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RESUMO 

 

Os dados sobre o trabalho escravo apontam que as mulheres praticamente não são escravizadas 

no Brasil, de modo que é preciso verificar se estão sendo localizados e fiscalizados os núcleos 

de escravização feminina. O trabalho doméstico pode ser um desses, pois, é uma das categorias 

mais precarizadas; marcada por um recorte de gênero, raça e classe; pela dificuldade de 

enxergá-lo como efetivo trabalho; e, ainda, pela invisibilidade na fiscalização. Outrossim, é um 

trabalho que é atribuído desde a infância, por não carecer de qualificação formal. Diante disso, 

este estudo enfrenta uma questão peculiar encontrada nas relações de trabalho doméstico: a 

prática de “criar” empregadas domésticas “como se fossem da família”, para escapar da 

legislação trabalhista, aqui denominada “doméstica de criação”, a fim de demarcar a relação de 

exploração e diferenciá-la dos casos em que há filiação socioafetiva – as “filhas de criação”. A 

prática consiste em “acolher” crianças e adolescentes que estejam em vulnerabilidade 

socioeconômica, para oferecer-lhes uma “oportunidade” de sair da condição de vida à qual estão 

submetidos(as), em troca de “contribuição” nos serviços domésticos. A “oportunidade” resume-

se em moradia, comida e vestimentas, além da promessa de estudo e, por vezes, alguma parca 

remuneração. O problema é que, nessa condição, elas não têm assegurados os direitos como 

trabalhadoras e tampouco como membros da família, ficando num limbo que tolhe quaisquer 

possibilidades de mobilidade social; além disso, não raras vezes, elas passam a ser expostas a 

uma série de violências e explorações. Diante disso, questionou-se se é possível o 

reconhecimento do vínculo de trabalho doméstico das “domésticas de criação” e, por 

conseguinte, se essa condição pode ser caracterizada como escravidão contemporânea. 

Utilizou-se da análise qualitativa, mediante o estudo de caso real, sendo este desenvolvido a 

partir de um processo trabalhista do TRT20ª Região, da realização de entrevista semidiretiva e 

da observação direta do contexto socioeconômico atual da trabalhadora. Constatou-se que as 

“domésticas de criação”, apesar da prestação de serviços domésticos, enfrentam, como desafio 

para o reconhecimento de vínculo laboral, a suposta relação afetiva-familiar, o respaldo social 

que a prática de acolher crianças vulneráveis carrega e a ideia de que a relação se constitui como 

uma “troca de favores” entre as partes. Esses mesmos fatores mascaram a relação de exploração 

e dificultam a constatação da condição de trabalho escravo, tanto infantojuvenil, quanto adulto, 

já que a condição de “doméstica de criação” se prolonga no tempo. E, com o intuito de 

sensibilizar, trazem-se, também, provocações do feminismo decolonial, no sentido de indagar 

o porquê que meninas pobres, para sobreviverem, precisam entregar suas existências e viverem 

na condição de “criadas”. 
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ABSTRACT 

 

Data on slave labor indicate that women are practically not enslaved in Brazil, so it is necessary 

to verify whether female enslavement centers are being located and inspected. Housework can 

be one of these, as it is one of the most precarious categories; it is marked by a cut of gender, 

race and class; by the difficulty of seeing it as an effective job; and also due to the invisibility 

of inspection. Furthermore, it is work assigned since childhood, as it does not lack formal 

qualification. Therefore, this study faces a peculiar issue found in household work relationships: 

the practice of "raising" maids "as if they were family", to escape the labor legislation, here 

called "foster chore girls", in order to demarcate the exploitation relationship and distinguishing 

it from cases in which there is a socio-affective affiliation – the “foster daughters”. The practice 

consists of “welcoming” children and adolescents who are in socioeconomic vulnerability to 

offer them an “opportunity” to leave the life condition to which they are submitted, in exchange 

for a “contribution” in household services. The “opportunity” is limited to housing, food and 

clothing, in addition to the promise of study and, at times, some meager remuneration. The 

problem is that, in this condition, they are not assured of their rights as workers or as family 

members, remaining in a limbo that impedes any possibilities of social mobility; in addition, 

not infrequently, they are exposed to a series of violence and exploitation. In view of this, it 

was questioned whether it is possible to recognize the bond of domestic work of the “foster 

chore girls” and, therefore, whether this condition can be characterized as contemporary 

slavery. Qualitative analysis was used, through a real case study, which was developed from a 

labor process of the TRT20th Region, a semi-directive interview and direct observation of the 

current socioeconomic context of the worker. It was found that the "foster chore girls", despite 

the provision of domestic services, face as a challenge for the recognition of a work relationship: 

the supposed affective-family relationship, the social support that the practice of welcoming 

vulnerable children carries and the idea of that the relationship is constituted as an “exchange 

of favors” between the parties. These same factors mask the exploitation relationship and make 

it difficult to verify the condition of slave labor, both for children and young adults, as the 

condition of “foster chore girl” is prolonged over time. And, in order to raise awareness, it also 

brings provocations from decolonial feminism, in the sense of asking why poor girls, in order 

to survive, need to surrender their existence and live in the condition of “servants”. 

