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RESUMO

Esta  pesquisa  é  um  estudo  sociológico,  histórico  e  jurídico  acerca  da  origem  da

subvalorização  e  precarização  do  trabalho  doméstico,  retratando  a  figura  simbólica

deste  tipo  de  labor:  a  mulher,  fruto  da  herança  de  uma  sociedade  escravocrata  e

patriarcal. 

Ademais,  este  trabalho  expõe  a  crítica  neoliberal  ao  intervencionismo  estatal  na

concessão de novos direitos  e  garantias  sociais  e  trabalhistas,  em meio à  edição  da

Emenda Constitucional nº 72/2013. 

Por  fim,  confronta  o  surgimento  do  modelo  de  produção  pós-fordista  com a  crise

institucional do serviço doméstico, apontando as novas tendências autônomas informais

e particulares do subemprego e do inchaço do setor terciário. 

O  método  utilizado  foi  a  pesquisa  bibliográfica  sistematizada,  sem  delimitação  de

tempo,  com  consultas  a  livros  e  artigos  em  bibliotecas  e  sítios  eletrônicos

especializados. 

Palavras-chave: Trabalho Doméstico. Escravidão. Direitos sociais trabalhistas. Divisão

sexual do trabalho. Discriminação. Neoliberalismo. Pós-fordismo.  Crise institucional.
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INTRODUÇÃO

Infelizmente, a realidade histórica que permeia o serviço doméstico sempre demonstrou

sinais  de  desvalorização  e  de  pouca  importância  na  sociedade,  por  ser  exercido,

principalmente,  por  pessoas  com  pouco  ou  nenhum  preparo  intelectual,  que

supostamente  não  conseguiriam  desempenhar  outras  funções,  tornando-as

estigmatizadas por gênero e classe social.   

Por  meio  da  análise  das  questões  econômicas,  sociológicas,  históricas  e  jurídicas

relevantes para se buscar a origem de tal desigualdade profissional experimentada por

esta categoria, o presente estudo se propõe a questionar a herança patriarcal que ainda

subsiste no imaginário social e, principalmente, no mercado de trabalho.  

O  trabalho  doméstico  deveria  ser  tido  como  um  trabalho  honroso,  ainda  que  o

trabalhador vise a receber salário, por conta de sua prestação de um serviço essencial no

seio familiar, muitas vezes sendo fundamental na formação educacional e pessoal de

seus  entes  menores,  por  outras  criando  um vínculo  que  lhe  permita  fazer  parte  da

própria família do empregador.

Interessante destacar que, ao contrário do que muitos pensam, o trabalho doméstico era

reconhecido nas cortes de reis e grão-senhores como tarefa nobilitante, que, na época

medieval, fazia pagens e escudeiros dispor de graus em escala honorífica das ordens de

cavalaria e que “ser aia de uma dama de estirpe era honraria disputadíssima”, consoante

alude o juiz do trabalho e sociólogo Roberto Davis, em sua obra Aspectos Jurídicos do

Emprego Doméstico (1984).

Ora, o traço peculiar deste serviço, que o direito do trabalho tratou de especializar, não

deveria ter por consequência a vulnerabilidade e fragilidade do obreiro doméstico, mas

sim estreitar os laços entre empregado e empregador.

Ocorre que, justamente em meio a um recente cenário normativo pátrio de ampliação

dos  direitos  e  garantias  sociais  e  trabalhistas  estendidos  à  profissão  em questão,  a

tendência aponta um crescimento da informalidade e de novas formas autônomas de

prestação do serviço doméstico. 
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CAPÍTULO  1:  A  HISTÓRIA  DO  TRABALHO  DOMÉSTICO  NO

BRASIL 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Não há como precisar quando se deu efetivamente o surgimento do trabalho doméstico

no Brasil, por outro lado, com base nos eventos históricos, por volta de 1550, o fluxo

migratório dos escravos africanos para o trabalho na lavoura açucareira do Nordeste

revelou algumas características deste tipo de função (MACHADO, 1984).

Enquanto a utilização da mão-de-obra escrava masculina era voltada para a execução do

trabalho braçal nas canas de açúcar, dentro outros produtos manufaturados típicos da

economia colonial, as mulheres negras labutavam em afazeres domésticos1 atrelados ao

lar/família dos senhores de engenho (PACHECO, 1986).

Com o surgimento  dos  primeiros  obstáculos  à  escravidão  no Brasil,  as  famílias  de

posses passaram a fornecer criados e empregados ao interior do país ou da província, de

onde mandavam vir  meninas  e  jovens  senhoras  –  geralmente  de  raça  negra  –  para

servirem nos  lares  como crias,  babás  ou  acompanhantes,  figurando,  posteriormente,

como figuras indispensáveis no âmbito domiciliar senhoril (SANTOS, 2003).

Desta feita, a realidade do trabalho doméstico somente ganhou maior efetividade com a

chegada do período abolicionista, notadamente por meio da promulgação da Lei Áurea,

em  13  de  maio  de  1888,  consequência  sociojurídica  do  novo  cenário  mundial

inaugurado pela Revolução Industrial, sendo que previamente já haviam sido aprovadas

diversas leis com o intuito de por um fim à escravidão no Brasil,  tais quais as Leis

1 Paralelamente às mulheres e aos escravos, o instituto da criadagem também pode, de certa forma, ser
enquadrado dentro do ofício doméstico, sendo comum as família nobres enviarem seus filhos menores
(entre 9 e 17 anos) para, como aprendizes, servirem outras famílias, importantes e prestigiadas, em suas
residências, as quais se encarregavam da formação social da criança, de acordo com as observações do
desembargador Aloysio dos Santos, em seu livro Manual de Contrato de Trabalho Doméstico (2003). O
referido autor preconiza que, por outro lado, não existia o mesmo ideal de dominação e hierarquia na
criadagem tal qual subsistia na relação senhor-escravo (ou servo), por conta de os criados se ajustarem
facilmente  ao  âmbito  residencial  das  famílias  nobres,  inclusive  por  vezes  influenciando  no  centro
decisório familiar.   
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Eusébio  de  Queirós  (1850),  do  Ventre-Livre  (1871)  e  dos  Sexagenários  (1885)

(PACHECO, 1986).

Mesmo sem qualquer traço jus trabalhista, a Lei Áurea pode ser tida como um marco

não  só  na  História  do  Trabalho  Doméstico,  mas  como  um  “divisor  de  águas”  na

evolução  do  Direito  do  Trabalho  brasileiro,  na  medida  em que eliminou  da  ordem

sociojurídica a relação (escravista) de produção incompatível com o direito trabalhista,

estimulando a  incorporação pela  prática  social  de utilização  da força de  trabalho:  a

relação  de  emprego,  porque os  senhores  já  não  tinham mais  os  seus  escravos  para

trabalhar  para  eles,  não  havendo  espaço  para  o  trabalho  livre,  como  forma  de

contratação de labor de alguma importância social (DELGADO, 2010).

Trazidos, a princípio, exclusivamente para aumentar a força de trabalho utilizada nos

engenhos de açúcar, milhares deles, de ambos os sexos, foram desviados para o trabalho

doméstico, tendo em vista que a condição de ex-escravo era infrutífera para o mercado

de  trabalho  formal,  restando-lhes  somente  a  garantia  da  contraprestação  do  serviço

doméstico por alimentos e moradia (SANTOS, 2003). 

