes fossem atribuídas, inclusive serem objetos sexuais 

do senhor e de seus filhos. Eram mulheres guerreiras e ainda impedidas de serem mães, 

porém sofridas, pobres, maltratadas pelas condições em que viviam, completamente 

exploradas em uma sociedade escravocrata e patriarcal. 

 

A dominação do corpo da mulher é iminente, a sociedade patriarcal da época 

literalmente a controla, impedindo qualquer tipo de liberdade, tendo em vista que ela é reduzida 

a objeto, que outro indivíduo possuirá. A mulher, apesar de ser identificada através de seu 

gênero, sua condição de reprodutora,141 não possui qualquer liberdade sexual, reprodutiva142 ou 

sequer é reconhecida pela sociedade como sujeito de direitos. A condição da mulher escrava no 

Brasil é extremamente precária, sua força de trabalho é trocada por alimentação e moradia, leva 

sua vida em péssimas condições, expectativa de vida baixíssima, enfrentando desumanas 

condições de trabalho, sendo a violência presente em seu dia-a-dia.143 

A condição dos escravos perdura até ao fim do século XIX, e, em maio de 1988 é 

sancionada a Lei Áurea de nº 3.353144 , que abole a escravidão no país, libertando mais de 

setecentas mil pessoas, medida que já havia sido tomada antes pelas metrópoles em nível 

mundial e que seria seguida pelas colônias depois (como foi o caso do Brasil).145 Entretanto, a 

abolição da escravatura não garantiu aos ex escravos uma independência ou emancipação de 

fato, tendo em vista que a lei não criou quaisquer outras medidas que pudessem assegurar seus 

direitos, ou regular o seu trabalho.  

 

141 Hirata e Kérgoat. Op. cit. 
142 Cheyla Albuquerque. op. cit. 
143 BRITO, Ênio José da Costa; MALANDRINO, Brígida Carla. História e Escravidão: Cultura e Religiosidade 

Negras no Brasil – Um Levantamento Bibliográfico. Revista de Estudos da Religião dezembro. 2007. ISSN 1677-

1222. p. 113. 
144 “A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor D. Pedro II, faz saber a todos 

os súditos do Império que a Assembléia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte: 

Art. 1°: É declarada extincta desde a data desta lei a escravidão no Brazil. 

Art. 2°: Revogam-se as disposições em contrário. 

Manda, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a 

cumpram, e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nella se contém.  

O secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comercio e Obras Publicas e interino dos Negócios 

Estrangeiros, Bacharel Rodrigo Augusto da Silva, do Conselho de sua Majestade o Imperador, o faça imprimir, 

publicar e correr. 

Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, 67º da Independência e do Império. 

Princeza Imperial Regente.”  

BRASIL, Lei nº 3.353, de 13 de Maio de 1988. Declara extinta a escravidão no Brasil. Casa Civil da Presidência 

da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3353.htm>. Acesso em: 23 ou. 

2019. 
145 BEZERRA, Juliana. A Lei Áurea. Disponível em: < https://www.todamateria.com.br/lei-aurea/>. Acesso em 

23 out. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3353.htm
https://www.todamateria.com.br/lei-aurea/
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Desta forma, homens e mulheres foram abandonados à própria sorte, e, apesar da lei 

garantir a liberdade formal, não criou medidas que possibilitassem a inserção na sociedade 

como trabalhadores e cidadãos.146 A consequência para este abandono, foi que muitos negros 

povoaram áreas mais afastadas das cidades, em núcleos onde conviviam e trabalhavam para a 

própria subsistência, porém, muitos deles continuaram com os antigos senhores de engenho, 

trabalhando por moradia e alimentação, permanecendo nas condições similares que antes 

enfrentavam, realizando, predominantemente, trabalhos domésticos dentro da casa-grande.147 

A denominação “serviço doméstico” começou a ser discutida no Brasil no final do 

século XIX, e início do século XX, após a abolição da escravatura, e a discussão rondava em 

torno da problemática da falta de regulamentação para o trabalho doméstico.148 Esse período 

foi denominado como “crise dos criados”149, pois a elite da época reclamava da desorganização 

do trabalho doméstico e a dificuldade em se encontrar trabalhadores domésticos bons e de 

confiança. Era, em suma, uma sociedade que não se atentava em sanar os problemas sociais da 

época em sua raiz, ou seja, criando medidas e garantias que possibilitassem a inserção dos ex 

escravos como cidadãos e trabalhadores na sociedade, devido aos resquícios escravagistas 

incutidos no pensamento da sociedade racista da época. 

As ex escravas mulheres realizavam atividades consideradas mais simples, tendo devido 

ao pensamento racista, ainda existente na época, que determinava que os negros tinham 

capacidade cognitiva menor,150  conjuntamente com a “inferioridade feminina” determinada 

pela sociedade patriarcal. 151  Desta forma, os serviços domésticos eram realizados 

predominantemente por essas mulheres negras, a despeito de toda “herança” trazida pelo 

desenvolvimento costumeiro desta atividade enquanto escravas152, além de sua condição de 

reprodutora153, que demonstra a divisão sexual do trabalho doméstico. 

Alguns autores, como Florestan [apud Flávia Fernandes de Souza] 154 , acreditam, 

inclusive, que a transição do trabalho dos negros ex escravos para trabalhadores que considera 

como “livres” foi mais fácil para as mulheres, tendo em vista que as mesmas se incumbiam dos 

 

146 Flávia Fernandes de Souza. Op. cit.  
147 Casa-grande, segundo o dicionário, pode ser definida como “casa residencial de um engenho de açúcar ou de 

uma fazenda”. Ou seja, trata-se da construção domiciliar das fazendas latifundiárias da época da colônia e do 

império brasileiro. 
148 Flávia Fernandes de Souza. Op. cit. p. 132. 
149 Flávia Fernandes de Souza. Op. cit. p. 132. 
150 Ibid. p. 138. 
151 CASTRO, SANTOS E SANTOS, op. cit. p. 5. 
152 Flávia Fernandes de Souza. Op. cit. p. 138. 
153 Hirata e Kérgoat. Op. cit. 
154 Flávia Fernandes de Souza. Op. cit. p. 138. 
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trabalhos domésticos, informando que “no mundo escravo o aviltamento dos serviços 

domésticos não chegara a ser tão acentuado quanto o de outras atividades manuais ou braçais, 

realizadas pelos cativos”. Assim, acredita que as mulheres tenham contribuído para o sustento 

das suas famílias, tendo em vista as dificuldades de os homens negros conseguirem empregos 

dignos e remunerados, movido pelo racismo e os estigmas da época. 