 

Keywords: “foster daughters”; poverty; employment relationship; Household slave labor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é fruto de pesquisas realizadas pelo Grupo de Estudos sobre Trabalho 

Escravo Contemporâneo (GETEC), coordenado pela prof.ª Dr.ª Shirley Andrade, vinculado ao 

departamento de Direito da UFS, o qual vem abordando essa problemática no âmbito do Estado 

de Sergipe desde 2015. A concludente participa desse grupo desde o ano de 2018 e, nesse 

ínterim, teve a oportunidade de se debruçar sobre o problema em estudo em uma das oficinas 

de extensão realizadas em escolas públicas no interior do Estado. 

Ao analisar os dados sobre o perfil dos trabalhadores resgatados do trabalho escravo no 

Brasil, salta aos olhos uma diferença gritante na proporção entre homens e mulheres 

escravizados. Uma pesquisa realizada pela Repórter Brasil (2020) demonstra que, entre 2003 e 

2018, desses trabalhadores, 94,8% são homens e apenas 5,2% são mulheres. Essa desproporção 

põe em evidência a necessidade de se investigar se as atividades exercidas pelas mulheres estão 

sendo fiscalizadas e, por conseguinte, se estão sendo localizados os núcleos escravização das 

mulheres. 

Nesse contexto, considerando que os dados do IBGE (2020b, p. 30) demonstram que 

cerca de 92% das pessoas ocupadas na atividade de trabalho doméstico são mulheres e que esta 

é uma das categorias de trabalho mais precarizadas no Brasil, vislumbra-se que essa pode ser 

uma das atividades em que há uma presença marcante e invisibilizada de trabalho escravo 

contemporâneo feminino, ainda mais quando se leva em consideração o fato de que esse 

trabalho foi exercido pela mão de obra escrava durante quase quatro séculos no país.  

A herança escravocrata explica porque o trabalho doméstico continua sendo atribuído 

preponderantemente às mulheres, notadamente negras e pobres; regido pela lógica de 

submissão e hierarquia social, sendo palco das mais diversas manifestações de violência; e 

desvalorizado socioeconomicamente, sendo negado, a tais trabalhadoras, direitos reconhecidos, 

desde o início do século passado, a outras categorias. Além disso, há outros fatores que também 

contribuem para a invisibilização da exploração do trabalho doméstico, o que inclui a própria 

dificuldade de enxergá-lo como efetivo trabalho, por ser considerado como um dever de 

cooperação entre os integrantes da família, que deve ser prestado gratuitamente e sem qualquer 

regulação; bem como impasses que encontra para a fiscalização, em virtude do princípio da 

inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5°, XI da Constituição Federal (BRASIL, 1988).  

Somados esses fatores, por ser exercido em uma relação de convivência e com certa 

proximidade, a criação de vínculos afetivos entre as partes acaba sendo utilizada como 

justificativa para o não cumprimento dos direitos e deveres que regem as relações de trabalho, 



12 

 

seja pela pessoalidade do trato cotidiano – que resiste às leis – em alusão a conhecida frase “é 

como se fosse da família”; seja pelo não reconhecimento como trabalhadores(as) 

domésticos(as). Dessa forma, se a conquista de direitos dessa categoria sempre enfrentou muitas 

resistências, a implementação desses encontra ainda mais desafios. 

Por outro lado, a historiografia social do trabalho tem demonstrando que o trabalho 

infantojuvenil, principalmente o doméstico, está entranhado na estrutura social brasileira e se 

ancora nas dimensões da pobreza, educação e afetividade: é justificado pela vulnerabilidade 

socioeconômica; legitimado por seu caráter formativo do “cidadão-trabalhador”; e 

intermediado pelas relações afetivas em que a criança ou adolescente está envolvido(a). Nesse 

contexto, a exploração gratuita do trabalho infantojuvenil doméstico, na casa de terceiros, é, 

por vezes, mascarada pela alegação de pertencimento à família. 

Diante disso, a presente pesquisa vai se debruçar – a partir da análise de uma história de 

vida e de trabalho real – sobre uma questão social peculiar encontrada nas relações de trabalho 

doméstico: a prática de “criar” empregadas domésticas “como se fossem da família”, para 

escapar da legislação trabalhista, aqui denominadas “domésticas de criação”. Adotou-se este 

termo no intuito de demarcar a relação de exploração do trabalho doméstico, mediante 

“promessa de criação”; e, por outro lado, diferenciá-la dos casos em que essas pessoas são 

tratadas como verdadeiras “filhas de criação”, gozando do status de filiação socioafetiva. 

Trata-se de uma prática disseminada na sociedade brasileira, desde o período colonial – 

e que ainda é bastante encontrada nos dias atuais –, consistente em “acolher” crianças e 

adolescentes – sendo mais comum meninas – que estejam em vulnerabilidade socioeconômica 

para oferecer-lhe uma “oportunidade” de sair da condição de vida à qual está submetida, em 

troca de “contribuição” nos serviços domésticos. A “oportunidade” consiste, basicamente, em 

moradia, comida e vestimentas, além da promessa de estudo e, por vezes, alguma parca 

remuneração, que pode ser destinada a ela ou a sua família.  