O trabalho doméstico  era  realizado  por  diversas  formas,  tais  quais  as  atividades  de

lavadeiras,  cozinheiras,  aias,  copeiras,  arrumadeiras,  babás,  amas de leite,  mucamas,

carregadores  de  água  ocasionais,  costureira  e  etc,  trazendo  a  contraprestação  supra

citada  como  condição  sui  generis  dessa  estrutura  de  trabalho  especial  (GRAHAM,

1992).

O fator de distinção das referidas atividades domésticas não era apenas o valor aparente

de  seu  trabalho  para  o  bem-estar  da  família,  refletindo  no  contato  diário  com  os

membros desta, mas sim no grau de supervisão exercido no ceio familiar.

1.2 EVOLUÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS TRABALHISTAS 

Alguns autores  afirmam que as primeiras  leis  aplicadas  aos empregados domésticos

datam de 1512, mediante as Ordenações Manuelinas, sendo concedida certa proteção

legal a esta categoria, inclusive permitindo-lhes litigar em face de seu empregador. 2

2 DAVIS, Roberto. O Trabalho, apud Ayres D´Athaide Wermelinger Barbosa. Trabalho Doméstico, p.18.

11



Nessa linha, há relatos de que grande parte do senhorio rural e urbano deslocavam os

escravos da senzala para dentro das fazendas com vistas a burlar as normas então já

aplicadas aos obreiros domésticos.

Por  outro  lado,  a  doutrina  majoritária  entende  que,  com  o  surgimento  do  trabalho

doméstico no Brasil, os empregados não gozavam de proteção legal alguma, a qual só se

inaugurou, ainda que de forma tímida e genérica, com a Lei de 13 de setembro de 1830,

que regulou o contrato por escrito sobre prestação de serviços feitos por brasileiros ou

estrangeiros dentro ou fora do Império (BARROS, 2008).

O ordenamento jurídico pátrio ainda continuava sem uma norma que regulamentasse o

trabalho doméstico, fazendo com que o Código Civil de 1916 fosse aplicado à função

em epígrafe, a qual era disciplinada de acordo com as disposições referentes à locação

de serviços (arts. 1216 a 1236). De maneira generalista, dispunha o citado diploma civil

que: 

“Art.  1216.  Toda  espécie  de  serviços  ou

trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser

contratado mediante contribuição.”

O Decreto do Executivo nº 16.107, de 30 de julho de 1923, regulamentou a locação de

serviços  domésticos,  porém  somente  no  Distrito  Federal,  limitando-se  somente  a

enumerar  as  atividades  enquadradas  como  este  serviço,  tais  quais  os  cozinheiros  e

ajudantes  de  cozinha,  os  copeiros,  os  arrumadores,  lavadeiras,  engomadeiras,

jardineiros, hortelões, porteiros, serventes, amas-secas ou de leite, costureiras, damas de

companhia. Também equiparou alguns trabalhadores, cujos serviços fossem de natureza

idêntica  aos  domésticos,  ainda  que  desenvolvessem  seus  trabalhos  em  hotéis,

restaurantes,  pensões,  escritórios,  etc.  Concedia  certos  direitos  e  estabelecia  justas

causas para a dispensa do empregado e também justas causas para o empregado por fim

ao contrato. Estabelecia, por fim, deveres das partes e multa para quem desrespeitasse o

regulamento.

Quando as leis laborais começaram a ser editadas, somente no início do Século XX,

ainda que de forma esparsa e seguindo a linha das primeiras constituições introdutoras
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de  direitos  sociais  no  direito  comparado,  surgiram  as  primeiras  leis  trabalhistas

brasileiras direcionadas a determinadas categorias profissionais, tal qual o Decreto-lei nº

3.078/41,  primeira  lei  de  tutela  do  trabalho  doméstico,  válida  em  todo  o  âmbito

nacional.  Interessante  destacar  a  conceituação  dada  pela  norma  aos  empregados

domésticos: 

“Art.  1º  São  considerados  empregados

domésticos  todos  aqueles  que,  de  qualquer

profissão  ou  mister,  mediante  remuneração,

prestem serviços em residências particulares ou

a benefício destas. “

Cabe  ressaltar  que  aqueles  que  trabalhavam  em  restaurantes,  pensões  e  hotéis,

atividades  estas  anteriormente  especificadas  pelo  Decreto  16.107/23  como  trabalho

doméstico, foram excluídos desta função por conta definição acima ilustrada, passando

à condição de empregados urbanos. 

Em 1943, com o surgimento da Consolidação das Leis Trabalhistas, compilada durante

o Governo Vargas, surgiu a primeira preocupação normativa em sistematizar o cenário

justrabalhista, porém, sendo taxativamente excluídos os trabalhadores domésticos dos

novos  benefícios  incorporados  pelo  art.  7º,  alínea  a,  do  diploma  trabalhista,

permanecendo em vigência o Decreto-Lei nº 3078/41. (RUSSOMANO, 1966).

Embora ainda vigorasse o referido Decreto-Lei estatuindo normas sobre a prestação do

serviço  doméstico,  esta  profissão  somente  pode  gozar  dos  primeiros  benefícios

trabalhistas  e  previdenciários  em  1972,  durante  o  regime  ditatorial  do  Gal.  Emílio

Garrastazu Médici, por meio da Lei nº 5859, começando o legislador a resgatar a dívida

social contraída pela falta de regulamentação da lei celetista, contudo,  não abarcando

ainda muitos dos anseios dos trabalhadores domésticos (SANTOS, 2003).

Neste mesmo sentido, Delgado (2010) posiciona: “Com a Lei nº. 5.859 de 11.12.1972 é

que  a  categoria  adquiriu  um  mínimo  de  cidadania  jurídica.  Cidadania  mínima,

entretanto”.
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Afirma ainda o referido doutrinador que a Lei n. 5.859/1972 conferiu aos empregados

domésticos apenas três direitos, que são: “O empregado doméstico terá direito a férias

anuais remuneradas de 20 (vinte) dias úteis após cada período de 12 (doze) meses de

trabalho, prestado à mesma pessoa ou família” (art. 3º). Os benefícios e serviços da Lei

Orgânica da Previdência Social como segurados obrigatórios (art. 4º Lei n. 5.859/72), e

anotação da Carteira profissional e previdência social - CTPS (art. 2º). 

Com a edição da Carta Magna de 1988 e da Lei nº 11.324/06, os direitos sociais dos

trabalhadores  domésticos foram significativamente ampliados,  tais  quais o direito  ao

salário  mínimo,  à  irredutibilidade  salarial,  ao  décimo  terceiro  salário,  ao  repouso

semanal remunerado, às férias acrescidas do terço constitucional, à licença maternidade

de 120 (cento e vinte) dias, à licença paternidade, ao aviso prévio, à aposentadoria, bem

como sua integração à previdência social. 

Em junho de 2011, foi aprovada pela Organização Internacional do Trabalho – OIT a

Convenção nº 189, com a finalidade de conceder aos domésticos os mesmo direitos e

garantias  conquistados pelos  demais  trabalhadores,  tratado este  do qual  o  Brasil  fez

parte. 