Inegável é, o protagonismo da mulher no desenvolvimento do trabalho doméstico, onde 

sua mão de obra foi utilizada por muito tempo, tanto para a sustentação da família escravocrata 

do período colonial até o final do século XIX, quanto para a sustento de sua própria família.155 

Entre muitos abusos e muita precariedade, a mão de obra da mulher negra foi explorada, 

sobretudo no desenvolvimento dos trabalhos domésticos. Desta forma, é possível observar que 

os trabalhos domésticos são prioritariamente exercidos pelas mulheres em detrimento da sua 

condição de reprodutora,156 mesmo enquanto ainda não possuíam status de sujeito de direitos 

na sociedade, as relações de gênero existentes demonstram que a mulher é aquela que possui 

aptidões naturais para o desenvolvimento destas atividades.  

 

4.2. A Evolução Jurídica de Amparo ao Trabalho Doméstico da Constituição de 1988 a 

promulgação da Lei Complementar nº 150/2015 

 

Conforme explanado anteriormente, a Constituição de 1988 foi um grande marco na 

conquista de direitos fundamentais, sociais e trabalhistas dos cidadãos. Segundo Flávia 

Nogueira Rodrigues157, a Constituição de 1988 buscou promover igualdade aos cidadãos e 

trabalhadores, trazendo em seu artigo 7º o Princípio da Igualdade, com parâmetros no Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana. 

A dignidade da pessoa humana nas relações de trabalho é de suma importância para o 

trabalhador, pois atua além da regulamentação do direito, ou de uma previsão em nosso 

ordenamento. Para Castro, Aguiar e Munhoz158, a efetivação da dignidade da pessoa humana 

 

155 Ibid. 
156 Hirata e Kérgoat. Op. cit. 

157  RODRIGUES, Flávia Nogueira. O Empregado Doméstico e a Nova Legislação Regente do Trabalho 

Doméstico..Disponível em:<https://www.megajuridico.com/o-empregado-domestico-e-a-nova-legislacao-

regente-do-trabalho-domestico/>. Acesso em 05 out. 2019 

158  CASTRO, Nancy Toledo de; AGUIAR, Lais Silva; MUNHOZ, Andréa Rodrigues de Oliveira. Os 

Trabalhadores Domésticos e os Direitos Sociais no Direito do Trabalho. Revista das Faculdades Integradas Vianna 

Junior. Juiz de Fora – MG. v. 6. n. 1. Jan/Jun 2015. ISSN 2177/3726. p. 114. 
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nas relações de trabalho possui “expressiva influência no aspecto pessoal, social e econômico 

dos trabalhadores”. 

Na Magna Carta, a mulher foi igualada ao homem em garantias e direitos, não apenas 

através do princípio da Igualdade e da não-discriminação, mas também através da igualdade 

positiva e promocional, através de garantias e políticas que possibilitavam o gozo deste 

direito159. Assim, a mulher, que possui o status de sujeito de direito, se vê amparada por todos 

os direitos concernentes a todos os trabalhadores. 

O trabalho doméstico, entretanto, não era expressamente citado e protegido pelo 

ordenamento jurídico nesta época, tendo em vista que, na Constituição de 1988, segundo 

Rodrigues160  a “redação concebida ao parágrafo único do artigo 7º da CF não equiparou 

expressamente os empregados domésticos aos demais trabalhadores urbanos e rurais”. Neste 

sentido, é observada a necessidade de regulamentação dos direitos dos trabalhadores 

domésticos enquanto profissionais. 

Conforme Castro, Aguiar e Munhoz,161 o trabalho doméstico sempre foi moldado por 

um caráter iminentemente informal, sendo as condições e regulamentação do trabalho 

extremamente precárias. A relação jurídica formada entre empregado e empregador era 

basicamente negocial, ou seja, não havia leis que amparassem e protegessem o trabalho 

doméstico, devendo o mesmo ser regulado entre as partes. Nesta vereda, a informalidade a qual 

estavam subordinados é uma consequência da desvalorização da mão de obra dos  trabalhadores 

domésticos, 162  influenciada pelo fato de que, este tipo de trabalho é uma atividade 

predominantemente feminina, e que, consequentemente, possui menor valor, em detrimento da 

divisão sexual do trabalho.  

Assim, em busca de uma regulamentação que pudesse, de fato, ampliar direitos dos 

trabalhadores aos profissionais do trabalho doméstico, foi proposta uma emenda à constituição 

de nº 66 no ano de 2012, denominada de “PEC das Domésticas”.163 O próprio nome da proposta 

de emenda constitucional demonstra a relação da mulher com o trabalho doméstico, a sua 

atribuição dos papéis de administradora das tarefas para a manutenção do lar, que ainda é 

atribuído fundamentalmente e socialmente a ela. 

 

159 Renata Coelho. op. cit. 

160 Flávia Nogueira Rodrigues. op. cit.  

161 Castro, Aguiar e Munhoz. op. cit. p. 112. 

162 Ibid. p. 113. 

163 Flávia Nogueira Rodrigues. op. cit.  
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A PEC 66/2012 propunha a revogação de todo o parágrafo único do artigo 7º da 

Constituição de 1988, para, segundo Rodrigues164 “deixar claro que a intenção do legislador 

era estender os direitos e coibir quaisquer dúvidas quanto a aplicação dos direitos dos 

empregados domésticos”. 