O problema é que, nessa condição, elas não têm assegurados os direitos como 

trabalhadoras e tampouco como membros da família; ficando num limbo que tolhe quaisquer 

possibilidades de mobilidade social. Além disso, não raras vezes, elas passam a ser expostas a 

uma série de violências e explorações. Diante de tal quadro, questionou-se se é possível o 

reconhecimento de vínculo de trabalho doméstico das “domésticas de criação” e se essa 

condição pode ser caracterizada como escravidão contemporânea. 

Assim, os objetivos específicos do presente trabalho foram: delimitar a prática de 

“criação” de empregada doméstica, apresentando os principais elementos caracterizadores e 

diferenciando-a da prática de acolhimento com vínculo de filiação socioafetiva; investigar as 
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origens dessa prática, se ela ainda persiste e os possíveis fatores de permanência; analisar os 

motivos que dificultam o reconhecimento de vínculo empregatício; analisar a possibilidade de 

configuração da condição de trabalho escravo contemporâneo doméstico adulto e 

infantojuvenil; verificar os desafios e possibilidades que o modelo processual trabalhista 

vigente tem para lidar com essa problemática; e, por fim, refletir sobre o direito à existência e 

a posição jurídico-social das pessoas que são colocadas nessa condição. 

A importância desse estudo é visibilizar e desnaturalizar essa prática social, pois, embora 

constitua uma relação de exploração do trabalho doméstico – remontando, muitas vezes, aos 

moldes da escravidão – o reconhecimento da condição de trabalhador(a) ainda é dificultado, o 

que implica na negação de diversos direitos; e, por outro lado, por não ser tratada(o) como 

membro da família – pois esse pertencimento está restrito, quando muito, à mera consideração 

– essas pessoas não usufruem de nenhum direito relativo às relações de parentesco; ficando, 

assim, num verdadeiro limbo.  

Este estudo busca demonstrar que, apesar de a prática de acolhimento de crianças e 

adolescentes vulneráveis socioeconomicamente ser encarada sob a perspectiva da 

solidariedade, caridade e generosidade, ou mesmo como uma questão familiar, não raras vezes, 

a intenção é obter mão de obra barata e submissa, o que requer uma proteção jurídica. Além 

disso, são poucos os estudos na área do direito que se debruçam especificamente sobre a 

problemática envolvendo as “domésticas de criação”. É mais comum encontrá-la, apenas, como 

uma forma de exploração do trabalho infantojuvenil, o que alcança apenas parte do problema, 

pois, embora seja iniciada na infância ou adolescência, a relação aqui estudada se prolonga no 

tempo e pode ocorrer em condições que caracterizam formas de escravidão contemporânea. 

Assim, a questão cruza três temáticas do direito: trabalho doméstico, trabalho infantojuvenil e 

trabalho escravo. 

A pesquisa foi realizada mediante análise qualitativa, haja vista a necessidade de se 

realizar um estudo mais aprofundado da problemática. Dentre as estratégias metodológicas 

qualitativas, foi escolhido o estudo de caso único (YIN, 2001; MACHADO, 2017), sendo este 

desenvolvido a partir da análise de um processo trabalhista do TRT20ª Região – pesquisa 

documental (SILVA, 2017); de entrevistas com a reclamante e um familiar seu, que a 

acompanhou durante a entrevista – semidiretiva (XAVIER, 2017); e, ainda, da análise de 

elementos que compõem o contexto socioeconômico em que ela se insere atualmente – através 

de observação direta no dia da entrevista (YIN, 2001). 

 A escolha de um estudo de caso único mostrou-se pertinente considerando que a 

problemática ocorre no “âmbito doméstico”, o qual, por ser resguardado pela inviolabilidade 
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do domicílio, impõe certa dificuldade para a realização de pesquisas abrangentes. E, além disso, 

a prática estudada assemelha-se, na sua origem, a outras práticas sociais que possuem finalidade 

diversa da constituição de mão de obra barata, de modo que as suas peculiaridades são de 

especial relevância.  

Acerca da estrutura deste trabalho, primeiramente faz-se a apresentação da metodologia 

utilizada, bem como a narrativa do caso escolhido como representativo da problemática 

estudada, a qual foi construída a partir de elementos extraídos de três técnicas: pesquisa 

documental (processo judicial), entrevista semidiretiva e observação direta. Além da narrativa, 

trazem-se também as percepções da pesquisadora sobre o caso, que engloba os elementos 

caracterizadores da condição de “doméstica de criação”. 

Após a narrativa do caso e diante da constatação de que a problemática envolvendo as 

“domésticas de criação” cruza três temáticas (trabalho doméstico, escravo e infantojuvenil), 

inicia-se uma abordagem teórica sobre aspectos relativos ao trabalho doméstico, o que inclui a 

dificuldade de reconhecimento enquanto trabalho, a própria regulação legal, a sindicalização, a 

fiscalização e o legado deixado pela escravidão. Nesse contexto, mostrou-se necessário 

problematizar a distribuição desigual dessa atividade entre os membros da família, e na própria 

sociedade, realizando-se um estudo conjugado das categorias gênero, raça e classe social, 

considerando a divisão social do trabalho. 

