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“Quando uma mulher negra se movimenta, toda estrutura da 

sociedade se movimenta com ela” (Angela Davis). 

 
“É importante ressaltar que emoção, a subjetividade e outras 

atribuições dadas ao nosso discurso não implicam na renúncia 

à razão, mas, ao contrário, num modo de torná-la mais 

concreta, mais humana e menos abstrata e/ou metafísica. 

Trata-se, no nosso caso, de uma outra razão” (Lélia Gonzalez). 



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESUMO: Esse trabalho tem como objetivo estudar como a 

questão étnico-racial determina a formação social brasileira e a 

fundamenta mesmo com o fim da escravidão e como isso 

perpassa o mundo do trabalho, em especial para as 

trabalhadoras domésticas, que em sua maioria são mulheres 

negras. Em tempos de contrarrevolução, os determinantes 

estruturais são ainda mais adensados dentro de países de 

capitalismo dependente, como é o caso do Brasil. 

 
 
 
 
 

ABSTRACT: This work aims to study how na ethnic-racial 

determines the Brazilian social formation and grounds it even 

with the end of slavery and how it permeates the world of work, 

especially for domestic workers, who are mostly black women. 

In times of counterrevolution, the determinants happen are 

even more dense within countries of dependent capitalism, as is 

the case of Brazil. 

 
 

 

PALAVRAS-CHAVE/ KEYWORDS: trabalho doméstico, 

racismo, mulheres negras/ housework, racism, black women.
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INTRODUÇÃO 

 
O tema escolhido a ser estudado e debatido passou por mudanças durante 

o processo de construção do objeto central, com o auxílio das aulas e das 

orientações em conjunto com a orientadora. 

Inicialmente, a ideia apresentada era aprofundar o estudo e a análise 

realizada no Trabalho de Conclusão de Curso, que tinha por objeto central o estudo 

das formas de violência que perpassam a vida das mulheres negras e como tais 

violências são naturalizadas no cotidiano. 

No processo de construção de uma autonomia intelectual, com o auxílio das 

aulas, dos professores, dos textos, das orientações, o objeto sofreu alterações e 

ganhou outros elementos. 

Entender aos poucos que o processo do mestrado representa outra 

construção e não uma continuidade do trabalho construído na graduação foi 

fundamental para perceber que se trata de um novo trabalho e esse entendimento 

só se deu após iniciada a caminhada da criação de uma autonomia intelectual, que 

se apresentou como algo novo. Mills (1972) aponta que esse caminho é natural, 

porque por vezes é o primeiro trabalho com alguma independência. 

Ainda com o anseio e com a necessidade de estudar como o racismo se 

apresenta na base da formação social brasileira e é componente estrutural e 

estruturante, é importante perceber que as mulheres negras são pessoas 

importantíssimas para uma luta antirracista e anticapitalista. 

Suas formas de resistência sempre foram presentes e continuam a ecoar 

dentro da sociedade brasileira, que é marcada pela herança colonial que escravizou 

as pessoas negras, as mulheres negras. 

O trabalho escravizado dá lugar ao trabalho livre após o período de abolição, 

mas as condições de trabalho dessas mulheres continuam a ser as piores possíveis, 

com as mais baixas remunerações e a continuidade do racismo. 

Compreender quais são essas condições, como se inserem as mulheres 

negras dentro dessa lógica capitalista, que tem por elemento fundante o trabalho, é 

fundamental para analisar como o racismo se perpetua e como tem sido a luta pelo 

combate a ele. 
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Entende-se que o Brasil se caracteriza como um país capitalista periférico e 

com um histórico violento de formação, pois viveu um período escravocrata por mais 

de três séculos, além de ter sido o último país a abolir tal sistema. 

Resgatar os marcos e fatos históricos auxilia na análise a ser feita diante de 

um país com cultura escravista e que ainda hoje vivencia uma realidade marcada 

diretamente pela desigualdade e opressão racial. 

Portanto, é fundamental compreender que a questão étnico-racial é uma 

categoria fundante na formação social brasileira, pois são sobre os corpos negros 

que o trabalho escravizado foi imposto e forçado. O trabalho não foi uma escolha, 

não dignificou, mas escravizou, matou e violentou corpos, vidas e pessoas negras e 

as mulheres negras são parte desse processo de colonização. 

Olhar para como se deu o processo de escravização e do trabalho 

escravizado é importante para fazer conexão com as condições de trabalho que 

essas mulheres foram inseridas nos marcos da CLT e até os dias de hoje e como o 

trabalho doméstico traz consigo determinantes que apontam como a herança do 

processo de formação inferioriza as mulheres negras e que muitas delas são 

trabalhadoras domésticas. 

Mesmo com a ruptura do sistema de escravidão, a condição de vida das 

mulheres negras permaneceu, predominantemente, com moldes precários e com 

baixíssima remuneração. O trabalho livre nunca se apresentou como uma liberdade. 

As mulheres negras precisam vender sua força de trabalho ou não sobreviveriam. 

Por hipótese, é possível analisar que substancialmente não ocorreram 

mudanças, pois as mulheres negras continuam a ocupar os cargos com maior índice 

de precarização, com os menores salários. É preciso destacar que a questão étnico-

racial tem influência direta nisso, pois buscar condições melhores para as mulheres 

usualmente não inclui as mulheres negras, como é possível ver nas contribuições de 

Carneiro (2011). 

As mulheres negras não reivindicaram serem inseridas no mercado de 

trabalho, pois elas sempre foram obrigadas a trabalhar. O trabalho sempre se 

apresentou como uma forma de imposição às mulheres negras, que têm demandas 
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diferentes das mulheres brancas, que por muitas vezes não são representadas em 

diversas pautas (CARNEIRO, 2011). 

Com o avanço do conservadorismo e em tempo de contrarrevolução1, a 

“flexibilização” do trabalho aumenta cada vez mais e os trabalhos informais também. 

E as mulheres negras se inserem, desde o princípio, em trabalhos terceirizados e 

em cargos que geralmente são subalternizados. Porque a herança da colonização 

está presente na sociedade brasileira, apesar de ter sido superada, a questão 

étnico-racial não, como destaca Nascimento (2016). Apresentamos em nossa 

discussão como o racismo é, de fato, um dos pilares do sistema capitalista. 

Isso rebate em diversos âmbitos da sociedade brasileira, como nos cargos 

ocupados por essas mulheres, pelas profissões que carregam o estigma dos 

determinantes de gênero, de raça e de classe. Essa realidade se apresenta também 

nos números de trabalhadoras que foram resgatadas em situação de trabalho 

análago à escravidão entre 2003 e 2018, como apresenta o MPT (Ministério Público 

do Trabalho, 2021) em pesquisa junto ao Observatório da Erradicação do Trablho 

Escravo e do Tráfico de pessoas, que exemplifica como a questão étnico racial e de 

gênero são determinantes estruturais no Brasil e como existe também a 

subnotificação de mulheres em condições de trabalho análogas à escrvaidão. 

Dessa forma, entender as formas de resistência, a luta por visibilidade é 

fundamental, pois as mulheres negras trazem em suas vivências rebatimentos 

enquanto mulheres, enquanto pessoas negras e enquanto pessoas que usualmente 

são pauperizadas. Esses elementos estão imbricados e interligados, como se vê em 

Davis (2013). 

É por isso que Saffioti2 (1997) aponta que gênero, raça/etnia e classe são 

eixos estruturantes da sociedade e essas mulheres sofrem com todos os 

rebatimentos desses eixos na sociedade brasileira. 

 
 
 
 
 

1 Fernandes (2011) aponta como um período com estratégias que impedem a revolução, por isso, 
contrarrevolucionário. 
2 É importante destacar que mesmo que a perspectiva teórica da autora seja diferente da que Lélia 
Gonzalez proponha e que eu também me alinhe, ela traz debates importantes de serem entendidos. 
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Pensar a subjetividade dessas mulheres também é importante, afinal, 

dificilmente suas dores são priorizadas, são entendidas ou ouvidas, pois sempre 

tiveram esses direitos negados (HOOKS, 2008). 

Os corpos das mulheres negras foram violentados e renegados em todo o 

processo de colonização e barbárie. A essas mulheres, o trabalho sempre foi 

forçado e a mercadoria era seu próprio ser. Em tempos de contrarrevolução, seus 

corpos e vidas ainda são mais violados, expostos e criminalizados. Não ocorreu uma 

mudança substancial na forma de vida e de trabalho dessas mulheres. 

As mulheres negras resistiram durante toda a história de formação, seja na 

era do escravismo com atos de resistência como os abortos propositais para que 

seus/suas filhos/as não fossem escravizados/as, seja em tempos de 

contrarrevolução com movimento de mulheres negras e os feminismos negros. 

O surgimento do feminismo negro se dá a partir de demandas das mulheres 

negras que não se sentiam representadas pelas pautas que as mulheres brancas 

reivindicavam, pois se tratava de mulheres diferentes, com expectativas e realidades 

de vida diferentes, como aponta Hooks (2015). Esse movimento é de extrema 

importância na reivindicação das tdades raciais e no reconhecimento da trajetória de 

luta pela melhoria das condições de trabalho nas quais se inserem. 

A tentativa de embranquecimento da sociedade brasileira não apenas se 

deu como política de governo, como permanece vigente até hoje. Talvez esse fator 

torne mais difícil a existência de espaços e discussões sobre as relações étnico-

raciais. 

O mito da democracia racial, conforme aponta Nascimento (2016) é uma 

face perversa da discriminação racial, pois se cria a falácia de que no Brasil não 

existe racismo e a partir disso não é preciso debatê-lo. 

A miscigenação muitas vezes é utilizada como justificativa de que o racismo 

realmente não existe, mas não é o que mostra a realidade da sociedade brasileira. É 

fundamental analisar a questão étnico-racial conectada e interligada à formação 

social brasileira para pensar que a marca étnico-racial está diretamente ligada às 

estatísticas de trabalho em condições análogas à escravidão. 
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Realizar essas análises é importante para entender o contexto histórico e as 

particularidades do Brasil. É fundamental não realizar um estudo descolado, sem 

contextualização, como se os fatos não estivessem inseridos dentro de uma lógica 

capitalista. 

Por isso, é importante fincar os pés em um viés que perceba e analise a 

totalidade dos fenômenos, pois “Compreender o fenômeno é atingir a essência” 

(KOSIK, 1976, p.12). Realizar o movimento do que entendemos por método é 

essencial para conhecer a estrutura do fenômeno. Olhar para as mulheres negras e 

perceber as condições de trabalho delas, abstrair esse fato e analisá-lo criticamente 

torna possível retorná-lo ao concreto e perceber as determinações históricas e 

sociais. É o concreto pensado (KOSIK, 1976). 

Nesse sentido, é fundamental compreender as determinações da sociedade 

brasileira no que tange às opressões de gênero, de raça e de classe, pois 

perpassam não só o cotidiano das mulheres negras, mas também em suas 

condições de trabalho. 

Estudar essa realidade é essencial para que os movimentos de resistência e 

luta se fortaleçam cada vez mais. As mulheres negras lutaram e lutam por direitos 

básicos, ainda que esses direitos sejam e estejam dentro da ótica burguesa. 

A construção da luta antirracista tem se colocado como uma luta 

anticapitalista também, porque move os pilares estruturais da sociedade. Quando 

uma mulher negra se movimenta, toda estrutura da sociedade se movimenta, como 

aponta Davis (2017), essas mulheres podem realizar mudanças na própria estrutura 

existente. 

Então é importante que a luta das mulheres negras seja contra o racismo e 

qualquer forma de opressão e exploração, com o vislumbre de um horizonte que não 

esteja inserido dentro da ordem capitalista. Ser, em si, a luta por outra sociabilidade, 

onde o racismo não seja um pilar. 

Essas estratégias de luta são importantíssimas, mas ainda não dão conta de 

reparar uma herança colonial e escravocrata. Por isso, é imprescindível legitimar 

toda a luta que os movimentos de mulheres negras têm pautado e todas as 

conquistas obtidas. 
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Contribuir com a produção teórica de um tema que possui material escasso 

é importante diante de uma conjuntura na qual o conservadorismo vem sendo 

retomado, com o avanço da retirada de direitos e grandes retrocessos em inúmeras 

áreas. 

Caracteriza-se como urgente o acúmulo de materiais teóricos que possam 

servir de estudo para analisar e compreender como as precárias condições de 

trabalho das mulheres negras permanecem após a abolição, atravessam os anos e 

ainda se acentuam em era de contrarrevolução. 

Entender a historicidade e a manutenção do racismo na sociedade brasileira 

para compreender que estão diretamente ligados em como o trabalho se apresenta 

como o elemento que escravizou e escraviza é um trabalho de analisar a totalidade 

e “costurar” os elementos, o que é fundamental para compor a dissertação 

(MILLS,1972). 

Ainda nessa ideia, é possível observar como é fundamental apreender a 

análise de como se dá a estrutura da sociedade capitalista nas periferias, 

especificamente no Brasil. 

É importante, a partir disso, destacar o papel fundamental de optar por 

estudar e compreender a realidade por meio de uma análise sócio-histórica pensada 

a partir de uma perspectiva de classe. (LOWY, 1994). 

Esse caminho é muito importante para pensar a história das mulheres 

negras e o trabalho, pois não se descola em nenhum ponto e em nenhum momento 

da perspectiva de classe. Então é fundamental estudar e analisar o trabalho 

doméstico das mulheres negras, que não rompe com a lógica colonial e mantém 

essas mulheres em lugares de subalternidade e precarização do trabalho. 

A apreensão desse debate para perceber a totalidade do processo de 

formação social e consequentemente do racismo como fator que estrutura a 

sociedade brasileira é imprescindível também para o fortalecimento da luta contra o 

capital. 

Os procedimentos metodológicos são elementos fundamentais para a 

construção do projeto e da dissertação. A apreensão dos textos somados aos 

aprendizados nas aulas é essencial para auxiliar nesse processo de criação. 
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A metodologia a ser usada é importante e de alguma forma traça um 

caminho a ser seguido, bem como organiza o caminho mental a ser percorrido, além 

de apontar como o assunto será abordado e quais instrumentos serão usados. 

O conhecimento é uma escolha tanto de um modo de vida quanto de uma 
carreira; quer o saiba ou não, o trabalhador intelectual forma-se a si próprio 
à medida que trabalha para o aperfeiçoamento de seu ofício; para realizar 
suas próprias potencialidades, e quaisquer oportunidades que surjam em 
seu caminho, ele constrói um caráter que tem como núcleo as qualidades 
do bom trabalhador (MILLS, 1972, p.22). 

 

A construção do conhecimento intelectual é importante nesse caminho, por 

mais que não seja fácil e há de se levar em conta que o ganho da autonomia da 

escrita e desse processo de construção causa estranheza e receio, pois ninguém 

objetiva que os autores falem por alguém, mas simultaneamente parece que nada 

do que se produz é realmente novo. Essa inquietação é apontada aqui: 

Mas, a produção de cunho metodológico parece sobressair, pela 
originalidade do que propõe ou pelo ruído que provoca. As controvérsias 
sobre teorias e paradigmas, epistemologias e ontologias absorvem boa 
porção das energias intelectuais, dando a impressão de que pouco resta à 
produção original, se pensamos naquela que se mostra realmente 
inovadora (IANNI, 2011, p.37). 

 

Essa inquietação, porém, não deve ser um fator que aumente a 

insegurança. Com as bases para entender o movimento do real e superar a 

aparência dos fenômenos, é possível chegar à essência e construir um bom 

trabalho, mesmo que a sensação seja de que não é um trabalho inovador. 

O trabalho impactará alguém, de alguma forma, então é importante 

conhecer que há relevância nos estudos e na construção de uma dissertação e que 

de alguma forma isso faz parte do processo de construir uma autonomia intelectual. 

Tomaremos por base as fontes secundárias com as leituras, citações e 

bases dos/as autores/as de livros e artigos contidos no próprio levantamento 

bibliográfico e outros que surgirem, a fim de embasar o trabalho no campo de uma 

teoria crítica. 

A partir disso, é fundamental confiar na experiência que tem acerca do tema 

escolhido a ser estudado, porque ele impacta de alguma forma na vida de quem 

escolheu. Mas, ao mesmo tempo tomar um distanciamento para que não esteja 

totalmente imbricado nesse processo, como visto em: 



28 
 

Ser capaz de confiar na própria experiência, sendo ao mesmo tempo cético 
em relação a ela é acredito uma marca do trabalhador maduro. Essa 
confiança ambígua é indispensável para a originalidade em qualquer busca 
intelectual, e o arquivo é uma maneira pela qual você pode desenvolver e 
justificar essa confiança (MILLS, 1972, p. 23). 

 

Organizar os pensamentos e tentar traçar uma linha de construção se torna 

mais fácil se feito a partir desse movimento de não se deixar levar apenas pela 

experiência empírica, mas fundamentar a ideia, a exposição e categorias. 

A partir disso, contribuir com a construção teórica de um tema com pouca 

bibliografia e escritos se apresenta como um desafio, mas simultaneamente como 

uma válvula de incentivo a buscar como se organizam essas mulheres, suas 

condições de trabalho e suas formas de resistência. 

É importante destacar esses pontos durante todo o conteúdo exposto, sem 

que haja fragmentos descolados, que não se conectem. Nessa linha, é 

importantíssimo o momento de orientação para que possa ser traçado um caminho 

de elaboração. 

A metodologia utilizada neste trabalho consiste em na metodologia 

qualitativa e com fontes secundárias, por meio da aproximação e diálogos com os 

autores a partir da leitura e pesquisa das fontes e referências bibliográficas e o 

acúmulo teórico existente para a construção da dissertação na tentativa de realizar 

um movimento dialético nesse processo de escrita. É importante entender, porém, 

que o método é algo complexo e que por vezes se apresenta como um nó (NETTO, 

1991). 

Nosso objetivo geral é analisar como se dá o processo de acesso a direitos 

das mulheres inseridas no trabalho doméstico e como a questão de gênero e a 

questão étnico-racial são determinantes nele. 

Nossos objetivos específicos são demonstrar como o trabalho das mulheres 

negras no trabalho doméstico no Brasil carrega os elementos da escravidão colonial, 

que estruturam não apenas a sociedade brasileira, mas estrutura e organiza todo 

tecido social capitalista; Analisar o capitalismo dependente e a mercantilização da 

força de trabalho no Brasil e estudar as linhas de continuidade e ruptura alicerçadas 

pelo racismo estrutural, que estruturam a divisão sociossexual e étnico-racial do 

trabalho no Brasil. 
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Esse trabalho se divide em três capítulos e em três subcapítulos em cada 

um deles. O primeiro capítulo tem por objetivo estudar e analisar o processo de 

formação social brasileira e como o racismo estrutural é um elemento determinante 

no Brasil, como um país de capitalismo dependente. Nesse capítulo há um diálogo 

com diversos autores que são fundamentais para essa análise, como Abdias 

Nascimento, Bell Hooks, Clóvis Moura e Silvio de Almeida. 

O segundo capítulo traz um pouco do debate de como o Estado dentro da 

lógica capitalista é um Estado que perpetua as opressões, inclusive no que tange à 

questão étnico-racial e de gênero e como isso rebate na vida da classe trabalhadora, 

em especial as mulheres negras e as trabalhadoras domésticas negras. Já nesse 

capítulo, as articulações teóricas são feitas com Florestan Fernandes, Jaime Osório, 

Ricardo Antunes, entre outros. 

O terceiro capítulo apresenta o estudo de como as trabalhadoras domésticas 

sempre estiveram em luta e como seus direitos formais são conquistados 

tardiamente e como a contrarreforma do Estado torna cada vez mais precária a 

situação delas, que mesmo depois do avanço legal da categoria, permanecem em 

situações de extrema precarização e baixos salários e como isso se conecta 

diretamente à reprodução social e a manutenção do capitalismo, que tem o racismo 

e o patriarcado como pilares fundamentais para sua hegemonia. Neste capítulo, é 

possível perceber as reflexões teóricas a partir de autoras como Angela Davis, Silvia 

Federici3 e Lélia Gonzalez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Sabemos que as teorias feministas são diversas e existe uma enorme gama de discussões entre as 

teorias da reprodução, mas como não tivemos tempo hábil de adentrar nesse debate importantíssimo 
e complexo, colocamos como sugestão o capítulo 3 da tese de doutorado em Sociologia de Mariana 
Roncato (2020) e o livro de Susan Ferguson (2020). 
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CAPÍTULO I - O TRABALHO NO BRASIL: DEPENDÊNCIA E OS 

DETERMINANTES ÉTNICOS-RACIAIS 

 
Neste capítulo apresentamos a questão nacional e a questão étnico-racial 

como elementos constitutivos do capitalismo dependente da formação 

socioeconômica brasileira, com repercussões na mercantilização da força de 

trabalho no Brasil e, por sua vez, da reprodução social, na qual as mulheres negras 

hegemonicamente carregam as marcas da “casa grande”. Importa-nos destacar a 

apreensão dos processos sócio-históricos nos quais as classes dominantes se 

estabelecem e garantem a manutenção dos seus superprivilégios de classe. 

 
1.1 A DESIGUALDADE RACIAL COMO ELEMENTO FUNDANTE 

 
Contextualizar de onde se fala é importante para se construir um 

pensamento que torne possível a análise da totalidade das coisas, a levar em conta 

o contexto sócio histórico, a fim de compreender como funciona a sociedade 

capitalista e como se mostra esse sistema dentro de um país capitalista periférico, 

como é o caso do Brasil. 

Realizar o movimento de olhar para um objeto de análise ou de estudo e 

abstraí-lo a fim de pensar suas particularidades, a totalidade na qual está inserido é 

fundamental para preenchê-lo de determinações importantes e que são 

fundamentais para fazer o movimento de retorno da abstração, já com essas 

determinações. 

Como Kosik (1972) coloca isso como o concreto pensado e como 

movimento fundamental para as análises da realidade total. Nesse sentido, é 

fundamental pensar a formação social brasileira a partir de uma perspectiva étnico-

racial, pois o racismo funciona como uma das bases que estruturam a sociedade 

capitalista. 

Como aponta Almeida (2019), o racismo é um elemento estrutural e 

estruturante na sociedade brasileira. Reflete, portanto, uma desigualdade que se 

engendrou no período escravocrata, no qual as pessoas negras foram escravizadas, 
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violadas e violentadas. As mulheres negras tinham seus corpos violentados pelo 

trabalho escravizado, mas também pelos próprios colonizadores. 

O período da escravidão no Brasil aponta para um período de extrema 

violação de direitos e também de violência sobre os corpos que eram escravizados, 

com castigos físicos que esgotavam até a última gota de suor das pessoas. 

Quando se adota a escravidão, não se trata de uma escolha em detrimento 
do trabalho livre; simplesmente não há escolha. As razões da escravidão, 
escreveu Gibbon Wakefield, são condições não morais, e sim econômicas; 
dizem respeito não ao vício e à virtude, e sim à produção. (WILLIAMS, 
2012, p.93) 

 

Eram pessoas escravizadas e torturadas, eram corpos esquecidos, pessoas 

esquecidas e anuladas. Os colonizadores descartavam as mulheres negras 

escravizadas e também descartavam os/as filhos/as gerados/as das violências 

contra essas mulheres. 

A violência se apresentava em várias esferas da vida das mulheres negras e 

não somente na violência física, mas emocional e psicológica. 

Numa sociedade onde prevalece a supremacia dos brancos, a vida dos 
negros é permeada por questões políticas que explicam a interiorização do 
racismo e de um sentimento de inferioridade. Esses sistemas de dominação 
são mais eficazes quando alteram nossa habilidade de querer e amar 
(HOOKS, 2008. p.1). 

 

Havia resistência, mas ela é pouco falada ou entendida. Como os 

quilombos, que funcionavam de forma a resistir contra a ordem que se colocava. A 

República de Palmares era um dos mais famosos, liderado por Zumbi dos Palmares. 

E foi dentro da comunidade escravizada que se desenvolveram formas 
político-culturais de resistência que hoje nos permitem continuar uma luta 
plurissecular de libertação. A mesma reflexão é válida para as comunidades 
indígenas (GONZALEZ, 2019, p.18). 

 

Durante a escravidão, o racismo era justificado como algo natural, no 

sentido de que pessoas negras e/ou indígenas nasceram naturalmente inferiores 

aos brancos. A luta do povo negro na sociedade brasileira pela emancipação e 

liberdade antecede o ato jurídico de assinatura da Lei Áurea em 1888 e se estende 

até os dias atuais, como acentua Gonzalez (2019). 

Historicamente, os países que foram alvos da colonização tiveram a questão 

étnico-racial silenciada, como coloca Gonzalez (2019) e carregam em seus 
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processos de formação determinantes de profunda desigualdade racial. Ao pensar a 

África e a América Latina é possível perceber como existe um processo ideológico 

de apagamento de saberes, história e resistência desses locais. 

O apagamento e silenciamento das narrativas e das vivências das mulheres 

pertencentes a esses locais fazem parte de uma estrutura de poder e que 

intencionalmente negligenciam as produções advindas desses espaços, a fim de 

não tratar do racismo e da desigualdade de gênero. 

É preciso pensar a divisão sexual com o determinante étnico-racial, pois 

tratá-la sem esse determinante é recair em um discurso que só percebe a história e 

a vida a partir de um olhar eurocêntrico, branco e masculino. É preciso reverter essa 

ideia e falar das condições de vida e da história das mulheres africanas e latino-

americanas, que sofrem duramente o processo de serem esquecidas e terem suas 

vidas esquecidas (GONZALEZ, 2019). 

Esses fatos são fundamentais para entender como o trabalho para essas 

mulheres sempre foram impostos, forçados. Nessa linha, é possível ver que o 

trabalho4 não se apresenta como algo que dignifica, mas sim que escraviza e 

explora. 

Após o período de escravidão,, a base racista não foi dissolvida da 

sociedade brasileira, mas sim intensificada e com novas formas de se apresentar no 

capitalismo dependente. Como ressalta Nascimento (2016) que aponta como apesar 

do período de colonização e escravização se encerrar, há a perpetuação do racismo 

e, consequentemente, há a continuidade de uma ideologia racista. 

As mulheres negras permaneceram em lugares de subalternidade, em 

condições de trabalho extremamente precarizadas e com os menores salários. É 

importante enfatizar que, diferente das mulheres brancas, a luta dessas mulheres 

nunca foi para que pudessem ser inseridas no mercado de trabalho, pois o trabalho 

sempre foi imposto a elas. 

Esse processo continuou a existir mesmo após o fim da escravidão porque o 

embranquecimento como tática e política de Estado foi uma forma de continuar a 

 

4 Como Marx (2013) analisa, o trabalho é central na sociedade capitalista, como protoforma da práxis 
social e é fundamental para a sociedade burguesa. 
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violação da história e da vida das pessoas negras que foram escravizadas. Para 

Nascimento (2016) esse processo caracteriza-se como genocídio do povo negro, 

pois o clareamento da pele tinha por objetivo dizimar a população negra. 

A própria política de imigração no Brasil se construiu com o objetivo de 

clarear a população brasileira, tudo isso com fundamentos e teorias racistas, que 

afirmava que o branco era um ser superior ao negro em todos os aspectos. O 

racismo científico esteve muito presente na realidade brasileira, com teóricos que 

justificavam o racismo por meio de estudos biológicos, a fim de apontar que a 

população negra tinha uma predisposição ao crime e eram menos inteligentes, 

portanto, eram inferiores. 

É importante demarcar o fato de que no Brasil existiu decreto que discutia 

leis que proibiam a entrada no Brasil de qualquer pessoa negra, como pode ser visto 

nas linhas seguintes: 

Quase no fim de seu governo ditatorial, Getúlio Vargas assinou em 18 de 
setembro de 1945, o Decreto-Lei número 7967, regulando a entrada de 
imigrantes de acordo com “a necessidade de preservar e desenvolver na 
composição étnica da população, as características mais convenientes da 
sua ascendência europeia” (NASCIMENTO, 2016, p. 86). 

 

As propagações das ideias de teóricos racistas se espalharam e 

reafirmaram o objetivo de dizimar a cultura negra da sociedade brasileira e de como 

as ideias da existência de uma raça superior eram defendidas pelo viés biológico, de 

uma tentativa de disseminar o pensamento da existência de uma hierarquia 

biológica, no qual brancos eram superiores aos negros e isso era também 

naturalizado como uma “vontade divina”, já que o catolicismo teve um papel 

fundamental na catequização dos povos indígenas e a Igreja Católica foi uma 

válvula fundamental para a manutenção da escravidão. 

A análise desses determinantes é fundamental para a compreensão da 

formação social brasileira, pois o racismo se apresenta como elemento fundante 

dessa formação e não como um fator complementar a ela. Para falar das marcas 

sócio-históricas do Brasil é importante falar da questão étnico-racial, pois está 

imbricada nesse processo. 
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E as mulheres negras são parte importantíssima nessa história, pois suas 

vidas foram e são atravessadas por inúmeras formas de violência, como as suas 

condições de trabalho e a inexistência de uma mudança substancial no que tange ao 

cotidiano e à vida das mulheres negras. 

Durante o período em que vigorou a escravidão nas Américas, mulheres 
escravizadas estiveram presentes nas mais diversas funções, no meio 
rural e urbano, em atividades domésticas e agrícolas, na labuta diária 
em pequenas,   médias e grandes propriedades, desenvolvendo formas 
de atuação e ação, também, por meio dos ofícios que desempenharam. Foi 
através do trabalho que mulheres puderam conquistar a compra da alforria 
para si, seus maridos e filhos, amealhando pecúlio na construção de 
autonomias. Dividindo o leito com outros trabalhadores, ou contando com a 
ajuda de mulheres mais velhas da propriedade para o cuidado de seus 
filhos, mulheres construíram solidariedades e formas familiares complexas, 
compartilhando a criação das crianças e formas de proteção mútua 
(SOUZA, 2021, p. 56). 

 

A realidade de vida das mulheres negras sempre incluiu diversas formas de 

trabalho durante a escravidão, tanto no âmbito doméstico, como em funções no 

meio rural ou agrícolas. Nesse sentido, é importante perceber também como essas 

mulheres criaram meios de solidariedade ainda durante a escravidão (SOUZA, 

2021). 

Apesar de muitas vezes omitido pelos estudos sobre a escravidão, a mulher 
cativa era um braço presente e considerável do trabalho na lavoura e, 
portanto, na reprodução da economia. Ademais, outras particularidades do 
gênero marcavam o trabalho agrícola, como a gravidez e a maternidade. 
Essas mulheres precisavam cumprir suas tarefas mesmo com a gravidez 
avançada, já que não eram dispensadas do trabalho pesado (SOUZA, 2021, 
p. 57). 

 

Perceber isso é tornar importante a compreensão da vida delas, pois suas 

dores nunca foram ouvidas, suas histórias nunca foram lidas, seus corpos nunca 

foram respeitados. Ou seja, nunca tiveram direito a nada, nem no campo da 

objetividade nem no campo da subjetividade, como elucida Hooks (2008). 