Assim  sendo,  a  Emenda  Constitucional  nº  72/2013  promoveu  ainda  um  maior

alargamento  nos  direitos  trabalhistas  da  referida  classe,  destacando-se  o  direito  à

jornada  máxima de  8  (oito)  e  44  (quarenta  e  quatro)  horas/semanais,  fato  este  que

ocasionou um maior ônus financeiro aos empregadores domésticos, temerários à futura

efetividade prática destes direitos e, consequentemente, na busca por formas autônomas

de trabalho: as diaristas.  

1.3 O RESQUÍCIO DA SERVIDÃO “INVOLUNTÁRIA”: “DOMESTICANDO A

EXCLUSÃO”3

O  cenário  abolicionista  criou  um  paradoxo  entre  a  liberdade  e  o  enclausuramento

domiciliar,  motivado  pela  falta  de  perspectiva  concreta  de  inserção  no  mundo  do

trabalho “qualificado”, de modo que a incorporação socioeconômica girou em torno de

3 Expressão utilizada pelo professor e magistrado Antonio Umberto de Souza Júnior. JÚNIOR, Antonio
Umberto de Souza . A CLT Invadida (ou Domesticando a Exclusão); disponível em http://www.tst.jus.br/
documents/4263354/0/A+CLT+Invadida+(ou+Domesticando+a+Exclusão) 
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trabalhos subalternos, que externavam a dominação e exploração sofrida pelos recém-

libertos  (PEREIRA,  Bergman  de  Paula.  De escravas  a  empregadas  domésticas  –  A

dimensão social e o “lugar” das mulheres negras no pós-abolição; disponível em: http://

www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1308183602_ARQUIVO_ArtigoANPUH-

Bergman.pdf).

Mesmo que livres do sistema colonial escravista, tal liberdade não significa melhoria

alguma de vida,  pois os negros forros eram entregues à própria sorte,  afastados por

completo de qualquer sistema de proteção jurídica e social. 

Consequentemente, muitos permaneceram com seus “senhores”, servindo-os em troca

de  comida,  moradia  e  pequenos  salários,  conforme  afirma  Normando  (2005),

asseverando que os alforriados eram “livres do ponto de vista legal, mas aprisionados

quanto aos aspectos social e econômico”. 

De forma similar, o doutrinador MARTINS (2007) assevera que “com a abolição da

escravatura, muitas pessoas que eram escravas continuaram nas fazendas, em troca de

local para dormir e comida, porém na condição de empregados domésticos.”

Para tanto, observe que a servidão ainda se familiarizava com o regime escravagista, de

modo que os servos, embora não fossem escravos, não possuíam liberdade plena para

desempenhar suas atividades. Apesar de protegidos pelo senhor feudal, eram obrigados

a trabalhar nas terras deste e entregar grande parte da colheita, além de pagar impostos

instituídos por aquele, por mais que tivesse direito ao cultivo da terra. 

Além disso, outro fator agravante da ausência de inserção da mão-de-obra ex-escrava

doméstica negra no mercado de trabalho formal  se deu por conta da política estatal

vigente  de  imigração  de  força  de  trabalho  branca,  contribuindo  para  que  aqueles

continuassem a exercer  atividades  precárias  de baixa qualificação e  prestígio  social,

perpetuando a marginalização social dos tempos da escravidão. 

A chegada  de  imigrantes  europeus  caracterizou  um projeto  civilizatório  que  visava

incorporar à sociedade brasileira uma ética do trabalho tendenciosa ao branqueamento

da população e, consequentemente, a eliminação dos vestígios indesejados da presença

da mão-de-obra negra doméstica no Brasil, inviabilizando a mobilidade deste segmento

social.

15

http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1308183602_ARQUIVO_ArtigoANPUH-Bergman.pdf
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1308183602_ARQUIVO_ArtigoANPUH-Bergman.pdf
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1308183602_ARQUIVO_ArtigoANPUH-Bergman.pdf


Faz-se mister destacar que, neste contexto histórico, já era possível encontrar mulheres

brancas, pobres, de origem europeia recém chegadas ao Brasil , desempenhando funções

domésticas, contudo, não atuando como criadas – que remete à noção complementar de

proteção e obediência –, mas muitas vezes no papel de governantas, caracterizando a

missão de “civilização” ou europeização das famílias brasileiras (GRAHAM, 1992).

Sob um prisma social, após o término formal da escravidão, percebe-se claramente uma

requalificação laboral  das  condições  desumanas  e  submissas  aos  moldes  do sistema

colonial  escravista,  mantendo-se  a  mesma  estrutura  hierárquica  e  de  poder  senhor-

escravo na relação de trabalho doméstico (CUNHA; GOMES, 2007).

Desta feita, por mais que a autonomia laboral tivesse sido formalizada pelos ditames

legais  abolicionistas,  a  servidão  econômica  e  social  que  mantinha  a  mão-de-obra

emancipada atrelada aos “senhores” não representava livre arbítrio algum, mas sim um

aprisionamento  involuntário,  por  conta  da  marginalização  e  estigmatização  dos

alforriados. 
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CAPÍTULO 2: O RETRATO DO TRABALHO DOMÉSTICO

2.1  O  ESTIGMA  SOCIAL  DE  GÊNERO  E  A  TRADICIONAL  DIVISÃO

SEXUAL DO TRABALHO 

“Quem se postar, com atenção, diante dos quadros

de Rugendas ou das fotos de Marc Ferez – exímios

intérpretes do cotidiano brasileiro do século XIX –

descobrirá,  dentre  os  muitos  personagens

reproduzidos,  uma  mulher  negra,  jovem,  quase

sempre  trajando  branco  e,  inevitavelmente,

envolvida na faina doméstica; é a mucama, o braço

direito das donas-de-casa antigas, a quem incumbia

a  realização  dos  serviços  domésticos  e,  muitas

vezes,  até  a  importante  missão  de  amamentar  os

filhos do “senhor”. Por isso, foi eleita por mim com

o símbolo  do  trabalhador  doméstico.” (SANTOS,

2003)

Em detrimento do elevado grau de informalidade e invisibilidade experimentadas pelo

trabalho  doméstico,  mormente  realizado  no  âmbito  domiciliar,  resta  notória  a

dificuldade em se obter um exato número e percentual das empregadas domésticas no

mercado de trabalho.

Por outro lado, analisando a história da divisão sexual do trabalho, do serviço doméstico

e  seus  costumes,  é  possível,  ainda  que  de  aproximada,  reconhecer  sem  dúvidas  o

expressivo  número  de  mulheres  que  ocupam  este  tipo  de  trabalho4,  tornando-se

imprescindível um estudo de gênero. O conceito de gênero não é único, porém todas as
4 IBGE.  Pesquisa  Nacional  de  Amostra  de  Domicílios:  2009.  Rio  de  Janeiro,  2010.  As  mulheres
correspondem a 93% do total de trabalhadores domésticos, e as mulheres negras a 61,6% do total de
mulheres ocupadas nesta profissão.
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definições caminham para a ideia de que as diferenças entre homens e mulheres não

sejam apenas naturais, sendo, também, construídas por fatores culturais, que variam de

acordo com a época e o espaço.  

Na  tradicional  (leia-se  arcaica)  divisão  sexual  do  trabalho,  sempre  foi  atribuído  ao

gênero  feminino  a  responsabilidade  pela  manutenção  domiciliar  e  cuidado  familiar,

enquanto que aos homens era assegurado o papel de prover economicamente o lar.