O quarto capítulo foi dividido em quatro partes. Na primeira, é apresentada a 

problemática do trabalho infantojuvenil, apontando-se a proteção prioritária e especial que é 

destinada às crianças e adolescentes; a regulação e proibição do trabalho infantojuvenil no 

Brasil, bem como as suas estatísticas, causas e consequências e, por fim, adentra-se ao trabalho 

infantojuvenil doméstico. A segunda parte delimita a problemática das “domésticas de criação”, 

sendo abordados os elementos caracterizadores dessa condição, a partir de outros estudos. Uma 

vez constatado que se trata de uma prática disseminada na sociedade desde tempos remotos, 

fez-se, na terceira parte, um apanhado de fatores que contribuíram para tanto. Por último, 

aborda-se a problemática como uma questão contemporânea, que não só persiste, como tem se 

adaptado às transformações sociais. 

O quinto capítulo trata da possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício das 

“domésticas de criação”, fazendo-se a análise de três fatores que dificultam esse 

reconhecimento, quais sejam: a existência de um vínculo familiar ou quase familiar; a  

perspectiva da solidariedade da prática de acolher crianças em condições de vulnerabilidade 

socioeconômica; e, por fim, o fato de ser o serviço doméstico realizado no âmbito privado, no 

qual as relações interpessoais estabelecidas entre empregadores(as) e empregados(as) são de 
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cunho pessoal e a prestação de serviços é tida como uma mera “troca de favores”. Além disso, 

discute-se sobre os desafios e possibilidades que o direito processual trabalhista tem para 

enfrentar a problemática, sendo apresentados alguns julgados   relativos à temática.  

O sexto e último capítulo é dedicado, primeiramente, à apresentação da problemática do 

trabalho escravo, trazendo o debate acerca da compreensão do que constituem formas de 

escravização na contemporaneidade, apontando-se a existência de normas internas e 

internacionais que proíbem o trabalho escrevo, bem como a necessidade de se procurar onde 

estão localizados os núcleos de escravização das mulheres. Na sequência, analisa-se a 

possibilidade caracterização de escravidão contemporânea infantojuvenil e adulta nos casos 

envolvendo “domésticas de criação”, discutindo-se aspectos fáticos do caso estudado e 

comparando-o com a história de Madalena Gordiano, que foi reconhecidamente uma 

“doméstica de criação” escravizada. Além disso, é destacado o limbo jurídico-social em que 

essas pessoas são colocadas e o desamparo quando deixam essa condição. Por fim, faz-se uma 

breve abordagem sobre o direito à existência, na perspectiva do feminismo decolonial, no 

intuito de sensibilizar acerca das consequências dessa prática para além do âmbito do direito. 
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2 ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo, faz-se a apresentação da metodologia utilizada, qual seja, análise 

qualitativa mediante estudo de caso único.  A pesquisa foi desenvolvida a partir da mobilização 

de três técnicas de pesquisa: pesquisa documental relativa a um processo judicial trabalhista do 

TRT20ª Região, a realização de entrevistas semidiretivas e observação direta durante as 

entrevistas. Assim, a história de vida e de trabalho do caso escolhido como representativo da 

problemática foi construída e narrada com elementos extraídos a partir de tais técnicas. Além 

da narrativa, traz-se também as percepções iniciais sobre o caso. 

 

2.1 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa foi realizada mediante análise qualitativa, mediante estudo de caso 

único, haja vista a necessidade de se realizar um estudo mais aprofundado da problemática 

escolhida. O estudo de caso pode ser compreendido como uma estratégia metodológica através 

da qual a pesquisa se desenvolve partindo de um evento ou contexto específico, sendo este 

representativo de um fenômeno maior. Segundo Machado (2017), pode ser utilizado quando o 

caso for potencialmente revelador de aspectos e características de uma problemática, 

permitindo ao pesquisador mergulhar com profundidade e a observá-la a partir de variadas 

fontes e perspectivas.  

Enquanto estratégia metodológica, o estudo de caso pode ser compreendido como uma 

forma de recortar e de delimitar o objeto. A escolha de um determinado caso para ser trabalhado, 

em si, está ligada ao que queremos inferir a partir dele. Trata-se de escolher um “fenômeno 

concreto contemporâneo” com o objetivo de realizar inferências. Nesse sentido, ao realizar o 

estudo de caso, o pesquisador pode se utilizar de múltiplas técnicas, a depender das 

especificidades de cada caso e do objetivo da pesquisa, o que ocorreu no presente estudo. 

(MACHADO, 2017)  

O estudo de caso é uma pesquisa qualitativa, na medida em que a própria amostragem 

de dados tende a ser pequena em termos numéricos (alguns ou mesmo um único caso) e a 

finalidade é explorar um dado fenômeno em sua complexidade, sem preocupações estatísticas. 

Contudo, deve-se ter sempre em vista que a observação sobre um acontecimento sempre será 

restrita, seja pelo modo como as instituições que escolhemos olham, recortam e reconstroem o 

problema (como o processo judicial), seja a partir das ferramentas que utilizamos para observá-

lo (entrevistas, documentos, etc.). Fato é que, quanto maior a quantidade de elementos a que 
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tenhamos acesso, maior será a possibilidade de se ter uma observação mais abrangente do 

problema. (MACHADO, 2017) Por esta razão, a narração do caso escolhido considerou 

elementos extraídos a partir das três técnicas: processo judicial, entrevistas e observação direta 

de elementos do contexto social. 