É nessa linha que Carneiro (2011) aponta como, muitas vezes, a pauta de 

luta das mulheres brancas não inclui pautas de luta e de vida das mulheres negras, 

pois o racismo é disseminado também nas formas de invisibilizar essas mulheres. 

As mulheres negras escravizadas no âmbito doméstico eram presentes 

tanto no meio rural quanto no meio urbano, o que mostra como o trabalho doméstico 

já era uma realidade para as mulheres negras durante a escravidão. 
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Apesar da interpretação otimista de muitos pesquisadores de que as 
escravizadas domésticas tinham uma qualidade de vida melhor devido à 
supostos privilégios concedidos pelo ambiente da casa senhorial, como 
boa alimentação e vestuário, é inegável   o   trabalho extremamente 
árduo que essas mulheres enfrentavam (SOUZA, 2021, p. 62). 

 

É importante perceber como as escravizadas domésticas também 

vivenciavam uma realidade perversa e também de opressão e a servir as sinhás, 

que eram mulheres brancas e os senhores, que eram homens brancos. Isso aponta 

para a dinâmica de poder e desigualdade entre as trabalhadoras escravizadas 

domésticas e os senhores. “(...) ingressando nos aposentos mais íntimos da família, 

servindo diretamente a suas donas e donos, sobre elas [escravizadas domésticas] 

recaiam mais estreita vigilância e a vulnerabilidade ao assédio e ao estupro por 

parte de seus senhores” (TELLES, 2018, p. 93). 

Pensar a partir da dialética temporal, isto é, de uma multiplicidade de 
tempos e ritmos, uma configuração tão presente desde a formação da 
sociedade brasileira, ou seja, a terceirização das atividades domésticas, 
predominantemente realizadas por mulheres negras e não brancas, por 
meio da escravização ou do trabalho remunerado, nos parece ser um 
caminho potente para salientar a heterogeneidade das trajetórias de 
trabalhadoras domésticas, as diversas construções de si-mesmas 
(RICOEUR, 1994) e os mecanismos de resistência que desenvolvem para 
sobreviverem e construírem realidades menos abusivas e precárias (CAL; 
BRITO, 2020, p.86). 

 

É fundamental perceber o movimento de resistências das trabalhadoras 

domésticas, desde a época da escravidão até os dias atuais, no período pós 

escravidão com a luta por mais direitos trabalhistas, e como esse trabalho é 

atravessado pelos componentes estruturais, do racismo, do patriarcado5 e, 

necessariamente, do capitalismo 

É preciso apontar que a questão étnico-racial ficou secundarizada pelos 

debates da teoria feminista e há de se entender a importância de estudar gênero e 

etnia/raça de maneira conjunta, pois são fundamentais para um entendimento que 

leve em conta a vida das mulheres negras (GONZALEZ, 2019). 

Dentro da dinâmica capitalista, o racismo é fundamental para manter a 

hegemonia burguesa e a acumulação capitalista, que acaba por gerar mais pobreza. 

 
 

5 No diálogo com Lélia Gonzalez (1984), é possível perceber como o mundo liderado por homens, 
principalmente por homens brancos, dita toda a sociedade e coloca mulheres, principalmente 

mulheres negras, em um lugar de opressão estrutural. 
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Sant’ana (2013) aponta como é importante realizar o movimento que conhecemos 

por meio do método em Marx, para apreensão de uma totalidade e não da 

fragmentação do real. 

E dentro do estudo da questão étnico-racial é importante perceber como o 

método é imprescindível para a compreensão de que os determinantes de gênero, 

de etnia/raça e de classe coexistem e se entrelaçam. 

Essa realidade não está restrita ao imediato período do pós-abolição, 

permanece em tempos de contrarrevolução. Contrarrevolução essa apontada por 

Fernandes (2011) como iniciada em 1964, no golpe que se apresentava como 

revolucionário, mas que é na verdade uma contra revolução.6 

O golpe do Estado, com essas duas vertentes, encerra toda uma etapa 
agitada, porém superficial de expansão da ‘democracia burguesa’ – a 
democracia burguesa possível no Brasil, um país de origem colonial, saído 
recentemente do regime de trabalho escravizado e fortemente preso à 
dominação imperialista (FERNANDES, 2011, p.158). 

 

Os países da periferia do capitalismo tiveram ritmos intensos de 

transformação e são fortemente dominados pelo imperialismo. No caso do Brasil, as 

marcas da colonização e do trabalho escravizado ressoam na relação dependência 

e imperialismo. 

Contidas inúmeras contradições dentro da sociedade capitalista, é possível 

a coexistência de situações extremamente antagônicas com efeitos aparentemente 

paradoxais, como as condições que estimulam a contrarrevolução também 

contenham sua fraqueza. 

A burguesia no Brasil, que nunca se apresentou como uma classe 

revolucionária, como aponta Fernandes (2019), luta para manter sua dominação e 

garantir a manutenção da ordem capitalista. Seu medo é que exista uma democracia 

que, de fato, seja ampliada e dê voz à classe trabalhadora. É possível perceber, 

pois, a força legítima da classe trabalhadora. Força essa que a burguesia teve 

interesse de desmantelar (e ainda tem), a fim de que não se construam elementos 

que possibilitem uma revolução. 

 
 
 

6 Mesmo que a proposta do capítulo não seja fazer uma historicização da formação social brasileira, é 
fundamental trazer alguns fatores históricos e estruturais para a discussão. 
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E é importante entender que a revolução não é mera utopia, é uma 

possibilidade histórica real, como ainda afirma Sant’ana (2013). Possuir as 

condições objetivas necessárias para se construir, porém, não significa que será 

feita. 

Fernandes (2011) ainda aponta como o desgaste da contrarrevolução foi um 

problema especificamente burguês, pois era em si, a própria bomba, o cavalo de 

Tróia estava no interior da própria burguesia. 

A contrarrevolução dentro do Brasil ainda serve para evidenciar como os 

países de capitalismo dependente articulam-se à estrutura dos países de capitalismo 

central. E, ao mesmo tempo, os países de capitalismo central dependem da 

periferia. Fernandes (2009) analisa ainda como se construiu no Brasil um novo estilo 

de ditadura de classe, com um Estado ditatorial próprio, que ele chama de Estado 

autocrático-burguês. Uma autocracia com diversas faces em uma democracia 

restrita. 

A resistência e a pressão por parte da classe trabalhadora sempre existiram 

e continuam a existir, mas são freadas e criminalizadas com muita intensidade 

dentro de um quadro de contrarrevolução de regime ditatorial. 

Os espaços e setores políticos são monopolizados pelos setores da 

burguesia e a repressão aos movimentos por parte da classe trabalhadora é 

bastante presente. A continuidade da criminalização dos movimentos sociais e a 

repressão à classe trabalhadora apontam como o ciclo do capitalismo é perverso e 

que as desigualdades e contradições são elementos essenciais para que essa 

ordem se mantenha e se fortaleça. 

Mas, é importante pensar, que contraditoriamente, é nessa mesma ordem 

que se encontram os elementos capazes de romper com ela. Nessa linha, é 

fundamental apontar a força que a classe trabalhadora possui para construir 

possibilidades revolucionárias. Mesmo diante de um país, que se constitui como 

capitalista dependente é necessário apontar as formas de resistência e luta por 

direitos que existem, mas pensar que esses direitos dentro da lógica do capital ainda 

são direitos burgueses. 
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O capitalismo tem suas peculiaridades em diversos lugares, como elucida 

Fernandes (2009). Na América Latina, sob a ótica de países de capitalismo 

dependente, coloca-se: 

A dificuldade em questão surge no modelo que está por trás da noção 
sociológica de capitalismo e de sociedade de classes. Na América Latina, o 
capitalismo e a sociedade de classes não são produtos de uma evolução 
interna, o que, em si mesmo, não constitui a maior fonte de problemas. 
Acresce que, até o presente, o capitalismo evoluiu na América Latina sem 
contar com condições de crescimento auto sustentado e de 
desenvolvimento autônomo. Em consequência, classes e relações de classe 
carecem de dimensões estruturais e de dinamismos societários que são 
essenciais para a integração, a estabilidade e a transformação equilibradas 
da ordem social inerente à sociedade de classes (FERNANDES, 2009, 
p.35). 

 

Como é possível entender, a periferia do capitalismo apresenta 

particularidades, como acontece na América Latina, e, portanto, no Brasil. O 

aprofundamento das desigualdades sociais é um marco presente e a exploração e 

apropriação nesses países não basta para suprir a hegemonia da burguesia local, 

por isso há a necessidade da sobre expropriação e sobre apropriação (LIMOEIRO, 

1995). 

Essas características perpassam e atravessam os momentos desses países. 

Em períodos de contrarrevolução e o advento do neoliberalismo, as condições de 

vida da classe trabalhadora se tornam cada vez mais degradantes. 

A “flexibilização” do trabalho e o aumento do trabalho informal mostra como 

o capitalismo possui válvulas que possibilitem expropriar cada vez mais das/os 

trabalhadoras/es, que por muitas vezes lutam para sobreviver à ordem do capital. 

É possível ver como Marx (1989), nesse sentido, aponta o trabalho como 

categoria fundante do ser social. Trabalho esse que dentro do contexto do 

capitalismo é fator que explora a classe trabalhadora e a aliena e a brutaliza. 

Esse fator está presente em todas as épocas do capitalismo. Em eras de 

“flexibilização” do trabalho e dos avanços cada vez mais velozes da tecnologia, já 

após as revoluções tecnológicas, a ilusão de que esses avanços acabariam com o 

sofrimento e até mesmo com o trabalho, como aponta Antunes (2018) caiu por terra. 

Mas, se o mundo do trabalho digital começa no universo mineral, também 
na planta produtiva automatizada dos celulares e microeletrônicos, viceja a 
exploração intensificada do labor. Não é por acaso que o primeiro ministro 
da Índia Narendra Modi propôs, pouco tempo atrás, aquele que deve ser o 
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slogan do segundo gigante do Oriente: assim como a China se celebrizou 
pelo Made in China, a Índia deve fazê-lo pelo Make in India, uma vez que a 
exploração do trabalho do operariado chinês é café-pequeno diante do 
vilipêndio da superexploração no país das classes e das castas, dos 
bilionários e dos mais que miseráveis (ANTUNES, 2018, p. 25). 

 

O avanço cada vez mais veloz da indústria de tecnologia está ligado ao 

trabalho incessante de milhares de trabalhadoras/es em condições extenuantes e 

precárias. Nesse sentido, é necessária a apreensão dos elementos histórico-

estruturais que se imbricam, como gênero, etnia-raça e classe. O que pode ser visto 

é o aprofundamento da exploração e das opressões, que se colocam como 

fundamentais para manter o sistema capitalista. 

Como pode ser visto no gráfico 1 (ver em anexo II), que é um estudo sobre 

trabalho escravo no estado do Maranhão, mesmo com o fim da escravidão, ainda 

existem trabalhadoras e trabalhadores que permanecem em condições de trabalho 

análogas a ela. A questão de gênero é percebida como um grande fator, pois mostra 

o grande número de mulheres que podem ter passado por esta situação. 

Nesse sentido, Antunes (2018) aponta como o trabalho feminino é colocado 

para a sociedade como um trabalho afetivo, de delicadeza, o que esconde a 

perversidade da realidade e da exploração da força de trabalho, na qual as 

opressões são acumuladas. E por muitas vezes essas condições são essas citadas 

acima. 

O capitalismo certamente não inventou a subordinação das mulheres. Esta 
existiu sob diversas formas em todas as sociedades de classes anteriores. 
O capitalismo, porém, estabeleceu outros modelos, notadamente 
“modernos” de sexismo, sustentados pelas novas estruturas institucionais. 
Seu movimento fundamental foi separar a produção de pessoas da 
obtenção de lucro, atribuir o primeiro trabalho às mulheres e subordina-lo ao 
segundo. Com esse golpe, o capitalismo reinventou a opressão das 
mulheres e, ao mesmo tempo, virou o mundo de cabeça para baixo 
(ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p.36). 

 

 

A complexidade do que Aruzza, Bhattacharya; Fraser (2019) chamam de 

produção de pessoas é que é vital para a vida no sentido biológico e também cria e 

mantém a capacidade de trabalhar, a força de trabalho em Marx. Sem isso, nem a 

vida e nem a força de trabalho existiriam. 

A reprodução social é vital para o capitalismo, mas é encoberto e renegado, 

visto que o não assalariamento desse trabalho é fator de extrema importância para o 
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sistema capitalista manter-se de pé. E essa reprodução social foi imposta às 

mulheres, que são secundarizadas e oprimidas pelos homens, quando analisamos a 

condição das mulheres negras, essa opressão é mais adensada devido ao racismo 

estrutural. 

A luta de classes para as mulheres precisa incluir a reprodução social, pois é 

a concretização de como gênero para as mulheres se materializa na opressão de 

seus corpos. Por isso reiteramos a importância da existência de um feminismo que 

apreenda os diversos eixos de dominação (ARUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 

2019). 

 
1.2 DETERMINANTES DO CAPITALISMO DEPENDENTE 

 
Na realidade socioeconômica do capitalismo dependente os elementos 

étnico-raciais somam-se de forma profunda às opressões do patriarcado. Ao 

analisarmos as condições de trabalho das mulheres negras, os dados demonstram 

que essas mulheres recebem os menores salários e têm menores possibilidades de 

sobreviverem ao mundo capitalista. 

Entender que o racismo perpassa todas as esferas da vida social é 

importante para compreender como as bases desse tipo de sociedade incluem uma 

forte desigualdade racial, que responde à continuação do racismo, que é estrutural e 

estruturante. 

Toda essa estrutura dificulta ainda mais a resistência por parte da classe 

trabalhadora, pois as condições para construir possibilidades que objetivem romper 

com a sociedade capitalista se tornam mais complicadas diante de um cenário de 

acirramento e intensificação da exploração da força de trabalho da classe 

trabalhadora. 

Mas, é importante pontuar como as formas de resistência sempre existiram 

e continuam a existir mesmo diante de um cenário tão alarmante quanto esse. É 

fundamental fomentar o debate sobre as formas de superação com uma perspectiva 

revolucionária, pois não é possível quebrar com essa forma de relação social sem 
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romper com a ordem. Ou seja, não é plausível defender reformas do capital, mas 

sim a superação dele. 

Nessa perspectiva, é fundamental legitimar as formas de luta que a classe 

trabalhadora constrói e pauta, a fim de criar alternativas que escapem dessa lógica, 

afinal todas as facetas da desigualdade que perpassam a totalidade da vida 

daqueles que com ela sofrem como pode ser lido em: 

As transversalidades entre classe, gênero, etnia, geração, tudo aparece nas 
complexas fábricas. Nos call-centers, na indústria de alimentos (corte de 
aves), na indústria têxtil, nos hipermercados. As tantas cenas presentes no 

universo feminino fazem desmoronar o mito dos trabalhos brandos, 
tecnologizados, assépticos (ANTUNES, 2018, p. 26). 

 

Nessa linha, os movimentos de mulheres negras pautam cotidianamente a 

construção da luta antirracista, que é importante que se apresente por consequência 

como uma luta anticapitalista, pois se uma mulher negra se move, toda a estrutura 

social se move com ela (DAVIS, 2017).7 

Essa perspectiva é importante para pensar os elementos que permitem que 

o capitalismo se mantenha e que a hegemonia burguesa permaneça mesmo em 

tempos de grande aumento na quantidade de trabalhadoras/es e da grande 

diminuição de empregos. 

Mesmo com a agudização da “flexibilização” do trabalho, é notável a 

diferença daqueles que se inserem de alguma forma em algum emprego para 

aqueles que se encontram desempregados. A contradição é que existe a luta para 

ser inserido em uma situação de exploração, pois fora dela as possibilidades de 

sobrevivência basicamente inexistem. 

É desse modo que o trabalho é capaz de alienar e sugar tudo que possa 

daqueles que vendem sua força de trabalho. A alienação é importante para o 

esvaziamento das possibilidades de pensar nele e entender a totalidade. 

Contraditoriamente, o ato de trabalhar aliena, porém ao mesmo tempo pode 

conter as condições para a emancipação. E essas contradições são intrínsecas à 

sociedade capitalista. 

 

7 É de suma importância notar como algumas autoras apresentam abordagens teórico-metodológicas 

distintas, mas o trabalho não tem por objetivo adentrar esse debate, mas sim demonstrar como as 
questões de gênero, classe e étnico-racial são elementos estruturais e que não se superam com 
reformas. 
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Mas é essa processualidade contraditória, presente no ato de trabalhar, que 
emancipa e aliena, humaniza e sujeita, libera e escraviza que (re) converte 
o estudo do trabalho humano em questão crucial de nosso mundo e de 
nossa vida (ANTUNES, 2018, p.31). 

 

Dentro dessa mesma ordem existe e contém os elementos capazes de 

humanizar, posto que as relações sociais dentro da ordem do capital são enrijecidas. 

Por isso, é essencial vislumbrar a análise da totalidade dos fenômenos para que 

possa existir a possibilidade de entender a dinâmica do real de maneira concreta e 

dialética. Nessa linha, Lukács (2010) aponta como a teoria social crítica de Marx é 

fundamental, pois analisa a realidade sob uma perspectiva da totalidade, sem 

fragmentá-la. 

É o caminho de entender e conhecer a essência dos fenômenos; é superar a 

aparência. Ao superar a aparência, é possível conhecer os determinantes dos fatos. 

É essencial entender a totalidade da formação social brasileira, a partir de uma 

análise que aponte como há elementos de continuidade da escravidão se 

apresentam na dinâmica da vida social. 

O racismo não foi superado, mas sim adensado. As condições de vida e de 

trabalho das pessoas negras demonstram como a desigualdade racial se apresenta 

em diversos períodos históricos. 

A crítica ao trabalho é interessante para pensar em como o racismo 

atravessa essa categoria fundante no capitalismo, em especial nos países de 

capitalismo dependente. A questão étnico-racial é uma marca forte da desigualdade, 

em especial no Brasil. Como já mencionado, os corpos negros sempre foram 

impostos ao trabalho escravizado, forçados a condições de extrema dor e violência. 

É impossível falar sobre trabalho sem discutir a divisão sexual dele nos 
mais diversos contextos, essencial também para analisar o regime de 
trabalho escravista. Além disso, dentre os vários trabalhos esperados, ou 
requisitados das mulheres cativas na escravidão, ressaltamos um em 
particular: a reprodução. As mulheres escravizadas desempenharam o 
papel único de reprodutoras de um sistema que capitalizava o ser 
humano, em que seus filhos eram mercadorias e mão de obra para o futuro, 
na concepção de proprietários por todo o mundo Atlântico. Ainda que boa 
parte das sociedades escravistas nas Américas tenha dependido, 
majoritariamente, do abastecimento feito pelo tráfico transatlântico para 
lhes fornecer mão de obra escrava, a renovação da população cativa 
por meio do nascimento também foi uma realidade, sobretudo em 
momentos de conflitos internos, guerras, ou questionamento do tráfico e da 
escravidão (SOUZA, 2021, p.64). 
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É importante pensar como o trabalho pode ser uma forma de violar os 

corpos e as vidas das pessoas, principalmente da população negra e das mulheres 

negras que se encontram na base da pirâmide social em termos de condições de 

trabalho e de vida e como o trabalho dessas mulheres sempre esteve atrelado à 

reprodução da vida social. Os estupros eram realizados pelos senhores e também 

por escravizados que estavam junto a essas mulheres. 

Essas características são fundamentais para compreender como o racismo 

se manifesta em todos os âmbitos da vida social e nas diversas esferas, seja no 

âmbito privado ou no âmbito público e como as mulheres negras escravizadas no 

âmbito doméstico também eram violadas e duplamente vigiadas, ou seja, o 

ambiente doméstico da casa grande nunca representou segurança para elas, mas 

sim uma falsa ilusão de que ali era também o ambiente dela. 

Essa correlação de “como se fosse da família” é a realidade do trabalho 

doméstico no Brasil A casa das patroas continua a não ser um espaço real para 

mulheres negras, porque apenas mascara o nível de perversidade que existe na 

relação desigual entre patroa e empregada. 

O trabalho doméstico carrega determinantes de um processo de formação 

social que escravizou mulheres negras dentro e fora das casas grandes. Após a 

abolição, as mulheres negras continuaram a trabalhar para mulheres brancas, 

muitas eram trazidas para cidades para serem trabalhadoras domésticas e não 

recebiam nenhum tipo de remuneração para esse serviço (CAL; BRITO, 2020). 

É interessante notar, como destaca Motta-Maués (2009), que quando se 
trata das “crias”, como o próprio nome sugere, não se fala em adoção, e sim 
em “criação”, por ser uma prática informal, sem qualquer amparo jurídico, tal 
como acontece nos sistemas atuais de adoção. Essas personagens 
atualizam o sistema de servidão típico da lógica colonial e escravagista. E 
têm sua história profundamente marcada, conforme a autora, pela extrema 
ambiguidade de, embora não serem assumidamente empregadas 
domésticas, também jamais serem confundidas como filhas, nem pela 
família que as “adota”, nem pelos que vêm de fora (CAL; BRITO, 2020, p. 
60). 

 

É importante perceber como essa ideia de “como se fosse da família” se 

construiu historicamente nas vidas trabalhadoras domésticas e como esconde a 

perversidade de uma relação de poder, hierarquia e desigualdade, como Hazin 

(2016) afirma. E essa prática de trazer meninas e mulheres para trabalharem nas 
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casas sem um salário aponta como o trabalho doméstico é uma realidade que 

aponta para determinantes históricos. 

Acompanhando o percurso da relação mulher e trabalho, portanto, percebe-
se que a associação entre mulher e domínio doméstico, trabalho doméstico 
e mulher, é uma construção histórica, ancorada no patriarcado, cuja 
ideologia naturaliza o trabalho não remunerado doméstico como não 
trabalho, e sim como atribuição feminina para a reprodução social 
(SANTANA; DIMENSTEIN, 2005, p. 95). 

 

As mulheres negras sofreram e sofrem com as diversas expressões das 

desigualdades e são atravessadas por enormes dificuldades até mesmo na tentativa 

de construir espaços e formas para a luta antirracista e anticapitalista. Como bem 

aponta Gonzalez (2018), as mulheres negras sofrem duplamente com o racismo e o 

sexismo8. 

Muitas trabalhadoras domésticas que foram trazidas para trabalharem para 

senhoras brancas, como coloca Santana; Dimenstein (2005) relacionavam-se 

sexualmente com os filhos das patroas como uma maneira de resistência, o que 

mostra como homens brancos ao longo da história do processo de formação se 

apresentam como o ideal humano. 

E, nesse cenário, é importante relembrar em Gonzalez (2018) como se deu 

essa ideia de miscigenação, que foi por meio da exploração sexual das mulheres 

negras que eram escravizadas. As mulheres negras sempre enfrentaram diversas 

formas de violência e dificuldades. 

(...) até os nossos dias a prática, impunemente tolerada, de utilização das 
mulheres negras, especialmente as empregadas domésticas, como objetos 
sexuais, destinadas à iniciação sexual dos jovens patrões ou à diversão 
sexual dos mais velhos. As entidades de defesa dos direitos das 
empregadas domésticas vêm, há tempos, denunciando a persistência deste 
tipo de abuso de poder sobre as empregadas no espaço de trabalho 
doméstico. Este tipo de relação, de uso e abuso sexual das mulheres 
negras, deu origem a um dos grandes estereótipos que ainda estigmatizam 
as mulheres negras na sociedade brasileira, ou seja, o de mulheres 
sexualmente disponíveis (CARNEIRO, 2003, p. 12) 

 
É importantíssimo perceber como o trabalho doméstico está diretamente 

ligado a essas práticas que eram feitas na casa grande e ganham novas roupagens 

 

8 O sexismo, pela leitura de Lélia Gonzalez, é um fator estrutural da sociedade brasileira, pois é 
fundamental para a divisão de papéis sociais que naturalizam o lugar da mulher, em especial as 
negras, como um lugar de desumanização e reprodução social, que é vital ao capitalismo. 
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no período pós abolição até dias atuais. A mulher negra no âmbito do trabalho 

doméstico é lida como objeto. 

As mulheres negras trabalhadoras domésticas sempre enfrentaram diversos 

tipos de violência e abusos e continuam a enfrentar, na configuração contemporânea 

do capitalismo, visto que a ofensiva às classes trabalhadoras aumenta a exploração 

e as opressões. Essas opressões são formas de violência e que também dificultam a 

construção de possibilidades. 

Nesse sentido,   é   interessante   avaliar   como   essas   dificuldades   são 

importantes ao funcionamento da ordem capitalista a fim de manter a hegemonia 

burguesa, como se apresenta em: “Elas amedrontam de tal forma os seus inimigos e 

anularam, por enquanto, tão completamente as classes trabalhadoras e as massas 

populares, que chegaram a destruir o potencial revolucionário no coração dos 

adversários” (FERNANDES, 2011, p. 172). 

O autor aponta como as forças contrarrevolucionárias tiraram o potencial 

revolucionário da classe trabalhadora durante a ditadura militar, em um período da 

face autoritária da autocracia burguesa, como ele coloca. Essa movimentação não 

se restringe a essa época. 

A classe burguesa tem total interesse em anular e desencorajar as forças da 

classe trabalhadora e esse interesse tem se mostrado cada vez mais. Manter a 

alienação e esvaziar de qualquer conteúdo político os espaços da classe 

trabalhadora é fundamental para manter essa hegemonia. 

Nessa linha, é possível notar como os grandes ataques às universidades 

públicas, à educação pública, o desmonte da saúde pública e o incentivo às medidas 

de privatização coexistem a fim de garantir a lógica capitalista e enfraquecer a força 

da classe trabalhadora. 

Mas, não é momento de desanimar e perder a perspectiva revolucionária e 

sim reunir forças e construir possibilidades. E a periferia do capitalismo tem uma 

participação fundamental para gerar um sentimento que se oponha ao capitalismo. 

Quando se fala de sociedade de classes, fala-se também de uma história. 
Nada é eterno na sociedade de classes, nem mesmo o seu alicerce, o 
capitalismo. Passando-se do centro para a periferia, verifica-se com maior 

objetividade esse fato crucial. A autocracia burguesa surgiu primeiro na 
periferia: e é na periferia que já se podem traçar as linhas de seu desgaste 
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e, a médio prazo, o seu próximo desmoronamento (FERNANDES, 2011, 
p.173). 

 
Como Limoeiro (1995) aponta, na periferia do capitalismo há a necessidade 

da sobreapropiação e sobre-exploração. Com as péssimas condições de vida e as 

enormes desigualdades, os países capitalistas dependentes sofrem a exacerbação 

das opressões e a da barbárie do capitalismo em época de grandes retrocessos, 

perdas de direitos a duras penas conquistado, como o caso da Contrarreforma9 

Trabalhista brasileira em 2017. 

Ao mesmo tempo em que as condições de vida pioram, o sentimento de 

descontentamento com essa ordem também aumenta. É importante fortalecer a luta 

por uma nova ordem social e construir uma unidade de luta, que ainda encontra 

grandes dificuldades nas fragmentações das lutas, principalmente as de identidade. 

Fincar os pés em uma análise crítica e compreender a dinâmica do real 

diante de mais uma crise do capital é importante para entender as possibilidades 

existentes e os limites. 

Assumir a postura de compreender a totalidade é construir uma análise que 

vá além da ordem e entender que é possível criar e construir alternativas de 

superação e não naturalizar a barbárie. Apreender as categorias e analisar fora da 

lógica do capital é um passo importante para isso, como coloca Fernandes (2011) 

acerca do conceito de democracia, que se encontra em um limbo lançado pelas 

forças contrarrevolucionárias. 

Para isso, é essencial liberar a mente dos entraves de um totalitarismo de 
classe que proíbe qualquer proposição igualitária de que deve ser a 
revolução democrática, quando não se luta pelo capitalismo, mas contra ele, 
pelo imperialismo, mas contra ele (FERNANDES, 2011, p.174). 

 

Mesmo diante de um caos generalizado, diante de diversas formas de 

opressão é preciso assumir a bandeira da luta para que não dizimam o potencial 

criativo da classe trabalhadora. Em tempos de contrarrevolução, as formas de 

explorar se tornam mais densas e as trabalhadoras e os trabalhadores ficam com 

menos tempo para pensar. 

9 Assumir o período da contrarrevolução como um período com estratégias que impeçam a revolução, 
como visto em Fernandes (2011), entende-se por contrarreformas pois trata-se de impedir avanços e 

retroceder nos direitos trabalhistas. 
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Com a tecnologia, é mais fácil disseminar os ideais burgueses e estabelecer 

relações esvaziadas de conteúdo crítico e que pensem a realidade concreta, mas 

não se pode ceder espaço para que esvaziem os corações da vontade de construir a 

revolução. 

Ter a consciência de classe para si é indispensável para pautar e construir a 

luta pela emancipação política e humana. É necessário articular os movimentos, 

mas é primordial começar a agir frente aos grandes retrocessos vividos. Se a luta de 

classes é possível, que os passos comecem a ser dados. Não basta pensar contra 

essa ordem, é urgente que se lute contra ela (FERNANDES, 2011). 

O que se apresenta como extremamente urgente é acabar com o 
pensamento infantil de que se poderia ‘politizar as massas’ sem partir do 
ponto zero, com um espaço político igual a zero. Esse poder será um débil 
começo, mas é o começo de uma revolução democrática pela qual se 
poderá disputar o espaço político atualmente ocupado e monopolizado 
pelas forças de reação e contrarrevolução (FERNANDES, 2011, p. 176). 

 

É imprescindível unir forças para fortalecer a luta e lutar sem perder o 

verdadeiro horizonte da superação do capitalismo, acreditar na construção de 

espaços coletivos pela classe trabalhadora e entendê-la como o próprio instrumento 

capaz de realizar a revolução. O Brasil precisa resolver a questão nacional e a 

questão étnico-racial, é preciso existir esse enfrentamento para se transformar, 

como aponta Ianni (2005). 

Além de problemas muito importantes, relativos à contradição “trabalho e 
capital”, às relações de gênero e ao contraponto sociedade e natureza, 
cabe reconhecer que as questões regional e racial são fundamentais. Trata-
se de problemas que afetam as condições de integração entre sociedade 
civil e Estado. São problemas que a peculiar “revolução burguesa” no Brasil 
não resolveu nem encaminhou satisfatoriamente para a grande parte da 
população; problemas que não interessam às classes dominantes nem 
resolver, nem encaminhar, sempre os encobrindo ideologicamente ou 
reprimindo-os com as mais diversas e sofisticadas técnicas de violência 
(IANNI, 2005, p.7). 

 
É possível perceber como se faz importante entender toda essa dinâmica da 

questão nacional e da questão étnico-racial, a não descolar uma da outra, pois se 

encontram diretamente ligadas. Pois a resolução da questão étnico-racial é 

fundamental para eliminar a desigualdade racial, mas também para a transformação 

social. 
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Esse elemento é de suma importância para a construção de uma sociedade 

nacional articulada, viva e em movimento, como elucida Ianni (2005), em que o 

Estado e sociedade civil sejam articulados com participação efetiva das pessoas em 

todas as esferas sociais. 