No entendimento de HIRATA e KERGOAT (2007), esse conceito de divisão social do

trabalho está  relacionado aos  princípios  da  separação,  no qual  existem trabalhos  de

homens  e  trabalhos  de  mulheres;  e  o  hierárquico,  apoiado  na  ideia  de  que  o  labor

masculino  vale  mais  que  o  feminino,  tendo  sido  ambas  as  teorias  legitimadas

socialmente pela ideologia naturalista.

Dessa forma, a submissão contida no serviço doméstico está diretamente relacionada à

origem patriarcal da sociedade moderna. A divisão sexual do trabalho, para todos estes

estudos, é fruto de uma desigualdade ontológica entre homens e mulheres, a qual se

complexificou  na  sociedade  de  classe  pela  sobreposição  da  exploração  masculina  à

exploração produtiva. Este argumento estabelece uma dicotomia entre o mundo público

e privado ordenada pela  diferenciação sexual,  tomando por base a divisão social  do

trabalho  nas  sociedades  industrializadas,  nas  quais  se  instalou  a  separação  entre

produção e consumo. Decorre daí a tese de que a subordinação feminina deve-se ao seu

atrelamento  ao  trabalho  doméstico,  tido  com  o  mundo  da  casa,  da  família,  da

domesticidade, das emoções em confronto do domínio masculino do mundo da rua, do

mercado, da objetividade.

Neste  sentido,  ARRIAGADA (2007) assevera  que  “a  divisão  do  trabalho  por  sexo,

consolidada desde a industrialização, associa (mais no imaginário coletivo do que na

realidade) a atividade masculina com a produção mercantil e a feminina com a atividade

familiar  doméstica.  (...)  Essa  rígida  distribuição  de  tarefas  levou  à  ocultação  da

contribuição  de uma parte  significativa  do trabalho realizado pelas  mulheres  para  o

bem-estar familiar e social”.  

O fenômeno da mencionada divisão do trabalho atribui ao sexo masculino um trabalho

produtivo na esfera pública, com grande visibilidade, já as mulheres ocuparam o espaço

de trabalho na esfera privada, com pouca notoriedade (SAFFIOTI, 1978).
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Além disso, as relações de gênero são baseadas nas relações de poder, tendo o homem o

domínio em detrimento da submissão das mulheres.  Tais relações de poder também

operam no ambiente laboral, gerando uma divisão sexual do trabalho, estabelecendo aos

homens  as  profissões  melhores  remuneradas,  protegidas  e  com  maior  status social

(SCOTT, 1990).

HENAUT (2001) aponta como uma das causas da subvalorização do serviço doméstico

a  sua  relação  com  a  visão  masculina,  androcêntrica,  que  o  reconhece  como  uma

atividade nata feminina, caracterizado pela repetição, monotonia, carente de perspectiva

e criação, consoante a relação tradicional patriarcal de produção-dinheiro. 

Mesmo  com  a  elevação  das  mulheres  para  a  esfera  pública,  após  os  movimentos

igualitários feministas expostos a seguir, este fato não as retira da área privada, tendo

em  vista  que,  para  poderem  desempenhar  diferentes  ocupações,  contratam  outras

mulheres para desempenhar o trabalho doméstico. Deste modo, as mulheres continuam

a  ocupar  o  espaço  privado  (SAFFIOTI,  1978).  HIRATA  e  KERGOAT  (2007)

classificam esse modelo atual como de delegação, isto é, no qual o serviço doméstico é

terceirizado  e  realizado  por  alguém contratado  para  tanto,  gerando  uma  reação  em

cadeia  sobre  as  próprias  mulheres,  na  medida  em que  as  trabalhadoras  domésticas

conciliarão suas tarefas domésticas ou as delegarão para outro do mesmo sexo.

O trabalho doméstico possui atributos particulares que, dentro do contexto da sociedade

capitalista e patriarcal5, torna-o invisível. Trata-se de um trabalho predominantemente

feminino,  prestado  sem  quaisquer  fins  lucrativos  por  ser  realizado  em  residências

particulares.  Apesar  de  não  ser  uma  atividade  produtiva,  o  capitalismo  precisa  das

empregadas domésticas para manter-se funcionando. 

Assim  sendo,  a  compreensão  das  resistências  do  gênero  masculino  em  assumir  o

trabalho doméstico e a anuência por grande parte do sexo feminino em ser responsável

sobre as atividades no âmbito doméstico está associada a relações de poder assimétricas

estabelecidas entre homens e mulheres e a existência de uma hierarquização entre suas

respectivas atividades. O entendimento dessa realidade e das formas de reprodução da

tradicional  divisão  sexual  do  trabalho  depende  do  conhecimento  e  análise  das

5 Por  patriarcal  entende-se a  predominância  masculina,  que se liga  intrinsecamente  a  autoridade.  As
teóricas feministas destacam esse termo para designar a estruturação da sociedade, tomando o papel do
homem como superior diante do papel da mulher, que é relacionado à submissão.
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permanências, avanços e retrocessos nas formas de organização do trabalho, tanto na

esfera pública quanto privada.

No  mercado  de  trabalho  brasileiro,  não  é  observada  nenhuma  outra  categoria

profissional  que  sofra  mais  com  a  discriminação  socioeconômica  do  que  o  labor

doméstico, realizado em sua maioria por mulheres negras, sofrendo estas os efeitos da

dupla discriminação, de gênero e raça (MARQUES, Léa. Emprego doméstico no Brasil

e América Latina: da caracterização aos desafios. Disponível em: http://www.sof.org.br/

system/resources/SOF_texto_emprego_domestico_22_03OK.pdf.

Mesmo que ínfima a evolução do movimento de formalização do mercado de trabalho

doméstico, as obreiras negras ainda continuaram abaixo do nível de regulamentação em

face  das  empregadas  brancas,  evidenciando  o  contraste  de  cor/raça. De  maneira

semelhante, a desigualdade de gênero/cor também pode ser observada na formalização

do trabalho, possuindo os homens brancos proporcionalmente mais carteira de trabalho

assinada que as mulheres negras, as quais, em sua maioria absoluta nem sequer possuem

carteira assinada. 6 

Logo, visto a escravidão e o patriarcado terem sido marcantes na construção do povo

brasileiro, compartilha-se do pensamento de COMPARATO (2007) que “o estigma da

escravidão  ancestral  continua  até  hoje  a  marcar  a  alma  das  populações  negras”.  A

situação da mulher  perante  o patriarcado,  nesse contexto,  é  análoga  à  condição dos

negros. Com isso, podemos concluir que os vestígios da antiga cultura dos negros e das

mulheres, mesmo após a abolição da cultura reprovável, permaneceram na prática dos

costumes dominantes. 

Em decorrência  da abordada situação endêmica inserida pela  sociedade patriarcal,  o

trabalho doméstico tornou-se um das formas mais marcantes de reflexo da desigualdade

e discriminação em nosso país. A permanência dessa discriminação é consequência dos

resíduos da cultura formada no passado, que ainda se encontra presente na sociedade.