Yin (2001, p. 62-64) aponta três fundamentos lógicos para escolha de um estudo de caso 

único: ser um caso decisivo e representar bem a teoria estudada, ser um caso raro/extremo ou 

um caso revelador. Este último pode ser utilizado quando o pesquisador tem a oportunidade de 

observar e analisar um fenômeno que, embora facilmente encontrado, é pouco acessível à 

investigação científica. A escolha de um estudo de caso único mostra-se pertinente para esta 

pesquisa, considerando que a problemática estudada ocorre no “âmbito doméstico”, o qual, por 

ser resguardado pela inviolabilidade do domicílio, impõe uma certa dificuldade para realização 

de pesquisas mais abrangentes. Além disso, a problemática constitui uma prática social 

naturalizada no cotidiano, de modo que o estudo de caso possibilita trabalhá-la sobre diversas 

perspectivas, observando o contexto social envolvido. 

A escolha do caso ocorreu mediante consulta de processos judiciais trabalhistas sobre 

empregadas domésticas no site jusbrasil julgados durante a pandemia, pois, inicialmente, 

pretendia-se analisar processos de escravização dessa categoria nesse período. O caso, apesar 

de não estar relacionado ao cenário pandêmico, chamou atenção da pesquisadora pela decisão 

de primeiro grau, que, além de julgar improcedente a demanda, condenou a trabalhadora por 

litigância de má-fé. Coincidentemente, a época do início da pesquisa, a pesquisadora estava 

realizando estágio no TRT20ª Região e processo estava em fase de Recurso Ordinário, a ser 

julgado pela Turma na qual ela estava lotada, de modo que foi possível ter acesso ao processo 

eletrônico e contribuir para edição do Voto do Desembargador ao qual estava vinculada. 

Ao se debruçar sobre o caso, a pesquisadora constatou que já havia se deparado com 

esse tipo de relação de trabalho em uma oficina de extensão universitária realizada pelo GETEC 

no ano de 2019, denominada “Escravas do Lar”. Posteriormente, foi requerida a autorização do 

Tribunal, através da ouvidoria, para ter acesso amplo ao processo e utilizá-lo para fins de 

pesquisa, a qual foi concedida em 24/02/2021. 

O caso escolhido mostra-se representativo e revelador da problemática porque, no 

depoimento prestado na audiência do processo judicial, a reclamante (trabalhadora) fala que foi 

para a casa da família empregadora quando tinha 10 anos, passando a trabalhar como 

“doméstica” desde então; que foi impedida de estudar; que não usufruía nenhum direito 

trabalhista além de uma pequena remuneração semanal, dentre outros aspectos. Por sua vez, a 

tese das reclamadas (supostas empregadoras) é que a reclamante foi “acolhida” ainda quando 
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criança e que foi agraciada com ato de caridade e generosidade. Chama atenção, ainda, o fato 

de que as próprias testemunhas da empregadora também demonstraram, em seus depoimentos, 

terem sido “acolhidas” pela mesma família. Além disso, na sentença, a “generosidade” foi 

utilizada como fundamento para obstar o reconhecimento do vínculo de trabalho doméstico e, 

ademais, para condenar a reclamante em litigância de má-fé. No segundo grau, a sentença de 

improcedência foi mantida por maioria dos desembargadores – um deles reconhecia o vínculo 

–, porém foi excluída a condenação em litigância de má-fé. 

A pesquisa em processos judiciais pode ser utilizada para análise sociológica dos 

conflitos sociais, a fim de identificar, por exemplo, a natureza e características dos conflitos 

que chegam ao judiciário e as soluções institucionais oferecidas aos casos. No presente estudo, 

a escolha do caso ocorreu a partir da análise da reclamação trabalhista, contudo, considerando 

que a pesquisa em processos judiciais é uma espécie de pesquisa documental e, como tal, 

apresenta limitações e particularidades, a pesquisa não se restringiu a ele. (SILVA, 2017)  

Embora constituam uma fonte abundante de informações, os processos judiciais 

revelam-se em diferentes faces, contando com verdades distintas e ocultas. Isto porque cada 

ator do sistema de justiça – juízes, advogados, promotores, etc. –manuseiam e enxergam o 

processo de formas distintas, de acordo com sua função. Dessa forma, entre o que está 

registrado no processo e o que vai ser revelado pela pesquisa há um caminho bastante longo, o 

qual requer uso refletido de técnicas de coleta e análise. (SILVA, 2017) 

Ressalta-se que os documentos escritos, como os processos judiciais, apresentam três 

características essenciais, quais sejam: possibilitam acessar acontecimentos temporalmente 

distantes, permitem um maior isolamento a interferências do observador e apresentam um 

sentido único das informações trazidas no texto. Por isso, o uso dos documentos como fonte de 

pesquisa depende de informações complementares, como a análise do contexto em que foram 

produzidos, seus autores, discursos, etc., fazendo uma conexão entre os autos do processo e o 

mundo real.  (SILVA, 2017) 

Diante das limitações de estudo do um processo judicial, foi realizada entrevista 

semidiretiva com a reclamante do processo trabalhista e um familiar que a acompanhou durante 

a entrevista e também forneceu informações pertinentes, de modo que também foi considerado 

como entrevistado. A entrevista é uma técnica de pesquisa empírica e de análise qualitativa, 

pois trabalha com subjetividades, possibilitando explorar dimensões da natureza humana e da 

sociedade. A entrevista semidiretiva obedece ao princípio da não-diretividade, no qual há um 

certo grau de estruturação, direção e interação pelo pesquisador, mas sempre permitindo que o 

entrevistado explore suas próprias percepções. O objetivo é captar tanto a opinião, quanto os 
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elementos do contexto, necessários à compreensão do que foi emitido pelo(a) entrevistado(a). 