Para isso, é muito importante entender o contexto histórico e a formação 

social do Brasil, onde a burguesia brasileira não tem interesse, pois pensar a 

historicidade do Brasil é pensar a escravidão, pensar as mulheres, as pessoas 

negras e indígenas como sujeitos históricos e isso é uma forte ameaça à burguesia. 

E pensar isso ameaça a hegemonia burguesa, pois como aponta Moura, 

“Porque situá-lo historicamente é vê-lo como agente coletivo dinâmico radical” 

(MOURA, 1981, p.125). Ou seja, a negação da escravidão como o fato histórico 

mais relevante da formação social brasileira é importante para manter os 

superprivilégios das classes dominantes no Brasil. 

“Se pensamos que o futuro pode ser o lugar da emancipação, da terra sem 

males ou do socialismo, cabe reconhecer que o negro contribui decisivamente para 

a invenção e a realização desse futuro, a região mais transparente” (IANNI, 2005, 

p.9). Visto a necessidade não só de resolver a questão nacional e a questão étnico-

racial, mas também de articular uma à outra, é possível perceber como resolver tais 

questões é mexer nos superprivilégios da burguesia e como isso oferece risco à 

sua hegemonia, por isso não só não tem interesse de resolver, como também frear 

qualquer movimento que se encaminhe para isso. 

Por isso, é tão real a criminalização dos movimentos sociais, de resistência 

com intenção de resolver essas questões e pautar possibilidades de ruptura. Mas, 

como afirma Ianni (2005), não há democracia possível e, muito menos socialismo 

possível, sem passar pela questão étnico-racial, a questão regional, a questão de 

gênero. Ou seja, assumir tais questões é uma necessidade de caráter urgente. 

Com essas diferenças e particularidades regionais do Brasil que as elites 

conseguem manipular e manter sua hegemonia, onde a classe trabalhadora fica 

totalmente esquecida. É preciso adensar esses debates e torná-los prioritários 

dentro da esquerda. 
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Um ponto que é de suma importância, é a compreensão de como Marx é 

crucial para entender a questão étnico-racial e a sociedade de classes, a considerar 

a questão regional e de gênero como articuladas ao combate à desigualdade racial. 

Não há porque ter medo da questão de raça e classe. É isso mesmo. Não 
há saída. Não é classe e gênero. Não é classe e idade. Não é classe 
dominante e subalterna. A classe não é uma categoria rígida, fechada, 
restrita à definição que certo partido fez, como se ela esgotasse todas as 
realidades. Classe é um complexo de significados (...) (IANNI, 2005, p.50). 

 

Nessa linha, é fundamental articular essas questões, a fim de resolvê-las. 

Mas, essa dificuldade é importante para a burguesia, para que não haja mudança na 

estrutura da sociedade, pois ameaça os superprivilégios de classe e aponta o 

protagonismo da classe trabalhadora e negra como agentes da transformação. 

É nesse sentido que é preciso entender não só a possibilidade, mas a 

necessidade de mudar o curso da história, que venha a concretizar uma sociedade 

que realmente pensa a liberdade em um sentido de emancipação não só política, 

mas também humana. 

Como aponta Moura (1994), o racismo serviu por muito tempo como 

justificativa para os privilégios das elites e se renovou como um forte instrumento de 

dominação. É uma arma feroz e mortal, que mantém a estrutura de poder das elites 

diante das classes oprimidas. Portanto, “Somente admitindo o papel social, 

ideológico e político do racismo poderemos compreender sua força permanente e 

seu significado polimórfico e ambivalente” (MOURA, 1994, p.1). 

Entender essa força permanente é crucial para pensar como o racismo 

serve de instrumento para a dominação de classes porque a classe trabalhadora, 

mesmo com uma configuração heterogênea, abarca a maioria das pessoas negras . 

Nesse sentido, o racismo estrutural aprisiona a não resolução da questão nacional. 

É daqui que se parte a necessidade de perceber como não se trata apenas 

de uma desigualdade étnica-racial, porque possui raízes econômicas, ideológicas e 

políticas. A tática de dominação é muito mais profunda, pois atinge esse ponto de 

ideologia, que vem a construir uma falsa consciência. 

É como aponta Moura (1994), quando diz que o racismo é um multiplicador 

ideológico, que vem a ser uma enorme válvula para garantir a expansão da 
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dominação, que sempre vêm a justificar os crimes cometidos e as violências 

praticadas. 

O racismo presente como argumento científico foi uma realidade no Brasil, 

com teóricos que apresentavam estudos no que tange à categoria biológica a fim de 

criar uma justificativa para o racismo, como se a desigualdade racial fosse algo 

natural, como se os/as negros/as fossem naturalmente bárbaros/as e os/as 

brancos/as fossem naturalmente humanizados/as. 

É possível, então, chegar à dedução de que o racismo é um dos galhos 

ideológicos do capitalismo, como aponta Moura (1994). É perverso e constante, pois 

adentra todo o imaginário social, além das práticas e diversas formas de violência. 

Ele se apresenta como uma ideologia de dominação do imperialismo em escala 

mundial e de dominação de classes em cada país particular. 

Criaram estudos sobre os crânios, sobre as questões biológicas para darem 

justificativa ao crime e assim colonizar não somente o espaço físico, mas os corpos 

que existiam, as formas de vivências dos povos originários, a cultura, seus rituais, 

sua fé e sua vida. 

Essa ideia naturaliza a existência de povos que possam ser dominados e 

outros que são dominadores, como visto no Brasil, com o discurso da catequização 

dos povos indígenas, pois no discurso dos colonizadores, eles eram povos sem rei, 

sem lei e sem fé. 

Nesse sentido, tudo sempre foi pensado, entendido e vivido a partir do 

homem branco. O referencial é esse, de uma visão eurocêntrica, branca e 

heteronormativa do mundo, em todas as esferas. A história contada do Brasil data 

de 1500 e com o olhar do colonizador. 

Com a passagem do colonialismo para o imperialismo (neocolonialismo), o 
racismo é remanejado em sua função instrumental. As metrópoles passam a 
ver as áreas coloniais como habitadas por povos indolentes, incuravelmente 
incapazes de criar uma poupança interna que os levassem ao nível dos 
países brancos, que tinham estes predicados e se desenvolveram, ao 
contrário do mundo não branco, por esta razão, permanece 
subdesenvolvido (MOURA, 1994, p.5). 

 

Com isso, é possível perceber como esse ideal permanece no capitalismo, 

ao entender que o pensamento colonial não se rompe, mas ganha uma nova face. 
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Os países colonizados, como o Brasil, se apresentam no capitalismo como países 

dependentes de outros, os de capitalismo central. Conectada à questão nacional 

não resolvida junto à questão étnico-racial também não solucionada, percebe-se 

como essa linha de dominação foi construída e não se rompeu, a se ver como a 

própria burguesia nacional nunca foi revolucionária e depende das de capitalismo 

central. 

O Brasil, como um país de capitalismo dependente, carrega em sua 

construção histórica uma herança que dificulta até mesmo a criação de 

possibilidades pela classe trabalhadora, que não tem seus direitos garantidos e as 

elites possuem seus super privilégios. 

 
1.3 - O RACISMO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA 

 
 

Para pensar o Estado é importante pensar como ele se apresenta; se insere 

na sociedade capitalista. Dito isso, é fundamental entender também as 

particularidades de cada processo de formação, seja nos países de capitalismo 

central ou dependente, como é o caso do Brasil. 

Um país que, notoriamente, se caracteriza por uma formação social com 

marcos severos da escravidão, da desigualdade racial, de capitalismo dependente10 

e do racismo estrutural11, como aponta Almeida (2019). 

Nesse sentido, é fundamental relacionar o racismo com a formação social 

brasileira, com o Estado, com a política, com a economia, ou seja, com toda ordem 

social. Porque o racismo atravessa a vida de uma forma ampla e radical. 

É possível perceber como a desigualdade racial atravessa a sociedade 

brasileira, seja no âmbito individual, institucional ou estrutural. Almeida (2019) 

observa que o racismo é um processo histórico, mas também político. 

 
 

10 Em “Sociedade de classes e subdesenvolvimento”, Fernandes (2008) insere a dependência como 
uma leitura que repensa a questão do desenvolvimento e subdesenvolvimento; O capitalismo 
dependente é aquele que depende dos países de capitalismo central, que antes eram entendidos 
como países desenvolvidos. 
11 Almeida (2019) aponta como o racismo faz parte da estrutura social; é fundamental para estruturar 
o sistema capitalista. É fundante e não complementar. 
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Como processo político: “Como processo sistêmico de discriminação que 

influencia a organização da sociedade, depende de poder político; caso contrário 

seria inviável a discriminação sistemática de grupos sociais inteiros” (ALMEIDA, 

2019, p. 52-53). 

Esse processo é observado em várias instâncias, não só a política. A própria 

contradição capital x trabalho apresenta uma dinâmica de desigualdade estrutural, 

que é intrínseca ao modo de produção capitalista, que pressupõe opressões e 

desigualdade, como avalia Marx (1989). 

Entender que a desigualdade e o racismo são pilares cruciais para a 

manutenção do sistema capitalista e da hegemonia burguesa é de extrema 

importância para a compreensão do racismo estrutural como componente fundante e 

não como fator complementar (NASCIMENTO, 2016). 

A classe trabalhadora, estruturalmente oprimida, tem cor na sociedade 

brasileira. É possível perceber como os negros ainda ganham menos que os 

brancos dentro do mercado de trabalho. Se for inserido o quesito gênero, as 

mulheres negras são as que ganham os menores salários e ocupam os cargos de 

menor poder. 

Há uma disparidade entre o salário dos homens brancos e homens negros e 

há uma diferença enorme entre o salário das mulheres negras e dos homens 

brancos (RIBEIRO, 2017). 

Segundo a OIT12 (2016) as/os trabalhadoras/es migrantes e os povos 

indígenas são particularmente vulneráveis ao trabalho forçado e mais de 40 milhões 

de pessoas foram vítimas da escravidão moderna em 2016, sendo que 71% eram 

mulheres e meninas. 

Com esses dados, é possível perceber como o racismo está presente no 

mundo do trabalho e na questão do trabalho em condições análogas à escravidão, já 

que pessoas indígenas e imigrantes são apontadas como um público vulnerável a 

ele. 

 
 
 

 
12 Organização Internacional do Trabalho. 
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Nesse sentido, negros, mulheres e indígenas continuam a serem alvos da 

desigualdade social, racial e de gênero. Nascimento (2016) coloca a perpetuação do 

sistema racista, mesmo que se rompa o colonialismo, com a abolição da escravidão. 

Essa perpetuação atravessa o trabalho forçado, as condições de trabalho e 

também as especificidades do trabalho em tempos de contrarrevolução e 

neoliberalismo (FERNANDES, 2011). 

Com a “flexibilização”13 do trabalho e o volume crescente do chamado 

trabalho informal, as relações formais do trabalho têm tendência a reduzir, o que 

pode vir a ser a forma específica do setor informal no capitalismo mundial 

(OLIVEIRA, 1998). 

O fato de que conviva com a extensão do assalariamento uma enorme 
parcela do que a literatura chama “setor informal”, não nega o caráter 
capitalista: ao contrário, o “setor informal” é uma “forma” específica das 
próprias contradições da acumulação de capital, particularmente da 
simultânea e contraditória concentração de renda e liquidação das formas 
arcaicas de emprego, renda e acesso ao consumo de mercadorias 
(OLIVEIRA, 1998, p. 198). 

 
A contrarreforma do Estado reafirma a natureza da perversidade sistêmica 

do capitalismo, pois potencializa o Estado como reprodutor das opressões, como 

fator primordial para atender às demandas da burguesia e manter a hegemonia do 

capital. 

A dominação de classe e divisão social do trabalho se ampliou e 

desencadeou em uma formação de uma burguesia nacional. Mas, não somente, 

pois também há a formação de uma classe trabalhadora nacional, como coloca 

Oliveira (1998). 

Diante das mudanças no mundo do trabalho, nota-se uma crescente 

precarização da vida em suas condições objetivas e subjetivas. Há cada vez mais o 

sucateamento da saúde pública, da educação pública, do desmonte das instituições 

públicas, em geral. 

Antunes, na introdução do livro de Mészáros (2009), observa como o autor 

já apontava e descortinava em 1960 a crise do capitalismo; mostrava que não se 

 
 

13 Em Oliveira (1998), o autor aponta a “flexibilização” como um dos marcos do neoliberalismo; 
Flexibilização essa que traz consigo a crescente do trabalho informal. 
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tratava apenas de uma crise econômica, mas sim do que ele chamou de uma nova 

fase do capital, uma fase de crise estrutural do capitalismo global. 

É fundamental perceber que tais contradições são inerentes ao sistema 

capitalista, a fim de olhar para a totalidade da sociedade e não somente para um 

único aspecto, como o fator econômico. A crise estrutural apresentada já demarcava 

que afetaria drasticamente toda estrutura social, principalmente as dos países de 

capitalismo dependente. 

Essas repercussões no mundo do trabalho são globais e já apresentam 

enormes danos para a classe trabalhadora, como altos índices de desemprego, 

informalidade e sucateamento das condições de vida, que são ainda mais 

intensificadas para os/as negros/as, mulheres e indígenas. 

Para a compreensão e análise da totalidade da crise estrutural do sistema 

capitalista mundial, é fundamental saber da relevância de Marx, como aponta 

Mészáros (2009) e Lukács (2010). Eles apontam como primordial a análise marxiana 

para entender o cerne da sociedade capitalista. 

Marx (1989) aponta para as contradições e desigualdades sistêmicas do 

capitalismo. O que mostra como fundamental a perspectiva de uma ruptura radical 

com qualquer forma de opressão e barbárie, que só é possível em outra forma de 

sociabilidade, que não essa do capital. 

É preciso pensar, então, para além da aparência das coisas, é necessário 

superar a imediaticidade e compreender a totalidade, como diz Kosik (1986). Para 

isso, o método em Marx é imprescindível, pois é na análise crítica do real que se 

pode entender o todo. 

Pensar a perspectiva de ruptura é pensar para além do capitalismo, é 

compreender a importância do aspecto revolucionário na história e olhar como uma 

possibilidade real. Entender as particularidades de cada processo de formação e as 

condições objetivas existentes auxilia na construção de estratégias. 

O objetivo estratégico real de toda transformação socialista é, e continua 
sendo, a radical transcendência do próprio capital, em sua complexidade 
global e na totalidade de suas configurações históricas dadas e potenciais e 
não meramente, dessa ou daquela forma particular de capitalismo mais ou 
menos desenvolvida (subdesenvolvida) (MÉSZÁROS, 2009, p.78). 
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Se o problema é estrutural, é necessário, pois, que ocorra uma mudança 

estrutural. É preciso romper com as condições atuais e com a lógica da reificação14, 

da coisificação, onde o ter se sobrepõe ao ser. Nesse sentido, é possível 

compreender que a luta é por outra ordem social. 

A luta é por uma sociedade sem opressões, como aponta Davis (2013) ao 

afirmar que a luta precisa ser antirracista15 e anticapitalista16. Para romper com o 

capitalismo é necessário romper com toda a estrutura racista que perpassa a ordem 

social. 

A história do racismo moderno se entrelaça com a história das crises 
estruturais do capitalismo. A necessidade de alteração dos parâmetros de 
intervenção estatal a fim de retomar a estabilidade como o funcionamento 
regular do processo de valorização capitalista – sempre resultou em formas 
renovadas de violências e estratégias de subjugação da população negra 
(ALMEIDA, 2019, p. 201). 

 
É preciso pensar que, como elucida Fernandes (2019), o colonialismo está 

condenado, como também aponta Fanon (1979), mas a parte da periferia que foi 

colonizada adentra no mundo do capitalismo monopolista, ela não é, de fato, 

superada. 

A América Latina, o que inclui o Brasil, apresenta-se como um terreno ideal, 

pois houve e ainda há uma repressão imensa à Revolução anticolonial, como 

Fernandes escreve: 

De um lado, porque aí a revolução anticolonial foi amplamente reprimida e 
controlada por interesses conservadores particularistas: a Independência, a 
emergência do Estado nacional e a eclosão do mercado capitalista moderno 
não destroem as estruturas econômicas, sociais e de poder de origens 
coloniais, mas se adaptam a elas (FERNANDES, 2019, p.92). 

 

Nessa linha, é possível observar como o capitalismo dependente das 

periferias conta com a não resolução das questões referentes ao colonialismo, que 

trata da questão étnico-racial e também da não resolução da questão nacional. 

 
 

14 Marx (Ed.2013) aponta em “O capital”, como um fenômeno em que as coisas ganham mais 
importância e valor do que as relações humanas, que são coisificadas, ou seja, transformadas em 
coisas. 
15 Davis (2013) coloca que não basta não ser racista, mas sim antirracista; ou seja, é preciso assumir 
a luta contra o racismo. 
16 Davis (2013) também afirma que é preciso assumir a luta contra o capitalismo. É a luta 
anticapitalista. 
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Esses fatores são fundamentais para essa perpetuação de estruturas e de 

adaptações a elas, que são importantes para manter a hegemonia da burguesia 

nacional, que nunca se propôs a ser revolucionária. É possível perceber dentro da 

dinâmica do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo, esse dinamismo 

do arcaico e do moderno, a modernização do arcaico e a arcaização do moderno, 

como visto. 

É preciso pensar, como avalia Fernandes (2019), que o capitalismo em 

tempos de contrarrevolução nunca foi tão forte em sua dominação, nunca a 

dominação burguesa e do Estado foram tão autoritários e flexíveis ao mesmo tempo, 

o que mostra a grande manha da perversidade capitalista. 

Com a ilusão disseminada de que a “flexibilização” traz novas possibilidades 

para a classe trabalhadora, o controle do trabalho cresce, as formas de exploração e 

as condições precárias são cada vez maiores e mais intensificadas. 

A crescente intervenção do Estado dentro da ótica capitalista, então, não se 

constitui como algo positivo para a classe trabalhadora porque essa intervenção tem 

por objetivo manter, senão aumentar, os lucros do capitalismo e não para atender o 

interesse das classes dominadas. 

Como Fernandes (2019) ainda aponta, em sua fase de declínio, o 

capitalismo aumenta suas contradições sistêmicas. Ele intensifica a contradição 

entre a produção socializada e a propriedade privada. 

Além de ser um “Estado de classe” e “Estado burguês”, o Estado capitalista 
na periferia contém um elemento político próprio: ele associa (sem 
conseguir eliminar ou amortecer as contradições existentes) o 
“imperialismo”, as “multinacionais” e a “burguesia nacional”, convertendo-se 
no pilar, no mediador e até no artífice dos elos estruturais e dinâmicos da 
periferia do capital com o centro (FERNANDES, 2019, p.85). 

 
O capitalismo dependente aponta como a dinâmica de dependência em 

relação aos países de capitalismo central é de Co dependência, afinal os países 

centrais também dependem das periferias do capitalismo para garantir a hegemonia 

capitalista. 

O Estado capitalista da periferia, como no Brasil, atende aos interesses de 

uma burguesia que não somente não é e nunca foi revolucionária, como articula 
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entraves de reformas democrático-burguesas, já que a dinâmica de exploração da 

classe trabalhadora é intensificada. 

É de interesse e necessidade da burguesia nacional frear qualquer avanço e 

conquista de direitos, ainda que dentro da ótica burguesa, da classe trabalhadora 

porque precisa manter seus superprivilégios e extrair qualquer potencial 

revolucionário das classes dominadas. 

Nessa linha, é possível perceber como a intensificação das jornadas de 

trabalho, as retiradas de direitos mínimos conquistados por parte da classe 

trabalhadora são cruciais para que não haja espaço de articular movimentos de 

emancipação. 

Como Fernandes (2019) aponta que esse movimento não é exclusivo dos 

países capitalistas dependentes, a contrarrevolução está presente no mundo, pois 

frear movimentos que pensem e construam alternativas para emancipar a classe 

trabalhadora ameaçam a sociedade de classes. 

As contrarreformas são exemplos de movimentos de contrarrevolução, pois 

são retrocessos que não beneficiam os dominados e dão mais poder aos 

dominadores, por isso é importante entender como o fenômeno de contrarrevolução 

está ligado intimamente ao freio da construção da luta de classes. É o mitigador de 

potencialidades que sejam e pensem para além do capital, para além dessa forma 

de sociedade. É um grande entrave à própria revolução. 
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CAPÍTULO II - O ESTADO COMO PERPETUADOR DO RACISMO ESTRUTURAL 

NA NÃO REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO DOMÉSTICO 

 
Esse capítulo tem por objetivo versar sobre como o racismo estrutural é 

perpetuado por meio do racismo institucional do Estado e também pela negação dos 

direitos sociais do trabalho às trabalhadoras domésticas, bem como direitos 

fundamentais, mesmo que esses direitos ainda estejam vinculados a uma lógica 

burguesa, inseridos dentro do modo de produção capitalista. 

 
2.1 - RACISMO COMO DETERMINANTE ESTRUTURAL 

 
 

É possível perceber como o Estado tem um papel fundamental na 

reprodução de estruturas de poder e, por muitas vezes, de opressão. O Estado é 

necessário para garantir a proteção da propriedade privada, tão cara e importante 

para a sobrevivência do capitalismo. 

O Estado, então, se utiliza de mecanismos de coerção, de violência e de 

poder para garantir os interesses burgueses. Nessa perspectiva, a atuação do 

Estado não garante interesses da classe trabalhadora, apenas inibe seu potencial 

revolucionário com medidas que atentam às mínimas exigências das/os 

trabalhadoras/es, como as políticas públicas. 

Para pensar em políticas públicas no Brasil, não há como não sinalizar a 

presença majoritária das mulheres como beneficiárias de programas sociais, e por 

muitas vezes mulheres negras e que se caracterizam como provedoras de suas 

famílias. 

O Estado, além de garantir a manutenção dessa ordem, é consequência da 

ordem, como afirma Almeida (2019). Em lugares em que “o Estado não chega”, por 

exemplo, não deixa de ser uma forma do Estado se apresentar, como é o caso de 

lugares mais pauperizados. 

Estudar os diferentes conflitos é importante e auxilia na conexão com a 

totalidade, pois aponta diversas contradições e desigualdades, sejam sexuais, de 

etnia, de classe, de gênero e etc. 
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Entender as identidades e as formas de luta atuais se apresenta como 

primordial, mas é preciso que não se perca o aspecto de ruptura com a sociedade 

capitalista. Como menciona Mattos (2019), é preciso que a esquerda entenda a 

importância de estudar a questão étnico-racial e de gênero, mas que nunca perca o 

horizonte de superação do capital. 

Em seu livro “Mulher, raça e classe”, Davis (2013) aponta como as questões 

relativas a gênero, raça e classe são correlacionadas e coexistem. Não há como 

pensar uma sem pensar a outra, pois como a realidade é dinâmica, esses fatores se 

cruzam. 

Com isso, é possível evitar uma análise simplista de como o Estado atua 

nas dimensões objetivas e subjetivas das pessoas na sociedade. É preciso entender 

as particularidades para analisar a totalidade, e não descolar uma da outra. 

Novamente, a importância dos clássicos. O método em Marx é fundamental 

para realizar o processo de olhar para o concreto, abstrair e preencher de 

determinações para voltar ao concreto e entendê-lo de forma total, como o próprio 

concreto pensado17, como coloca (Kosik, 1976). 

Com isso, é possível olhar para a realidade social de forma ampla e 

perceber as particularidades e especificidades da formação social, por exemplo. 

Dentro de países de capitalismo dependente, o Estado atua de forma diferenciada, 

que vai além das fissuras de um Estado de classes. 

Nos países de capitalismo dependente, o Estado tem duas características 

fundamentais: primeiro, a condição da dependência das formações sociais e o 

segundo se refere à modalidade exploração nesses países, que é a 

superexploração18, que determina a relação entre as classes sociais19, como coloca 

Osório (2014). 

 
 
 
 

17 Kosik (1976) aponta como concreto pensado o resultado de olhar a realidade, abstraí-la, 
preenchê-la com as determinações históricas, objetivas e retornar ao concreto. 
18 Fernandes (1975) utiliza o termo “sobreapropriação” e “sobreexpropriação” para designar às 
especificidades do capitalismo dependente que para sobreviver necessita não somente se apropriar e 
expropriar. 
19 “Por fim, existem autores que o aplicam com o máximo de especificidade histórica para designar o 
arranjo societário inerente ao sistema de produção capitalista. (FERNANDES, Parte II, 1975). 
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É muito importante pensar a heterogeneidade das classes trabalhadoras 

brasileiras e como elas se constituem, pois existem diversos determinantes dentro 

dessa análise e não é possível entendê-la se olhá-la como uma classe homogênea. 

Mattos (2009) aponta que o processo de resistência das classes 

trabalhadoras brasileira se dá de diversas formas e inclusive se construiu também 

em períodos em que a escravidão ainda era legalizada, como a greve das padarias 

cariocas no ano de 1876. É importante a compreensão de que o processo de luta da 

classe trabalhadora sempre esteve presente na história. 

Trabalhadores/as escravizados/as também construíram essa greve, o que 

aponta como a resistência e a luta das mulheres negras e homens negros também 

constrói a luta da classe trabalhadora e mostra como essa heterogeneidade sempre 

se fez presente. 

(...) os valores, discursos e referências culturais que articulam tal 
consciência, entretanto, não surgem do nada. Desenvolvem-se a partir da 
experiência da exploração e das lutas de classes anteriores. Ou seja, numa 
sociedade como a brasileira, marcada por quatro séculos de escravidão, 
não seria possível pensar o surgimento de uma classe trabalhadora 
assalariada sem levar em conta as lutas de classes – e os valores e 
referências – que se desenrolaram entre os trabalhadores escravizados e 
seus senhores, particularmente no período final da vigência da escravidão 
(...) (MATTOS, 2009, p.16). 

 

Trabalhadores escravizados e livres compartilharam suas vivências de 

trabalho e luta, o que mostra assim como a mobilização, mesmo que os 

trabalhadores escravizados não pudessem se associar coletivamente, faziam de 

maneira clandestina. É importante mostrar a construção coletiva gradual da classe 

trabalhadora brasileira (MATTOS, 2009). 

A greve de 1858 dos tipográficos de três jornais é mostrada como a pioneira 

nesse processo de luta histórica, greve essa que almejava uma melhor 

remuneração, um aumento de salários. Importante se atentar ao ano em que ainda 

tinha a escravidão moderna em vigência. 

Já na República Velha (1889-1930), no período pós abolição, essa 

mobilização ganha ainda mais força, mas esbarravam na questão da centralidade do 

trabalho, pois para trabalhadoras e trabalhadores que foram escravizados, não há 

espaço para a valorização deste, então as classes dominantes não tinham como se 
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apoiar nessa tradição, então o trabalho era como uma ordem, pois os que não o 

fizessem, poderiam ser presos (MATTOS, 2009). 

As classes dominantes incutiam a ideia de que o “trabalho livre” era ideal, 

era algo que engrandecia a humanidade e que para as pessoas que foram 

escravizadas esse trabalho era como um verdadeiro presente e que por isso 

deveriam se submeter a qualquer condição. 

Os processos de resistência nunca se findaram e já na década de 1920 é 

possível perceber o volume crescente da luta das classes trabalhadoras, que muitas 

pessoas atuavam nas fábricas e eram afetadas pelas jornadas exaustivas e as 

péssimas condições de trabalho e também péssimos salários, o que provocava 

acidentes, doenças e etc... 

Importante pensar o contexto brasileiro nos núcleos industriais e o 

desenvolvimento de uma influência anarco-sindicalista, bem como a socialista 

posteriormente a comunista. Em 1922, o PCB (Partido Comunista Brasileiro) foi 

criado inspirado na Revolução Russa (ANTUNES, 2011). 

Nos anos de 1930, é importante destacar o primeiro governo de Vargas 

(1930-1945), que apresentava a tentativa de conciliação de classe. É importante 

entender que não há diálogo no que tange a uma verdadeira emancipação entre as 

classes dominantes e as classes trabalhadoras, mas em um governo populista, 

Vargas trouxe essa perspectiva de conciliação. Mas, há de se destacar a conquista 

das classes trabalhadoras no âmbito formal com a consolidação das leis 

trabalhistas, em 1943. 

A luta das classes trabalhadoras esteve presente em diversos períodos 

históricos do processo de formação brasileira, inclusive durante o golpe de 1964 e 

durante toda sua vigência e permaneceu no fim dela, no processo de 

redemocratização do Brasil, após 1985 (MATTOS, 2009). 

Nos anos 1990 e 2000, há de se falar sobre o protagonismo dos movimentos 

sociais dos/as camponeses/as e dos/as indígenas, que são até hoje símbolo de 

resistência e luta na tentativa de frear os avanços neoliberais e do modo de vida 

capitalista, que pressupõe barbárie e opressão. O MST (Movimento dos 
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Trabalhadores Rurais Sem Terra) é um exemplo de ressurgimento das lutas dos 

camponeses, dos povos indígenas e dos trabalhadores rurais (ANTUNES, 2011). 

Os avanços do neoliberalismo no Brasil, país de capitalismo dependente, 

afetam fortemente a construção dessas lutas e freiam as possibilidades de pensar a 

emancipação. É preciso, porém, pensar tais possibilidades como realidade, é 

preciso resgatar a perspectiva na totalidade em Marx, é preciso pensar o socialismo 

e entendê-lo como uma real possibilidade, de uma nova vida. 

A invenção societal de uma nova vida, autêntica e dotada de sentido, 
recoloca, no início do século XXI, a necessidade de construção de um novo 
sistema de metabolismo social, de um novo modo de vida fundado na 
atividade autodeterminada, fora das regras e dos constrangimentos do 
mercado, do dinheiro e do capital. Uma forma de organização social 
baseada no tempo disponível para a produção de bens socialmente úteis e 
em valores socialmente necessários contraria, portanto, à produção 
heterodeterminada, que é baseada no tempo excedente para a produção 
exclusiva de valores de troca para o mercado e para a reprodução do 
capital (ANTUNES, 2011, p.57). 

 

Há de se notar que as formas de luta e mobilização ganham novos formatos 

e contam com diversas maneiras, como os sindicatos, os coletivos. Os processos de 

resistência mais atuais são atravessados pelas plataformas digitais, que por vezes 

esvaziam a construção política e servem de válvula para a manutenção do 

capitalismo (ANTUNES, 2018). 

As formas de precarização da vida da classe trabalhadora são reatualizadas 

e ganham novos elementos de apoio como a isenção total de qualquer 

responsabilidade e a inexistência de vínculos empregatícios, por exemplo. 

As políticas públicas existentes nesse contexto são deficitárias, como 

acontece no Brasil, país que não vivenciou em sua história, um Estado de “bem-

estar social”. Há um processo de retirada de direitos na sociedade brasileira, direitos 

esses conquistados pela classe trabalhadora a partir de luta e resistência. 