6 IBGE. Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios: 2007. Grandes Regiões do Brasil. Em uma década,
o mercado de trabalho doméstico teve um aumento no movimento de formalização de 30,5% para as
domésticas brancas e 25,2% para as negras,  sendo que 30,5% dos homens brancos contra 25,2% das
mulheres negras, em relação à carteira assinada, documento que 57,2% destas sequer possuem. 
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2.2  A DOMINAÇÃO PATRONAL EM FACE DA DICOTÔMICA RELAÇÃO

PROTEÇÃO/OBEDIÊNCIA 

Na época colonial, quando a atividade doméstica fazia parte do gênero trabalho escravo,

as  jornadas  de  trabalho  nunca  eram inferiores  a  18  horas  diárias,  não  podendo  os

obreiros nem menos ficar doentes, muito menos obter folga. 

O sexo feminino,  tido como maioria  dentro  do trabalho doméstico,  não  se limitava

somente  aos  afazeres  relativos  à  função,  sendo que  sua submissão aos  seus  patrões

alcançava a esfera das relações pessoais e sociais, obrigadas por vezes a suportar toda a

exploração e humilhação que lhe fossem atribuídas, inclusive serem objetos sexuais do

senhor e de seus filhos. 

Em sua obra Proteção e obediência: criadas e seus patrões no Rio de Janeiro, 1860-

1910,  a  historiadora  Sandra  Lauderdale  Graham aborda  dois  pares  conceituais  para

entender  a  realidade  histórico-sociológica  vigente  do  período  pós-abolicionista  da

relação patrão-criada: (i) a dicotomia casa/rua e; (ii) proteção/obediência. 

A partir da primeira distinção, é traçado um paralelo entre as domésticas que laboravam

estritamente “porta adentro” e as “criadas de rua”. O primeiro ambiente representava

maior  segurança e  vigilância,  sendo mais comuns as atividades  de limpeza  da casa,

cuidados  com  a  prataria,  mucamas  e  amas-de-leite,  fato  este  que  gerava  maior

predileção, afeição e confiança pelo empregador. Já as “criadas de rua” acompanhavam

as suas patroas, posto que estas precisavam ser protegidas da vulgaridade e dos perigos

além-residência,  sendo  esta  tarefa  realizada  por  empregadas  mais  experientes,  que

atuavam como lavadoras  de roupa,  carregadoras  de  água e  nas  compras  diárias  em

mercado,  consequentemente  não  tão  sujeitas  ao  mesmo  grau  de  hierarquização  e

vigilância domiciliar das criadas “porta adentro”, posto que a rua propiciava um mundo

social mais autêntico e íntimo entre os que se consideravam iguais (GRAHAM, 1992).

O outro  par  conceitual  presente  ao longo do referido  livro  é  a  proteção/obediência,

sendo este de extrema relevância para a análise dos elementos estruturais da formação

político-cultural  brasileira.  Proteção  e  obediência  referem-se  à  responsabilidade  dos

patrões em prover os cuidados básicos de alimentação, abrigo, roupa, remédio, quiçá

liberdade, em troca de obediência por parte das criadas. A existência de uma expectativa

de comportamento protetor, por um lado, e obediente, por outro, evidencia claramente
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que a relação senhor/criada era pessoal, próxima e duradoura, porém nunca uma relação

igualitária  e  equânime.  Oportuno  destacar-se  que  as  expectativas  de  proteção  e

obediência não ficavam adstritas somente aos atores sociais envolvidos nessas relações;

ao contrário, a expectativa de obediência era ensinada aos filhos da criada (que muitas

vezes estavam fisicamente presentes na casa do patrão),  assim como na de proteção

lecionada aos filhos do senhor (GRAHAM, 1992). Tais expectativas de comportamento

são  responsáveis  por  aquilo  que  FERNANDES  (1965)  chamou  de  “padrão

heteronômico  de  relações  sociais”,  um  tipo  de  relação  social  caracterizado  pela

desigualdade e pela dependência. 

Um dos traços  marcantes  da relação patrão/empregada doméstica  é  o  costume de o

empregador doar bens de sua propriedade à obreira, mas só aqueles que já perderam

utilidade  segundo o  padrão  de  consumo patronal,  isto  é,  coisas  de  “segunda mão”.

Percebe-se que tal fato aponta para a primazia do doador e reforça a sua superioridade

em relação ao donatário. Nesse caso, o objeto oferecido vem implicitamente com a ideia

de resto, descarte, sobra, de um lugar superior na hierarquia, sendo oportuno salientar-se

também que a emprega, por vezes, ocupa espaços residuais na casa de seus patrões.  

Ante o exposto, os conceitos de proteção e obediência trazem sua operacionalidade para

reflexões que vão além da época e cidade pós-escravista descrita acima, possibilitando o

estudo da aparente estabilidade da desigualdade social no Brasil. 

2.3  A  ASCENÇÃO  DOS  MOVIMENTOS  FEMINISTAS  E  A  CRISE  DO

MODELO TRADICIONAL DE CUIDADOS 

A mutação da organização da sociedade, produção e do consumo começou a questionar

o referido patriarcalismo que estruturava a tradicional divisão sexual do trabalho, logo,

ganhavam força as primeiras lutas e manifestações feministas em prol da igualdade de

gênero, ocorridas inicialmente na Europa.

Enquanto  que  a  Primeira  Onda  do  feminismo  pugnava  pela  concessão  do  sufrágio

universal, a Segunda Onda, nos anos 60 e 70, ocupou-se por problemizar e solucionar a

divisão sexual do trabalho, questão essa fundamental da opressão e submissão feminina,

destacando  a  necessidade  de  valorização  social  do  trabalho  doméstico,  seja  ele
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remunerado ou não. Restou claro que a tradicional conceituação de trabalho precisava

ser redefinida, de modo que o labor doméstico pudesse ser valorizado.

Nesse seguimento TABAK (1983) revela a importância do referido movimento social,

afirmando que “estudos e pesquisas realizados nos últimos anos no Brasil têm revelado

que a mulher continua em grande medida a ser a trabalhadora mais marginalizada e

mais  mal  remunerada,  aquela  que sofre  toda sorte  de discriminação  no mercado de

trabalho e que continua a não poder contar com o auxílio de equipamentos coletivos, de

instituições sociais, sem que exista uma valorização social de sua contribuição para a

produção  doméstica  e  a  reprodução  da  força  de  trabalho.  Coube  principalmente  ao

movimento feminista – o grande impulsionador de tais estudos e pesquisas – chamar a

atenção para a significação econômica e política do trabalho doméstico para a sociedade

e destacar a importância do papel desempenhado pela dona-de-casa”.

Resta cristalino que a estrutura de dominação foi bastante abalada e fragilizada pelos

movimentos  feministas,  em um momento de crescente autonomia das mulheres  com

relação  ao  seu  comportamento  produtivo  e,  consequente,  aumento  da  demanda  por

serviços domésticos. 

CASTELLS (1999) aborda a crise desse modelo familiar tradicional, argumentando ser

este o fim do patriarcalismo, considerando também outros aspectos relevantes, como as

crises matrimoniais, os fatores demográficos – como a diferença da taxa de mortalidade

entre os sexos e o envelhecimento da população – e a instabilidade familiar.  Para o

autor, este fator não representa o fim da família, pois outras formas familiares foram

constituídas, mas sim representa a extinção da família patriarcal estruturada no modelo

de dominação masculina. 