Assim, é possível uma exploração, em profundidade, de determinadas reflexões/representações. 

(XAVIER, 2017) 

Realizou-se, também, uma observação direta pela pesquisadora do local de residência 

da reclamante, durante a entrevista, a fim de analisar elementos do seu contexto 

socioeconômico atual. A esse respeito, Yin (2001, p. 115) diz que as provas observacionais são 

úteis para fornecer informações adicionais sobre o tópico que está sendo estudado, permitindo 

compreender tanto o contexto, quanto o fenômeno que está sob estudo. Dessa forma, a 

observação proposta por Yin foi utilizada no presente estudo para complementar as informações 

colhidas nas demais técnicas. 

Noutro aspecto, para realização do estudo, foram mobilizados estudos de diversos 

pesquisadores dos mais variados campos, como sociologia, história, antropologia, literatura e o 

próprio direito. Nesse sentido, a revisão bibliográfica incluiu as temáticas trabalho e gênero, 

trabalho doméstico, trabalho infantojuvenil e trabalho escravo; historiografia social do trabalho; 

a intersecção de gênero, raça e classe social, com ênfase na perspectiva do feminismo negro e 

do decolonial; discussão sobre o público e o privado; a dimensão jurídica da afetividade e o 

lugar do afeto na relação do trabalho doméstico; dentre outras temáticas adjacentes. 

 

2.2 O CASO “MENINA DE CRIAÇÃO” 

 

2.2.1 Considerações iniciais 

Como exposto, a narrativa da trajetória de vida e de trabalho da trabalhadora foi 

construída a partir dos elementos extraídos na entrevista semidiretiva, na observação direta da 

realidade social da trabalhadora e do que consta no processo judicial trabalhista, notadamente 

nas seguintes peças: inicial, contestação, ata de audiência de instrução e sentença.  

No processo judicial eletrônico não havia telefone nem e-mail da reclamante 

(trabalhadora) e o advogado dela não se dispôs a intermediar o contato; nesse contexto, a 

pesquisadora conseguiu contatar a trabalhadora por intermédio de uma das testemunhas do 

processo judicial, através do número de telefone que constava no processo, tendo agendado 

previamente a entrevista na residência da trabalhadora. Além da dificuldade de contatar a 

trabalhadora, também foi difícil chegar ao seu endereço, pois a rua não aparecia no mapa da 

cidade. Após uma peregrinação nas ruas, foi possível chegar ao endereço com auxílio do filho 

da testemunha mencionada e uma fotografia da casa que constava no processo. 
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A entrevista foi realizada com a reclamante do processo e com a presença da sua filha e 

do seu genro, por ser ela pessoa analfabeta. Durante a entrevista, o genro da reclamante também 

forneceu informações, razão pela qual também assinou termo próprio, como entrevistado. 

Destaca-se que, por ser um caso judicializado, antes de iniciar a entrevista, foi esclarecido aos 

presentes que nada do que fosse dito na entrevista poderia ajudar ou prejudicar a reclamante no 

processo, haja vista que já havia sido decidido e transitado em julgado; de modo que a finalidade 

da entrevista era meramente de estudo. Foi dado o consentimento para gravação e utilização 

dos dados, desde que garantido o anonimato. 

Considerando a limitação fática-temporal do processo judicial – pois os fatos ali postos 

são recortados e selecionados em diferentes faces, a partir da perspectiva dos atores do sistema 

de justiça – a narrativa será apresentada priorizando-se o que fora dito na entrevista, já que esta 

foi realizada diretamente pela pesquisadora, sem qualquer intermediação e, além disso, foram 

abordados diversos outros elementos que não aparecem no processo.  

Assim, tem-se que não foi preocupação, na presente pesquisa, enviesamento de 

perspectiva, pois, de fato, a maior parte da história de vida da trabalhadora está sendo contada 

sob a sua perspectiva; sendo, contudo, incrementada com outros elementos constantes no 

processo, os quais serviram para esclarecer alguns aspectos fáticos (como datas e idades) ou 

confrontá-los, de modo que foi possível construir uma narrativa mais rica em detalhes. 

A análise do caso apresentado não tem intuito de apreciar as provas produzidas no 

processo e tampouco a justeza ou não da solução jurídica que lhe foi dada, mas sim 

problematizá-la; até porque, no presente caso, não havia possibilidade de entrevistar as 

reclamadas do processo, pois elas não mais têm discernimento, sendo inclusive, interditadas, e 

o curador delas é um irmão que não fez parte do cotidiano da reclamante e reclamadas.  

Nesse ínterim, faz-se necessário destacar que o presente caso estudado se refere a toda 

uma história de vida, de quase quatro décadas, de modo que eventuais divergências sobre 

elementos fáticos não essenciais são desconsideradas ou, quando essenciais, são destacados, 

principalmente quando foram ditos por pessoas que tinham intenções opostas no processo. 