O Estado nas periferias do capitalismo, então, opera de forma interventiva 

forte porque precisa garantir a hegemonia burguesa diante da debilidade existente 

nos países de capitalismo dependente. Somado à sobre apropriação e à sobre 

expropriação, culmina em grandes índices de desemprego ou empregos com 

condições precárias. 
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Com isso, o Estado se torna uma espécie de “Deus” porque é o que 

concede auxílios e benefícios, mas não como garantia de direitos dos/as 

trabalhadores/as, como aponta Osório (2014). É nesse âmbito que as lideranças 

populistas e carismáticas ganham grande espaço, pois a população precisa de uma 

figura que represente a “salvação”. 

Isso acontece pelo alto índice de precarização da vida da classe 

trabalhadora em todos os âmbitos, na qual parece não ser possível enxergar um 

horizonte que não esse do capitalismo, que não esse onde tudo se torna mercadoria 

e a propriedade privada vale mais que as relações humanas. 

Em um mundo social com enormes carências sociais e em que o aparato de 
Estado tendencialmente se constitui como uma grande instituição que 
reparte doações, benefícios e concede auxílios – não como direito dos 
cidadãos, mas como dádiva daqueles que mandam -, o aparato de Estado e 
suas autoridades são vistos como se estivessem acima da sociedade, como 
encarnação de um poder que, por dádivas e auxílios, permitiria mitigar o 
despotismo cotidiano do capital, depositando esperanças em uma entidade 
protetora (OSÓRIO, 2014, p. 210). 

 
Diante de uma realidade severa de ausência de direitos, a classe 

trabalhadora acaba por atribuir esse “poder de salvação” ao Estado. Nessa 

armadilha, a onda de conformismo ou ausência de força para a construção de uma 

unidade da classe trabalhadora esvazia diversos espaços políticos e intelectuais. 

A alienação20 por via da dominação aponta como a classe trabalhadora 

exaure suas forças no trabalho, que dentro da lógica do capital, se caracteriza como 

fator que explora, aliena e produz mais-valia21 e não como fator de dignificação do 

homem. 

A classe trabalhadora explorada é heterogênea, então é possível perceber 

como as especificidades também existem dentro de uma mesma classe, que é 

explorada. Essa exploração afeta de forma diferente determinados grupos sociais, 

como acontece com as mulheres negras. 

O racismo se apresenta não só em sua expressão individual e estrutural, 

mas também em sua forma institucional, como apresenta Almeida (2019), que 

 

20 “Pela primeira vez, a alienação era vista enquanto processo da vida econômica. O processo por 
meio do qual a essência humana dos operários se objetivava nos produtos do seu trabalho e se 
contrapunha a eles por serem produtos alienados e convertidos em capital” (MARX, 2013, p.27). 
21 Em síntese, é o lucro obtido por meio da exploração dos trabalhadores, segundo Marx (2013). 
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coloca como o Estado pode potencializar e materializar o racismo e as 

desigualdades. 

A forma como o Estado realiza isso depende da formação social de cada 

país. O Brasil como país de origem escravocrata traz consigo raízes profundas de 

um racismo estrutural, mas não só. É também estruturante (ALMEIDA, 2019). 

Um país que teve a estratégia de embranquecimento22 como proposta de 

Estado e teses de branqueamento no século XX aponta como se construiu o 

processo de naturalizar o racismo ou simplesmente descartar o racismo como fator 

fundante da sociedade brasileira, como se no Brasil tivesse ocorrido essa 

superação. 

Mas, a negação do racismo apresenta, contraditoriamente, a própria 

manifestação dele, pois mostra como o mito da democracia racial23 adentrou não 

somente os discursos, mas o imaginário social da sociedade brasileira. É possível 

observar como essa proposta racista de Estado também se apresentava na 

literatura. 

Como nos asseguram os etnógrafos, e como pode ser confirmada à 
primeira vista, a mistura de raças é facilitada pela prevalência do elemento 
superior. Por isso mesmo, mais cedo ou mais tarde, ela vai eliminar a raça 
negra daqui. É óbvio que isso já começa a ocorrer (NASCIMENTO, 2016, 
p.84). 

 

Diante das diversas formas como o racismo pode se apresentar com o 

aparato do Estado, é importante reconhecer a existência do racismo institucional, 

que reproduz e reforça a desigualdade racial dentro de órgãos, entidades e 

instituições. 

É nessa perspectiva que Nascimento (2016) coloca a existência de táticas 

de genocídio24 da população negra no Brasil. Essas estratégias não se romperam 

com o avançar dos anos e dos séculos, mas sim ganharam novas formas de se 

manifestarem e se reproduzirem. 

 
 

22 Tentativa de tornar a população brasileira mais branca. Um dos traços do racismo estrutural, como 

aponta Nascimento (2016). 
23 Segundo Nascimento (2016), o autor apresenta como “mito da democracia racial” a ideia de que no 
Brasil há uma igualdade racial. 
24 Ainda em Nascimento (2016) Genocídio da população negra como a forma de dizimar, exterminar a 
população negra. 
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Com esses dados, entende-se como o Estado pode, de fato, ser um Estado 

racista e também patriarcal25e machista26 e consequentemente violento, mesmo que 

seja um processo de violência simbólica. 

As mulheres negras, que no Brasil, se caracterizam como maioria pobre, são 

alvos do sistema racista, mas também encaram os rebatimentos da opressão de 

gênero e de classe. Nesse ponto, é possível perceber como essas mulheres sofrem 

com múltiplas opressões. 

A América Latina é a região com maior índice de desigualdade nas 

dependências do capitalismo, nos países de capitalismo dependente, como aponta 

Osório (2014). As desigualdades, então, se apresentam de forma mais intensificada. 

Em tempos de neoliberalismo, essas desigualdades ganham novas formas de 

expressão e novas dimensões, como no mundo do trabalho, com as mudanças nas 

leis trabalhistas, com a contrarreforma trabalhista, que intensifica ainda mais o nível 

de exploração da classe trabalhadora. 

É importante descortinar a ideia do discurso ideológico de que no 

neoliberalismo o Estado deixa de intervir ou diminuir sua intervenção, mas sim 

ganha novas roupagens, se redefine para garantir os interesses sociais que 

prevalecem no Estado (OSÓRIO, 2014). 

 
2.2 – O ESTADO NOS PAÍSES DE CAPITALISMO DEPENDENTE E A QUESTÃO 

ÉTNICO-RACIAL 

 
O Estado, nos países de capitalismo dependente, age de forma autocrática, 

como aponta Fernandes (2011), que aponta isso como traço do que ele denomina 

de capitalismo selvagem. É um Estado que atende aos interesses burgueses e 

auxilia na manutenção do sistema vigente. 

 
 
 

25 Segundo Silveira (2012), o patriarcado diz respeito a uma ordem de dominação e poder, onde 
homens são socialmente superiores às mulheres, o que aponta um fator desigual e que incide na 

totalidade da vida das mulheres. 
26 Para Scott (1990) gênero é uma das bases das construções sociais que diferem entre os sexos, 
onde um exerce poder sobre o outro. O machismo é sobre a relação de poder do homem sobre a 

mulher. 
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Quando a ideologia não for suficiente para atender a esses interesses, a 

violência física é justificada em nome da ordem e da garantia do direito à 

propriedade privada, como coloca Almeida (2019). O Estado, então, legitima a 

própria violência. 

O racismo é também uma forma de violência, pois atua em toda esfera 

social. Desorienta e atravessa a subjetividade humana e não somente os aspectos 

objetivos da vida social. Atravessa a saúde mental de quem sofre com ele. 

É nesse sentido que é possível entender que as/os negras/os, as/os 

indígenas são atravessadas pelo racismo, independentemente de sua consciência 

racial. É então fundamental pensar o capitalismo em conjunto com o racismo, pois 

não há como falar da barbárie da sociedade capitalista sem falar da desigualdade 

racial. 

Essas desigualdades são absorvidas e reproduzidas socialmente, o que 

facilita o controle e a dominação da burguesia, que hoje se esforça para aliar à sua 

dominação, um grau de consenso por parte dos dominados (COUTINHO, 2014). 

A burguesia precisa que a classe trabalhadora tenha, minimamente, um grau 

de consenso para que sua dominação não seja contestada ou para que a classe 

trabalhadora não se rebele ou conteste. É com a ajuda dessa estratégia que a 

burguesia consegue esvaziar, por muitas vezes, o potencial de luta e revolução dos 

trabalhadores. 

As políticas públicas são um exemplo de como esse consenso funciona, pois 

criam uma ideia de que os direitos da classe trabalhadora são atendidos, mas na 

sociedade capitalista, esses direitos são direitos burgueses. 

O direito é um alicerce fundamental para a sociedade capitalista, pois auxilia 

na perpetuação da dominação e na lógica do capital. O direito, então, é importante 

para atender aos interesses da classe dominante e manter a classe trabalhadora 

apassivada. 

Mas, é fundamental entender a classe trabalhadora como uma classe de 

muita luta e resistência, pois os avanços no que tange os direitos dos trabalhadores, 

mesmo que ainda sejam direitos burgueses, foram conquistados com muita luta, 

uma luta que representa a disputa pela mais-valia socialmente produzida. 
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Não é à toa que a classe trabalhadora é pensada como a capaz de construir 

a revolução para romper com a sociedade capitalista. Mesmo diante dos freios ao 

potencial revolucionário imposto pela burguesia, a classe trabalhadora é sinônima de 

luta e resistência. 

É possível perceber no seio da sociedade brasileira as conquistas da luta da 

classe trabalhadora, como os direitos trabalhistas, melhores condições de trabalho, 

reivindicações das mulheres, avanço do movimento negro. 

Essas conquistas são de extrema importância para a construção de 

possibilidades para a classe trabalhadora, mesmo que dentro da ordem do 

capitalismo essas possibilidades sejam limitadas. 

Mas, de fato, a classe trabalhadora possui condições objetivas para a 

construção de outras possibilidades, o que não significa que a realização ou 

construção delas seja um caminho natural ou represente algum tipo de certeza 

absoluta. 

Mas, pensar em uma sociedade para o povo, com os princípios de uma 

democracia27 real, de participação popular, que atenda às demandas da classe 

trabalhadora é pensar uma sociedade que se opõe radicalmente ao capitalismo. 

Nessa linha, Wood (2007) aponta como a democracia pode se caracterizar 

como uma ameaça real ao capitalismo. No capitalismo, o tipo de democracia 

possível é uma democracia limitada, que não atende aos interesses da classe 

trabalhadora. 

Essa incompatibilidade é estruturalmente construída porque se o capitalismo 

pressupõe desigualdades e relações de poder, é radicalmente diferente de uma ideia 

que amplie a democracia, a participação da classe trabalhadora em si. 

O capitalismo é estruturalmente antitético em relação à democracia, em 
princípio, pela razão histórica mais óbvia: não existiu nunca uma sociedade 
capitalista na qual não tenha sido atribuído à riqueza um acesso privilegiado 
ao poder (WOOD, 2007, p.418). 

 
Com a análise que envolve a atuação do Estado nas periferias do 

capitalismo, é possível perceber como a marca do racismo é fundante, como o caso 

 

 

27 Wood (2007) entende a democracia em seu sentido literal, com o poder popular, poder do povo. 
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da formação social brasileira. É preciso, de fato, construir uma agenda antirracista e 

anticapitalista. 

O Estado dentro da sociedade capitalista não é um Estado que garante os 

direitos da classe trabalhadora, mas sim se caracteriza por reproduzir as opressões 

e auxiliar na construção de um consenso que mantém a hegemonia burguesa. 

E essa atuação evidencia o caráter racista da sociedade brasileira, com a 

demonstração de diversas faces do racismo e em diferentes espaços, em diversos 

âmbitos. “A lei que criminaliza corpos pretos e empobrecidos condiciona um 

enquadramento marcado pela construção dos comportamentos suspeitos. E se a Lei 

é o Estado, o suspeito “padrão” é também um suspeito para o Estado” (ALMEIDA, 

2019, p.138). 

A criminalização dos corpos negros é uma realidade recorrente no 

Brasil, o que mostra como a realidade do racismo nunca foi superada e ganha 

sempre novas formas de se manifestar. Nessa perspectiva, percebe-se como a 

desigualdade racial atravessa a história da formação social brasileira e permanece 

até hoje, com nova força dentro do neoliberalismo e diante do intenso sucateamento 

e precarização da vida da classe trabalhadora. 

Nesse sentido, é fundamental destacar a luta da população negra, em 

especial a luta das mulheres negras, que movimentam grandes formas de 

resistência como os feminismos negros, que trazem à tona as violências que 

perpassam a vida dessas mulheres. 

É importante pensar como o Estado funciona, existe e atua dentro do 

sistema capitalista, visto que é diretamente ligado à manutenção da ordem, nas 

políticas públicas e na vida de toda a classe trabalhadora. 

Como Oliveira (2014) coloca que a solução não é derrubar “um bando de 

capitalistas”, pois isso seria apenas personificar o capitalismo e significaria recair em 

outro erro, como já apontado por Marx. Mas, é necessário encontrar a reprodução 

social no controle dos produtores. 

A única alternativa viável é a classe trabalhadora, a produtora de tudo o que 
é necessário em nossa vida. Porque eles não deveriam controlar o que 

produzem? Eu sempre enfatizei em todos os livros que dizer não é 
relativamente fácil, mas temos de encontrar essa dimensão positiva 
(MÉSZÁROS, 2009, p.133). 
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Há inúmeras barreiras e uma série de limites para a construção de novas 

possibilidades, mas é preciso pensar na construção da emancipação da classe 

trabalhadora, em romper com toda e qualquer forma de opressão. É preciso pensar 

em emancipar uma classe, é preciso construir a emancipação humana, como aponta 

Marx (2010). 

Mas, essa construção só será possível com luta, com estratégia e que a 

classe trabalhadora some forças para derrubar o sistema capitalista. A liberdade é 

uma luta constante, que se constrói cotidianamente e constantemente (DAVIS, 

2019). 

A luta é contra a barbárie, a opressão. É por uma nova forma de relação 

humana, em que as potencialidades possam ser vistas como coletivas e com mais 

humanidade. Se o Estado dentro da sociedade capitalista auxilia na manutenção da 

ordem e da desigualdade social, é possível notar que ele atua nas diversas esferas 

da vida e elas se conectam, pois é importante compreender a análise total da 

sociedade, como pode ser visto abaixo. 

A ideologia burguesa, por exemplo, apesar de pautar um ideário de 
igualdade, antagoniza proprietários e expropriados. Algo de propriedade e 
pertencimento da burguesia, mas que por vezes é incorporado e defendido 
pela massa de despossuídos. De mesmo modo, a branquitude não se vê 
como raça - ou mesmo povo e a comunidade - e mascara a realidade do 
seu pertencimento racial e dominação étnica. Ainda, por intermédio do 
patriarcado, há um controle social que hierarquiza e organiza uma divisão 
sexual do trabalho construído a partir de convenções (...) (Coletivo Clóvis 
Moura, 2020, p.2). 

 

Nessa perspectiva, é importante analisar como as relações de gênero, 

classe e étnico-racial são fundamentais para a compreensão não só de seus 

significados e consequências, mas para aprofundar a análise e entendimento do 

funcionamento do sistema vigente (COLETIVO CLÓVIS MOURA, 2020). 

Se o Estado se apresenta como um potencial que reafirma os moldes do 

sistema capitalista, é importante apontar como as lutas políticas são importantes 

para que haja, de fato, uma transformação desse Estado e desse tipo de sociedade. 

O capitalismo aponta como sua perversidade sistêmica necessita da 

exploração e individualismo, que em casos de capitalismo dependente, são 

exacerbados e ainda mais salientados. 
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Desde a ascensão do capitalismo global e das ideologias associadas ao 
neoliberalismo, tornou-se particularmente importante identificar os perigos 
do individualismo. As lutas progressistas – centradas no racismo, na 
repressão, na pobreza ou em outras questões – estão fadadas ao fracasso 
se não tentarem desenvolver uma consciência sobre a insidiosa promoção 
do individualismo capitalista (DAVIS, 2018, p. 19). 

 
Nessa linha, é imprescindível salientar como o Estado com as iniciativas do 

neoliberalismo incentivam o ideal de individualismo em detrimento das lutas e pautas 

coletivas, o que colide radicalmente com uma proposta anticapitalista. 

Como aponta Davis (2018), é fundamental pensar uma perspectiva de 

ruptura e não somente de identidades, como também coloca Badaró (2019) ao dizer 

que é preciso pensar na importância das identidades e entender a relevância delas, 

mas não se pode perder o horizonte final. 

É importante, pois, compreender as pautas identitárias28, como a luta do 

feminismo negro, mas que esse construa uma luta de emancipação das mulheres e 

não somente delas. 

 
2.3- O ESTADO COMO FERRAMENTA NA MANUTENÇÃO DA DESIGUALDADE 

RACIAL 

 
Em tempos de contrarrevolução e avanço neoliberal, os ideais de 

empreendedorismo aparecem em grande escala, assim como as ideias de 

empoderamento 29 individuais que colocam a responsabilidade de sucesso sobre as 

pessoas. 

 

28 Há de se notar que identidade se difere de identitarismo. Falamos aqui das armadilhas que 
podem existir em pautas identitárias que não dialoguem com a superação do capitalismo 
(MATTOS, 2019). 
29 Por ser polissêmico, “O termo empoderamento muitas vezes é mal interpretado. Por vezes ele é 

entendido como algo individual ou a tomada de poder para se perpetuar opressões. Para o feminismo 
negro, empoderamento possui um significado coletivo, trata-se de empoderar a si a os outros e 
colocar as mulheres negras como sujeitos ativos de mudança. Como diz Bell Hooks, empoderamento 

diz respeito a mudanças sociais numa perspectiva antirracista, antielitista e sexista por meio das 
instituições sociais e consciências individuais. Para Bell é necessário criar estratégias de 

empoderamento no cotidiano, em nossas experiências habituais no sentido de reivindicar nosso 
direito à humanidade” (Ribeiro, 2015, no Blog Geledés). 
Carvalho(2014) aponta como o projeto de empoderamento está vinculado com diretrizes do Banco 
Mundial, que tem por objetivo o apassivamento de conflitos, com um viés conservador e a 
fragmentação das lutas. A autora ainda diz que empoderamento é “[...] um projeto com conteúdo e 
concretude, com funcionalidades econômicas e políticas” (CARVALHO, 2014, p. 146). 
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Uma grande tática do capitalismo para criar a falácia de que se as pessoas 

“correrem atrás” do que querem, elas conseguem, como se os pontos de partida de 

todas as pessoas fossem os mesmos. É o que se entende por meritocracia. Essas 

ideias não lutam contra a armadilha do capitalismo, mas sim reforçam suas 

características e culpabilizam os indivíduos pelos seus problemas, bem como 

capturam as pautas identitárias para a reprodução da ordem burguesa. 

Exemplo disso são os movimentos de empreendedorismo negro, de 

empreendedorismo feminino, em que supostamente as mulheres negras assumem 

um protagonismo social. Mas, como isso seria uma luta por elas se reproduz 

justamente o cerne da competição e da isenção de qualquer responsabilidade do 

Estado? 

Como falar de superação do racismo sem falar da superação do sistema 

capitalista? Se for justamente nesse sistema que as mulheres negras são 

estigmatizadas, oprimidas e sempre criminalizadas? Davis (2017) aponta que 

somente com liberdade dessas mulheres é que se mexem na estrutura patriarcal, de 

classe e de gênero. 

É preciso, pois, construir a consciência de classe porque é um fator 

fundamental para pensar a radicalidade da luta de classes e entender essa como 

algo a ser alcançado no plano concreto e não somente no campo das ideias. 

Como aponta Moura (1994), o sistema classificatório racial baseado no 

racismo não precisou ser formalizado ou institucionalizado. E isso não quer dizer 

que não há desigualdade racial, pelo contrário, a desigualdade racial é tão enraizada 

que adentra também o campo da subjetividade. 

Pensar a radicalidade é pensar na urgência de se construir uma maneira de 

combate a essa desigualdade, que perpassa toda a esfera da vida. É necessário 

pensar o negro como sujeito revolucionário, como coloca Moura (2020), pois se 

analisar sua inserção no capitalismo, é em sua maioria, membro da classe 

trabalhadora, apontadas e afirmadas por Marx (2013) como sujeitos da 

transformação societária. 

É importante, portanto, pensar nessa radicalidade da luta, que procure ir à 

estrutura e tocar toda a estrutura social. Dentro de países de capitalismo 
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dependente com marcos colonial como o Brasil, as características do racismo 

sempre foram grandes. 

Enquanto as classes dominantes, suas estruturas de poder e elites 
deliberantes aplicavam essa estratégia discriminatória, por meio de uma 
série de táticas funcionando em diversos níveis e graus de estrutura, 
elaborou, em contrapartida, como mecanismo de defesa ideológica a 
filosofia do branqueamento espontâneo via miscigenação e como 
complemento nos apresentava como o laboratório piloto da confraternização 
racial (MOURA, 1994, p.158). 

 

Ainda nessa linha, Moura (1994) aponta que as práticas racistas eram 

também parte de uma estratégia de branquear a população, racismo esse sofrido 

também pelos povos indígenas com a colonização e pelos negros escravizados no 

Brasil. 

Diante de todo esse histórico e das constantes e permanentes 

demonstrações de que o racismo está longe de ser superado, é preciso reafirmar a 

radicalidade dessa luta, que caminha simultaneamente com a luta contra o 

capitalismo. 

É importante mostrar a necessidade e a relevância de se construir uma 

combatividade contra esses processos e as mulheres negras são fundamentais para 

pautarem e protagonizarem essa luta e esse enfrentamento. 

São, de fato, diretamente afetadas na lógica sistêmica com as piores 

condições de trabalho e as piores condições de vida. São, portanto, chaves para o 

entendimento e a compreensão de não somente reagir, mas combater o racismo e o 

capitalismo. 

Fernandes (1989) aponta que rebelar-se contra a desigualdade racial em 

período escravista se constrói de maneira diferente da estratégia combativa dentro 

da ordem do capital, pois são sistemas diferentes, mas ambos foram e são 

extremamente importantes para apontar as pessoas negras como sujeitos históricos 

revolucionários. 

Nessa linha, é fundamental a validação dos movimentos revolucionários na 

era da escravidão, como os negros que se atiravam ao mar para resistirem à 

escravidão, as mulheres negras escravizadas que resistiam, abortavam seus filhos 
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para que os mesmos não fossem escravizados. Tais resistências ganham fôlego e 

permanecem também no modo de produção capitalista. 

“(...) se considerarmos o racismo e a exploração dos trabalhadores como 

forças sociais aplicadas ao modo de produção, as relações criadas a partir de tais 

forças podem ser entendidas como resistência. (...)” (Coluna do Coletivo Clóvis 

Moura, 2020, curso sobre racismo estrutural e capitalismo). 

Essas formas de resistência das pessoas negras escravizadas e atualmente 

superexploradas, principalmente as mulheres negras, mostram como o racismo 

atravessa com toda força a vida material e subjetiva dessas mulheres. 

Essa articulação de uma opressão das mulheres somadas ao racismo por 

elas sofrido colabora para o entendimento da junção do sexismo e do racismo, como 

aponta González (1984), que traz como entender gênero, classe e etnia como 

fundamental para uma análise total da realidade. 

A autora ainda caracteriza o racismo no Brasil como “a sintomática que 

caracteriza a neurose cultural brasileira'' (Gonzalez, 1984. p. 224). Essa sintomatica 

se coloca como uma perversidade que atravessa de forma geral a sociedade 

brasileira. 

Atravessa as formas de viver das mulheres negras, que continuam a 

enfrentar situações que pouco se modificaram. Pensar a totalidade da vida das 

mulheres negras é pensar como as opressões se articulam e coexistem no cotidiano 

delas. Sempre tiveram suas subjetividades negadas e continuam a ser preteridas, 

invisibilizadas e exploradas. A cultura escravista não se rompe, apenas ganha novas 

características, com o avanço do sistema capitalista, que já não precisa de amarras 

visíveis para violentar esses corpos e essas vidas. 

É importante apontar, então, como coloca Manuela Hermes na fala do 

Abayomi Juristas Negras (2020), o racismo e a ideologia racista invadem o trabalho 

assalariado dentro do capitalismo, pois os resquícios da escravidão e da 

desigualdade racial apontam como o Brasil ainda se constrói sobre esses pilares. 
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Mesmo no período pós-abolição, muitas mulheres negras ainda eram 

tratadas como pessoas escravizadas e presas nas casas de mulheres brancas para 

trabalhar sem receber salário.30 

Essa perpetuação do racismo e sexismo na vida dessas mulheres reforça 

como a colonização ainda não saiu do imaginário social e de sua prática. Mulheres 

negras eram trazidas de lugares do interior para trabalharem nas casas das 

mulheres brancas. 

Como coloca Hermes (2020), a lógica da casa grande e da senzala não foi 

rompida e se insere de maneira brutal no modo de produção capitalista, no qual 

mulheres negras ainda são lidas como pessoas sem humanidade e expostas a 

condições extenuantes de trabalho. 

A divisão sexual do trabalho aponta como o trabalho feminino é essencial 

para a manutenção do sistema capitalista e como essa lógica tem sua continuidade 

e não se rompe. 

As desvantagens sociais de que gozavam os elementos do sexo feminino 
permitiam à sociedade capitalista em formação arrancar das mulheres o 
máximo de mais-valia absoluta por meio, simultaneamente, da 
intensificação do trabalho, da extensão da jornada de trabalho e de salários 
mais baixos que os masculinos (SAFFIOTH, 2013. p.67). 

 

Se for analisada a questão étnico-racial, é possível perceber como esses 

fatores se adensam, a perceber que as mulheres negras sempre foram exploradas e 

assumem cada vez mais funções dentro de uma lógica cada vez mais perversa. 

As mulheres negras sempre estiveram no mundo do trabalho, seja ele 

escravizado ou dentro do modo de produção capitalista, com jornadas enormes de 

trabalho e salários baixíssimos, que por muitas vezes são condicionados à baixa 

escolaridade dessas mulheres (AMAYOMI, 2020). 

Se às mulheres brancas a educação chegou de maneira tardia, para as 

mulheres negras essa realidade é ainda pior, visto os números em que mulheres 

negras têm índices de escolaridade menores que os das mulheres brancas e 

ganham bem menos, como aponta IBGE (CARTA CAPITAL, 2020). 

 
 

30 Pensar em como o trabalho análogo à escravidão se faz presente em dias atuais, como dados da 
OIT (2017). 
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Dentro dessas diferenças, não se encontram apenas diferenças relativas à 

educação, mas a todas as esferas da vida, bem como saúde, diferença salarial, 

como aponta os dados abaixo: 

Dados do IBGE mostram que as mulheres brancas ganham 70% a mais que 
as negras. Enquanto a média salarial das brancas é de R$ 2.379 a das 
negras é de R$ 1.394, o menor salário na comparação entre mulheres 
brancas, homens negros (R$ 1.762) e homens brancos (R$ 3.138) (CARTA 
CAPITAL, 2020). 

 

Como é possível perceber a diferença salarial é absurdamente desigual e 

isso se atribui também a outros quesitos das vidas das mulheres negras, como ainda 

pode ser visto abaixo. 

As condições de vida das mulheres brancas também são superiores às das 
negras, evidenciando a necessidade de políticas públicas para essa parcela 
da população feminina. Enquanto 9,4% das brancas não têm acesso ao 
abastecimento de água, esse percentual é de 13,9% entre negras. No 
quesito coleta de lixo, a diferença entre brancas e negras é de, 
respectivamente, 3,7% e 8,8%. Quanto ao adensamento excessivo, que é a 
ocupação de um espaço por um número maior de pessoas do que o 
indicado, 7,7% das brancas sofrem com essa situação em comparação a 
11,9% das negras (CARTA CAPITAL, 2020). 

 

Como Hazin (2016) analisa como essas diferenças e opressões se colocam 

à vista no mundo de trabalho das mulheres negras. Se analisar a atuação dessas 

mulheres na sociedade capitalista, são remetidos, em sua maioria, ao campo do 

cuidado. 

Mulheres negras sempre cuidaram de outras mulheres e crianças e suas 

crianças não têm quem cuide. A relação de exploração dentro das atividades como 

empregadas domésticas são naturalizadas e por vezes reforçadas dentro de uma 

lógica racista e colonial. 

O quarto de empregada, o banheiro de serviço, o elevador de serviço são 

heranças de um passado tão presente na sociedade brasileira. Nesse contexto, 

facilmente se identifica marcos da escravidão tão enraizados no seio da formação 

social brasileira. 

O que acontece no Brasil é que a situação de exploração vivenciada pelas 
empregadas domésticas é amenizada por um aparente sentimento de 
pertencimento à família dos patrões. A própria existência e um quarto para 
que a empregada doméstica durma no ambiente de trabalho demonstra tal 
separação. (...) (HAZIN, 2016. p. 2). 
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Essa falsa aproximação mascara as relações de exploração e trabalho que 

existem por trás disso. Essas mulheres não estão ali por lazer, por ser seu lar, mas 

dormem no trabalho, característica que aponta como as horas trabalhadas são 

estendidas de forma naturalizada e até mascarada por esses discursos. 

Nesse contexto, é importante entender e perceber como foi e ainda é um 

processo de muita luta para a regulamentação desse trabalho, que mesmo com 

mais de 40 anos de possibilidade da carteira assinada, a maioria das trabalhadoras 

domésticas não têm carteira assinada. 

Mesmo com novas legislações da Lei Complementar nº 150 de junho de 

2015, que assegura novos direitos, como FGTS, adicional noturno, seguro-

desemprego, salário-família e etc., as pessoas dessa categoria, que são em maioria 

mulheres negras, ainda são minoria com carteira assinada. 

A lógica de que esse tipo de trabalho não precisava ser regularizado mostra 

como o pensamento colonial impera no Brasil, pois se compara aos tempos em que 

mulheres negras limpavam, lavavam, eram exploradas e não recebiam nada por 

isso. 
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CAPÍTULO III - CONDIÇÕES DE TRABALHO E RACISMO 

 
Esse capítulo tem como proposta analisar como as mulheres negras 

permanecem em espaços de ocupação subalternizadas, no mundo do trabalho, com 

o avanço tardio da legislação do trabalho doméstico, que se constitui 

majoritariamente por mulheres negras e a plataformização do trabalho e como o 

racismo e o patriarcado imperam na vivência da totalidade de vida dessas mulheres. 

 
3.1 – TRABALHADORAS DOMÉSTICAS E A LUTA POR GARANTIA DE 
DIREITOS 

 
Analisar as estatísticas é importante para a percepção em número de como 

a realidade brasileira mudou muito pouco no que tange à interseção de gênero, raça 

e classe. Nesse sentido, é fundamental a compreensão de que para as mulheres 

negras, o mundo do trabalho em tempos de capitalismo arrasta consigo as raízes 

escravocratas e racistas da realidade social brasileira. 

É crucial analisar como essas mulheres permanecem majoritariamente a 

exercer atividades de baixíssima remuneração, com características que reforçam 

como a divisão sociossexual e étino-racial do trabalho foi estabelecida. 