De fato, a crescente participação das mulheres na força de trabalho em nível mundial, o

crescimento da procura pela atividade doméstica, as mudanças ocorridas na organização

do trabalho, intensificação da jornada laboral, a feminização da migração internacional,

a  falta  e  insuficiência  de  políticas  públicas  de  compartilhamento  do  trabalho  de

cuidados,  ocasionaram  a  crise  do  modelo  tradicional  dos  cuidados  em  epígrafe

(MARQUES, Léa. Emprego doméstico no Brasil e América Latina: da caracterização

aos  desafios.  Disponível  em:

http://www.sof.org.br/system/resources/SOF_texto_emprego_domestico_22_03OK.pdf.
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Em  contraposição,  BOURDIEU  (1995)  não  é  partidário  desta  ideia  de  fim  do

patriarcalismo,  enfatizando  que  tanto  a  dominação  masculina,  quanto  a  submissão

feminina são construções  sociais  que se cristalizaram e naturalizaram no imaginário

social. Para tanto, afirma que “todo poder comporta uma dimensão simbólica: ele deve

obter dos dominados uma forma de adesão que não repousa sobre a decisão deliberada

de uma consciência  esclarecida,  mas sobre  a  submissão imediata  e  pré-reflexiva  de

corpos socializados.” Essa relação de poder faz com que a dominação masculina pareça

natural, resultando de um processo de inculcação coletivo trabalhado sobre os corpos,

onde as diferenças entre os sexos biológicos se transpõem para diferenças sociais e onde

a educação tem forte influência. 

Ademais, aduz o autor que, de fato, a entrada das mulheres no mercado de trabalho

provou  um  deslocamento  das  fronteiras  entre  o  universo  masculino  (exterior)  e  o

feminino  (interior),  porém,  não  as  rompendo,  pois  tal  fato  somente  provou  que  “a

atividade doméstica não é socialmente reconhecida como um verdadeiro trabalho; na

verdade,  negada  ou  denegada  por  sua  própria  evidência,  a  atividade  doméstica

continuou a se impor às mulheres por acréscimo.”

Não obstante a emancipação do sexo feminino e sua crescente valorização empregatícia

nos dias atuais, verifica-se que o meio social ainda reproduz traços patriarcais na divisão

de tarefas domésticas, por diversos fatores, tais quais o modelo de delegação imposto

pelas próprias patroas às mulheres; a predominância da realização deste tipo de labor

pelo  gênero  feminino,  mesmo  que  ocupando  no  mercado  de  trabalho  formal;  e  os

ínfimos  os  casos  de  conciliação  e  auxílio  masculino  na  realização  do  serviço  em

questão. 

CAPÍTULO  3:  A  CRISE  DO  SERVIÇO  DOMÉSTICO  E  O

SURGIMENTO DE NOVAS FORMAS AUTÔNOMAS DENTRO DO

CENÁRIO  GLOBAL  CAPITALISTA  NEOLIBERAL  DE

PRODUÇÃO PÓS-FORDISTA
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3.1  CRÍTICA  NEOLIBERAL  AO  INTERVENCIONISMO  ESTATAL  NA

REGULAMENTAÇÃO  DE  NOVOS  DIREITOS  E  GARANTIAS

TRABALHISTAS AO EMPREGADO DOMÉSTICO 

A partir do final da década de 80 e do início da de 90, começou a ser instaurada uma

ideia  de  revisão  dos  fundamentos  e  da  utilidade  de  alguns  dos  direitos  trabalhistas

tradicionalmente constantes dos ordenamentos jurídicos dos países do Ocidente, sendo

questionados os efeitos e a manutenção de normas severas e rígidas produzidos sobre o

mercado  real  de  trabalho  globalizado  e  altamente  competitivo  (PAULO;

ALEXANDRINO, 2011).

Em  face  dessa  realidade,  a  ideia  de  Direito  do  Trabalho  de  cunho  paternalista,

fortemente  intervencionista,  impregnado  de normas  impositivas  e  indisponíveis,  que

caracterizou os três primeiros quartéis do século XX, vem cedendo espaço, cada vez

mais,  à  denominada  flexibilização  dos  contratos  de  trabalho,  tendência  moderna  do

direito trabalhista e da economia mundial (PAULO; ALEXANDRINO, 2011).

O professor Ricardo Antunes, em sua obra  Adeus ao Trabalho?, aborda a nova força

produtiva laboral pós-fordista emergente nos anos 80, sendo que a lógica do mercado

carecia  por  padrões  de  produção  mais  especializados,  desconcentrados  e  flexíveis,

culminando na patente necessidade de desregulamentação que impactaria em direitos e

conquistas históricas, eliminados do mundo produção e adequados ao “novo” capital.

Neste diapasão, com a edição da Emenda Constitucional nº 72/2013, a ampliação do rol

de direitos e garantias sociais aos trabalhadores domésticos é vista pelo neoliberalismo

como uma barreira ao crescimento econômico do país, tendo em vista que o excesso de

regulamentação normativa  do Poder  Público onera o custo  dos  postos  de trabalhos,

inviabilizando o investimento regido pelas leis de mercado.

Assim, o referido modelo capitalista assevera ainda que o garantismo estatal acaba não

garantindo a  própria  concretização  dos  direitos  cristalizados  no texto  constitucional,

pelo contrário, favorecendo a exclusão social, o subemprego, a informalidade e novas

formas autônomas que precarizam o serviço doméstico.
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Ademais, o sistema neoliberal não verifica no serviço doméstico a produção da mais-

valia  para as  famílias  empregadoras,  em detrimento  da  finalidade  não lucrativa  que

caracteriza esta relação de emprego, desfavorecendo a finalidade precípua capitalista de

acúmulo  de  capital  e  lucro.  A  sociedade  capitalista  é  regida  pela  produção  de

mercadorias, fabricadas com o fim de serem vendidas e compradas, consequentemente,

produzindo  capital.  Por  outro  lado,  tendo  em  vista  que  a  produção  do  trabalho

doméstico  não  gera  a  referida  circulação  de  capital,  por  ter  seu  consumo realizado

imediatamente pela família, é considerado sem valor algum para a ideologia neoliberal.

Revela-se  oportuno  destacar  as  lições  de  JÚNIOR  (1970),  que  aborda  a  temática

conflituosa,  expondo  que  “o  trabalho  doméstico  é  um  dos  mais  refratários  à

regulamentação, pelas suas condições peculiares,  entre as quais um certo aspecto de

benevolência, a que se refere BARASSI e que faz do empregado, em muitos casos, um

agregado da família a que serve, além do que, como já se observou – e com razão – a

legislação social não se interessa tanto por ele, porque não há aí realmente conflitos

entre o capital o trabalho a resolver.”

Em contraposição,  interessante destacar-se que, com a incorporação das mulheres no

trabalho  assalariado,  mantendo  as  responsabilidades  do  trabalho  doméstico,  ao

capitalista surge a oportunidade de reduzir os salários, uma vez que o salário masculino

não precisaria mais sustentar a casa toda, havendo de certa forma conexão entre trabalho

doméstico  e  mais-valia,  sendo  aquele  de  grande  serventia  para  a  produção  desta

(ALBARRACÍN 1999). 

De certa forma, sempre houve uma grande ignorância acerca da real mensuração do

processo de produção do serviço voltado para o âmbito domiciliar, não só por conta da

multiplicidade  de  tarefas  domésticas  especializadas  bastante  distintas  entre  si,  mas

também por conta  do resultado e  consumo imediatos  desse serviço,  invisibilizado e

subvalorizado economicamente pela ideologia neoliberal (MARQUES, Léa. Emprego

doméstico no Brasil e América Latina: da caracterização aos desafios. Disponível em:

http://www.sof.org.br/system/resources/SOF_texto_emprego_domestico_22_03OK.pdf.