Após aprovação unânime no plenário do senado, a PEC das Domésticas se tornou a 

Emenda Constitucional 72/2013. A Emenda estendeu aos trabalhadores domésticos os mesmos 

direitos consagrados no artigo 7º, entretanto, ainda havia omissões legislativas, tendo em vista 

que seria necessária uma regulamentação infraconstitucional para garantir a eficácia e aplicação 

dos direitos aos trabalhadores domésticos.165 

Os direitos dos trabalhadores domésticos, então, eram garantidos através de aplicação 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por analogia166. Entretanto, é necessário ressaltar 

que a mera aplicação de uma legislação por analogia, pelos costumes e pelo entendimento do 

próprio magistrado, é delicada, tendo em vista os diversos posicionamentos contraditórios que 

podem ser aplicados de juiz para juiz, enfraquecendo a relação de trabalho pela relativização 

do direito em comento. 

Com o objetivo de suprir esta omissão legislativa, foi dado início ao projeto de Lei 

Complementar de nº 224/2013, promulgada em junho de 2015 pela ex-Presidenta Dilma 

Rousseff e tornando-se a Lei Complementar nº 150/2015.167 Nesse sentido, a referida lei passou 

a regulamentar os direitos sociais trabalhistas que foram estendidos aos trabalhadores 

domésticos com a Emenda Constitucional nº 72/2013. 

Foram necessários dois anos para que se pudesse criar uma norma que regulamentasse 

e dispusesse acerca dos direitos e deveres concernentes ao desenvolvimento do trabalho 

doméstico, regulando a matéria em lei infraconstitucional. Nesta vereda, a lei não apenas traz 

conceituação do trabalho doméstico, como estipula as condições em que este trabalho deve 

ocorrer. 

 

4.3. Aspectos Formais da Lei Complementar nº 150/2015. 

O trabalho doméstico é regulamentado pela lei complementar nº 150/2015, que possui 

47 artigos e é composta por 5 capítulos, dispondo acerca da contratação, definindo as partes 

que podem figurar esta relação jurídica e prevendo outros direitos. Além disso, dispõe acerca 

 

164 Ibid. 

165 Ibid. 

166 Ibid. 

167 Ibid. 
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dos direitos e deveres inerentes ao empregado e empregador, a duração da jornada, trabalho em 

tempo parcial e jornadas especiais. 

Inicialmente, é necessário determinar o conceito de empregado doméstico, trazido 

através da redação do artigo 1º, caput, da referida lei, onde empregado doméstico é  “aquele 

que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não 

lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por 

semana”168. 

Desta forma, o artigo primeiro não define apenas o empregado doméstico como aquele 

que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, como também define 

que o empregador deve ser pessoa física ou família, que não possuam lucro com aquele trabalho 

desenvolvido. A figura do empregador, nestes termos, é indispensável para caracterizar a 

relação de trabalho doméstico, não sendo, entretanto, indispensável que o empregado preste 

serviço dentro do ambiente residencial, como é o caso dos motoristas particulares, pilotos etc.169 

O parágrafo único do artigo 1º da Lei traz a vedação ao trabalho doméstico a menores 

de idade, prática que sempre foi muito corriqueira na exploração da mão de obra dos 

domésticos. Esta proibição foi impulsionada pela Convenção no 182, de 1999, da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) da qual o Brasil é signatário, tendo incorporado ao 

ordenamento interno através do Decreto nº 6.481 de 2008170
. 

Importante informar, ainda, que o trabalhador doméstico não deve ser associado apenas 

como aquele que desenvolve os trabalhos de limpeza e manutenção do lar, tendo em vista que 

domésticos podem ser professores, motoristas, jardineiros, médicos, cuidadores, dentre 

outros.171 Desta forma, foi ampliado e regulamentado o entendimento de que os mais diversos 

profissionais podem ser empregados domésticos. 

A referida lei estipula, ainda, a necessidade da habitualidade na prestação dos serviços 

por mais de 2 (dois) dias por semana. Esta especificação da lei deve-se à discussões anteriores 

à entrada da lei em vigor, que buscavam compreender as diferenças entre a configuração entre 

o emprego doméstico e o trabalho das diaristas, no qual não há vínculo empregatício.172 

 

168 BRASIL. Lei Complementar nº 150 de 1º de junho de 2015. Diário Oficial [da] Republica Federativa do 

Brasil. Brasília, DF. Capítulo I. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp150.htm>. 

Acesso em: 07 out. 2019. 

169 Castro, Aguiar e Munhoz. op. cit. p. 117. 

170 Castro, Aguiar e Munhoz. op. cit. p. 127. 

171 Ibid. p. 118. 

172 Ibid. p. 118. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp150.htm
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Com a Lei Complementar nº 150/2015, foi pacificado o entendimento de que a principal 

diferença entre os trabalhos do diarista e os do doméstico é a ausência de habitualidade e 

continuidade na prestação dos serviços no primeiro caso173. Em um plano prático, caso a 

prestação do serviço ocorra até 2 (duas) vezes por semana, se tratará de um diarista, por outro 

lado, caso a prestação dos serviços se der em 3 (três) dias semanais ou mais, será caracterizado 

vínculo empregatício doméstico. 

A jornada de trabalho dos trabalhadores domésticos foi regulamentada anteriormente, 

com a Emenda Constitucional 72/2013, determinando que a jornada semanal seria de 8 (oito) 

horas diárias e de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, devendo o excedente ser indenizado 

como horas extraordinárias, em um pagamento de pelo menos 50% (cinquenta por cento) 

superior ao valor da hora normal.174 A estipulação de limite de jornada é um direito social  

protegido e previsto pela Constituição, da qual se aplica a todos os trabalhadores brasileiros, 

indistintamente (salvo as jornadas especias, que possuem regulamentação própria). 

A previsão da duração da jornada, na lei complementar 150/2015, é trazida pelo caput 

do artigo 2º da referida lei nos mesmos termos, sendo o excesso de jornada previsto pelo §1º do 

mesmo artigo175. Esta disposição, entretanto, não traz qualquer inovação em comparação com 

a previsão constitucional anteriormente existente. 

Todavia, apesar da previsão da jornada regular de trabalho, a lei trouxe, também, a 

previsão de jornadas especiais, como a exemplo, a jornada de trabalho em tempo parcial, 

prevista pelo artigo 3º da referida norma. O caput do dispositivo define que será considerado 

“trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 (vinte e cinco) horas 

semanais”176. A essa modalidade de trabalho será devida remuneração proporcional ao do 

trabalhador que cumpre as mesmas funções em período integral, conforme §1º do artigo 3º177. 