A fim de garantir o anonimato, a história está sendo contatada utilizando-se de nomes 

fictícios e omitindo-se informações que pudessem identificar os envolvidos, como o local, datas 

de nascimento e de fatos específicos. Por esse motivo, optou-se também por não transcrever 

literalmente o que consta nas peças processuais públicas, considerando a possibilidade de busca 

nos sistemas informatizados.  

2.2.2 Narrativa fática 
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Menina Anastácia1, dez anos de idade, negra2, filha de lavradores, com quatro 

irmãos(ãs), foi entregue, por sua mãe, a duas irmãs, Rosa e Florinda3, ambas com quase 

cinquenta anos, que moravam com o pai idoso, em uma fazenda localizada na mesma região do 

povoado onde Anastácia morava com sua família. Rosa era comadre da mãe de Anastácia – 

madrinha da irmã mais velha dela – e fez o pedido à mãe de Anastácia: “Mãe era comadre dela 

e ela chamou mãe pra me dar mãe. Pra mãe me dar pra ficar lá com elas, sabe”.  

Questionada sobre o porquê que sua mãe aceitou entregá-la, ela diz que foi “porque 

minha mãe não tinha condições né, de me criar”. Anastácia, contudo, diz que – “num queria ir” 

(sic), mas “Foi o jeito né?”. Não sabe porque foi escolhida, já que sua irmã mais velha era 

afilhada de uma das pessoas que a “acolheu”; disse, também, que nenhum dos seus outros 

irmãos foi entregue a famílias, apenas ela. Anastácia conta que, à época, na fazenda, moravam 

as duas irmãs mencionadas, o pai delas e uma outra mulher chamada Aninha – já com mais de 

trinta anos – que também havia sido “acolhida”, aos cinco anos de idade, pela mesma família. 

Disse Anastácia: “Ela não tem mãe. A mãe morreu. Elas pegaram ela pequenininha”. Narrou 

que depois moraram, na fazenda, outras pessoas: os filhos que veio a ter e o filho da afilhada 

de dona Rosa – que era sobrinho de Anastácia. 

A tese da defesa, no processo, foi no sentido de que as Reclamadas “acolheram” 

Anastácia quando tinha 12 anos e que, antes dela, também outra irmã sua e um sobrinho, André, 

haviam sido acolhidos. Menciona, ainda, o acolhimento de outras pessoas, a exemplo de 

Aninha, que é citada por diversas vezes no processo como símbolo de gratidão às reclamadas.4 

Em toda a peça de defesa, é ressaltada a caridade, generosidade e religiosidade das irmãs, Rosa 

e Florinda, e do patriarca da família, no sentido de que sempre amparavam os desfavorecidos 

na região, a cada história envolvendo miséria e fome. 

Anastácia conta que estudava quando morava com seus pais, mesmo não gostando: “Eu 

ia pra escola era brigar”. Depois que passou a trabalhar na fazenda, não mais estudou. Ela disse 

que a escola era perto, mas não podia estudar “De jeito nenhum”. As outras pessoas que 

moravam na casa estudaram, inclusive Aninha, a qual, apesar do estudo, tinha uma banca de 

doce e a profissão “De nada. Fofoqueira”. Uma das irmãs que “acolheram” Anastácia era 

professora, mas ela, atualmente com 51 anos, é analfabeta. Pela defesa de Rosa e Florinda, é 

 
1 Anastácia é a trabalhadora, aqui identificada com este nome ou como reclamante do processo trabalhista. 
2 Na entrevista, Anastácia disse que sua cor é “morena”, contudo, considerando que essa palavra é contestada pela 

comunidade negra, optou-se por substituí-la. Nesse sentido, ver artigo “A dor da cor”, de Sueli Carneiro (2011, p. 

63-65) 
3 Rosa e Florinda são identificadas no estudo como “as irmãs” ou “as reclamadas”. Dentre os integrantes da família 

que acolheu a reclamante, apenas elas foram colocadas no polo passivo do processo judicial trabalhista. 
4 Conforme será explicitado adiante, Aninha e André foram testemunhas da defesa no processo judicial. 
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apontado que Anastácia não tinha “aptidão para os estudos” e para o labor de “qualquer 

natureza”, por isso sempre viveu às custas das reclamadas. 

Anastácia narra que, na fazenda, tinha um quarto para ela, localizado dentro da casa, e 

que dormia sozinha. Ao ser questionada se ela podia ver sua família quando passou a morar na 

fazenda, ela disse que “Minha mãe ia sempre lá. Ela ajudava ela a carregar feira dia de sábado. 

É comadre delas, sabe.” (sic) Disse que não ia visitar a família, pois “não gostava não. Ficava 

em casa mesmo”. Anastácia não saía da fazenda para nada e quando questionada se podia sair 

quando quisesse, ela disse apenas “Eu nunca sai de lá não”. Viagem, passeio, estava fora de 

cogitação, respondeu ela, em tom de riso, que “De jeito nenhum. Eu não sei nem onde é a 

viagem.” 

No dia a dia da fazenda, Anastácia diz fazia de tudo, desde os dez anos: “Lavava roupa, 

varria terreiro, lavava banheiro. Lavava roupa delas. Pegava água na rua [porque] não tinha 

água encanada.” Conta que carregava muita água e que por isso “Forçava minhas pernas, vive 

doente” e, quando foi questionada se chegou a ficar doente alguma vez, ela disse “As varizes. 