Similarmente, DURAN (1983) expõe a problemática em questão, asseverando que “por

ser um trabalho de manutenção que se destrói quando se produz, mal permite visualizar

sua acumulação e,  como tal,  perceber  sua contribuição  para a criação de riqueza  e,
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menos  ainda,  ser  trocado  pelo  resultado  de  outros  trabalhos  em  outras  unidades

econômicas.  Não  é  possível  a  troca,  a  objetivação  por  dinheiro,  e  nem  sequer  a

permuta.”

Na  contramão  do  pensamento  neoliberal,  a  referida  autora  revela  a  importância  da

função doméstica ao afirmar que a função doméstica “maneja objetos cujo valor de uso

transforma, depositando neles seu trabalho e aumentando seu valor. Seu trabalho de

transformação material de bens é tão necessário que uma greve geral (...) produziria um

desabamento imediato de toda a economia. É um trabalho coletivamente necessário e

não se faz sentido catalogá-lo como produtivo ou improdutivo,  sobretudo quando na

linguagem comum se tende a equiparar o produtivo com o necessário ou com o útil.” 

Analisando o trabalho doméstico, TORRES (1988) enfatiza que a questão não é se ele é

trabalho  no  sentido  de  “atividade  do  homem  sobre  a  natureza  para  satisfazer  suas

necessidades”, porque nessa definição ele se enquadra perfeitamente. O problema surge

em relação ao que o serviço doméstico não possui, tais quais ciclos de acumulação,

relações salariais estabelecidas produtos com preço de mercado. A partir disso, a autora

apresenta  dois  problemas  centrais  na  desvalorização  e  invisibilidade  do  trabalho

doméstico:  a  dificuldade  para  medição  desse  trabalho  em  termos  estatísticos,  e  a

subestimação de índole cultural que recai sobre o trabalho doméstico. 

Percebe-se que a ideologia neoliberal temerária à regulamentação de novos direitos aos

trabalhadores domésticos foi recepcionada, sobretudo, pelas famílias brasileiras, que se

limitam ao argumento de prejuízo econômico acarretado por tais garantias. 

O juiz do trabalho e professor Jorge Souto Maior traça um paralelo entre os argumentos

refratários à Emenda Constitucional em epígrafe e os ditos pelos senhores de escravos

diante da iminência do fim da escravidão, citando que o então projeto de Lei do Ventre

Livre  fora  rechaçado  veementemente  sob  a  alegação  de  que  o  escravo  era  uma

propriedade tão legítima como outra qualquer, logo, não poderia ser violada e de que o

sentimento de filantropia não deveria confundir o déficit à família e ao Estado causado

pelo surto abolicionista. De forma oportuna, o autor entende a Emenda Constitucional

nº 72/2013 como a Lei Áurea do Século XXI (MAIOR, Jorge Luiz Souto. Domésticas, a

luta continua! Disponível em:  http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/jorge-souto-

maior-domesticas-a-luta-continua.html).
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Em combate à visão apocalíptica midiática reforçada pelo neoliberalismo, vale destacar

as lições do supracitado magistrado, contestando que “a eficácia dos direitos trabalhistas

às empregadas domésticas não pode estar vinculada sequer à concessão de benefícios

especiais  de  natureza  tributária  aos  empregadores  domésticos,  vez  que  tal  iniciativa

interfere negativamente na formação da consciência em torno da consagração do efetivo

direito à igualdade, sendo que os direitos trabalhistas consequentes estão integrados à

noção de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, não se os podendo conceber,

portanto,  como  favores,  em  nenhuma  dimensão  (MAIOR,  Jorge  Luiz  Souto.

Domésticas,  a  luta  continua! Disponível  em:  http://www.viomundo.com.br/voce-

escreve/jorge-souto-maior-domesticas-a-luta-continua.html).

3.2  A  CRISE  INSTITUCIONAL  DO  SERVIÇO  DOMÉSTICO  E  O

CONSEQUENTE AUMENTO DAS DIARISTAS

Conforme exposto nos parágrafos e capítulos precedentes, não resta dúvida quanto à

complexidade das relações de trabalho doméstico, contudo, esta atividade acaba sendo

camuflada  pelo  ambiente  privado,  fator  motivador  da  informalidade,  falta  de

profissionalismo,  ineficácia  na  concessão  dos  direitos  trabalhistas  e  sociais,  e  da

flagrante relação de dominação do poder paternalista.

O domicílio, local de realização do serviço doméstico, apresenta um grau de isolamento

mais agudo do que nas outras relações de emprego, além de muitas vezes representar a

própria residência do empregado, dificultando não só as formas de fiscalização pelos

órgãos competentes, mas também as formas de organização sindical. 

Além disso, por conta da histórica e tradicional subvalorização econômica na qual está

imersa  esta  categoria,  as  organizações  subsistentes  não  detém  recursos,  poder  de

negociação, reconhecimento social e/ou filiados suficientes para atuar por melhoria das

condições trabalhistas e sociais de sua classe.

O  trabalho  doméstico,  historicamente,  sempre  foi  marcado  por  vínculos  informais

relacionados ao âmbito privado, fato este que inviabiliza a fiscalização e efetivação dos

direitos sociais que, embora conquistados arduamente ao longo dos séculos XX e XXI,

são letras de lei mortas em face da atual crise existencial motivada pela precariedade e

instabilidade dessa ocupação.
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A escravidão repercutiu nas relações sociais brasileiras não apenas no que se refere à

questão racial,  pois tal regime também refletiu na forma como a sociedade brasileira

aprecia  o  trabalho  manual,  fatores  estes  que  somados  e  encontrados  no  trabalho

doméstico.  A  vulnerabilidade  é  tamanha,  que  não  é  raro  encontramos  empregados

domésticos que não querem ter a carteira assinada, pois tem a profissão como ameaça a

sua dignidade, visto esta remeter a uma cultura de inferioridade (PINTO, 2006).

Os  dados  do  IBGE7 revelam  que,  entre  2004  e  2011,  não  obstante  ter  havido  um

sensível decréscimo das trabalhadoras domésticas mensalistas sem carteira assinada (de

57% em 2004 para 44,9% em 2011), não houve aumento do total de mensalistas com

carteira assinada na mesma proporção (21,6% em 2004, 24,5% em 2011), sendo que,

por outro lado, cresceu a proporção de diaristas, que passou de 21,4% em 2004 para

30,6% em 2011, indicando que muitas mensalistas sem carteira passaram a trabalhar por

dia ( ____O emprego doméstico nos anos 2000. In: DIEESE. A situação do trabalho no

Brasil.  São  Paulo:  DIEESE,  2012;  disponível  em

http://www.dieese.org.br/estudosetorial/2013/estPesq68empregoDomestico.pdf)

Um dos fatores que aponta a desigualdade em face das outras categorias profissionais é

o  rendimento.  Em  2006,  o  rendimento  médio  mensal  das  trabalhados  domésticas

correspondia a 40,2% daquele auferido pelos outros tipos de emprego.8 

Outro  indicador  que  impacta  diretamente  nas  condições  de  trabalho  e  renda  das

empregadas  domésticas  é  a  duração  da  jornada  de  trabalho  no  emprego  e  a  dupla

jornada. Apesar de, ao longo do tempo, ter ocorrido um decréscimo nas horas semanais

labutadas9, fator positivo de um ponto de vista geral, este dado é tido como resultante do

significativo  aumento  da  quantidade  de  diaristas  no  mercado  de  trabalho,  com

consequências para o nível de proteção do emprego.