Nos gráficos existentes, é possível perceber como a população negra (para 

o IBGE, pretos e pardos) corresponde a maior parte da população desempregada no 

Brasil. Nessa linha, é possível perceber como o desemprego atinge a população 

negra de forma majoritária, principalmente diante de tempos de contrarreformas do 

Estado. Nesse aspecto, o neoliberalismo vem como uma ferramenta potente do 

capitalismo, principalmente em países de capitalismo dependente como o Brasil, em 

que existe um aumento significativo dos setores informais com cada vez mais 

retiradas de direitos. 

Entender e analisar esses índices de desemprego da população negra é 

importante para entender como a questão nacional e étnico-racial está longe de ser 

sanada no Brasil. O racismo está presente no mundo do trabalho e carrega as 

características de um país de capitalismo dependente e com extrema desigualdade 

racial, social e sexual. 
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O número de trabalhadoras domésticas apresentado é de 92%, que 

corresponde às trabalhadoras do sexo feminino, o que mostra como esse tipo de 

trabalho não foi desvinculado dos papéis que mulheres socialmente são obrigadas a 

desempenhar. 

A esfera do cuidado aos outros e do trabalho doméstico, que sempre foi 

invisibilizado e desvalorizado, a se pensar como o trabalho doméstico não é lido 

como trabalho muitas vezes. Para pensar no que o dado traz em relação às 

trabalhadoras domésticas. 

As mulheres negras sempre foram inseridas no mundo do trabalho, seja de 

forma escravizada ou assalariada. Mulheres negras não tiveram escolhas ao longo 

da história, sempre foram forçadas, desumanizadas e escravizadas, mesmo após a 

abolição. 

Notar essas mulheres em maior quantitativo de trabalhadoras domésticas é 

apontar como o processo de racismo não teve um combate efetivo e que se 

manifesta nesses dados. As mulheres negras permanecem em funções de cuidado 

para mulheres brancas e dentro da casa dessas mulheres enquanto seus filhos e 

suas vidas não são visíveis. 

A ideia de casa grande e senzala não se rompem na materialidade da vida 

dessas mulheres e tampouco no imaginário social racista e patriarcal que não só 

envolve, mas compõem e estruturam a sociedade brasileira (ALMEIDA, 2019). 

As trabalhadoras domésticas são vistas como subalternas e suas dores não 

são entendidas ou ouvidas. Dentro desse processo de perpetuação da 

desigualdade, as trabalhadoras domésticas recebem baixíssimos salários e são 

inseridas em uma lógica colonial (HAZIN, 2016). 

A própria estrutura física das casas ainda segue um modelo colonial, na qual 

existe um “quarto de empregada ou dependência de empregada” que costuma ser 

bem pequeno e separado das áreas comuns da casa para que essa trabalhadora se 

mantenha secundarizada e distanciada. 

Muitas trabalhadoras domésticas ainda precisam dormir em seus locais de 

trabalho, o que estende ainda mais sua carga horária de trabalho, pois permanece 
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em um espaço que não lhe é dado para o lazer ou afetividade, mas sim para o 

trabalho que as exploram. 

Dentro de um contexto contrarrevolucionário brasileiro, a contrarreforma 

trabalhista e da previdência precariza ainda mais a vida dessas mulheres, pois seus 

salários são reduzidos e seus poucos direitos conquistados são negados ou 

minimizados. 

Ainda dentro da análise da tabela acima, é possível perceber que mesmo 

com o estatuto das domésticas, a maioria das trabalhadoras não estão inseridas no 

âmbito formal do trabalho, mas sim na informalidade que apresenta um quadro ainda 

mais grave de precarização e ausência de direitos. 

Para as trabalhadoras domésticas, a informalidade sempre foi uma 

realidade, pois em números, a formalização do trabalho não se modificou muito, 

mesmo com a conquista de direitos por parte da lei das domésticas, o que mostra 

como a estrutura de desigualdade se mantém. 

A maioria das trabalhadoras domésticas serem negras aponta como a 

herança colonial mantém a desigualdade racial e as mulheres negras continuam em 

lugares subalternos e inferiorizados. Basta olharem ao redor em diversos âmbitos 

sociais, pois as mulheres negras continuam a ocupar os trabalhos de limpeza, de 

faxina, de lavadeira. 

Não há demérito algum nessas profissões, o que precisa ser questionado é 

o porquê de as mulheres negras serem as que ocupam tais espaços e o porquê de 

elas não terem acesso a outros locais. Essas profissionais por muitas vezes são 

invisibilizadas e ainda mais exploradas. 

Como Amayomi (2020) aponta, como essa lógica parte de uma construção 

racista e de moldes que perpetuam as mulheres negras como pessoas 

desumanizadas e as mulheres brancas como o ideal de vida. Mulheres brancas 

estão na casa grande e mulheres negras seguem na senzala. 

Essa lógica se perpetua e é possível perceber como trabalhos em condições 

análogas à escravidão ainda possuem um enorme número e como a questão étnico-

racial tem conexão direta com isso, pois aponta como a estrutura se mantém racista. 
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Existem trabalhadoras domésticas que ganham apenas 25 reais por faxina, 

por trabalho, como demonstra Amayomi (2020), o que denuncia a alta precarização 

e a desvalorização desse trabalho. Na divisão social, sexual e étnico-racial do 

trabalho, mulheres negras seguem em último lugar e a cumprir funções quase não 

pagas porque não ganham nem o mínimo para sua sobrevivência. 

Diante de um cenário de precarização do trabalho e avanço das plataformas 

digitais, as trabalhadoras domésticas também são inseridas nessa lógica que cada 

vez mais degrada as condições de trabalho, em especial em uma profissão que traz 

as marcas do racismo e da desigualdade de gênero como algo central. Em 2020, a 

startup Parafuzo oferecia em seus serviços de faxinas por meio de aplicativos por 

20,00/25,00 reais, o que gerou grande manifestação na internet. 

Esse cenário de desumanização e barbárie parece não ser possível, mas é 

cada vez mais real e aponta como a dinâmica do capitalismo, em especial em 

países de capitalismo dependente, torna a vida da classe trabalhadora ainda mais 

perversa e com cada vez menos direitos, que foram duramente conquistados. 

Com essa cenário de crescente retirada de direitos e com o trabalho 

doméstico ainda mais desvalorizado, se for comparar o salário mínimo atual (1.100, 

00 reais) com o salário mínimo necessário, que de acordo com o Dieese (2021) é, 

em média, 5.300,00 é possível perceber a discrepância salarial e como a realidade 

da classe trabalhadora está longe de garantir o essencial. 

Se colocar uma média de um valor de 25 reais por uma faxina, como 

proposto pela startup Parafuso em 2020, para ganhar o equivalente ao salário 

mínimo, essa trabalhadora precisaria realizar 44 faxinas durante o mês. Já se for 

pegar o salário mínimo necessário pelo Dieese (2021), essa trabalhadora precisaria 

realizar 212 faxinas no mês, o que se mostra humanamente impossível. 

Além disso, essas trabalhadoras muitas vezes precisam realizar tarefas 

além das previstas porque dentro desses aplicativos, suas notas variam de acordo 

com seus desempenhos e quando a nota cai muito, elas ficam em serviço e sem 

dinheiro. 

É importante ressaltar ainda que a maioria delas são chefes de família e 

mantêm o sustento do lar. Com essa realidade, a distância entre os direitos 
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conquistados recentemente por essas trabalhadoras e a efetiva garantia desses 

direitos, se torna cada vez mais distante. 

É fundamental entender como o trabalho doméstico é essencial para a 

exploração de mulheres no sistema capitalista, a casa e o trabalho doméstico, o 

trabalho não remunerado feito por mulheres em suas casas, em seus lugares de 

moradia apresenta-se como fator essencial para a manutenção do sistema, não é 

apenas um adicional, faz parte da base da exploração (FEDERICI, 2019). 

O trabalho doméstico é uma função valiosíssima para a reprodução social 

do sistema capitalista e que recai, majoritariamente, sobre mulheres, principalmente 

mulheres negras, que trabalham em suas casas sem remuneração e diversas vezes 

trabalha nas casas das mulheres brancas para que essas possam trabalhar fora, o 

que aponta como a dinâmica da casa grande não se rompe, apenas se atualiza. 

Esses atributos que da feminilidade, como algo imposto e por vezes, 

naturalizado como o fato de que o espaço das mulheres no trabalho doméstico é 

algo natural, na realidade mostra como isso é uma função do trabalho. Os 

movimentos internacionais de manifestação por busca de salários para o trabalho 

doméstico forçam o Estado a perceber o trabalho doméstico como um verdadeiro 

trabalho, que é importante para a manutenção do sistema capitalista e esses 

movimentos tiveram forte presença das mulheres negras (FEDERICI, 2019). 

O trabalho reprodutivo não remunerado é visceral para a lógica do sistema 

capitalista, pois contém o custo da força de trabalho. E não por coincidência há um 

grande número de mulheres negras que reivindicaram a busca por um salário para 

esse trabalho, pois foram elas que sempre foram exploradas na casa grande ou fora 

dela sem receber algum tipo de salário. 

O Brasil tem essa dinâmica estrutural e isso se reproduz de maneira densa, 

a se perceber em quais espaços se encontram as mulheres negras, que ontem 

tiveram suas vidas escravizadas e hoje têm suas vidas exploradas e com 

baixíssimas remunerações. A marca do racismo como um determinante estrutural 

está diretamente ligada ao espaço reservado para essas mulheres. 

É preciso entender que a desigualdade racial está presente em todas 

esferas da vida e também no que tange ao trabalho reprodutivo porque atravessa a 
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totalidade de vida das pessoas que são afetadas por essa desigualdade, a 

população negra, indígena. 

Lutar pelo assalariamento por meio do Estado para a profissão de 

trabalhadoras domésticas é uma luta que representa reivindicações de mulheres, 

pois historicamente é uma função exercida por mulheres e ainda carrega essa 

questão da naturalização desse trabalho como algo naturalmente feminino, então é 

preciso pensar na erradicação desse tipo de ideia. 

Essas ideias são reproduções de uma ideologia pautada no machismo e no 

patriarcado, pois mostram como as mulheres ainda são associadas à funções e 

trabalhos específicos e como esses trabalhos são os mais desvalorizados e os mais 

subalternizados, principalmente se forem mulheres negras que os ocupem, como é o 

caso das trabalhadoras domésticas. Quantas trabalhadoras negras são vistas em 

serviço de limpeza, funções de serviços gerais? Muitas, incontáveis. 

A questão a ser vista é o porquê de naturalizar que essas mulheres só 

podem ocupar esses espaços. Mulheres essas que limpam os espaços acadêmicos 

que majoritariamente são brancos são as que mantêm limpas as salas de aulas para 

que se formem mestres e doutores, mas muitas vezes são vistas como pessoas 

inferiores ou nem vistas, pois limpam a universidade e não têm acesso a ela. 

Essa realidade mostra como a sociedade capitalista lucra sobre a vida e os 

corpos de mulheres negras, que mostram como a perpetuação da desigualdade 

racial não permite que se aja, de fato, um enfrentamento à questão étnico-racial e 

nacional. O racismo é muito caro para o capitalismo, pois mantém a hegemonia de 

poder branco e burguês. 

Mulheres são perseguidas há séculos. A caça às bruxas mostra como o 

patriarcado incide na totalidade da vida das mulheres (FEDERICI, 2019). Em 

especial as mulheres negras que ainda sofrem com as consequências do racismo 

como um elemento sistêmico de dominação e coerção em âmbito mundial. A 

perseguição de mulheres não deixou de existir, mas ganham novas formas, a pensar 

na criminalização de espaços ocupados por mulheres majoritariamente negras, 

como os subúrbios e favelas. 
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Então é fundamental entender a construção da luta feminista como uma luta 

que pense a emancipação das mulheres, em suas opressões materiais e subjetivas. 

Não se resume a uma agenda neoliberal, mas a uma construção que pense a raiz 

do problema, que veja a estrutura social, que verdadeiramente se comprometa com 

uma luta pela emancipação do Estado, dos homens e do capitalismo (FEDERICI, 

2019). 

Pensar essa emancipação é importante para pensar a totalidade da 

realidade material e concreta, inclusive o trabalho, que é uma categoria central no 

modo de produção capitalista. O trabalho doméstico e a luta pelo assalariamento 

não se resumem a pensar esse trabalho como um trabalho que precisa ser apenas 

mais bem remunerado e que isso daria conta de toda problemática existente na 

naturalização de que são feitos para mulheres. Nesse sentido, é preciso politizá-lo. 

“O salário para o trabalho doméstico não é apenas uma perspectiva revolucionária, 

mas a única perspectiva revolucionária do ponto de vista feminista” (FEDERICI, 

2019, p.61). 

É preciso entender esse trabalho não como um trabalho qualquer, mas como 

uma forma sutil de violência que o capitalismo instaura, porque parece natural que 

mulheres trabalhem sem receber nada ou até como algo que faz parte da obrigação 

de vida das mulheres e que não deve ser questionado. É importante notar que 

dentro do capitalismo, todos os membros da classe trabalhadora são explorados, 

mas com a existência de um salário faz parecer que essa exploração é uma troca 

“justa”, mas não é. 

O trabalho não se apresenta como algo libertador, mas como instrumento de 

exploração, mas há contradições intrínsecas que permitem analisar como nesse 

mesmo modo de produção podem existir as chaves para a construção da 

transformação. Mas, essa forma de trabalho existente suga demasiadamente muitos 

pontos de potencialidades da classe trabalhadora, o que inclui as mulheres negras, 

que fazem parte delas. Mas, há no trabalho doméstico uma característica diferente. 

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 feminina, uma necessidade 
interna, uma aspiração, supostamente vinda das profundezas da natureza 

feminina. O trabalho doméstico foi transformado em atributo natural em vez 
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de ser reconhecido como trabalho, porque foi destinado a não ser 
remunerado (FEDERICI, 2019, p.42). 

 

Essa naturalização é extremamente perigosa e danosa à saúde mental e 

física das mulheres, pois impõe uma rotina de duplas e triplas jornadas e as colocam 

em um lugar subalterno: o de servir aos homens. E precisam reproduzir sua função 

social de maneira quase a agradecer por ter esse papel. Para as mulheres negras, é 

exatamente a perpetuação da lógica de que seus corpos e suas vidas são feitas 

para servir homens brancos, que suas existências se resumem na desumanização. 

Esse “trabalho de amor” esconde as mais perversas amarras e deturpa 

qualquer possibilidade de construção de uma relação de liberdade, por mais mínima 

que seja. As mulheres negras lutam para poderem ser amadas e não para que 

continuem a ser escravizadas ou entendidas como objetos. Buscam o amor como 

meio de criarem um potencial de libertação para amarem a si mesmas, pois têm 

suas vidas renegadas e também seus sentimentos, que são importantes. 

Não de uma luta que objetive apenas uma libertação política em sentido 

estrito, mas que descoloniza também suas subjetividades, para que possam amar a 

si mesma, amarem a outras e outros e para que possam ser amadas. Não 

constroem uma ideia que romantize o amor, mas que traduzem esse sentimento 

como forma de poderem ser o que quiserem e poder ser acolhidas, tratadas com 

afeto, com empatia. 

A subjetividade das mulheres negras é importante porque é afetada também 

por esse sistema, que forja todas as partes da vida humana. No mundo do trabalho, 

as famílias nas economias capitalistas se organizam de maneira que o homem é o 

provedor e as mulheres são responsáveis pelo trabalho doméstico. A família nuclear 

burguesa tem no seu centro o homem branco burguês. 

Ainda que a divisão sexual do trabalho preceda o capitalismo, é nesse 

sistema que existe a separação entre a população voltada para o mercado e outra 

destinada ao autoconsumo familiar, no qual a mulher é naturalizada como a figura 

que serve e que atende às demandas domésticas (SAITO, 2014). 
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É possível ver em Engels (1984, p.4) como a mulher foi vinculada ao 

trabalho reprodutivo e à monogamia, o que aponta uma relação de subordinação 

aos homens: 

De acordo com a concepção materialista, o fator decisivo na história é, em 
última instância, a produção e a reprodução da vida imediata. Mas, essa 
produção e essa reprodução são de dois tipos: de um lado, a produção dos 
meios de subsistência, de produtos alimentícios, habitação e instrumentos 
necessários para tudo isso; de outro lado, a produção do homem mesmo, a 
continuação da espécie. A ordem social em que vivem os homens de 
determinada época ou determinado país está condicionada por essas duas 
espécies de produção: pelo grau de desenvolvimento do trabalho, de um 
lado, de outro, a família. 

 

A opressão da mulher antecede o sistema capitalista e ganha forças brutais 

no modo de produção capitalista, principalmente às mulheres negras, que são 

afetadas pela desigualdade racial. Em países como o Brasil, o trabalho doméstico 

como forma de emprego ainda se apresenta como uma profissão pouco remunerada 

e muito subalternizada. 

Mas, alguns avanços foram conquistados pelas trabalhadoras domésticas ao 

decorrer dos anos. A lei 5.959/197231 que dispunha sobre a profissão de empregado 

doméstico, depois a aprovação do regulamento de 1972 e o acréscimo de garantia, 

como FGTS com a lei 10.208/200132. 

Com o avanço das lutas e das demandas das trabalhadoras domésticas, 

pois em sua maioria eram e são mulheres, foram ganhando mais direitos. Mas, é 

preciso analisar que a lei sobre lotação do trabalho doméstico é de 1941 (Decreto lei 

3.078/194133) e as consolidações das leis trabalhistas vem em 194334. 

É importante perceber como mesmo anos após a consolidação das leis 

trabalhistas e do trabalho doméstico como profissão, a maioria das trabalhadoras se 

encontra no trabalho informal. 

 
 
 
 
 

31 BRASIL. Lei no 5.959 de 11 de dezembro de 1972. Dispõe sobre a profissão de empregado 
doméstico e dá outras providências. 1972. 
32 BRASIL. Acrescem dispositivos à Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que dispõe sobre a 
profissão de empregado doméstico, para facultar o acesso ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS e ao seguro-desemprego. 2001. 
33 BRASIL. Dispõe sobre a lotação dos empregados em serviço doméstico. 1941. 
34 BRASIL. Decreto Lei no 5.542, de 1o de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. 1943. 
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Os avanços significativos para a categoria das empregadas domésticas vêm 

somente em 2013, com a Emenda Constitucional 72/201335, que vem para 

estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre trabalhadores domésticos e os 

demais trabalhadores urbanos e rurais. E, em 2015, com a lei complementar 

150/201536. 

A permanência do trabalho doméstico como emprego feminino e negro é 
ilustrada pelos indicadores de participação de gênero e de raça na 
categoria. Em 2018, havia no país 6,23 milhões de pessoas ocupadas na 
atividade, segundo dados da Pnad. Desse total, apenas 457 mil eram 
homens e 5,77 milhões eram mulheres, ou seja, as mulheres correspondiam 
a 92,7% da categoria. Do total de trabalhadoras, 3,75 milhões eram negras 
e 2,018 milhões não negras. As mulheres negras, portanto, representavam 
65,0% do contingente de domésticas no país (DIEESE, 2020). 

 

Diante dessas estatísticas, é interessante olhar alguns gráficos para se 

perceber como a divisão sexual do trabalho se apresenta e como os determinantes 

de gênero e etnia são ainda fortemente presentes na classe trabalhadora brasileira, 

que é bastante heterogênea. 

No gráfico 3 (ver em anexo II), é possível perceber como a situação não 

mudou substancialmente, pois as mulheres negras continuam a ser maioria no 

número de trabalhadoras domésticas, em especial no ano de 2020 durante a 

pandemia que se espalhou pelo mundo. 

No Brasil, em 2018, 6,2 milhões de pessoas exerciam atividade doméstica 
remunerada, sendo que somente 28,6 por cento delas tinham carteira 
assinada. Deste contingente, 92 por cento eram mulheres. Entre essas 
mulheres, 3,9 milhões eram negras. O trabalho doméstico remunerado 
constitui-se, sobretudo em contextos de maior desemprego, conforme o 
IPEA (2019), na principal via de acesso de mulheres com baixa 
escolaridade ao mercado de trabalho. É também a profunda desigualdade 
social que favorece a uma parcela minoritária de mulheres, com maior 
poder aquisitivo, terceirizar as atividades domésticas que lhes são 
atribuídas, fruto dos traços patriarcais que marcam a vida social, 
repassando-as a outras mulheres, da base da pirâmide social (PRAUN, 
2020, p.113-114). 

 
 

Já no gráfico de número 4 (ver em anexo II), é possível analisar como a taxa 

de desemprego entre pessoas negras tem aumentado concomitante ao declínio na 

 

35 BRASIL. Emenda Constitucional no 72, de 2 de abril de 2013. Altera a redação do parágrafo único 
do art. 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os 
trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. 
36 BRASIL. Lei Complementar no 150, de 1 de junho de 2015. Dispõe sobre o contrato de trabalho 
doméstico. 2015. 
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taxa de desemprego das pessoas brancas. Essa estatística mostra como o mundo 

do trabalho também é atravessado pelo racismo estrutural. 

No gráfico de número 5 (ver anexo II), é possível complementar a análise do 

gráfico de número 4 (ver anexo II) com a amostra de que a população negra é, de 

fato, a mais afetada pelos índices de desemprego e como isso vem a crescer. Não 

há mera coincidência nisso, é a manifestação da desigualdade racial. É a 

demonstração de que o Brasil não enfrentou a questão étnico-racial, na 

especificidade de seu processo de formação e como um país de capitalismo 

dependente, como aponta Florestan (2009) e Ianni (2005). 

Perceber que as mulheres negras estão inseridas em trabalhos ligados à 

reprodução social, como o trabalho doméstico, onde elas estão inseridas como 

mostra o gráfico é fundamental para a compreensão de que a reprodução social 

passa diretamente pela vida dessas mulheres. 

A inserção em espaços de trabalho, que mesmo diante de uma legislação 

que foi conquistada pela luta, com alto índice de precariedade é uma realidade, pois 

muitas delas são diaristas e não tem vínculo empregatício formal e precisam 

trabalhar em diversos lugares, diversas casas para conseguir manter sua 

sobrevivência e gerir sua vida. Além dessas mulheres que ocupam lugares na 

informalidade do trabalho, há aquelas que se encontram desempregadas. 

E esse nível de desemprego se elevou ainda mais diante da pandemia da 

COVID-19, em 2020 e afetou principalmente os espaços de ocupação que são, 

majoritariamente feminino, como as trabalhadoras domésticas, que foram 

diretamente afetadas, com mais índice de precariedade e informalidade, como 

aponta o estudo do DIEESE (2020). 

É importante analisar como o trabalho doméstico no Brasil é inserido nos 

debates e discussões com a regulamentação das leis trabalhistas, mas como há 

pouco avanço na realidade, mesmo que em relação às leis há um grande avanço a 

partir dos movimentos de resistência e reivindicação das trabalhadoras domésticas 

para a regulamentação e por mais direitos. 

O trabalho doméstico remunerado no Brasil permanece um espaço 

majoritariamente ocupado por mulheres e a maioria dessas mulheres são negras, 
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como mostra o Relatório Mundial sobre Trabalhadores Domésticos no Mundo 

divulgado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2013) que aponta que o 

Brasil era o país onde mais pessoas se ocupavam desta atividade no mundo. 

Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD/IBGE, 2014) é 

possível perceber que 14% das mulheres que trabalhavam realizavam esta atividade 

e confirma como a questão étnico-racial, de gênero e de classe são determinantes 

nesta ocupação e como as condições de exploração, opressão e precariedade são 

presentes. 

Pode-se observar nessa pesquisa que 65% das trabalhadoras domésticas 

eram negras e que das mulheres negras que trabalhavam, quase 20% eram 

trabalhadoras domésticas. Essas estatísticas são importantes para a demonstração 

de como o racismo e o patriarcado atravessam as condições de trabalho das 

mulheres negras e o trabalho doméstico. É possível perceber como os homens 

brancos recebem 60% a mais que as mulheres negras e como essa desigualdade 

ainda não foi rompida, mas sim perpetuada e reproduzida também no mundo do 

trabalho. 

As mulheres têm jornadas duplas e até mesmo triplas de trabalho37, pois 

ainda são socialmente responsáveis pela reprodução social da vida e também pelo 

trabalho doméstico não remunerado, que é parte vital para a manutenção do 

capitalismo. Para as mulheres negras, esse ciclo é ainda mais intenso pois sempre 

cuidaram das casas e filhos das mulheres brancas. 

Mesmo com o avanço formal e legal dos direitos das trabalhadoras 

domésticas, com a PEC 72/2013 e a Lei Complementar de 2015, não significou a 

existência de uma proteção total aos direitos e de uma mudança substancial na 

realidade de vida dessas trabalhadoras, como aponta Nunes (2013). 

Os dados do IBGE (Pnad contínua/2017) apontam que em 2016 o 

percentual de trabalhadores/as domésticos/as com carteira assinada 
diminuiu ainda mais, ficando em torno de 31,9%, número que em 2015, 
quando a regulamentação da emenda que equiparou os direitos foi 
aprovada, esteve em torno de 33,3%. Segundo o E-social, sistema da 
Receita Federal responsável pelos dados cadastrais e emissão de guia 
único para contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias devidas pelos 

 

37 O trabalho doméstico está ligado diretamente à reprodução social da vida e é fundamental para o 

capitalismo, como aponta Federici (2019). Ele, historicamente, não é remunerado e recai sobre as 

mulheres, que muitas vezes também trabalham fora do âmbito doméstico e acumulam funções. 
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empregadores/as, identificou que em um ano caiu 14,2% o percentual de 
trabalhadoras domésticas com registro, uma redução de mais de 200 mil 
postos de trabalho entre 2015 e 2016 (SANTOS, 2018, p. 26). 

 

Na tabela de número 1 (ver em anexo II), é possível ver os avanços 

garantidos pela PEC 72/2013 e a lei complementar de 2015, como FGTS e jornada 

semanal de trabalhos, direitos esses que já haviam sido conquistados pela classe 

trabalhadora, mas não se estendiam às trabalhadoras domésticas. É muito 

importante perceber como os avanços legais foram conquistados durante muitos 

anos de luta e como eles chegam bem tardiamente. 

Dentro da dinâmica da contradição na sociedade capitalista e em um país de 

capitalismo dependente, esse avanço formal mostrou também o aumento de 

trabalhadoras domésticas que se tornaram diaristas e assim sem a necessidade do 

vínculo empregatício, a classe burguesa mantém seus superprivilégios e se isentam 

de qualquer responsabilidade com essas trabalhadoras. 

São condições de trabalho difíceis e quase sempre sem nenhuma 

regulamentação, além de jornadas extenuantes e salários baixíssimos. Em 2017, o 

estudo “Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça” desenvolvido pelo 

IPEA/ONU Mulheres apontou como cresceu o número de pessoas inseridas em 

atividades não remuneradas e o que mais cresceu foi o trabalho doméstico. 

Ainda nesse quesito, o trabalho doméstico passou a significar em 6,8% os 

postos de empregos no país e 14,6% dos empregos formais das mulheres. A 

realidade das trabalhadoras domésticas se tornou ainda difícil com as propostas de 

flexibilização das relações de trabalho, advindas da contrarreforma trabalhista, que 

torna as condições de trabalho ainda mais difíceis. 

 
3.2 – A REALIDADE DAS TRABALHADORAS DOMÉSTICAS EM UM PAÍS DE 

CAPITALISMO DEPENDENTE 

 
As trabalhadoras domésticas representam os pilares de gênero, classe 

social e étnico-racial fundamentais para a manutenção da hegemonia burguesa, 

porque mostram como esse trabalho foi historicamente alocado para as mulheres 

negras, como não remunerado e subalternizado. 
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Em Santos (2018) é possível perceber como a autora aponta que o avanço 

da legislação trabalhista em relação às trabalhadoras domésticas gerou uma arena 

de tensão no interior da sociedade capitalista brasileira, no interior do Estado, a 

perceber que o Estado capitalista não possui nenhum interesse em regular ou 

garantir direitos mínimos à classe trabalhadora, pois isso, de alguma maneira, 

ameaça os superprivilégios da classe dominante. 

(...) reiteram o trabalho doméstico remunerado, quer dizer, as relações de 
trabalho tecidas entre empregadores/as e trabalhadoras domésticas, como 

uma dimensão estrutural no sistema capitalista, racista e patriarcal no Brasil, 
entendemos que os conflitos constitutivos das relações sociais se 
expressam não como meras diferenças, mas como antagonismos e 

contradições. Estas expressões implicam em relações de poder desiguais 
que refletem interesses distintos, todavia, sem subordinar por completo, 
quem tem seus interesses negados (SANTOS, 2018, p.31). 

 

As relações de poder existentes no mundo capitalista e suas contradições 

são partes constitutivas dessa ordem social e essas tensões geradas pelo avanço 

legal do trabalho doméstico remunerado são demonstrações de como as demandas 

e conquistas da classe trabalhadora podem ameaçar a manutenção da hegemonia 

burguesa. Mas, é preciso pensar que o avanço legal acontece de maneira 

extremamente tardia e lenta, pois a profissão de “empregado doméstico” já aparece 

na legislação em 1941 (BRASIL, Senado Federal) e na Consolidação das Leis 

Trabalhistas em 1943 (BRASIL, Senado Federal). Mas, é somente em 1972 e 1987 

(BRASIL, Senado Federal) que alguns avanços e direitos são conquistados para a 

categoria. 

Com esses dados, é possível perceber como o avanço formal só chega para 

as trabalhadoras domésticas depois de muitos anos de luta e resistência para a 

regulamentação da profissão, a conquista de direitos fundamentais que a classe 

ainda não possuía. Mas, ainda nessa arena de disputa e contradições, essas 

conquistas não se aplicam por vezes na prática e o número de trabalhadoras formais 

diminuiu, principalmente dentro de um cenário do avanço do conservadorismo e do 

neoliberalismo. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou nesta segunda-
feira, dia 23, um retrato sociodemográfico do trabalho doméstico no Brasil, 

que mostra redução na proporção de mulheres ocupadas que se dedicam a 
esse tipo de atividade: de 17%, em 1995, para 14,6%, em 2018, em média. 

O índice sobe para 18,6% entre mulheres negras, contra 10% 
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quando se trata de mulheres brancas. A informalidade cresceu no período 
recente, assim como a quantidade de diaristas. Em 2013, mais de 30% das 
trabalhadoras tinham carteira assinada, mas esse número sofreu novas 
quedas nos últimos anos, chegando a 28,3% em 2018 (PINHEIRO; LIRA, 
2019, p. 12). 

 
O avanço do neoliberalismo e o grande retrocesso nos direitos trabalhistas 

tornam esse cenário cada vez mais caótico para as trabalhadoras domésticas que 

se encontram cada vez mais em trabalhos informais, sem vínculos empregatícios e 

com salários rebaixados. E são essas mulheres que por muitas vezes são 

responsáveis por manterem as casas de outras mulheres, em sua maioria brancas, 

o que mostra que a perpetuação do racismo é uma realidade longe de ser superada 

no Brasil. 