Uma das conquistas mais importante para o trabalhador doméstico talvez resida no fato 

de possuir sua carteira assinada. A Emenda Constitucional 72/2013, através da Lei nº 

12.964/2014 determinou um prazo de 4 (quatro) meses para que os empregadores 

regularizassem a situação contratual de seus empregados.178 A Lei Complementar nº 150/2015 

manteve a mesma necessidade de que os empregadores domésticos assinassem a carteira de 

 

173 Ibid. p. 118. 

174 Ibid. p. 123. 

175 Brasil. op. cit. 

176 Brasil. op. cit. 

177 Ibid. 

178 Castro, Aguiar e Munhoz. op. cit. p. 125. 
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trabalho de seus empregados, estipulando prazo de 120 (cento e vinte) dias para a 

regulamentação dos empregados a partir da promulgação da lei179. 

Com a entrada da lei em vigor, os empregados domésticos possuem estipulação de 

duração de jornada, vinculação da necessidade de carteira assinada, além de se tornarem 

beneficiários da previdência social, gerando a necessidade de recolhimento das devidas 

contribuições180. O recolhimento previdenciário, segundo Castro, Aguiar e Munhoz, deve ser 

realizado da seguinte forma: 

O empregador doméstico terá um encargo mensal de 20%, rateado da seguinte forma: 

8% de Contribuição Patronal Previdenciária (CPP), nos termos do art. 24 da Lei nº 

8.212/91;0,8% de Contribuição Social para financiamento do seguro contra acidentes 

do trabalho[antes, esse benefício previdenciário era devido somente aos segurados 

empregado, trabalhador avulso e especial (Lei 8.213/91, art. 18, § 1º)]; 8% de 

recolhimento para o FGTS (tal qual o empregado regido pela CLT)sobre o salário 

bruto; 3,2% sobre a remuneração do empregado doméstico, destinada ao pagamento 

da indenização compensatória da perda, sem justa causa ou por culpa do empregador, 

do emprego do trabalhador doméstico, ou seja, a multa de 40% do FGTS. Nos 

desligamentos por justa causa, licença, morte ou aposentadoria, o valor será revertido 

para o empregador.  
Desta forma, o trabalhador doméstico tem possibilidades concretas de conseguir 

vislumbrar a sua aposentadoria, por exemplo, uma vez que também realiza sua contribuição 

previdenciária, sendo beneficiário de diversos outros direitos que deveriam ter-lhes sido 

inerentes desde a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) brasileira. 

Outra previsão da lei no campo previdenciário é o direito do empregado doméstico em 

receber o salário-família, assegurado aos trabalhadores com filhos menores de 14 anos ou 

inválidos, através de uma cota. Segundo o caput do artigo 68 da Lei Complementar nº 

150/2015181, as cotas devem ser pagas pelo empregador doméstico todos os meses, juntamente 

ao salário do empregado, sendo efetivada a compensação quando as contribuições forem 

recolhidas. 

Entretanto, em contraposição a este pensamento garantista dos direitos dos 

trabalhadores, através da obrigatoriedade do recolhimento previdenciário que os empregadores 

devem fazer, está a corrente que considera ser uma desvantagem ao próprio direito dos 

trabalhadores. Nesse sentido, Anna Luiza Ferreira de Lima182 diz que: 

A obrigatoriedade de todas essas contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias 

que devem ser observadas pelos empregadores relativas ao trabalho doméstico 

 

179 Art. 31. “É instituído o regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais encargos 

do empregador doméstico (Simples Doméstico), que deverá ser regulamentado no prazo de 120 (cento e vinte) 

dias a contar da data de entrada em vigor desta Lei.” 

180 Flávia Nogueira Rodrigues. op. cit.  

181 Brasil. op. cit.  

182 LIMA, Anna Luiza Ferreira. Lei Complementar n. 150/2015: avanços significativos e seus impactos na 

sociedade. Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Recife/PE. 2017. p. 27. 
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geraram uma corrente de pensamento contrária a nova lei que acredita que o aumento 

da carga tributária acarretaria em demissões e maior informalidade no setor diante do 

aumento da onerosidade contratual.  
Com esse pensamento, concordam Castro, Aguiar e Munhoz183, que informam que a 

relação de trabalho doméstico sempre foi essencialmente contratual, e, com as atribuições de 

deveres aos empregadores, a relação trabalhista e a própria categoria estão fadados ao 

desaparecimento. 

Todavia, essas previsões legais, denominadas “benefícios” previdenciários, sequer 

podem assim ser chamadas, tendo em vista que se constituem um direito extremamente básico 

do trabalhador, que, entretanto, não estendiam-se aos domésticos pelo estigma social constante 

em se considerar que o trabalho doméstico deveria ser gratuito e não-assalariado. Esse caráter 

não-assalariado do trabalho doméstico, segundo Silvia Frederici184 se deve à naturalização da 

mulher ao desenvolvimento dos trabalhos domésticos, que é incutido em sua psique desde a 

mais tenra idade, tendo em vista que, na sociedade patriarcal, a mulher foi sempre designada 

aos afazeres domésticos.  

Deste modo, é importante ressaltar que a conquista de todos os direitos trabalhistas são 

necessárias para que não se repita a história de exploração dos trabalhadores. Em diversos 

momentos da história, a falta de regulamentação dos direitos abriu margem para as mais 

diversas explorações do trabalho dos trabalhadores. Como, a exemplo, a exploração da mão de 

obra de crianças e mulheres no período da Revolução Industrial185, onde elas não possuíam 

qualquer proteção ao seu trabalho, controle de jornada, garantia de remuneração mínima ou 

igual ao dos homens.  

Os empregadores, neste sentido, contratavam muito mais mão de obra de crianças e 

mulheres, já que custavam muito mais barato do que a dos homens, que por sua vez, sofriam 

com o desemprego e a falta de oportunidades186. Desta forma, é necessário recordar os erros da 

história para os mesmos não sejam repetidos hoje, pois, a falta de regulamentação do direito de 

um indivíduo tem o poder de prejudicar toda uma sociedade. 