Entre 1998 e 2008, o número de diaristas passou de 856.000 para 1.645.000, em termos

absolutos;  e  de  18,3%  para  26,5%  em  termos  relativos,  sendo  que,  ademais,  elas

7 Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) – realizada pelo IBGE comparando os
anos de 2004 e 2011 e os da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), feita pelo DIEESE, Fundação
Seade, MTE e convênios regionais nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife,
Salvador,  Fortaleza e São Paulo, além do Distrito Federal para o ano de 2012. 

8 IBGE. Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios: 2006. Grandes Regiões do Brasil.

9 10IBGE. Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios: 1998-2008. Grandes Regiões do Brasil.
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possuem renda média 17% superior às mensalistas e jornada de trabalho inferior: média

de 33,4 horas mensais.10

Por se tratar de relação de trabalho autônoma, sem os requisitos ensejadores do vínculo

e subordinação empregatícia, mesmo apresentando relevante participação no mercado

informal  de  trabalho,  a  falta  de  garantia  justrabalhista  e  constitucional  da  diarista

evidencia o nível de proteção social  inferior sofrido por este tipo de labor. ( ____O

emprego doméstico nos anos 2000. In: DIEESE. A situação do trabalho no Brasil. São

Paulo:  DIEESE,  2012;  disponível  em

http://www.dieese.org.br/estudosetorial/2013/estPesq68empregoDomestico.pdf)

Por outro lado, a própria falta de regulamentação permite uma jornada de trabalho mais

flexível,  autônoma,  aparentemente  mais  profissionalizada,  a  maior  dinâmica  e

praticidade que permite a procura pelo trabalho que ofereça melhores condições, além

de  muitas  vezes  ser  mais  bem remunerada  por  hora  trabalhada,  em decorrência  da

ausência de encargos sociais e ônus trabalhistas ao empregador. 

Percebe-se que, na maioria das vezes, as próprias empregadas domésticas enxergam um

benefício na relação informal e pessoal com o seu patrão, arguindo maior facilidade no

poder  de  negociação  de  adiantamentos,  faltas,  bem  como  ganhos  extra-salariais

derivados desta relação de flexibilidade tão criticada por analistas e doutrinadores.

Cabe ressaltar que, no cenário global, as alterações promovidas pela fase de produção

pós-fordista se estruturaram na flexibilização do mercado de trabalho, dos produtos e

dos  padrões  de  consumo,  ocasionando  a  hipertrofia  de  novos  setores,  como  o  de

serviços, o surto da terceirização e elevando os níveis de desemprego estrutural, o que

obviamente gerou reflexos negativos no labor doméstico (ANTUNES, 2002).

Nesse contexto mundial, é nítida a colaboração do toyotismo para a efetivação da crise

existencial do serviço doméstico, não obstante somente ao crescimento vertiginoso DO

setor  terciário  (de  serviços),  das  formas  autônomas  desregulamentadas,  ao

enfraquecimento do poder sindical obreiro, mas também pela alta especialização exigida

pelo modelo pós-fordista, eliminando os últimos resquícios de qualquer tipo de trabalho

repetitivo, desmotivante e embrutecedor. 

10
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O  fator  mais  significativo,  de  forma  negativa,  dessas  transformações  do  cenário

capitalista, foi o crescimento sem precedentes do desemprego estrutural, bem como da

figura do subproletariado, do trabalho precário, parcial, temporário, subcontratado e do

assalariamento no setor de serviços, estritamente vinculado à “economia informal”, o

que gera uma contradição no processo e organização do trabalho (ANTUNES, 2002).

Desta feita, ainda que o clima seja de comemoração da classe doméstica por conta da

recente Emenda Constitucional nº 72/2013, a realidade prática expõe o outro lado da

moeda:  a  precariedade  do  emprego  e  da  remuneração,  a  desregulamentação  das

condições de trabalhos autônomos em relação às normas legais vigentes ou avençadas e

a  consequente  regressão  dos  direitos  sociais,  bem  como  ausência  de  proteção  e

expressão sindical. 

CONCLUSÃO

As condições dignas de labor exigem que este seja justamente remunerado, exercido em

condições de igualdade, liberdade e segurança de modo que a qualidade de vida possa

ser devidamente proporcionada ao obreiro. 
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Entretanto,  conforme elucidado ao longo do presente trabalho, o emprego doméstico

tem mais  se  assimilado  as  condições  escravistas  que  lhe  deram origem,  do  que  ao

prestígio  social  representante  do  enorme valor  que sua  função deveria  ter  no plano

fático e jurídico. 

Infelizmente, o desrespeito aos direitos humanos e trabalhistas ainda se fazem presentes,

de forma que o gênero feminino e a raça negra acabaram se tornando estigma da cultura

de inferioridade social, fato este notadamente reproduzido na discriminação presente no

mercado de trabalho.

A repercussão social e a situação gerada em torno da EC nº 72/2013 representa mais

uma forma que a sociedade brasileira enxergue como necessário o abandono à lógica

escravagista que ainda se faz existente.

Para tanto, é também de suma importância abandonar a descrença de que os direitos

humanos e sociais sejam banais e tenham valor exatamente oposto ao pregado pelos

seus teóricos. De forma deficiente intelectiva, a realidade brasileira é uma das poucas

que enxerga  negativamente  o fenômeno de concessão  e  ampliação desses  direitos  e

garantias fundamentais.

Portanto, o mais relevante é afastar qualquer tipo de argumento tendente a desconsiderar

a dimensão humanista da reforma jurídica do trabalho doméstico vivenciada nos últimos

anos, pois, antes de se constituir uma evolução, representa claramente uma correção de

uma injustiça e dívida histórica.

Além disso, a referida Emenda Constitucional, visando eliminar e mitigar o crescimento

do  desemprego  estrutural,  dos  subempregos,  das  diaristas,  da  terciarização,  dentre

outros riscos endêmicos ao trabalho doméstico,  reforça a ideia de que a ausência de

plenos direitos no ambiente laboral implica uma severa agressão aos preceitos éticos

trabalhistas.   

Verifica-se de forma cristalina que a hipertrofia da função diarista somente desloca a

questão  da  indignidade  do  trabalho  doméstico,  tornando-o  ainda  mais  perverso,

constituindo  novos  empregos  de  segunda  categoria,  carente  de  integrais  direitos

trabalhistas  e  caracteriza  pela  precarização  do trabalho doméstico,  que  já  se  mostra

propriamente dito precário. 
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Dessa forma, por mais que as previsões de fim do trabalho doméstico se concretizem,

enquanto não houver um projeto concreto de inclusão social e jurídica nos moldes do

que  deu  origem  à  Emenda  Constitucional  aqui  estudada,  a  miséria,  exclusão  e

discriminação  continuarão  fazendo  parte  da  realidade  de  tais  formas  autônomas  de

trabalho doméstico, perpetuando a escravidão que lhe deu origem.
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