O imaginário social e a realidade de vida mostram como a trabalhadora 

doméstica, “nada mais é do que a mucama permitida38, a da prestação de bens e 

serviços, ou seja, o burro de carga que carrega sua família e a dos outros nas 

costas” (GONZALEZ, 1984, p. 230) que aponta, de maneira certeira, como são as 

mulheres negras, em sua maioria que são responsáveis por carregar e sustentar o 

mundo, a vida. 

A “mucama permitida” é até apontada “como se fosse da família”, mas na 

verdade nunca é tratada como tal, pois traz em seu cotidiano de trabalho uma rotina 

exaustiva, remuneração baixa e grandes índices de precarização. 

A pesquisa conclui que o trabalho doméstico remunerado ainda é 
caracterizado por uma atividade precária, com baixos rendimentos, baixa 
proteção social, discriminação e até assédio. Mais de 6 milhões de 
brasileiros dedicam-se a esses serviços como mensalistas, diaristas, babás, 
cuidadoras, motoristas, jardineiros ou quaisquer outros profissionais 
contratados para cuidar dos domicílios e da família de seus empregadores. 
Desse total, 92% são mulheres – em sua maioria negras, de baixa 
escolaridade e oriundas de famílias de baixa renda. Mas a parcela de 
mulheres ocupadas que optam pela profissão de doméstica caiu nos últimos 
23 anos, graças ao envelhecimento das profissionais e também à ampliação 
do acesso à escolaridade – fruto das políticas educacionais que expandiram 
o acesso ao ensino básico e à educação superior. A crise econômica 
brasileira fez com que muitas famílias dispensassem o serviço, ou 
contratassem diaristas em vez de uma profissional com carteira assinada – 
em 2018, as diaristas já respondiam por 44% da categoria (o equivalente a 
2,5 milhões de mulheres) (PINHEIRO E LIRA, 2019, p. 8). 

 
 

38 Termo utilizado por Lélia Gonzalez (1984) para se referir às mulheres negras que antes eram 
escravizadas e mucamas e hoje são trabalhadoras domésticas; aponta como esse ideal de “mucama 

permitida” não se rompeu. 
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É possível perceber como a burguesia responde às demandas das 

trabalhadoras domésticas: não mais as contratam como trabalhadoras domésticas, 

mas sim diaristas e mensalistas que não precisam assinar suas carteiras e garantir 

direitos mínimos a essas trabalhadoras, o que faz com que elas tenham de trabalhar 

cada vez mais e em mais lugares para conseguir obter o mínimo para sua 

subsistência e a dos seus porque muitas são chefes de família. 

Essa neurose sintomática brasileira que carrega os determinantes do 

racismo e do sexismo para as mulheres negras, como afirma Gonzalez (1984) é 

crucial para perceber como as mulheres negras permanecem em espaços 

subalternos e com maior índice de precariedade. É preciso perceber como tais 

aspectos são partes fundamentais para a manutenção da estrutura patriarcal e 

racista. 

Essa lógica atravessa as dinâmicas das relações sociais estabelecidas 

dentro do capitalismo e são importantíssimas para a legitimação desse e também 

para a naturalização das formas de violência, como algo que não precisa ser 

modificado ou combatido. 

(...) que observam o funcionamento da supremacia branca de perto nas 
casas grandes, que, definitivamente, não fazem parte da família (senão 
receberiam herança); as mulheres negras acadêmicas são “quase 
intelectuais”, ao mesmo tempo dentro e fora da universidade e de outras 
instituições, que não gozam da legitimidade dos brancos, mesmo que 
tenham os mesmos títulos. Trago para o centro do debate as lutas por 
direitos do movimento associativo/sindical de trabalhadoras domésticas no 
Brasil a partir de sua atuação na Assembleia Nacional Constituinte – ANC 
de 1987/1988, marcada pelo silenciamento de suas demandas por serem 
consideradas “como se fossem da família”. Essa experiência chama 
atenção para a relação entre direitos fundamentais e imagens de controle, 
articuladas em torno da degeneração da sexualidade e da maternidade de 
mulheres negras. Fala, ainda, das permanências da escravidão no nosso 
presente. Para além de um sistema político e econômico, a escravidão é 
entendida como um trauma, uma ferida que nunca foi tratada (LOPES, 
2020. p. 98). 

 

Segundo Lopes (2020), a CF 88 traz o primeiro marco legal do 

reconhecimento do trabalho doméstico como atividade laboral e é importante 

entender que essa conquista se deu pela luta das trabalhadoras domésticas, que já 

traziam uma articulação com o movimento sindical. Mesmo que tenham participado 

da ANC, suas demandas não foram ouvidas porque não eram vistas e reconhecidas 
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como sujeitos de uma categoria profissional e em sua maioria mulheres negras, o 

que aponta a demarcação da questão étnico-racial como elemento também central. 

Por mais de 50 anos, a categoria das trabalhadoras domésticas se reuniu 

apenas na forma de associações de caráter beneficente ou profissional. Elas 

somente adquiriram direito à sindicalização após a efetivação da Constituição 

Federal em 5 de outubro de 1988, mas o começo de sua organização política 

coletiva se dá em 1936, quando Laudelina de Campos Mello fundou a primeira 

associação de trabalhadoras domésticas do país em Santos/SP como um 

departamento da Frente Negra Brasileira. 

Com isso, é possível perceber como o movimento das trabalhadoras 

domésticas foi construído muitos anos antes de seus avanços no campo da 

legalidade, “ (...) pois elas sempre foram silenciadas e eram inseridas na lógica 

perversa de que eram “quase da família”, “como se fossem da família”, que 

evidencia uma relação entre família e escravidão que parece justificar a expressa 

negação de direitos fundamentais” (LOPES, 2020, p. 100). Mas, o que elas sempre 

buscaram e ainda buscam são direitos. Se o início do movimento se dá junto a uma 

frente negra também é possível perceber como o trabalho doméstico traz o processo 

do racismo como um de seus elementos, como reafirma Gonzalez (1984). 

Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente “pra” uma festa 
deles, dizendo que era “prá” gente também. Negócio de livro sobre a gente, 
a gente foi muito bem recebido e tratado com toda consideração. 
Chamaram até pra sentar na mesa onde eles “tavam” sentados, fazendo 
discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. 
Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam 
das coisas. E a gente foi sentar lá na mesa. Só que “tava” cheia de gente 
que não deu prá gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito 
bem, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles (GONZALEZ, 
1984, p. 223). 

 

É nesse aspecto que Gonzalez (1984) apresenta uma crítica fundamental 

que apresenta como as mulheres negras são tratadas como “mucamas permitidas”, 

mas nunca entendidas como sujeitos de direitos, apenas colocadas em espaços de 

subalternidade e inferioridade ao homem branco e às mulheres brancas e como isso 

é naturalizado e reforçado no imaginário social brasileiro. 

É como se as pessoas brancas fizessem um favor às mulheres negras ao 

deixá-las adentrar em suas casas pelos fundos, nos elevadores de serviço, nos 
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quartinhos dos fundos, as “dependências de empregadas”. A lógica da casa grande 

permanece nessa relação de poder sobre as mulheres trabalhadoras domésticas, 

sobre suas vidas, suas vivências e suas histórias, sempre apagadas e ofuscadas 

pelo mundo branco. 

A tentativa de embranquecimento é parte fundamental para manter essas 

mulheres como pessoas inferiores e que sempre estarão nesse lugar. Um grande 

elemento que reforça essa ideia é o mito da democracia racial, pois cria uma ilusão 

de que o Brasil já superou o racismo e que essas relações de poder nada mais são 

que naturais e não apontam a perversidade do racismo e do sexismo existente 

nessa realidade. 

Para romper com essa lógica perversa de dominação, Gonzalez (1984) 

aponta para dois aspectos fundamentais: a consciência e a memória. São dois 

fatores que podem construir possibilidades para romper. A consciência traz a 

importância de entender a história da formação brasileira, a história das mulheres 

negras e se entender como potencialidade, como intelectual, como importante e não 

somente como a “quase da família” da casa das mulheres brancas. 

E a memória é fundamental para resgatar a construção e o contexto 

histórico da vivência e realidade das mulheres negras no Brasil e também fortalecer 

a história de resistência de tantas trabalhadoras domésticas, mulheres negras, 

mulheres escravizadas que lutaram em tempos anteriores. É fundamental fortalecer 

e reivindicar a importância das mulheres negras, que eram mães, filhas, 

trabalhadoras. 

Afinal, é fundamental entender como no Brasil a desigualdade racial foi 

construída historicamente e nunca rompida. Gonzalez (1979) coloca como esse 

processo se dá de maneira ideológica e também nas práticas racistas e como isso 

vem a ser reforçado e reproduzido ao longo da história e do processo de formação, 

mesmo após a abolição da escravatura, a ter em vista que essa dinâmica é 

fundamental para garantir e manter os interesses da classe dominante. 

Tais condições remetem-nos ao mito da democracia racial enquanto modo 

de representação/discurso que encobre a trágica realidade vivida pelo negro 
no Brasil. Na medida em que somos todos iguais “perante a lei” e que o 

negro é “um cidadão igual aos outros”, graças à “lei áurea”, nosso país é o 
grande complexo da harmonia inter-racial a ser seguido por aqueles em que 



95 
 

a discriminação racial é declarada. Com isso, o grupo racial dominante 
justifica sua indiferença e sua ignorância em relação ao grupo negro. Se o 
negro não ascendeu socialmente e se não participa com maior efetividade 
nos processos políticos, sociais, econômicos e culturais, o único culpado é 
ele próprio. Dadas as suas características de “preguiça”, 
“irresponsabilidade”, “alcoolismo”, “infantilidade”, etc. ele só pode 
desempenhar, naturalmente, os papéis sociais mais inferiores. O 
interessante a se ressaltar, nessas formas racionalizadas da 
dominação/opressão racial, é que até as correntes ditas progressistas 
também refletem, no seu economicismo reducionista, o mesmo processo de 
interpretação etnocêntrica (GONZALEZ, 1979, p.11). 

 

É nessa linha que crescem os discursos de que no Brasil todos são iguais, 

então não há a necessidade de se combater o racismo ou pautar o antirracismo. 

Essa lógica que o mito da democracia racial impõe invisibiliza as nuances perversas 

e profundas que o racismo determina na vida das pessoas negras, em especial as 

das mulheres negras. 

A população negra sempre esteve em espaços de subalternidade em 

relação à população branca e isso tem explicação na lógica perversa que se deu 

durante a escravidão, pois determina a dinâmica de todas as relações sociais que 

existem dentro da lógica capitalista, já que o racismo é fundamental para a 

hegemonia do capitalismo (FAGUNDES, 2020). 

Ou seja, as décadas responsáveis pelo definhamento da Escravidão (1850-
1888) são também aquelas que tentam dar uma explicação biológica às 
degradantes condições de vida e trabalho do negro. Em conjunto a isso, 
ganha notoriedade o trabalhador branco (nacional e principalmente 
imigrante) pela adoção do regime assalariado. A complexificação da 
sociedade brasileira no que tange ao racismo e também às relações de 
trabalho penetra no ideário da classe trabalhadora (FAGUNDES, 2020, 
p.58). 

 

Nessa linha, é importante notar como as teorias racistas que eram criadas e 

justificadas sob um aspecto biológico foram fundamentais para que esse 

pensamento fosse disseminado e reforçado, o que fez com que a população negra 

continuasse a ser oprimida, mesmo dentro da classe trabalhadora brasileira, que se 

caracteriza e se mostra heterogênea. 

Essa passagem da escravidão para o trabalho assalariado livre para as 

pessoas negras se deu de uma maneira sem que, de fato, houvesse mudanças 

substanciais nas suas condições de vida e de trabalho. E nessa passagem ainda se 
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perpetuam as ideias racistas de que as pessoas negras eram inferiores e que 

biologicamente eram piores que as pessoas brancas (FAGUNDES, 2020). 

Como Fernandes (2008) aponta, nesse aspecto é a existência de uma 

estrutura que coloca a população negra em espaços e lugares inferiores às pessoas 

brancas, seja no mundo do trabalho ou em outro aspecto da vida social porque o 

racismo determina essa estrutura de dominação, exploração e de opressão e afeta 

de maneira perversa a vida da população negra de maneira geral. 

Com todo esse aspecto histórico, é possível compreender como as mulheres 

negras, que estão inseridas nesse processo de dominação de classe, de gênero e 

no âmbito étnico-racial permanecem a lutar por uma garantia mínima de direitos no 

patamar legal, no mundo do trabalho e na sua vida privada também, em toda sua 

totalidade de vida pois a sua humanização ainda não chegou. 

Para essas mulheres a humanidade ainda se apresenta como uma luta 

constante, como ainda reflete Davis (2013), pois nas bases do capitalismo, 

patriarcado e racismo estão elas, as mulheres que sustentam o mundo capitalista 

em toda sua dinâmica perversa e desigual. 

Para as trabalhadoras domésticas, inseridas ainda em espaços que trazem 

consigo determinantes do racismo e características de uma dinâmica entre mulheres 

que eram escravizadas e trabalhavam para as senhoras brancas, a ruptura com a 

desigualdade racial não aconteceu, a se perceber que hoje permanecem a ganhar 

menos que as mulheres brancas e por muitas vezes permanecem a trabalhar para 

elas e dormir em quartinhos mal iluminados e sem ventilação. 

É a mesma dinâmica, apenas com novas roupagens, principalmente diante 

de um quadro de forte conservadorismo e grandes perdas para a classe 

trabalhadora no que tange aos direitos conquistados. Se a contrarreforma do Estado 

adensa ainda mais a dinâmica de superexploração da classe trabalhadora, serve 

ainda como mola propulsora para a continuação do processo de racismo em suas 

diversas esferas, inclusive o racismo institucional existente. 

É nesse cenário bárbaro que as contrarreformas trabalhistas e da 

previdência dentro de um Estado neoliberal e racista que se dão as arenas de 

disputa. Se as trabalhadoras domésticas que estão engajadas na luta de direitos 
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desde da ANC (Assembleia Nacional Constituinte) ainda não conseguiram mudar o 

quadro da categoria, com esse avanço do conservadorismo dificulta ainda mais. 

A reivindicação de melhores condições de trabalho para as trabalhadoras 

domésticas e a própria reivindicação pelo assalariamento do trabalho doméstico 

advém de uma perspectiva revolucionária, segundo Federici (2019), pois “é a 

reivindicação pela qual termina a nossa natureza e começa a nossa luta, porque o 

simples fato de querer salários para o trabalho doméstico já significa recusar esse 

trabalho como uma expressão de nossa natureza, e, portanto, recusar precisamente 

o papel feminino que o capital impôs para nós” (FEDERICI, 2010, p.47). 

É fato que o assalariamento do trabalho doméstico não rompe com a lógica 

sistêmica da opressão das mulheres, em especial das mulheres negras e 

trabalhadoras domésticas, mas inicia um movimento de quebra da lógica da 

naturalização do papel imposto às mulheres, de entender o trabalho doméstico como 

um trabalho que carrega dinâmicas de exploração e opressão e não como algo belo, 

como um trabalho romantizado. É uma luta não só pela remuneração, mas que 

carrega em si um manifesto contra o papel social imposto dentro da sociedade 

capitalista. 

Salários para   o   trabalho   doméstico   são,   então,   uma   demanda 
revolucionária, não porque destroem por si só o capitalismo, mas porque 
forçam o capital a reestruturar as relações sociais em termos mais 
favoráveis para nós, e consequentemente, mais favoráveis à nossa unidade 
de classe. Na verdade, exigir salários não significa que, se formos pagas, 
seguiremos realizando esse trabalho. Significa exatamente o contrário. 
Dizer que queremos salários pelo trabalho doméstico é o primeiro passo 
para recusá-lo, porque a demanda por um salário faz nosso trabalho visível. 
Essa visibilidade é a condição mais indispensável para começar a lutar 
contra essa situação, tanto em seu aspecto imediato como trabalho 
doméstico como em seu caráter mais traiçoeiro como próprio da 
feminilidade (FEDERICI, 2019, p.49). 

 

Essa análise é importante para compreender o objetivo final da emancipação 

e não somente o assalariamento somado ao fato de que as mulheres assalariadas 

nas funções serem negras, é possível perceber a importância da luta para além de 

melhores condições de trabalho. 

As mulheres negras sempre estiveram nas piores condições de trabalho e 

com grandes índices de precarização e a categoria das trabalhadoras domésticas 

mostra como essa realidade ainda permanece. É importante entender que a luta 
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pelo assalariamento, por condições de trabalho melhores, traz em si também a luta 

de serem reconhecidas como pessoas humanas, pois está intimamente ligada aos 

determinantes do racismo no Brasil e como se dá essa perpetuação. 

Se as trabalhadoras domésticas estiveram na luta por direitos desde antes da 

consolidação das leis trabalhistas e ligadas à frente negra é porque aponta uma 

dinâmica intimamente conectada entre gênero, racismo, patriarcado, escravidão e 

trabalho doméstico. 

Porque nas narrativas dominantes nós somos construídos não só como o 
outro, mas com o outro do outro (alteridade) a personificação do que a 
sociedade não quer. Isso permite que a branquitude se construa como ideal, 
como a norma, com a normalidade, como o sinônimo de humanidade 
(KILOMBA, 2019, p. 3). 

 

É importante compreender que quando falamos da luta das trabalhadoras 

domésticas (em sua maioria negras) falamos da luta pela humanização dessas 

mulheres que ainda não são vistas como tal, ainda são objetificadas, invisibilizadas, 

oprimidas. A luta pela humanização é uma luta pela vida, pela sobrevivência e não 

somente por melhores salários. 

Quando se   fala   em   trabalho   doméstico   no   Brasil, é preciso então 

compreender seu contexto histórico, suas particularidades e seus determinantes, o 

que se faz perceber que a formação social brasileira e a herança da escravidão 

ainda são marcas profundas e que determinam a vida social, é preciso não somente 

entendê-los, mas entendê-los para que eles possam ser rompidos. 

 
 

3.3 – ESTADO E TRABALHO DOMÉSTICO 

 
 

Para perceber como essa dinâmica desigual persiste na esfera do trabalho 

doméstico, é importante perceber como dados recentes apontam para um 

retrocesso no que tange aos direitos conquistados e os números que mostram a 

quantidade de trabalhadoras domésticas que têm carteira assinada e as que não 

tem, que em 2019 chega a ser mais de 70%, como podem ser vistos nos gráficos 6 

e 7 (ver em anexo II). 
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É possível perceber como as contrarreformas trabalhistas e da previdência 

tiveram grandes danos para a classe trabalhadora, em especial para as 

trabalhadoras domésticas, pois suas recentes conquistas de direitos não se 

apresentam como colocadas em seu cotidiano profissional, pois o número de 

trabalhos informais cresceu e o número de trabalhadoras no âmbito formal caiu. 

As mulheres são maioria absoluta nessa categoria profissional, como pode 

ser visto nos gráficos (ver em anexo II), o que se reflete em todas as regiões do 

Brasil é que é uma categoria majoritariamente feminina, o que aponta como o 

sexismo e o patriarcado ainda são determinantes sociais. 

Além de gênero, o fator étnico-racial continua a ser outro determinante no 

trabalho doméstico do Brasil. Até 2018/2019 as mulheres negras permaneciam a ser 

a maioria nesse tipo de atividade, o que elucida como no Brasil a questão étnico-

racial e de gênero ainda não foram sanadas, é preciso perceber como são eixos 

centrais do processo de formação e que ainda precisam ser enfrentados. 

É fundamental entender que no Brasil essa questão não foi sanada e sequer 

enfrentada. É importante sim centralizar esse debate que atravessa toda a vida 

social, a reprodução social e o trabalho doméstico. Os dados estatísticos são 

importantes para explicitar a lógica perversa de dominação que se impõe na 

realidade de vida das mulheres negras e em toda sua totalidade. 

Nos Gráficos 8 e 9 (ver anexo II), é possível ser visto que, em todo o Brasil, o 

percentual de trabalhadoras domésticas predominante é o de mulheres negras. A 

diferença na estatística entre mulheres brancas e mulheres negras como 

trabalhadoras domésticas é grande. 

Os dados evidenciam uma realidade que ainda se caracteriza com uma 

enorme diferença entre mulheres brancas e negras e principalmente entre homens 

brancos e mulheres negras, o que reafirma a existência do racismo e sexismo no 

seio da sociedade brasileira. As estatísticas servem como desmistificação do mito da 

democracia racial e servem como um bom mecanismo de entender em números 

como essas trabalhadoras se apresentam e o quanto elas representam. 

A democracia racial no Brasil nunca existiu, é apenas um mito que garante a 

manutenção do racismo estrutural e do poder de dominação da burguesia a fim de 
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não enfrentar a questão étnico-racial. Como Moura (1981) aponta, o racismo serve 

ao capitalismo como uma âncora fundamental da dominação. Ou seja, o racismo 

sustenta o capitalismo. 

Com o cenário de grande conservadorismo e grandes retrocessos, a 

pandemia mundial do Coronavírus39 ou Covid-19 se deu de maneira intensa e 

rápida, o que trouxe não somente um número elevado de contaminação, mas 

também um enorme número de pessoas desempregadas, internadas e com 

recursos escassos para realizarem o isolamento social recomendado para frear a 

pandemia, a ter em vista que o contágio se dá de maneira rápida. 

A realidade das trabalhadoras domésticas durante esse período tem mostrado 

como os índices de precarização tem se adensado e muitas dessas mulheres 

precisaram ficar nas casas de seus patrões por quase um ano, sem poderem 

retornar para suas casas, como mostra uma reportagem do Correio (2021). 

A justificativa dos patrões era o medo da contaminação, mas isso não pode 

ser justificativa, afinal, privar as trabalhadora domésticas de liberdade é condenado 

pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e “ isso também pode ligar um alerta 

sobre o trabalho análogo a escravidão” (CORREIOS, 2021, p. 2021). 

Esses dados alertam para todo o processo histórico do trabalho doméstico e 

seus elos estruturais com o processo de formação social brasileira, os determinantes 

estruturais e as consequências da escravidão, como a profunda desigualdade racial. 

Nesse contexto, é importante perceber as pessoas mais afetadas e o contexto 

de vida delas. Diante desse cenário que trouxe uma realidade extremamente difícil 

 
 
 

39 Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, 
incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem 
infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, 
houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na 
China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida de pessoa a pessoa. 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um 
espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser 
assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos 
detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais 
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020, p.1). 
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para a população mundial, teve agravos maiores na realidade de vida das pessoas 

que já sofrem com todo o processo de desigualdade estrutural. 

Para além desses dados, é possível perceber como os casos de pessoas em 

condições análogas à escravidão têm repercutido também durante a pandemia e 

alerta para a realidade ainda vivenciada por milhares de brasileiros mesmo depois 

de anos de abolição da escravidão. 

No Brasil, a população negra teve índices elevados no que tange às 

consequências que o isolamento social e a pandemia trouxeram. Os espaços 

suburbanos, periféricos e as favelas foram duramente afetados não somente pela 

doença, mas com a falta de insumos básicos para garantir a proteção mínima das 

pessoas que moram e vivem nesses espaços. 

Álcool em gel, máscaras e sabonetes faltaram em muitos lares da classe 

trabalhadora, principalmente para as pessoas negras, que são maioria nesses 

espaços. Para além de todo esse cenário caótico, a saúde mental dessas pessoas 

foi duramente afetada, pois muitas trabalham na informalidade e viram seus baixos 

rendimentos caírem ainda mais ou zerar. 

Outras perderam seus empregos e ficaram sem suas rendas mensais que 

garantiam o sustento de suas famílias. O auxílio emergencial40 não foi o bastante 

para suprir todas as demandas dessas famílias e também sua sobrevivência diante 

de um cenário ainda mais desesperador no ano de 2020. 

A pandemia não criou a desigualdade, apenas adensou um cenário de 

questões estruturais que vieram à tona durante a pandemia, pois as pessoas mais 

afetadas no mundo do trabalho pela pandemia continuaram a ser as da classe 

trabalhadora, que ficaram sem emprego ou tiveram de continuar a trabalhar mesmo 

em um cenário de perigo eminente de contágio. 

A burguesia tem recursos para se manter em isolamento social, mas a classe 

trabalhadora não. As trabalhadoras domésticas foram diretamente afetadas durante 

 

 

40 Segundo o Governo Federal (2020), O Auxílio Emergencial (AE) é um benefício financeiro 
concedido pelo Governo Federal e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no enfrentamento 
à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19, de acordo com a Lei nº 13.982, de 2 de 
abril de 2020. Dependendo do resultado da análise da solicitação para recebimento do Auxílio 
Emergencial (GOVERNO FEDERAL, 2020, p.1). 
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o ano de 2020, pois muitas perderam seus empregos e outras tantas tiveram de 

continuar a trabalhar. As mulheres negras continuam a servir mulheres brancas. 

É importante destacar que no Estado do Rio de Janeiro, a primeira pessoa a 

morrer pela covid-19 foi uma trabalhadora doméstica que por sua vez foi 

contaminada por sua patroa que havia viajado para o exterior. Era uma mulher negra 

que não sobreviveu ao vírus. 

Não é coincidência que o vírus tenha entrado no Brasil por meio das 
populações de mais alta renda, com recursos ou condições de 
empregabilidade suficientes para viajarem ao exterior, e, ao mesmo tempo, 
que as primeiras mortes tenham sido de trabalhadores que ocupam 
posições precárias, pouco reconhecidas e valorizadas e que prestam 
serviços relacionados aos cuidados às camadas mais abastadas. De fato, o 
trabalho doméstico e de cuidados pressupõe a existência de uma 
significativa desigualdade de renda entre quem oferece a vaga de emprego 
e quem a ocupa, pois, a remuneração do trabalhador não é paga pelo lucro 
de um empreendimento, mas pela renda pessoal de uma outra pessoa 
física. E é nessa desigualdade que se assenta boa parte dos riscos do 
trabalho doméstico e de cuidados no Brasil (mas também no resto do 
mundo), agravadas nas condições da pandemia da Covid-19 (IPEA, 2020, 
p.9). 

 

Como a nota técnica sobre as condições de trabalho das trabalhadoras 

domésticas durante a pandemia (2020) aponta, esses fatores determinantes não são 

mera coincidência, mas escancaram que o racismo e a desigualdade de gênero são 

fatores centrais também em cenários de pandemia, afinal são eixos que fazem parte 

da formação social brasileira. 

A pandemia mostrou como a classe trabalhadora, em especial as mulheres 

negras que são trabalhadoras domésticas sofreram com isso. O fato de a primeira 

pessoa a não sobreviver ao Covid-19 no Brasil ter sido uma trabalhadora doméstica 

também é um fato enorme para se pensar nessa dinâmica de exploração. 

É importantíssimo pensar como as manifestações da desigualdade foram 

adensadas pois nesse cenário de pandemia mundial, o isolamento social pode ser 

feito de maneira adequada por aqueles que tinham condições de assim o fazerem, 

mas muitas trabalhadoras não puderam se manter isoladas e muitas foram 

demitidas e ficaram sem salário. 

A realidade social e histórica dessas mulheres negras apontando como a 

divisão sociossexual e étnico-racial do trabalho é importante para manter os 

superprivilégios de classe porque naturaliza esses espaços como espaços 
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característicos de mulheres pobres e negras. Essa divisão e segregação espacial se 

dá em diversos âmbitos, inclusive na segregação geográfica porque muitas dessas 

trabalhadoras moram em lugares muito distantes de seus trabalhos. 

Durante o cenário de pandemia, em que muitas pessoas que não realizavam 

serviços e tarefas domésticas tiveram de fazer, ficou evidente como o trabalho 

doméstico é vital e essencial para manter a reprodução social da vida. Em o ponto 

zero da revolução, Federici (2019) aponta essa relação intrínseca e direta que 

acontece no seio da sociedade capitalista. 

As trabalhadoras domésticas no Brasil trazem consigo toda uma construção 

histórica de luta por direitos e também de um silenciamento profundo marcado pelo 

racismo estrutural, o machismo estrutural, o patriarcado, as determinações e as 

marcas profundas que a escravidão deixou e sob a ótica do sistema capitalista em 

um país de capitalismo dependente. 

Falar de trabalho doméstico no Brasil é trazer para o centro do debate a 

questão de gênero e a questão étnico-racial. Apresenta a totalidade de um contexto 

histórico e social de uma categoria que apenas recentemente conseguiu um avanço 

em sentido legal no que tange aos direitos trabalhistas e que sofrem drasticamente 

os rebatimentos da sociedade de classes em um período neoliberal e de extremo 

retrocessos e grande avanço do conservadorismo. 

É importante pensar no que González (1979) aponta sobre essa lógica que 

naturaliza a reprodução de relações desiguais e que estão ligadas ao espaço da 

mulher negra apenas como alguém que é desumanizada e apenas vista como 

essencialmente para servir aos brancos. Essa lógica de relação é um traço da lógica 

das mulheres negras antes escravizadas. 

Quando se retoma e se faz um apanhado histórico da escravidão é 

justamente para perceber como esse processo se construiu e como suas nuances e 

sua perversidade servem de ferramenta para justificar o racismo. O racismo se 

apresenta como elemento central e processo contínuo no mundo capitalista, o que 

mostra como o contexto histórico, social e a dimensão de totalidade são 

fundamentais para compreender como tais questões ainda não foram sanadas e 

fortemente reproduzidas. 
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Nessa linha de pensamento, é sempre importante retomar os autores 

clássicos e reafirmar a importância deles, que são fundamentais para a construção 

de uma leitura crítica da realidade e da análise da totalidade, que permite 

compreender os fenômenos e suas determinações. 

Com essa análise da realidade em seu sentido de totalidade é que é 

possível perceber os processos e os eixos estruturais do sistema capitalista e suas 

dinâmicas nas relações sociais. A interseção de gênero, da questão étnico-racial e 

de classe é inserida nessa perspectiva de pensar a totalidade, pensar a classe em 

suas múltiplas determinações, é poder pensar a vida das trabalhadoras domésticas 

no Brasil, nas mulheres negras. 

Analisar que o trabalho doméstico no Brasil tem gênero e tem cor é 

fundamental, pois sinaliza a necessidade de encarar e enfrentar as lógicas de 

dominação e exploração, a fim de construir possibilidades para a categoria de 

trabalhadoras domésticas, mas também pensar para além da lógica capitalista. 

Como Gonzalez (1984) afirma, as mulheres negras sempre estiveram em 

lugares de subalternidade e sofreram e ainda sofrem com o processo do racismo 

somado à questão de gênero e isso se evidencia quando as mulheres negras 

permanecem a ser empregadas e a trabalharem para as mulheres brancas terem 

suas vidas. 

É fundamental entender que o racismo é um determinante fundamental para 

o sistema capitalista, pois ele atravessa até a subjetividade desse tipo de sociedade 

e isso é muito difícil de ser rompido, afinal, não é visto como algo perverso e 

desigual, mas sim como algo natural. 