Dentre as mudanças trazidas pela Lei Complementar nº 150/2015, nem todas podem ser 

consideradas benéficas aos trabalhadores. Segundo Castro, Aguiar e Munhoz,187 a referida lei 

 

183  Castro, Aguiar e Munhoz. op. cit. p. 135. 

184 FREDERICI, Silvia. O ponto zero da revolução. Publicado pela Editora Elefante. Disponível em: 

<https://outraspalavras.net/feminismos/a-razao-e-rebeldia-do-salario-

domestico/?fbclid=IwAR0OYQoIlxCJzLqjKiuA17BaqL5irvvH6VETfP70AGAAsGcl9wxQfQDoirE>. Acesso 

em: 24 jun. 2019. 

185 Gabriella Pereira Barreto. op. cit. 

186 Ibid. 

187 Castro, Aguiar e Munhoz. op. cit. p. 126. 
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revogou o inciso I do art. 3º da Lei 8.009/90, que dispunha sobre a possibilidade de se penhorar 

o bem de família do empregador em decorrência de dívidas de natureza trabalhista ou 

previdenciária de trabalhadores da própria residência. Nesta senda, a lei institui a 

impenhorabilidade do bem de família, seguindo a mesma lógica dos direitos trabalhista e civil 

brasileiros. 

A Lei Complementar nº 150/2015 não reserva especialmente um capítulo para tratar dos 

direitos da trabalhadora doméstica, como faz a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ao 

dedicar sua seção V à proteção da maternidade, entretanto, em decorrência da previsão do 

princípio da igualdade na Constituição de 1988, a figura da mulher foi equiparada ao do homem 

em direitos, garantias e oportunidades. 188  Uma das formas de se alcançar essa igualdade 

material entre homens e mulheres, foi a previsão constitucional da não discriminação, que não 

apenas é prevista como cria medidas coercitivas para aquele que dispuser tratamento 

discriminatório a alguém em razão do sexo. 

Quando há a necessidade de se amparar o direito das trabalhadoras domésticas gestante, 

ou amparar a maternidade, deve-se socorrer a seção V da CLT, ou mesmo à Constituição de 

1988 conjuntamente ao Ato de Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Desta forma, 

a lei transcreve a previsão expressa do prazo de licença-maternidade no caput do seu artigo 

25189, e a previsão da garantia de estabilidade provisória da gestante no parágrafo único190 do 

mesmo dispositivo. Neste sentido, a lei complementar 150/150 não possui inovações na seara 

dos direitos das mulheres empregadas domésticas. 

Entretanto, é necessário levantar a seguinte problemática: será que a lei complementar 

150/2015 não deveria prever e promover medidas positivas de proteção ao trabalho da mulher? 

Isto porque, apesar das conquistas na seara dos direitos trabalhistas e sociais, elas ainda figuram 

grande parte da população de trabalhadores domésticos191, o que demonstra a necessidade de 

um olhar mais crítico e protetivo do legislador. 

 

 

188 Renata Coelho. op. cit. 

189 Art. 25.  “A empregada doméstica gestante tem direito a licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem 

prejuízo do emprego e do salário, nos termos da Seção V do Capítulo III do Título III da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943”.  

190 Parágrafo único. “A confirmação do estado de gravidez durante o curso do contrato de trabalho, ainda que 

durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória 

prevista na alínea “b” do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 

191 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílios 

Contínua (PNAD C). Estatísticas Sociais. 2018. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-

noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20287-no-dia-da-mulher-estatisticas-sobre-trabalho-mostram-

desigualdadede>. Acesso em: 10 out. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloiicapituloiiisecaov
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4.4. A Mulher e o Trabalho Doméstico: Desigualdade em Dados 

A participação das mulheres em trabalhos culturalmente reconhecidos como 

“tipicamente femininos” foi estudada pelo IBGE 192 , através da Pesquisa Nacional por 

Amostras de Domicílios Contínua (PNAD C) realizada no quarto trimestre do ano de 2017. A 

maior participação delas foi encontrada nos trabalhos domésticos, onde, 92,3% destes empregos 

são realizados por mulheres, no Brasil. Isto se deve, primordialmente, à atribuição de tarefas às 

mulheres a partir de uma perspectiva de estereótipos de gênero193, onde elas são naturalmente 

relegadas a atividades que a sociedade considera como inerentes à sua natureza. 

Desta forma, por exercer quase que exclusivamente os empregos domésticos, as 

mulheres também enfrentam diversas desigualdades em relação aos trabalhos exercidos pelos 

homens, tendo em vista as dificuldades perpassadas pela própria classe trabalhadora dos 

domésticos, que, apesar da regulamentação da lei, é extremamente precarizada. Isto porque, 

segundo o PNAD C do IBGE194, 71,6% das empregadas domésticas não possuem carteira 

assinada, enquanto 57,7% dos empregados domésticos homens não possuem carteira assinada. 

A mulher trabalhadora doméstica não está apenas submetida a irregularidades 

trabalhistas, como, por exemplo, a falta da regulamentação do seu vínculo empregatício. 

Conforme se observa, é alarmante a quantidade de menores de idade (em sua maioria meninas) 

que trabalham como empregadas domésticas, apesar da proibição expressa trazida pelo 

parágrafo único da Lei Complementar 150/2015195.  

Em 2013, foi realizada apuração pela Organização Internacional do Trabalho (OIT)196, 

que estimou haver cerca de 52,6 milhões de trabalhadores domésticos no mundo, podendo este 

número ser de até 100 milhões, devido à dificuldade de se apurar com precisão. Entretanto, há 

10,5 milhões de trabalhadores domésticos menores de idade no mundo, 250 mil apenas no 

Brasil, sendo que, 71% destes são meninas197.  

Com relação ao trabalho doméstico exercido pela mulher negra, as desigualdades são 

alarmantes. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

 

192 Ibid. 

193 Ibid. 

194 Ibid. 

195  Art. 1o Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, 

subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, 

por mais de 2 (dois) dias por semana, aplica-se o disposto nesta Lei. Parágrafo único: É vedada a contratação de 

menor de 18 (dezoito) anos para desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção no 182, de 1999, 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e com o Decreto no 6.481, de 12 de junho de 2008. 

196 Castro, Aguiar e Munhoz. op. cit. p. 128 

197 Ibid. p. 128. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6481.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6481.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6481.htm
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(DIEESE)198 em estudo realizado em 2013, compreendendo o período entre 2004 e 2011, a 

proporção de mulheres negras que ocupam o serviço doméstico cresceu de 56,9% para 61%, ao 

passo que entre as mulheres não negras observou-se uma redução de 4,1% pontos percentuais, 

com a participação correspondendo a 39,0%. 

Este imenso contingente de mulheres negras ocupadas com a maioria dos serviços 

domésticos no país, é uma “consequência da histórica associação entre este tipo de atividade e 

a escravidão, em que tal função era majoritariamente delegada às mulheres negras”199. Pode-

se, ainda, observar esses resquícios da época da escravidão através do preconceito da sociedade, 

tendo em vista que as mulheres negras são a maioria das empregadas domésticas que enfrentam 

relativização e precarização de seu direito social ao trabalho. 

Uma última problemática surge em meio a tantas desigualdades vivenciadas pelas 

mulheres enquanto trabalhadoras domésticas: a precarização de seus direitos é inerente à 

categoria profissional e acaba por atingir as mulheres por elas serem maioria dos empregados 

domésticos? Ou, será que a categoria é tão precarizada pelo trabalho doméstico ser entendido 

como inerente à natureza feminina, e, a sociedade não se preocupa em criar melhores condições 

de trabalho à mulher por acreditarem que são suas aptidões? 

De qualquer forma, é possível observar maiores desigualdades vivenciadas pelas 

mulheres que são empregadas domésticas, sendo ainda mais acentuadas as desigualdades 

sociais quando se realiza o recorte de raça. Segundo Castro, Aguiar e Munhoz,200 é evidente a 

necessidade da promoção de igualdade de gênero, tendo em vista as desigualdades vivenciadas 

pelas mulheres que realizam trabalho doméstico.  

Isto porque, a divisão sexual do trabalho, atribui à mulher papéis que lhes são 

naturalmente relegados pelas relações sociais e as atribuições que a sociedade entende como 

aptidões femininas,201 como é o caso do trabalho doméstico. Essa atribuição contribui para a 

manutenção da subordinação feminina, dificultando a emancipação da mulher, tanto financeira 

quanto social. 

 

 

 

198 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). O Emprego Doméstico no 

Brasil. Nº 68. Agosto de 2013. p. 6 

199 Ibid. p. 6. 

200 Castro, Aguiar e Munhoz. op. cit. p. 128 

201 Hirata e Kérgoat. op. cit. p. 263. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A igualdade material entre os indivíduos, consagrada e promovida pela Constituição de 

1988202, trouxe não apenas a previsão constitucional de promoção e garantia de direitos, como 

também consolidou-se como um marco em termos de proteção de direitos sociais da mulher. A 

Constituição também proibiu práticas discriminatórias e abusivas contra as mulheres, trazendo 

previsões destinadas à proteção de seu direito e também de seu trabalho. 

 Esta proteção, de demasiada importância, deve ser encarada não apenas como uma 

reparação histórica, como também deve ser entendida como uma forma de promoção de 

igualdade, vez que a mulher, durante muitos anos não era vista como um sujeito de direitos.203 

Esta discriminação à mulher deve-se pela existência dos estereótipos de gênero, que modulam 

e condicionam o pensamento da sociedade, definindo comportamentos que julgam ser 

adequados para homens e mulheres. 

 Os estereótipos de gênero designam as mulheres ao domínio privado do lar, enquanto 

os homens são designados como provedores, do domínio público, demonstrando uma estrutura 

social, que, por si só, já consolida uma relação de dominação, onde é a mulher a 

subordinada/dominada.204 Esta relação de dominação relegou a mulher aos cuidados com o lar, 

com a prole, demonstrando-se figura importante para a sustentação da família em uma 

sociedade patriarcal, entretanto, apesar disso, a figura de centralidade da família é do homem 

(geralmente marido ou pai), que representa autoridade máxima dentro de casa, a quem toda a 

família, e, inclusive a mulher, devem respeito e obediência.205 

 Desta forma, por muito tempo, a própria liberdade da mulher esteve atrelada a uma 

necessidade de outorga marital para o desenvolvimento das mais simples atividades cotidianas, 

vez que ela não era detentora dos mais básicos direitos civis, políticos ou trabalhistas.206 O papel 

 

202 COELHO, Renata. A EVOLUÇÃO JURÍDICA DA CIDADANIA DA MULHER BRASILEIRA – breves 

notas para marcar o dia 24 de fevereiro, quando publicado o Código Eleitoral de 1932 e os 90 anos do voto 

precursor de Celina Viana. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/Evoluojurdicadacidadaniadamulherbrasileira_RenataCoelho.pdf>. 

203 SANTOS. Tânia Maria dos. A Mulher nas Constituições Brasileiras. II Seminário Nacional de Ciência 

Política: América Latina em debate Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. 2019. 

204 MORAES, Eunice Léa de. A Política de Promoção da Igualdade de Gênero e a Relação com o Trabalho. 

Igualdade de Gênero e Raça no Brasil: avanços e desafios. Organização Internacional do Trabalho. - Brasília: OIT, 

2010. 

205 CUNHA, Bárbara Madruga. Violência contra a mulher, direito e patriarcado: perspectivas de combate à 

violência de gênero. XVI Jornada de iniciação cientifica de direito da UFPR. Curitiba, 2014. 

206 Conforme Renata Coelho, op. cit., esta necessidade de outorga, entretanto, apenas foi abolida no ano de 1977, 

com a promulgação da Lei do Divórcio, onde a mulher conquistou o direito a dissolução da sociedade conjugal, o 

direito de guarda de seus filhos, garantindo que o casamento não oferecesse restrição aos direitos civis da mulher. 

http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/Evoluojurdicadacidadaniadamulherbrasileira_RenataCoelho.pdf
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da mulher, tanto na família, quanto na sociedade, é, por muito tempo, designado por sua 

condição de reprodutora,207 o que faz que o trabalho desenvolvido por ela fosse condicionado 

àquelas atividades estruturantes para a própria criação dos sistemas de gênero.  