O trabalho doméstico também é primordial para essa forma de sociedade. 

Como Saffioti (1978) coloca, a lógica de dominação capitalista naturaliza e coloca as 

mulheres, e em especial as mulheres negras, em espaços de trabalho com baixa 

remuneração, para além do não reconhecimento desse tipo de trabalho. 

O salário feminino é visto como renda complementar à do homem, podendo, 
nessa medida, ser inferior. Ademais, há uma acentuada tendência dos 
setores econômicos capitalistas para a absorção de maiores quantidades de 
homens que de mulheres. Há, assim, para uma grande oferta de trabalho 
feminino e uma pequena oferta de empregos. Não resta, pois, outra 
alternativa a certos contingentes femininos, sobretudo os de menores 
índices de escolaridade (SAFFIOTI, 1978, p.187). 
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Nesse sentido, é importante perceber como o sexismo, o racismo e o 

patriarcado incidem violentamente na vida das trabalhadoras domésticas, que em 

sua maioria são negras. É fundamental a construção da luta diária das trabalhadoras 

domésticas no Brasil. 

Romper com o pensamento eurocêntrico é fundamental e dialogar e 

referenciar autores negros, em especial autoras negras brasileiras, como Lélia 

Gonzalez é primordial para o entendimento de que é preciso romper com uma lógica 

que está presente tanto na materialidade quanto na subjetividade. 

Enquanto a questão negra não for assumida pela sociedade brasileira como 
um todo: negros, brancos e nós todos juntos refletirmos, avaliarmos, 
desenvolvermos uma práxis de conscientização da questão da 
discriminação racial neste país, vai ser muito difícil no Brasil, chegar ao 
ponto de efetivamente ser uma democracia racial (GONZALEZ, 2019, p.1). 

 

Como pode ser visto na afirmação de Lélia, é preciso que o racismo 

estrutural seja assumido enquanto um problema determinante na sociedade 

brasileira para que se possa, de fato, existir uma democracia racial no Brasil e não 

apenas o mito da democracia racial, que continua a deslegitimar a população negra 

e não torna o problema do racismo visível. 

Ao reivindicar o espaço enquanto mulheres negras, trazem consigo as 

marcas da exploração econômica e da subordinação racial e sexual. Por isso 

mesmo, é fundamental centralizar a marca da libertação de todos e todas e como é 

importante a organização política das mulheres negras (GONZALEZ, 2018). 

Lélia Gonzalez ainda destaca a importância da organização de mulheres 

negras, pois é fundamental na luta antirracista e anticapitalista, pois estão em 

espaços de subalternidade e mexem em eixos estruturais. As trabalhadoras 

domésticas, que são negras em sua maioria, fazem parte dessa luta e têm grande 

importância nessa organização. 

É pensar a coletividade como elemento importantíssimo para a luta de 

classes e de perceber como as mulheres negras, as trabalhadoras domésticas 

constroem história e são parte fundamental na construção de uma liberdade 

verdadeiramente emancipadora, já presente nas palavras de Nina Simone: 

“Liberdade é não ter medo” (SIMONE, 2015). 
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E nesse horizonte, que existam possibilidades reais de uma sociedade mais 

justa, mais solidária no seu sentido coletivo, com a erradicação de qualquer forma 

de opressão e distante de toda a barbárie que o capitalismo apresenta. Um 

horizonte de potencialidade humana, a verdadeira emancipação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

Perceber como se constrói a luta das trabalhadoras domésticas como parte 

da classe trabalhadora brasileira, que se apresenta como heterogênea, é importante 

pois são mulheres que sempre estiveram na luta e que sempre estiveram 

invisibilizadas, não somente suas demandas políticas e trabalhistas, bem como suas 

vidas, suas vivências, suas formas de se relacionar e de seus afetos. 

Nessa tentativa de centralizar uma análise sobre a construção da história das 

mulheres negras trabalhadoras domésticas é importante perceber como suas 

trajetórias sempre foram perpassadas por vias de resistência e de muita luta para 

alcances de direitos formais, melhores condições de trabalho, a busca por melhores 

salários e também a luta por serem entendidas enquanto sujeitos. 

Se o processo de racismo e desigualdade de gênero no Brasil se apresenta 

como determinante, é, não somente importante, mas fundamental conhecer a 

trajetória das mulheres negras no país e o processo de formação. E no que tange à 

dinâmica de mulheres negras trabalhadoras domésticas é fundamental também o 

conhecimento sobre o processo de formação por via de escravidão como 

determinante. 

Quando Davis (2013) diz que a mulher negra move estrutura social quando 

se movimenta é o apontamento de um mover que possui possibilidades 

revolucionárias, pois movimentam os pilares que estruturam a sociedade de classes. 

E como Federici (2019) afirma, a reivindicação pelo assalariamento do trabalho 

doméstico também direciona para possibilidades revolucionárias, quando se pensa 

em desnaturalizar esse trabalho como algo essencialmente feminino. 

Nesse sentido, é de suma importância estudar como se deu e se dá a 

construção do trabalho doméstico no Brasil e como esse trabalho está ligado 

diretamente à dinâmica de superexploração da força de trabalho e da divisão 

sociossexual e étnico-racial do trabalho, pois carregam os determinantes do 

racismo, do sexismo, do patriarcado e da dinâmica do capitalismo dependente. 
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Se nessa sociedade, as mulheres negras trabalhadoras domésticas ainda se 

apresentam como “mucamas permitidas” é porque o racismo não foi sanado nem 

enfrentado, pois são pilares dessa forma de sociedade. É preciso não só dar 

visibilidade a essas trabalhadoras, mas também compreender como são parte da 

classe trabalhadora e possíveis sujeitos ativos da luta revolucionária. 

Falar de trabalho doméstico, então, se mostra como fundamental para 

pensar a importância do trabalho reprodutivo e como esse eixo é fundamental para a 

manutenção da vida. O trabalho doméstico é elemento primordial para a sustentação 

não só da vida, mas da dinâmica capitalista. 

Nessa linha, é de suma importância entender como essa dinâmica atravessa 

a vida capitalista de maneira forte e em países de capitalismo dependente com 

formação colonial, essa dinâmica desigual se intensificou ainda mais e tornou a vida 

das trabalhadoras domésticas ainda mais precária e com salários irrisórios e 

inseridas em uma lógica que aponta as consequências do racismo, do patriarcado e 

do sexismo no mundo do trabalho e em todas as relações da vida. 

Como Moura (1994) salienta, o racismo como um processo de dominação é 

algo que ainda se perpetua no seio da sociedade brasileira, então é preciso criar 

maneiras e estratégias para que essa forma de dominação seja enfrentada e não 

mais naturalizada como acontece e aconteceu durante o processo histórico da 

formação social brasileira. 

Entender como as mulheres negras trabalhadoras domésticas estiveram 

presentes em diversos momentos do processo político da construção de luta e 

resistência por melhores condições de vida e salários é fundamental para saber de 

sua importância como classe trabalhadora e possível agente de transformação na 

luta pela emancipação não só política, mas também humana. 

É preciso romper com o ideal de naturalização de que as mulheres negras 

estão sempre em espaços subalternos e como pessoas que sempre servirão aos 

brancos como algo que não deve ser mudado ou com discursos que embaçam e 

dificultam a percepção do racismo, como a ideia de que as trabalhadoras 

domésticas são quase da família, que oculta a relação perversa e de poder existente 

nessa dinâmica. 
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Discursos como esse são parte da arma ideológica de dominação e 

escondem a opressão existente na sociedade brasileira, como a ideia de que no 

Brasil o racismo já foi sanado e superado. Como Nascimento (2016) coloca, o mito 

da democracia racial entra no imaginário social e em diversos aspectos da vida 

cotidiana. É preciso romper com esse véu de ilusão. “O racismo no Brasil, como 

vemos, na sua estratégia e nas suas táticas age sem demonstrar sua rigidez, não 

aparece à luz, é ambíguo, meloso, pegajoso, mas altamente eficiente nos seus 

objetivos” (MOURA, 1994, p.159). 

A partir disso, é fundamental a construção da luta das trabalhadoras 

domésticas e seu início ter sido junto a uma frente negra no Brasil. Pensar nas 

trabalhadoras domésticas e entender que são em maioria mulheres negras, é pensar 

em como essa lógica de dominação continua a ser perpetuada no Brasil e como isso 

só poderá ser rompido com a criação de novas possibilidades, que possam superar 

essa ordem social. 

É de suma importância perceber que, de fato, a classe trabalhadora no 

Brasil apresenta particularidades em seu processo de formação e como ela se 

apresenta de maneira heterogênea com suas diferenças no interior da própria 

classe, mas que é vital que exista a possibilidade de somar forças enquanto classe 

trabalhadora para que se possa pensar a emancipação política e a emancipação 

humana. 

Nesse quesito, é fundamental que se pense que as mulheres negras, as 

trabalhadoras negras, as trabalhadoras domésticas negras são parte importante 

desse processo, pois se trata de uma construção coletiva. É urgente enfrentar o 

racismo e todos seus rebatimentos em todas as esferas sociais. 

Como Moura (1994) apresenta, o desenvolvimento do capitalismo não trará 

o fim do racismo, pelo contrário, o adensa, pois está em sua gênese, em seu 

processo de formação. A população negra continua a ser explorada e tida como 

exército industrial de reserva ou em condições precárias de trabalho, como é 

possível perceber com as trabalhadoras domésticas nesse trabalho. 
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A tentativa de branqueamento presente até hoje é outra estratégia de 

dominação e opressão utilizada para desmantelar a história negra e a construção 

coletiva para enfrentar o racismo no Brasil. 

Enquanto as classes dominantes, suas estruturas de poder e elites 
deliberantes aplicavam essa estratégia discriminatória, por meio de uma 
série de táticas funcionando em diversos níveis e graus de estrutura, 
elaboraram, em contrapartida, como mecanismo de defesa ideológica a 
filosofia do branqueamento espontâneo via miscigenação e como 
complemento apresentavam-nos como laboratório piloto da confraternização 
racial, cujo exemplo deveria ser seguido pelos demais países poliétnicos 
(MOURA, 1994, p.159). 

 

É possível entender como Clóvis Moura alerta para como a ilusória sutileza 

do racismo no Brasil representa, na verdade, uma tática perversa de não enfrentar o 

racismo e mantê-lo para a perpetuação do sistema capitalista, principalmente em um 

país de capitalismo dependente. 

Com isso, de fato, é importantíssimo a compreensão de como o racismo e o 

sexismo continuam a ser perpetuados e como o patriarcado ainda se mantém. 

Nessa linha, é importante assumir essa realidade e não criar um véu, como a classe 

dominante tenta sistematicamente fazer para que não haja enfrentamento. 

Por isso, é fundamental o movimento de mulheres negras e a luta histórica 

das trabalhadoras domésticas, que apontam como seus direitos não eram 

legitimados ou existiam, o que coloca a realidade da desigualdade existente dentro 

do sistema capitalista como algo que fere diretamente essas mulheres. 

Pensar a emancipação coletiva passa por uma construção de consciência 

de classe, que é fundamental para que existam possibilidades de romper com essa 

lógica de sociedade e com a sociabilidade atual, que escancara seus altos índices 

de perversidade, desumanização e desigualdade. 

Por ser uma luta contra o sistema capitalista, a luta de emancipação das 

mulheres é política e revolucionária, como coloca Bambirra (1972), já que o sistema 

capitalista precisa oprimir as mulheres para manter sua hegemonia de dominação e 

sua sustentação. 

É fundamental perceber, que, nesse sentido, as mulheres trabalhadoras têm 
um motivo duplo para serem revolucionárias, pois além de serem 
exploradas enquanto classes trabalhadoras também são oprimidas por 
serem mulheres (BAMBIRRA, 1972, p.15). 
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Centralizar a luta, a construção teórica e as vivências de mulheres negras, 

trabalhadoras é fundamental para o entendimento de que elas são parte importante 

na construção de alternativas revolucionárias, pois elas estão presentes em cenários 

de luta há muito tempo, como parte da frente negra brasileira desde 1936, o que 

aponta para uma conexão direta das trabalhadoras domésticas com a questão 

étnico-racial. 

Estudar a história de vida de trabalhadoras que são, em sua maioria, negras 

é importantíssimo para perceber essas mulheres como sujeitos ativos nas lutas 

sociais e nas formas de resistência da classe trabalhadora, então também devem 

ser entendidas como parte importante do processo de construção da revolução. 

Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde 

mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes 
populares, da mulher, do negro, do indígena na nossa formação histórica e 
cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. E o que é que fica 
a impressão de que só homens, os homens brancos, social e 
economicamente privilegiados, foram os únicos a construir esse país. A 
essa mentira tripla dá o nome de sexismo, racismo e elitismo. E como ainda 
existe muita mulher que se sente inferiorizada diante do homem, muito 
negro diante do branco e muito pobre diante do rico, a gente tem mais é que 
mostrar que não é assim, né? (GONZÁLEZ, 1982, p. 3). 

 

Como Lélia afirma, é primordial apontar que a história de luta e de toda a 

construção sócio-histórica e cultural do Brasil passa pelas vivências de mulheres 

negras, homens negros, povos indígenas e como isso é essencial para a construção 

de uma outra lógica das relações sociais, das relações humanas. 

Quando um trabalho, uma construção teórica e acadêmica traz para o centro 

pessoas que não são e não foram historicamente responsáveis pelas narrativas, 

pois os homens brancos sempre a fizeram, é uma tentativa de reivindicar um espaço 

e não apenas por visibilidade, mas por entender que mulheres negras, em especial 

as trabalhadoras domésticas sempre fizeram história. 

Falar do trabalho doméstico, do racismo, do sexismo, do patriarcado é falar 

de componentes estruturais do sistema capitalista, então é fundamental entender 

que quando se mexe nesses eixos, a estrutura se move e o objetivo é mover toda a 

estrutura e construir uma nova, com um horizonte de uma sociedade de 

solidariedade, de emancipação política e humana. 
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ANEXO I - LEGISLAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DOMÉSTICO NO BRASIL 

 
 

Aqui, consideramos importante pontuar sucintamente a historicidade da 

legislação do trabalho doméstico no Brasil e apresentar os governos para que possa 

ser analisada de forma mais detalhada41 a correlação de forças e o movimento da 

luta de classes em cada período histórico. 

 
LEI NÚMERO 5.859, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1972. 

 
 

Dispõe sobre a profissão de empregado doméstico e dá outras providências. 

O Presidente da República. Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta 

serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no 

âmbito residencial destas, aplica-se o disposto nesta lei. 

Art. 2º Para admissão ao emprego deverá o empregado doméstico 

apresentar: I- Carteira de Trabalho e Previdência Social; II - Atestado de boa 

conduta; III - Atestado de saúde, a critério do empregador. 

Art. 3º 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. 4º Aos empregados domésticos são assegurados os benefícios e 

serviços da Lei Orgânica da Previdência Social, na qualidade de segurados 

obrigatórios. 

Art. 5º Os recursos para o custeio do plano de prestações virão das 

contribuições abaixo, a serem recolhidas pelo empregador até o último dia do mês 

seguinte àquele a que se referirem e incidentes sobre o valor do salário mínimo da 

região: 

 

41 Como nesse trabalho, apenas apresentamos de maneira sucinta a legislação sobre o trabalho 

doméstico no Brasil, em estudos futuros essa análise poderá ser feita de forma mais detida sobre 

esses processos históricos. 
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I - 8% (oito por cento) do empregador; 

II - 8% (oito por cento) do empregado doméstico. Parágrafo único. A falta do 

recolhimento, na época própria das contribuições previstas neste artigo, sujeitará o 

responsável ao pagamento do juro moratório de 1% (um por cento) ao mês, além da 

multa variável de 10% (dez por cento) a 50% (cinquenta por cento) do valor do 

débito. 

Art. 6º Não serão devidas quaisquer das contribuições discriminadas nos itens 

II a VII da Tabela constante do artigo 3º do Decreto nº 60.466, de 14 de março de 

1967. 

Art. 7º Esta Lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias vigorando 

30 (trinta) dias após a publicação do seu regulamento. 

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 11 de dezembro de 1972; 151º da Independência e 84º da República. 

EMÍLIO G. MÉDICI Júlio Barata 

 
DECRETO Nº 71.885, DE 9 DE MARÇO DE 1973 

 
 

Aprova o Regulamento da Lei nº 5.859, de 11 dezembro de 1972, que dispõe 

sobre a profissão de empregado doméstico, e dá outras providências. O 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, 

item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 7º da Lei nº 5.859, de 

11 de dezembro de 1972, DECRETA: 

Art. 1º. São assegurados aos empregados domésticos os benefícios e 

serviços da Lei Orgânica da Previdência Social, na conformidade da Lei número 

5.859, de 11 de dezembro de 1972. 

Art. 2º. Excetuando o Capítulo referente a férias, não se aplicam aos 

empregados domésticos as demais disposições da Consolidação das Leis do 

Trabalho. Parágrafo único. As divergências entre empregado e empregador 

doméstico relativas às férias e anotação na Carteira do Trabalho e Previdência 

Social, ressalvada a competência da Justiça do Trabalho, serão dirimidas pela 

Delegacia Regional do Trabalho. 
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Art. 3º. Para os fins constantes da Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, 

considera-se: I - empregado doméstico aquele que presta serviços de natureza 

contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial 

destas. II - empregador doméstico a pessoa ou família que admita a seu serviço 

empregado doméstico. 

Art. 4º. O empregado doméstico, ao ser admitido no emprego, deverá 

apresentar os seguintes documentos: I - Carteira de Trabalho e Previdência Social. II 

- Atestado de Boa Conduta emitido por autoridade policial, ou por pessoa idônea, a 

juízo do empregador. III - Atestado de Saúde, subscrito por autoridade médica 

responsável, a critério do empregador doméstico. 

Art. 5º. Na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado 

doméstico serão feitas, pelo respectivo empregador, as seguintes anotações: I - data 

de admissão. II - salário mensal ajustado. III - início e término das férias. IV - data da 

dispensa. 

Art. 6º. Após cada período contínuo de 12 (doze) meses de trabalho prestado 

à mesma pessoa ou família, a partir da vigência Regulamento, o empregado 

doméstico fará jus a férias remuneradas, nos termos da Consolidação das Leis 

Trabalho de 20 (vinte) dias úteis, ficando a critério do empregador doméstico a 

fixação do período correspondente. 

Art. 7º. Filiam-se à Previdência Social, como segurados obrigatórios, os que 

trabalham como empregados domésticos no território nacional, na forma do disposto 

na alínea I do artigo 3º deste Regulamento. 

Art. 8º. O limite de 60 anos para Filiação à Previdência Social, previsto no 

artigo 4º do Decreto-lei nº 710, de 28 de julho de 1969, não se aplica ao empregado 

doméstico que: I - inscrito como segurado facultativo para todos os efeitos, nessa 

qualidade já vinha contribuindo na forma da legislação anterior. II - já sendo 

segurado obrigatório, tenha adquirido ou venha a adquirir a condição de empregado 

doméstico, após se desligar do emprego ou atividade de que decorria aquela 

situação. 

Art. 9º. Considera-se já inscrito para os efeitos da Lei nº 5.859 de 11 de 

dezembro de 1972, o empregado doméstico que se qualificar, junto ao Instituto 
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Nacional de Previdência Social, mediante apresentação da Carteira do Trabalho e 

Previdência Social. § 1º. Os empregados Domésticos, inscritos como segurados 

facultativos, passam a partir da vigência deste Regulamento, à condição de 

segurados obrigatórios, independentemente de nova inscrição. § 2º. A inscrição dos 

dependentes incumbe ao próprio segurado e será feita, sempre que possível, no ato 

de sua inscrição. 

Art. 10. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez do empregado 

doméstico serão devidos a contar da data de entrada do respectivo requerimento. 

Art. 11. O custeio das prestações a que se refere o presente Regulamento 

será atendido pelas seguintes contribuições: I - do segurado, em percentagem 

correspondente a 8% (oito por cento) do seu salário-de-contribuição, assim 

considerado, para os efeitos deste Regulamento, o valor do salário-mínimo regional. 

II - do empregador doméstico, em quantia igual à que for devida pelo segurado. 

Parágrafo único. Quando a admissão, dispensa ou afastamento do empregado 

doméstico ocorrer no curso do mês, a contribuição incidirá sobre 1/30 avos do 

salário - mínimo regional por dia de trabalho efetivamente prestado. 

Art. 12. O recolhimento das contribuições, a cargo empregador doméstico, 

será realizado na forma das instruções a serem baixadas pelo Instituto Nacional de 

Previdência Social, em formulário próprio, individualizado por empregado doméstico. 

Parágrafo único. Não recolhendo na época própria as contribuições a seu cargo, 

ficará o empregador doméstico sujeito às penalidades previstas no artigo 165 do 

Regulamento Geral da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 60.501, de 14 

de março de 1969. 

Art. 13. Aplica-se ao empregado doméstico e respectivo empregador no que 

couber, o disposto no Regulamento Geral da Previdência Social aprovado pelo 

Decreto nº 60.501, de 14 de março de 1969. 

Art. 14. O Ministro do Trabalho e Previdência Social baixará as instruções 

necessárias à execução do presente Regulamento. 

Art. 15. O presente Regulamento entrará em vigor 30 (trinta) dias após sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 9 de março de 1973; 152º da Independência e 85º da República. 
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EMÍLIO G. MÉDICI 

Júlio Barata 

 
 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARTIGO 7 (TEXTO PROMULGADO) 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: 

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa 

causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, 

dentre outros direitos; 

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 

III - fundo de garantia do tempo de serviço; 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender 

às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 

reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 

vinculação para qualquer fim; 

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 

coletivo; 

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 

remuneração variável; 

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria; 

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

X- proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; 

XI-participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, 

excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; 

XII - salário-família para os seus dependentes; 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e 

quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, 

mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 
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XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 

revezamento, salvo negociação coletiva; 

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 

cinquenta por cento à do normal; 

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; 

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a 

duração de cento e vinte dias; 

XIX – licença paternidade, nos termos fixados em lei; 

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 

específicos, nos termos da lei; 

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 

trinta dias, nos termos da lei; 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança; 

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 

perigosas, na forma da lei; 

XXIV - aposentadoria; 

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis 

anos de idade em creches e pré-escolas; 

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei; 

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir 

a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 

XXIX - ação, quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 

prescricional de: a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos 

após a extinção do contrato; b) até dois anos após a extinção do contrato, para o 

trabalhador rural; 

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de 

admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 
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XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 

admissão do trabalhador portador de deficiência; 

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre 

os profissionais respectivos; 

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de 

aprendiz; XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo 

empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados 

à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, 

VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a sua integração à previdência 

social. 

 
 

LEI Nº 10.208, DE 23 DE MARÇO DE 2001 

 
 

Acresce dispositivo à Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que dispõe 

sobre a profissão de empregado doméstico, para facultar o acesso ao Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e ao seguro-desemprego. Faço saber que o 

Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 2.104-16, de 2001, que o 

Congresso Nacional aprovou, e eu, Jader Barbalho, Presidente, para os efeitos do 

disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, fica acrescida dos 

seguintes artigos: 

Art.3º-A É facultada a inclusão do empregado doméstico no Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, de que trata a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 

1990, mediante requerimento do empregador, na forma do regulamento.” (NR) 

Art. 6º- A O empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará 

jus ao benefício do seguro desemprego, de que trata a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro 

de 1990, no valor de um salário mínimo, por um período máximo de três meses, de 

forma contínua ou alternada. § 1º O benefício será concedido ao empregado inscrito 
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no FGTS que tiver trabalhado como doméstico por um período mínimo de quinze 

meses nos últimos vinte e quatro meses contados da dispensa sem justa causa. 

§ “2º Considera-se justa causa para os efeitos desta Lei as hipóteses 

previstas no art. 482, com exceção das alíneas c e g e do seu parágrafo único, da 

Consolidação das Leis do Trabalho.” (NR) Art. 6º-B Para se habilitar ao benefício, o 

trabalhador deverá apresentar ao órgão competente do Ministério do Trabalho e 

Emprego: 

I - Carteira de Trabalho e Previdência Social, na qual deverão constar a 

anotação do contrato de trabalho doméstico e a data da dispensa, de modo a 

comprovar o vínculo empregatício, como empregado doméstico, durante pelo menos 

quinze meses nos últimos vinte e quatro meses; 

II - termo de rescisão do contrato de trabalho atestando a dispensa sem 

justa causa; 

III - comprovantes do recolhimento da contribuição previdenciária e do 

FGTS, durante o período referido no inciso I, na condição de empregado doméstico; 

IV - declaração de que não está em gozo de nenhum benefício de prestação 

continuada da Previdência Social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte; e 

V - declaração de que não possui renda própria de qualquer natureza 

suficiente à sua manutenção e de sua família." (NR) 

Art. 6º-C O seguro-desemprego deverá ser requerido de sete a noventa dias 

contados da data da dispensa." (NR) 

Art. 6º-D. O novo seguro-desemprego só poderá ser requerido a cada 

período de dezesseis meses decorridos da dispensa que originou o benefício 

anterior. " (NR) 

Art. 2º As despesas decorrentes do pagamento do seguro-desemprego 

previsto nesta Lei serão atendidas à conta dos recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador - FAT. Art. 3º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei até 

14 de fevereiro de 2000. 

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida 

Provisória nº 2.104-15, de 26 de janeiro de 2001. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Congresso Nacional, em de março de 2001; 

180º da Independência e 113º da República. 

Senador Jader Barbalho 

Presidente do Congresso Nacional. 

 
 

LEI Nº 11.324, DE 19 DE JULHO DE 2006. 
 

Altera dispositivos das leis números 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 

8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de 1991 e 5.859, de 11 de 

dezembro de 1972; e revoga dispositivo da lei número 605, de 5 de janeiro de 1949. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 12. 

VII - até o exercício de 2012, ano-calendário de 2011, a contribuição patronal 

paga à Previdência Social pelo empregador doméstico incidente sobre o valor da 

remuneração do empregado. 

§ 3º A dedução de que trata o inciso VII do caput deste artigo: 

I - está limitada: 

a) a 1 (um) empregado doméstico por declaração, inclusive no caso da 

declaração em conjunto; 

b) ao valor recolhido no ano-calendário a que se referir a declaração; 

II - aplica-se somente ao modelo completo de Declaração de Ajuste Anual; 

III - não poderá exceder: 

a) ao valor da contribuição patronal calculada sobre 1 (um) salário mínimo 

mensal, sobre o 13º (décimo terceiro) salário e sobre a remuneração adicional de 

férias, referidos também a 1 (um) salário mínimo; 

b) ao valor do imposto apurado na forma do art. 11 desta Lei, deduzidos os 

valores de que tratam os incisos I a III do caput deste artigo; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.324-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9250.htm#art12vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9250.htm#art12%C2%A73
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IV - fica condicionada à comprovação da regularidade do empregador 

doméstico perante o regime geral de previdência social quando se tratar de 

contribuinte individual." 

Art. 2º O art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar 

acrescido do seguinte § 6º : 

"Art. 30. 

§ 6º O empregador doméstico poderá recolher a contribuição do segurado 

empregado a seu serviço e a parcela a seu cargo relativas à competência novembro 

até o dia 20 de dezembro, juntamente com a contribuição referente ao 13º (décimo 

terceiro) salário, utilizando-se de um único documento de arrecadação." (NR) 

Art. 3º (VETADO) 

Art. 4º A Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que dispõe sobre a 

profissão de empregado doméstico, passa a vigorar com a seguinte redação: 

" Art. 2º-A. É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário 

do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia. 

§ 1º Poderão ser descontadas as despesas com moradia de que trata 

o caput deste artigo quando essa se referir a local diverso da residência em que 

ocorrer a prestação de serviço, e desde que essa possibilidade tenha sido 

expressamente acordada entre as partes. 

§ 2º As despesas referidas no caput deste artigo não têm natureza salarial 

nem se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos." 

Art. 3º O empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 30 

(trinta) dias com, pelo menos, 1/3 (um terço) a mais que o salário normal, após cada 

período de 12 (doze) meses de trabalho, prestado à mesma pessoa ou família." (NR) 

Art. 3º-A. (VETADO) ” 

Art. 4º-A. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada 

doméstica gestante desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o 

parto." 

Art. 6º-A. (VETADO) ” 

Art. 6º-B. (VETADO) ” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art30%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-577-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5859.htm#art2a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5859.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-577-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5859.htm#art4a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-577-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-577-06.htm
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Art. 5º O disposto no art. 3º da Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, com 

a redação dada por esta Lei, aplica-se aos períodos aquisitivos iniciados após a data 

de publicação desta Lei. 

Art. 6º (VETADO) ) 

Art. 7º (VETADO) 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 

em relação às contribuições patronais pagas a partir do mês de janeiro de 2006. 

Art. 9º Fica revogada a alínea a do art. 5º da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 

1949. 
 
 

Brasília, 19 de julho de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 

Luiz Marinho 

Nelson Machado 

 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 72, DE 2 DE ABRIL DE 2013 
 

Altera a redação do parágrafo único do artigo 7 da CF para estabelecer a 

igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais 

trabalhadores urbanos e rurais. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 

3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 

constitucional: 

Artigo único. O parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 7º 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos 

os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, 

XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em 

lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais 

e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5859.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-577-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-577-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0605.htm#art5a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0605.htm#art5a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0605.htm#art5a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0605.htm#art5a
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2072-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7p
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nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência 

social." (NR) 

Brasília, em 2 de abril de 2013. 

Mesa da Câmara dos Deputados; Mesa do Senado Federal. 

 
LEI COMPLEMENTAR 150 

 
Dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico; altera as Leis nº 8.212, de 24 

de julho de 1991, nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e nº 11.196, de 21 de novembro 

de 2005; revoga o inciso I do art. 3º da Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, o art. 

36 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 

1972, e o inciso VII do art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 1995; e dá outras 

providências. 

A PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei 

Complementar: 

 
CAPÍTULO I - DO CONTRATO DE TRABALHO DOMÉSTICO 

 
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. 

Art. 2º A duração normal do trabalho doméstico não excederá 8 (oito) horas 

diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais, observado o disposto nesta Lei. 

§ 1º A remuneração da hora extraordinária será, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) superior ao valor da hora normal. 

§ 2º O salário-hora normal, em caso de empregado mensalista, será obtido 
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dividindo-se o salário mensal por 220 (duzentas e vinte) horas, salvo se o contrato 

estipular jornada mensal inferior que resulte em divisor diverso. 

§ 3º O salário-dia normal, em caso de empregado mensalista, será obtido 

dividindo-se o salário mensal por 30 (trinta) e servirá de base para pagamento do 

repouso remunerado e dos feriados trabalhados. 

§ 4º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído regime de 

compensação de horas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, se 

o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia. 