 Nesta vereda, a divisão sexual do trabalho diferencia e hierarquiza as atividades 

desenvolvidas, atribuindo maior valor àquelas desenvolvidas por homens208, determinando que 

as mulheres desenvolvam atividades ligadas à sua “aptidão natural” (como os cuidados com 

pessoas e o desenvolvimento de trabalhos domésticos). 

 Assim, a mulher, por muito tempo, foi a protagonista no desenvolvimento dos trabalhos 

domésticos, c designados à ela com a desculpa de que lhe seria mais prazeroso por ser algo 

intrínseco a sua natureza. Neste sentido, a desigual repartição do trabalho doméstico é uma 

realidade que corrobora para a manutenção da mulher ao domínio privado do lar e à instituição 

da família. Entretanto, com a tomada da mulher do espaço público, à ela é possibilitada a 

atuação como trabalhadora, como membra produtiva na sociedade, todavia, não abandona as 

suas tarefas de reprodutora na sociedade.209 

 Como consequência dessa desigual repartição do trabalho doméstico, a mulher acaba 

exercendo múltiplas jornadas de trabalho, constantes no desenvolvimento do trabalho 

profissional e no próprio desenvolvimento dos trabalhos domésticos. Essa realidade apenas 

serve para salientar e acentuar as desigualdades entre homens e mulheres, além da precarização 

constante no desenvolvimento do trabalho delas, constante, por exemplo, nelas desenvolverem 

quase o dobro de horas de tarefas domésticas210, nas desigualdades salariais,211 o protagonismo 

delas na contratação para jornadas de trabalho em tempo parcial212 (o que se torna prejudicial 

devido a remuneração deste tipo de jornada poder ser inferior ao salário mínimo, impedindo 

que a mulher galgue sua independência financeira e consiga sustentar a sua família). 

 Frente a essas desigualdades, é necessária a socialização do trabalho doméstico, como 

forma de amenizar, ou, senão, extinguir as múltiplas jornadas de trabalho da mulher.213 A 

 

207 HIRATA, H.; KÉRGOAT, D. Divisão sexual do trabalho profissional e doméstico: Brasil, França, Japão. In: 

COSTA, A.O. et al. (orgs.). Mercado de Trabalho e Gênero: Comparações Internacionais. Rio de Janeiro: FGV, 

2008.  

208 Ibid. 

209 Ibid. 

210 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Estudos e Pesquisas. Informação Demográfica e 

Socioeconômica. n.38. IPEA. 2018. 

211 Ibid. 

212 Ibid. 

213 DUARTE, Giovana; SPINELLI, Letícia M. Estereótipos de Gênero e Divisão Sexual do Trabalho: Uma 

Reflexão Sobre a Realidade do Trabalho Feminino. Eixo: Educação Inovadora e Transformadora. Santa Maria. 

UFSM. 2018 
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socialização do trabalho doméstico, nesta vereda, demanda atuação tanto individual (através da 

conscientização dos papéis de gênero dentro do seio familiar), quanto uma atuação pública, 

onde, o Estado, tome para si esta problemática e realize políticas públicas, como a criação de 

creches e escolas em tempo integral, lavanderias e restaurantes comunitários, para que o 

desenvolvimento profissional da mulher seja pleno e ela possa vislumbrar uma possibilidade de 

igualdade material em relação ao homem.214 

 O trabalho doméstico, enquanto atividade profissional, não abandona os velhos 

estereótipos e papéis de gênero definidos pela sociedade. O trabalho doméstico sempre possuiu 

um caráter negocial, ou seja, não havia leis que amparassem e protegessem o trabalho 

doméstico, devendo o mesmo ser regulado entre as partes. Deste modo, a desvalorização da 

mão de obra dos trabalhadores domésticos é uma consequência da informalidade a qual estavam 

subordinados.215 

 A regulamentação do trabalho doméstico apenas foi efetivamente consolidada em 2015, 

através da lei complementar nº 150/2015. A referida lei traz as diretrizes que determinam os 

moldes em que deve ser desenvolvido o trabalho, trazendo à luz de seu artigo 1º 216  a 

conceituação de empregado e empregador e a vedação do trabalho a menores de idade.  

 A lei traz previsão de controle de jornada, duração da mesma, jornadas de trabalho 

especiais, bem como diversos outros direitos já amplamente previstos pela Consolidação de 

Leis do Trabalho (CLT) em momento anterior. Todavia, a lei não traz nenhuma previsão 

concernente aos direitos da mulher, amparando, apenas, a garantia de prazo de licença 

maternidade e de estabilidade provisória em decorrência do estado gravídico, 217   que, 

entretanto, já são garantias constitucionais e infraconstitucionais previstas no ordenamento 

jurídico.  

 

214 Ibid. 

215  CASTRO, Nancy Toledo de; AGUIAR, Lais Silva; MUNHOZ, Andréa Rodrigues de Oliveira. Os 

Trabalhadores Domésticos e os Direitos Sociais no Direito do Trabalho. Revista das Faculdades Integradas Vianna 

Junior. Juiz de Fora – MG. v. 6. n. 1. Jan/Jun 2015. ISSN 2177/3726.  

216  Art. 1o Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, 

subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, 

por mais de 2 (dois) dias por semana, aplica-se o disposto nesta Lei. Parágrafo único: É vedada a contratação de 

menor de 18 (dezoito) anos para desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção no 182, de 1999, 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e com o Decreto no 6.481, de 12 de junho de 2008. 

217 Art. 25. A empregada doméstica gestante tem direito a licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem 

prejuízo do emprego e do salário, nos termos da Seção V do Capítulo III do Título III da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

Parágrafo único: A confirmação do estado de gravidez durante o curso do contrato de trabalho, ainda que durante 

o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista 

na alínea “b” do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6481.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6481.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6481.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloiicapituloiiisecaov
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloiicapituloiiisecaov
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloiicapituloiiisecaov
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloiicapituloiiisecaov
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloiicapituloiiisecaov
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 Todavia, conforme é possível observar a partir da observação de dados oficialmente 

levantados, a mulher figura quase que exclusivamente, toda população de trabalhadores 

domésticos, somando 92,3%218 do contingente, fator que se deve, primordialmente, à atribuição 

dessa tarefas às mulheres a partir de uma perspectiva de estereótipos de gênero, onde elas são 

naturalmente relegadas a atividades que a sociedade considera como inerentes à sua natureza. 

 As desigualdades relativas ao trabalho da mulher enquanto empregada doméstica são 

muito acentuadas, tendo em vista que 71,6% das empregadas domésticas não possuem carteira 

assinada, enquanto 57,7% dos empregados domésticos homens não possuem carteira 

assinada.219 As desigualdades apenas aumentam com relação ao recorte racial, tendo em vista 

que a proporção de mulheres negras que ocupam o serviço doméstico cresceu de 56,9% para 

61%, ao passo que entre as mulheres não negras observou-se uma redução de 4,1% pontos 

percentuais, com a participação correspondendo a 39,0%220 , sendo as empregadas negras, 

aquelas que mais sofrem com as irregularidades da profissão por comporem a maior parcela 

das domésticas. 

 Uma última problemática surge em meio a tantas desigualdades vivenciadas pelas 

mulheres enquanto trabalhadoras domésticas: a precarização de seus direitos é inerente à 

categoria profissional e acaba por atingir as mulheres por elas serem maioria dos empregados 

domésticos? Ou, será que a categoria é tão precarizada pelo trabalho doméstico ser entendido 

como inerente à natureza feminina, e, a sociedade não se preocupa em criar melhores condições 

de trabalho à mulher por acreditarem que são suas aptidões? 

 Após toda esta exposição, cabe levantar novamente o problema de pesquisa proposto no 

início deste trabalho, levando a crer que o trabalho doméstico exercido pela mulher é, sim, 

precarizado na sociedade, devido as diversas irregularidades encontradas no plano material. O 

caráter negocial do mesmo, que enraíza na sociedade que o trabalho doméstico não se equipara 

aos diversos outros tipos de trabalho, além de possuir caráter não-assalariado221, vez que sempre 

foi desenvolvido “gratuitamente” pelas mulheres no âmbito privado da família. 

 

218 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílios 

Contínua (PNAD C). Estatísticas Sociais. 2018. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-

noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20287-no-dia-da-mulher-estatisticas-sobre-trabalho-mostram-

desigualdadede>. Acesso em: 10 out. 2019. 

219 Ibid. 

220 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). O Emprego Doméstico no 

Brasil. Nº 68. Agosto de 2013. 

221 FREDERICI, Silvia. O ponto zero da revolução. Publicado pela Editora Elefante. Disponível em: 
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 O segundo problema reside no questionamento de, se a Lei dos Domésticos observa as 

demandas da mulher na sociedade e busca promover a sua igualdade no plano material. A 

resposta, para este questionamento, infelizmente é não. A Lei apenas se presta a regulamentar 

a existência de um trabalho, o que deveria ter sido feito desde a promulgação da Constituição 

de 1988, que apenas equiparou os trabalhadores urbanos e rurais em direitos, olvidando-se, 

entretanto, do trabalhador doméstico. 

 A referida lei não possui inovações na seara dos direitos das mulheres empregadas 

domésticas, não traz nenhuma garantia às mulheres, que são as principais empregadas no 

trabalho doméstico, demonstrando que o legislador não observou as necessidades reais das 

trabalhadoras. A igualdade formal é garantida à mulher desde o advento da Constituição de 

1988222, entretanto, na seara material, a igualdade ainda não foi alcançada. 

 Assim, observa-se que, assim como esse trabalho busca humildemente conhecer e falar 

sobre o trabalho da mulher, contribuindo para toda sociedade acadêmica, bem como para mim 

também, que sou uma mulher trabalhadora, pois, é indispensável se pesquisar a respeito da 

nossa história, devido a tantos anos de discriminação, de desigualdade material e formal, para 

que não  seja esquecido tudo que já passamos, e não estejamos fadados, enquanto sociedade, a 

repetir os erros da história.  

 É possível observar muitas desigualdades vivenciadas pelas mulheres trabalhadoras, em 

especial aquelas que são empregadas domésticas, sendo evidente a necessidade de discussão 

acerca de gênero e da promoção de igualdade de gênero, tendo em vista as desigualdades 

vivenciadas por elas.223 

 Isto porque, a divisão sexual do trabalho, atribui à mulher papéis que lhes são 

naturalmente relegados pelas relações sociais e as atribuições que a sociedade entende como 

aptidões femininas,224 como é o caso do trabalho doméstico. Essa atribuição contribui para a 

manutenção da subordinação feminina, dificultando a emancipação da mulher, tanto financeira 

quanto social. 

Neste sentido, é necessário a mudança de pensamento de toda sociedade para que não 

sejam mais perpetuados estereótipos de gênero225 que apenas relegam a mulher a papéis pré-

 

<https://outraspalavras.net/feminismos/a-razao-e-rebeldia-do-salario-

domestico/?fbclid=IwAR0OYQoIlxCJzLqjKiuA17BaqL5irvvH6VETfP70AGAAsGcl9wxQfQDoirE>. Acesso 

em: 24 jun. 2019. 

222 Renata Coelho. op. cit. 

223 Castro, Aguiar e Munhoz. op. cit. p. 128 

224 Hirata e Kérgoat. op. cit. p. 263. 

225 Giovana Duarte e Letícia Machado Spinelli. Op. cit. 
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definidos que acabam relativizando seus direitos. Entretanto, como a mudança de pensamento 

e atitude das pessoas é uma atitude individual, de difícil controle, cabe ao Estado promover e 

assegurar os direitos das mulheres, através, não apenas de previsões normativas, mas, 

principalmente, da criação de garantias e medidas que visem punir aqueles que realizarem atos 

discriminatórios contra as mulheres, objetivando efetivar-se a igualdade da mulher na 

sociedade. 
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