§ 5º No regime de compensação previsto no § 4º: 

I - será devido o pagamento, como horas extraordinárias, na forma do § 1º, das 

primeiras 40 (quarenta) horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho; 

II - das 40 (quarenta) horas referidas no inciso I, poderão ser deduzidas, sem o 

correspondente pagamento, as horas não trabalhadas, em função de redução do 

horário normal de trabalho ou de dia útil não trabalhado, durante o mês; 

III - o saldo de horas que excederem as 40 (quarenta) primeiras horas mensais de 

que trata o inciso I, com a dedução prevista no inciso II, quando for o caso, será 

compensado no período máximo de 1 (um) ano. 

§ 6º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a 

compensação integral da jornada extraordinária, na forma do § 5º, o empregado fará 

jus ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da 

remuneração na data de rescisão. 

§ 7º Os intervalos previstos nesta Lei, o tempo de repouso, as horas não 

trabalhadas, os feriados e os domingos livres em que o empregado que mora no 

local de trabalho nele permaneça não serão computados como horário de trabalho. 

§ 8º O trabalho não compensado prestado em domingos e feriados deve ser pago 

em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. 

Art. 3º Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não 

exceda 25 (vinte e cinco) horas semanais. 

§ 1º O salário a ser pago ao empregado sob regime de tempo parcial será 

proporcional a sua jornada, em relação ao empregado que cumpre, nas mesmas 

funções, tempo integral. 
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§ 2º A duração normal do trabalho do empregado em regime de tempo parcial 

poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente a 1 (uma) 

hora diária, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, aplicando-se-

lhe, ainda, o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 2º, com o limite máximo de 6 (seis) horas 

diárias. 

§ 3º Na modalidade do regime de tempo parcial, após cada período de 12 (doze) 

meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na 

seguinte proporção: 

I - 18 (dezoito) dias, para a duração do trabalho semanal superior a 22 (vinte e duas) 

horas, até 25 (vinte e cinco) horas; 

II - 16 (dezesseis) dias, para a duração do trabalho semanal superior a 20 (vinte) 

horas, até 22 (vinte e duas) horas; 

III - 14 (quatorze) dias, para a duração do trabalho semanal superior a 15 (quinze) 

horas, até 20 (vinte) horas; 

IV - 12 (doze) dias, para a duração do trabalho semanal superior a 10 (dez) horas, 

até 15 (quinze) horas; 

V - 10 (dez) dias, para a duração do trabalho semanal superior a 5 (cinco) horas, até 

10 (dez) horas; 

VI - 8 (oito) dias, para a duração do trabalho semanal igual ou inferior a 5 (cinco) 

horas. 

Art. 4º É facultada a contratação, por prazo determinado, do empregado 

doméstico: 

I - mediante contrato de experiência; 

II - para atender necessidades familiares de natureza transitória e para substituição 

temporária de empregado doméstico com contrato de trabalho interrompido ou 

suspenso. 

Parágrafo único. No caso do inciso II deste artigo, a duração do contrato de 

trabalho é limitada ao término do evento que motivou a contratação, obedecido o 

limite máximo de 2 (dois) anos. 

Art. 5º O contrato de experiência não poderá exceder 90 (noventa) dias. 

§ 1º O contrato de experiência poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, desde que a 
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soma dos 2 (dois) períodos não ultrapasse 90 (noventa) dias. 

§ 2º O contrato de experiência que, havendo continuidade do serviço, não for 

prorrogado após o decurso de seu prazo previamente estabelecido ou que 

ultrapassar o período de 90 (noventa) dias passará a vigorar como contrato de 

trabalho por prazo indeterminado. 

Art. 6º Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos I e II do art. 4º, o 

empregador que, sem justa causa, despedir o empregado é obrigado a pagar-lhe, a 

título de indenização, metade da remuneração a que teria direito até o termo do 

contrato. 

Art. 7º Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos I e II do art. 4º, o 

empregado não poderá se desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser 

obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. 

Parágrafo único. A indenização não poderá exceder àquela a que teria direito o 

empregado em idênticas condições. 

Art. 8º Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos I e II do art. 4º, não 

será exigido aviso prévio. 

Art. 9º A Carteira de Trabalho e Previdência Social será obrigatoriamente 

apresentada, contra recibo, pelo empregado ao empregador que o admitir, o qual 

terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para nela anotar, especificamente, a data 

de admissão, a remuneração e, quando for o caso, os contratos previstos nos 

incisos I e II do art. 4º. 

Art. 10. É facultado às partes, mediante acordo escrito entre essas, estabelecer 

horário de trabalho de 12 (doze) horas seguidas por 36 (trinta e seis) horas 

ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e 

alimentação. 

§ 1º A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo 

abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo 

descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as 

prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do 

art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943, e o art. 9º da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949. 
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§ 2º ( VETADO). 

Art. 11. Em relação ao empregado responsável por acompanhar o empregador 

prestando serviços em viagem, serão consideradas apenas as horas efetivamente 

trabalhadas no período, podendo ser compensadas as horas extraordinárias em 

outro dia, observado o art. 2º. 

§ 1º O acompanhamento do empregador pelo empregado em viagem será 

condicionado à prévia existência de acordo escrito entre as partes. 

§ 2º A remuneração-hora do serviço em viagem será, no mínimo, 25% (vinte e 

cinco por cento) superior ao valor do salário-hora normal. 

§ 3º O disposto no § 2º deste artigo poderá ser, mediante acordo, convertido 

em acréscimo no banco de horas, a ser utilizado a critério do empregado. 

Art. 12. É obrigatório o registro do horário de trabalho do empregado doméstico 

por qualquer meio manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo. 

Art. 13. É obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação 

pelo período de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, 2 (duas) horas, admitindo-

se, mediante prévio acordo escrito entre empregador e empregado, sua redução a 

30 (trinta) minutos. 

§ 1º Caso o empregado resida no local de trabalho, o período de intervalo 

poderá ser desmembrado em 2 (dois) períodos, desde que cada um deles tenha, no 

mínimo, 1 (uma) hora, até o limite de 4 (quatro) horas ao dia. 

§ 2º Em caso de modificação do intervalo, na forma do § 1º, é obrigatória a sua 

anotação no registro diário de horário, vedada sua prenotação. 

Art. 14. Considera-se noturno, para os efeitos desta Lei, o trabalho executado 

entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. 

§ 1º A hora de trabalho noturno terá duração de 52 (cinquenta e dois) minutos 

e 30 (trinta) segundos. 

§ 2º A remuneração do trabalho noturno deve ter acréscimo de, no mínimo, 

20% (vinte por cento) sobre o valor da hora diurna. 

§ 3º Em caso de contratação, pelo empregador, de empregado exclusivamente 

para desempenhar trabalho noturno, o acréscimo será calculado sobre o salário 

anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
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§ 4º Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos 

e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus 

parágrafos. 

Art. 15. Entre 2 (duas) jornadas de trabalho deve haver período mínimo de 11 

(onze) horas consecutivas para descanso. 

Art. 16. É devido ao empregado doméstico descanso semanal remunerado de, 

no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, 

além de descanso remunerado em feriados. 

Art. 17. O empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 30 

(trinta) dias, salvo o disposto no § 3º do art. 3º, com acréscimo de, pelo menos, um 

terço do salário normal, após cada período de 12 (doze) meses de trabalho prestado 

à mesma pessoa ou família. 

§ 1º Na cessação do contrato de trabalho, o empregado, desde que não tenha 

sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período 

incompleto de férias, na proporção de um doze avos por mês de serviço ou fração 

superior a 14 (quatorze) dias. 

§ 2º O período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado em até 

2 (dois) períodos, sendo 1 (um) deles de, no mínimo, 14 (quatorze) dias corridos. 

§ 3º É facultado ao empregado doméstico converter um terço do período de férias 

a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria 

devida nos dias correspondentes. 

§ 4º O abono de férias deverá ser requerido até 30 (trinta) dias antes do término 

do período aquisitivo. 

§ 5º É lícito ao empregado que reside no local de trabalho nele permanecer 

durante as férias. 

§ 6º As férias serão concedidas pelo empregador nos 12 (doze) meses 

subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. 

Art. 18. É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do 

empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, bem 

como por despesas com transporte, hospedagem e alimentação em caso de 

acompanhamento em viagem. 
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§ 1º É facultado ao empregador efetuar descontos no salário do empregado em 

caso de adiantamento salarial e, mediante acordo escrito entre as partes, para a 

inclusão do empregado em planos de assistência médico-hospitalar e odontológica, 

de seguro e de previdência privada, não podendo a dedução ultrapassar 20% (vinte 

por cento) do salário. 

§ 2º Poderão ser descontadas as despesas com moradia de que trata 

o caput deste artigo quando essa se referir a local diverso da residência em que 

ocorrer a prestação de serviço, desde que essa possibilidade tenha sido 

expressamente acordada entre as partes. 

§ 3º As despesas referidas no caput deste artigo não têm natureza salarial nem 

se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos. 

§ 4º O fornecimento de moradia ao empregado doméstico na própria residência 

ou em morada anexa, de qualquer natureza, não gera ao empregado qualquer 

direito de posse ou de propriedade sobre a referida moradia. 

Art. 19. Observadas as peculiaridades do trabalho doméstico, a ele também se 

aplicam as Leis nº 605, de 5 de janeiro de 1949, nº 4.090, de 13 de julho de 1962, nº 

4.749, de 12 de agosto de 1965, e nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, e, 

subsidiariamente, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

Parágrafo único. A obrigação prevista no art. 4º da Lei nº 7.418, de 16 de 

dezembro de 1985, poderá ser substituída, a critério do empregador, pela 

concessão, mediante recibo, dos valores para a aquisição das passagens 

necessárias ao custeio das despesas decorrentes do deslocamento residência-

trabalho e vice-versa. 

Art. 20. O empregado doméstico é segurado obrigatório da Previdência Social, 

sendo-lhe devidas, na forma da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, as prestações 

nela arroladas, atendido o disposto nesta Lei e observadas as características 

especiais do trabalho doméstico. 

Art. 21. É devida a inclusão do empregado doméstico no Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), na forma do regulamento a ser editado pelo Conselho 

Curador e pelo agente operador do FGTS, no âmbito de suas competências, 
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conforme disposto nos arts. 5º e 7º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, inclusive 

no que tange aos aspectos técnicos de depósitos, saques, devolução de valores e 

emissão de extratos, entre outros determinados na forma da lei. 

Parágrafo único. O empregador doméstico somente passará a ter obrigação de 

promover a inscrição e de efetuar os recolhimentos referentes a seu empregado 

após a entrada em vigor do regulamento referido no caput. 

Art. 22. O empregador doméstico depositará a importância de 3,2% (três inteiros 

e dois décimos por cento) sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada 

empregado, destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do 

emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador, não se aplicando ao 

empregado doméstico o disposto nos §§ 1º a 3º do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de 

maio de 1990. 

§ 1º Nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido, de término do 

contrato de trabalho por prazo determinado, de aposentadoria e de falecimento do 

empregado doméstico, os valores previstos no caput serão movimentados pelo 

empregador. 

§ 2º Na hipótese de culpa recíproca, metade dos valores previstos no caput será 

movimentada pelo empregado, enquanto a outra metade será movimentada pelo 

empregador. 

§ 3º Os valores previstos no caput serão depositados na conta vinculada do 

empregado, em variação distinta daquela em que se encontrarem os valores 

oriundos dos depósitos de que trata o inciso IV do art. 34 desta Lei, e somente 

poderão ser movimentados por ocasião da rescisão contratual. 

§ 4º À importância monetária de que trata o caput, aplicam-se as disposições da 

Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e da Lei nº 8.844, de 20 de janeiro de 1994, 

inclusive quanto a sujeição passiva e equiparações, prazo de recolhimento, 

administração, fiscalização, lançamento, consulta, cobrança, garantias, processo 

administrativo de determinação e exigência de créditos tributários federais. 

Art. 23. Não havendo prazo estipulado no contrato, a parte que, sem justo motivo, 

quiser rescindi-lo deverá avisar a outra de sua intenção. 

§ 1º O aviso prévio será concedido na proporção de 30 (trinta) dias ao empregado 
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que conte com até 1 (um) ano de serviço para o mesmo empregador. 

§ 2º Ao aviso prévio previsto neste artigo, devido ao empregado, serão acrescidos 

3 (três) dias por ano de serviço prestado para o mesmo empregador, até o máximo 

de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias. 

§ 3º A falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito 

aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração 

desse período ao seu tempo de serviço. 

§ 4º A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de 

descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. 

§ 5º O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado. 

Art. 24. O horário normal de trabalho do empregado durante o aviso prévio, quando 

a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 (duas) horas 

diárias, sem prejuízo do salário integral. 

Parágrafo único. É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 (duas) 

horas diárias previstas no caput deste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, 

sem prejuízo do salário integral, por 7 (sete) dias corridos, na hipótese dos §§ 1º e 2º 

do art. 23. 

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. 

Art. 26. O empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará jus ao 

benefício do seguro-desemprego, na forma da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 

1990, no valor de 1 (um) salário-mínimo, por período máximo de 3 (três) meses, de 

forma contínua ou alternada 

§ 1º O benefício de que trata o caput será concedido ao empregado nos termos 

do regulamento do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
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(Codefat). 

§ 2º O benefício do seguro-desemprego será cancelado, sem prejuízo das demais 

sanções cíveis e penais cabíveis: 

I - pela recusa, por parte do trabalhador desempregado, de outro emprego 

condizente com sua qualificação registrada ou declarada e com sua remuneração 

anterior; 

II - por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à 

habilitação; 

III - por comprovação de fraude visando à percepção indevida do benefício do 

seguro-desemprego; ou 

IV - por morte do segurado. 

Art. 27. Considera-se justa causa para os efeitos desta Lei: 

I - submissão a maus tratos de idoso, de enfermo, de pessoa com deficiência ou de 

criança sob cuidado direto ou indireto do empregado; 

II - prática de ato de improbidade; 

III - incontinência de conduta ou mau procedimento; 

IV - condenação criminal do empregado transitada em julgado, caso não tenha 

havido suspensão da execução da pena; 

V - desídia no desempenho das respectivas funções; 

VI - embriaguez habitual ou em serviço; 

VII - (VETADO); 

VIII - ato de indisciplina ou de insubordinação; 

IX - abandono de emprego, assim considerada a ausência injustificada ao serviço 

por, pelo menos, 30 (trinta) dias corridos; 

X - ato lesivo à honra ou à boa fama ou ofensas físicas praticadas em serviço contra 

qualquer pessoa, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 

XI - ato lesivo à honra ou à boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o 

empregador doméstico ou sua família, salvo em caso de legítima defesa, própria ou 

de outrem; 

XII - prática constante de jogos de azar. 
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Parágrafo único. O contrato de trabalho poderá ser rescindido por culpa do 

empregador quando: 

I - o empregador exigir serviços superiores às forças do empregado doméstico, 

defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato; 

II - o empregado doméstico for tratado pelo empregador ou por sua família com rigor 

excessivo ou de forma degradante; 

III - o empregado doméstico correr perigo manifesto de mal considerável; 

IV - o empregador não cumprir as obrigações do contrato; 

V - o empregador ou sua família praticar, contra o empregado doméstico ou pessoas 

de sua família, ato lesivo à honra e à boa fama; 

VI - o empregador ou sua família ofender o empregado doméstico ou sua família 

fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 

VII - o empregador praticar qualquer das formas de violência doméstica ou familiar 

contra mulheres de que trata o art. 5º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. 

Art. 28. Para se habilitar ao benefício do seguro-desemprego, o trabalhador 

doméstico deverá apresentar ao órgão competente do Ministério do Trabalho e 

Emprego: 

I - Carteira de Trabalho e Previdência Social, na qual deverão constar a anotação do 

contrato de trabalho doméstico e a data de dispensa, de modo a comprovar o 

vínculo empregatício, como empregado doméstico, durante pelo menos 15 (quinze) 

meses nos últimos 24 (vinte e quatro) meses; 

II - termo de rescisão do contrato de trabalho; 

III - declaração de que não está em gozo de benefício de prestação continuada da 

Previdência Social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte; e 

IV - declaração de que não possui renda própria de qualquer natureza suficiente à 

sua manutenção e de sua família. 

Art. 29. O seguro-desemprego deverá ser requerido de 7 (sete) a 90 (noventa) 

dias contados da data de dispensa. 

Art. 30. Novo seguro-desemprego só poderá ser requerido após o cumprimento 

de novo período aquisitivo, cuja duração será definida pelo Codefat. 
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CAPÍTULO II - DO SIMPLES DOMÉSTICO 

 
 

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. 

Art. 32. A inscrição do empregador e a entrada única de dados cadastrais e de 

informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais no âmbito do Simples Doméstico 

dar-se-ão mediante registro em sistema eletrônico a ser disponibilizado em portal na 

internet, conforme regulamento. 

Parágrafo único. A impossibilidade de utilização do sistema eletrônico será objeto 

de regulamento, a ser editado pelo Ministério da Fazenda e pelo agente operador do 

FGTS. 

Art. 33. O Simples Doméstico será disciplinado por ato conjunto dos Ministros de 

Estado da Fazenda, da Previdência Social e do Trabalho e Emprego que disporá 

sobre a apuração, o recolhimento e a distribuição dos recursos recolhidos por meio 

do Simples Doméstico, observadas as disposições do art. 21 desta Lei. 

§ 1º O ato conjunto a que se refere o caput deverá dispor também sobre o sistema 

eletrônico de registro das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais e sobre o 

cálculo e o recolhimento dos tributos e encargos trabalhistas vinculados ao simples 

doméstico. 

§ 2º As informações prestadas no sistema eletrônico de que trata o § 1º: 

I - têm caráter declaratório, constituindo instrumento hábil e suficiente para a 

exigência dos tributos e encargos trabalhistas delas resultantes e que não tenham 

sido recolhidos no prazo consignado para pagamento; e 

II - deverão ser fornecidas até o vencimento do prazo para pagamento dos tributos e 

encargos trabalhistas devidos no Simples Doméstico em cada mês, relativamente 

aos fatos geradores ocorridos no mês anterior. 

§ 3º O sistema eletrônico de que trata o § 1º deste artigo e o sistema de que trata 

o caput do art. 32 substituirão, na forma regulamentada pelo ato conjunto previsto 
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no caput, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários e 

declarações a que estão sujeitos os empregadores domésticos, inclusive os relativos 

ao recolhimento do FGTS. 

Art. 34. O Simples Doméstico assegurará o recolhimento mensal, mediante 

documento único de arrecadação, dos seguintes valores: 

I - 8% (oito por cento) a 11% (onze por cento) de contribuição previdenciária, a cargo 

do segurado empregado doméstico, nos termos do art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de 

julho de 1991; 

II - 8% (oito por cento) de contribuição patronal previdenciária para a seguridade 

social, a cargo do empregador doméstico, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.212, de 

24 de julho de 1991; 

III - 0,8% (oito décimos por cento) de contribuição social para financiamento do 

seguro contra acidentes do trabalho; 

IV - 8% (oito por cento) de recolhimento para o FGTS; 

V - 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento), na forma do art. 22 desta Lei; e 

VI - imposto sobre a renda retido na fonte de que trata o inciso I do art. 7º da Lei nº 

7.713, de 22 de dezembro de 1988. 

§ 1º As contribuições, os depósitos e o imposto arrolados nos incisos I a VI 

incidem sobre a remuneração paga ou devida no mês anterior, a cada empregado, 

incluída na remuneração a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13 

de julho de 1962, e a Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965. 

§ 2º A contribuição e o imposto previstos nos incisos I e VI do caput deste artigo 

serão descontados da remuneração do empregado pelo empregador, que é 

responsável por seu recolhimento. 

§ 3º O produto da arrecadação das contribuições, dos depósitos e do imposto de 

que trata o caput será centralizado na Caixa Econômica Federal. 

§ 4º A Caixa Econômica Federal, com base nos elementos identificadores do 

recolhimento, disponíveis no sistema de que trata o § 1º do art. 33, transferirá para a 

Conta Única do Tesouro Nacional o valor arrecadado das contribuições e do imposto 

previstos nos incisos I, II, III e VI do caput. 

§ 5º O recolhimento de que trata o caput será efetuado em instituições financeiras 
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integrantes da rede arrecadadora de receitas federais. 

§ 6º O empregador fornecerá, mensalmente, ao empregado doméstico cópia do 

documento previsto no caput. 

§ 7º O recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, e a 

exigência das contribuições, dos depósitos e do imposto, nos valores definidos nos 

incisos I a VI do caput, somente serão devidos após 120 (cento e vinte) dias da data 

de publicação desta Lei. 

Art. 35. O empregador doméstico é obrigado a pagar a remuneração devida ao 

empregado doméstico e a arrecadar e a recolher a contribuição prevista no inciso I 

do art. 34, assim como a arrecadar e a recolher as contribuições, os depósitos e o 

imposto a seu cargo discriminados nos incisos II, III, IV, V e VI do caput do art. 34, 

até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. 

§ 1º Os valores previstos nos incisos I, II, III e VI do caput do art. 34 não 

recolhidos até a data de vencimento sujeitar-se-ão à incidência de encargos legais 

na forma prevista na legislação do imposto sobre a renda. 

§ 2º Os valores previstos nos incisos IV e V, referentes ao FGTS, não recolhidos 

até a data de vencimento serão corrigidos e terão a incidência da respectiva multa, 

conforme a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. 

 
CAPÍTULO III 

DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA 

 
 

Art. 36. O inciso V do art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 30. 

V - o empregador doméstico é obrigado a arrecadar e a recolher a contribuição do 

segurado empregado a seu serviço, assim como a parcela a seu cargo, até o dia 7 

do mês seguinte ao da competência; 

Art. 37. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes 

alterações 
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Art. 18. 

§ 1º Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos 

nos incisos I, II, VI e VII do art. 11 desta Lei. (NR) 

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço 

de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos 

segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou 

temporária, da capacidade para o trabalho. 

Art. 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar 

ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente 

da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade 

mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de 

Doenças (CID), em conformidade com o que dispuser o regulamento. 

§ 2º A empresa ou o empregador doméstico poderá requerer a não aplicação 

do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito 

suspensivo, da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de 

Recursos da Previdência Social." (NR) 

Art. 22. A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente 

do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, 

em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa 

variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, 

sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência 

Social. 

Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as 

contribuições: 

I - referentes ao período a partir da data de filiação ao Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS), no caso dos segurados empregados, inclusive os domésticos, e dos 

trabalhadores avulsos; 

II - realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem 

atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com 



149 
 

atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte 

individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos V e VII do 

art. 11 e no art. 13." 

Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente 

de acidente do trabalho, serão computados: 

I - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, os 

salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que 

não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da 

respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto 

no § 5º do art. 29-A; 

II - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o 

segurado especial, o valor mensal do auxílio acidente, considerado como salário de 

contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do art. 

31; 

Art. 35. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso 

que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, 

mas não possam comprovar o valor de seus salários de contribuição no período 

básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda 

ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição." 

Art. 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto no art. 35, 

deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes com igual data de início 

e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a 

renda mensal que prevalecia até então." (NR) 

Art. 38. Sem prejuízo do disposto no art. 35, cabe à Previdência Social manter 

cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo da renda 

mensal dos benefícios.” (NR) 

Art. 63. O segurado empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio-doença 

será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. 

Art. 65. O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado, 

inclusive o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo 
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número de filhos ou equiparados nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, observado 

o disposto no art. 66. 

Art. 67 

Parágrafo único. O empregado doméstico deve apresentar apenas a certidão de 

nascimento referida no caput." (NR) 

Art. 68. As cotas do salário-família serão pagas pela empresa ou pelo empregador 

doméstico, mensalmente, junto com o salário, efetivando-se a compensação quando 

do recolhimento das contribuições, conforme dispuser o Regulamento. 

§ 1º A empresa ou o empregador doméstico conservarão durante 10 (dez) anos 

os comprovantes de pagamento e as cópias das certidões correspondentes, para 

fiscalização da Previdência Social. (NR) 

Art. 38. O art. 70 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar 

com a seguinte redação:··. 

Art. 70 

d) até o dia 7 do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores, no 

caso de pagamento de rendimentos provenientes do trabalho assalariado a emprego 

doméstico e até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente ao mês 

de ocorrência dos fatos geradores, nos demais casos; 

 
 

CAPÍTULO IV - DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS 
EMPREGADORES DOMÉSTICOS (REDOM) 

 
Art. 39. É instituído o Programa de Recuperação Previdenciária dos 

Empregadores Domésticos (Redom), nos termos desta Lei. 

Art. 40. Será concedido ao empregador doméstico o parcelamento dos débitos 

com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) relativos à contribuição de que 

tratam os arts. 20 e 24 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com vencimento até 

30 de abril de 2013. 

§ 1º O parcelamento abrangerá todos os débitos existentes em nome do 

empregado e do empregador, na condição de contribuinte, inclusive débitos inscritos 

em dívida ativa, que poderão ser: 
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I - pagos com redução de 100% (cem por cento) das multas aplicáveis, de 60% 

(sessenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre os valores 

dos encargos legais e advocatícios; 

II - parcelados em até 120 (cento e vinte) vezes, com prestação mínima no valor de 

R$ 100,00 (cem reais). 

§ 2º O parcelamento deverá ser requerido no prazo de 120 (cento e vinte) dias 

após a entrada em vigor desta Lei. 

§ 3º A manutenção injustificada em aberto de 3 (três) parcelas implicará, após 

comunicação ao sujeito passivo, a imediata rescisão do parcelamento e, conforme o 

caso, o prosseguimento da cobrança. 

§ 4º Na hipótese de rescisão do parcelamento com o cancelamento dos 

benefícios concedidos: 

I - será efetuada a apuração do valor original do débito, com a incidência dos 

acréscimos legais, até a data de rescisão; 

II - serão deduzidas do valor referido no inciso I deste parágrafo as parcelas pagas, 

com a incidência dos acréscimos legais, até a data de rescisão. 

Art. 41. A opção pelo Redom sujeita o contribuinte a: 

I - confissão irrevogável e irretratável dos débitos referidos no art. 40; 

II - aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas; 

III - pagamento regular das parcelas do débito consolidado, assim como das 

contribuições com vencimento posterior a 30 de abril de 2013. 

 
CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 42. É de responsabilidade do empregador o arquivamento de documentos 

comprobatórios do cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias, enquanto essas não prescreverem. 

Art. 43. O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho 

prescreve em 5 (cinco) anos até o limite de 2 (dois) anos após a extinção do contrato 

de trabalho. 

Art. 44. A Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, passa a vigorar acrescida do 
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seguinte art. 11-A: 

Art. 11-A. A verificação, pelo Auditor-Fiscal do Trabalho, do cumprimento das 

normas que regem o trabalho do empregado doméstico, no âmbito do domicílio do 

empregador, dependerá de agendamento e de entendimento prévios entre a 

fiscalização e o empregador. 

§ 1º A fiscalização deverá ter natureza prioritariamente orientadora. 

§ 2º Será observado o critério de dupla visita para lavratura de auto de infração, 

salvo quando for constatada infração por falta de anotação na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social ou, ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou 

embaraço à fiscalização. 

§ 3º Durante a inspeção do trabalho referida no caput, o Auditor-Fiscal do 

Trabalho far-se-á acompanhar pelo empregador ou por alguém de sua família por 

este designado." 

Art. 45. As matérias tratadas nesta Lei Complementar que não sejam reservadas 

constitucionalmente a lei complementar poderão ser objeto de alteração por lei 

ordinária. 

Art. 46. Revogam-se o inciso I do art. 3º da Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, 

e a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972. 

Art. 47. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 1º de junho de 2015; 194º da Independência e 127º da República. 

DILMA ROUSSEFF 

Marivaldo de Castro Pereira 

Tarcísio José Massote de Godoy 

Manoel Dias 

Carlos Eduardo Gabas 

Miguel Rossetto 

Giovanni Benigno Pierre da Conceição Harvey 

Eleonora Menicucci de Oliveira 
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ANEXO II: GRÁFICOS E TABELAS 

 
Gráfico 1 - OIT, Organização Internacional do Trabalho. Pesquisa 

mensurando o trabalho escravo contemporâneo no Estado do Maranhão 

(Tabela 25, 2017, p. 93) 

 
 

Variáveis 

explicativas 

Indicador de TRABALHO FORÇADO (OIT)  
 

Valor p*  

N % N % n % 

Sexo 

Feminino 999 95,5 47 4,5 1046 49,0 0,0070 

Masculino 1009 92,7 80 7,3 1089 51,0  

Faixa etária 

de 18 a 24 anos 418 93,7 28 6,3 446 20,9 0,0071 

de 25 a 29 anos 330 89,9 37 10,1 367 17,2  

de 30 a 39 anos 460 94,7 26 5,3 486 22,8  

de 40 a 49 anos 340 96,0 14 4,0 354 16,6  

de 50 a 59 anos 315 95,2 16 4,8 331 15,5  

60 anos ou mais 145 96,0 6 4,0 151 7, 
1 

 

Moradores com 18 anos ou mais de idade 

2 moradores 166 93,8 11 6,2 177 8,3 0,7204 

3 moradores 978 93,7 66 6,3 1044 48,9  

4 ou mais 

moradores 
864 94,5 50 5,5 914 42,8 

 

 
 
 

 
Gráfico 2: OIT, Organização Internacional do Trabalho. Pesquisa 

mensurando o trabalho escravo contemporâneo no Estado do Maranhão 

(Tabela 26, 2017, p. 93) 

 

 
 

Variáveis 

explicativas 

Trabalho Escravo Contemporâneo  
 

Valor p  

N % N % n % 

Sexo 

Feminino 913 87,3 133 12,7 1046 49,0 < 0,0001 

Masculino 858 78,8 231 21,2 1089 51,0   

Faixa etária 
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de 18 a 24 anos 374 83,9 72 16,1 446 20,9 0,5911 

de 25 a 29 anos 296 80,7 71 19,3 367 17,2  

de 30 a 39 anos 413 85,0 73 15,0 486 22,8  

de 40 a 49 anos 294 83,1 60 16,9 354 16,6  

de 50 a 59 anos 272 82,2 59 17,8 331 15,5  

60 anos ou mais 122 80,8 29 19,2 151 7,1  

 
 
 
 

 

Gráfico 3: Participação de pessoas ocupadas no emprego doméstico, por 
sexo e raça Brasil - 2018 (mil pessoas) (DIEESE, 2020) 
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Gráfico 4: Em 5 anos nada mudou (ESTADÃO, 2017) 
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GRÁFICO 5: População fora da força de trabalho (ESTADÃO, 2017) 
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Gráfico 6: PNAD contínua de 2019, (IBGE, 2020) 
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GRÁFICO 7: PNAD contínua de 2019 sobre variação de atividade 

profissional (IBGE, 2020) 
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Gráfico 8: Sobre proporção de trabalhadores domésticos no Brasil 
(PNAD, 2020) 

 
 
 

 
 

 
Gráfico 9: Sobre a questão étnico-racial das trabalhadoras domésticas 
(PNAD, 2020) 
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Tabela 1: Como ficam os direitos das domésticas com a PEC (CTB, 2015) 
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