Acho que é o peso da água, dos baldes.”. Anastácia conta acordava cedo e não tinha descanso 

“De jeito nenhum”. Em tom risonho, falou que o descanso era “Barrer o terreiro no sol quente” 

(sic), mas confirmou, quando foi questionada, se era possível descansar depois do almoço “um 

pouquinho”. 

Conta Anastácia que a comida era feita por Aninha. As irmãs Rosa e Florinda, donas da 

casa, não realizavam atividades domésticas, apenas faziam a comida também e “quando tavam 

com a cabeça boa, né?” (sic). Diz que Rosa “Passava um ano pra tratar uma carne na mesa, 

assim, [...] Um ano... ela acabava lá de noite.”. Na hora das refeições, Anastácia conta que 

comiam “Tudo junto. Na mesa”, não tinha separação de alimentos, nem de horário, ela reitera 

“Nois comia tudo junto” (sic). Também tinha uma outra pessoa que ajudava na lavagem das 

roupas e cozinhava quando Aninha não podia. Havia outras pessoas que trabalhavam na roça, 

totalizando seis trabalhadores na fazenda, incluindo Anastácia e Aninha. Antes de iniciar a 

entrevista, Anastácia mencionou que a casa “era grande”, “era boa”, e hoje estava abandonada, 

com “o mato comendo”. 

Já a defesa de Rosa e Florinda nega que Anastácia prestasse qualquer trabalho. A tese é 

que ela sempre viveu de caridade, gozando da boa vontade da família. É narrada a existência 

de três outras pessoas como responsáveis pelo trabalho na casa: Aninha era responsável por 

cozinhar, fazer a compra de mantimentos e remédios, etc.; outro empregado rural fazia 

atividades caseiras de varrer as áreas externas e internas da residência, cortar carne, etc.; e, por 

fim, menciona outra diarista que ficava responsável pela lavagem das roupas. Assim, questiona 
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qual seria a atividade laborativa que a reclamante fazia na casa. É interessante notar que, quanto 

às atividades laborais, nada do fora dito por Anastácia na entrevista contradiz com o que consta 

na defesa – ela menciona a existência de outros trabalhadores – e, ainda, parte das atividades 

apontadas por ela não foram atribuídas a nenhum dos empregados mencionados pela defesa. 

Anastácia conta que era chamada pelo seu nome mesmo. Quando questionada sobre 

como era apresentada para outras pessoas que frequentavam a fazenda, ela não soube explicar, 

disse apenas “Aí dizia é eu. É sou eu. Você né. É”, dando a entender que ela já era conhecida 

pelas pessoas que frequentavam a casa.  

O tratamento recebido por Anastácia não era afetuoso. Segundo ela, desde que chegou 

na fazenda: “O pau comia”. Questionada sobre como era tratada pelas irmãs, disse que 

“Brigando, me esculhambando. Esculhambava eu que só a gota (sic)”. Disse, ainda, referindo-

se a uma delas e mostrando manchas roxas que tinha na coxa: “É braba mia fia. Ela é braba, 

briguenta. Me batia de pau. Me deixava assim olha. Um dia desse ela me deu uma pancada e 

me deixou assim aqui desse lado. Elas é braba (sic)”. Em outro momento da entrevista, disse 

ainda que “Ela batia eu de pau. A gente brigava... ela brigava. E me empurrava na bengala. 

Cortou a menina. Cortou [uma filha dela]. Ela ainda tem um talho aqui que ela cortou com a 

faca [mostrou o ombro]. Elas eram brabas mia filha. (sic)” Mas Anastácia também diz que era 

uma mulher “braba também. Eu vou em cima mesmo. Mais menina”, admitindo que chegava a 

revidar as agressões. 

Anastácia recebia pelo trabalho R$ 160,00 (cento e sessenta reais), por semana5, mas 

não se recorda a partir de quando passou a receber. Disse que essa remuneração era entregue 

em mãos pela própria Aninha e que era destinada a ela mesma. O genro dela, que a acompanhou 

durante toda a entrevista, garantiu que, pelo conhecimento dele, havia no mínimo doze anos 

que ela recebia e achava que ela recebeu pelo menos durante vinte anos, o que foi confirmado 

por Anastácia. No restante dos anos, ela também trabalhava, mas não recebia dinheiro.  

Acerca da remuneração semanal, a defesa de Rosa e Florinda, apesar de confirmar o 

pagamento e o valor, afirma que era “doado” como caridade. Ainda é mencionado, na 

contestação, que alimentos das feiras livres eram destinados à Anastácia e que o aluguel de uma 

casa de Rosa, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), também era destinado a ela. 

Contudo, quando questionado a Anastácia se ela recebia algo mais, ela disse que não. 

 
5 Esse valor é referente a última remuneração, sendo apontado na inicial do processo e confirmado na contestação 

e pelas testemunhas da reclamada. A Reclamante, antes de iniciar a entrevista, havia dito que recebia algumas 

notas toda semana, mencionando a cor, mas não sabia quanto era. Durante a entrevista, ela e o genro confirmam 

que o pagamento era por semana. 
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Afora a remuneração semanal, casa e comida, Anastácia nunca usufruiu de nenhum 

outro direito trabalhista, nem mesmo a carteira foi assinada, diz: “Nunca tive nada, trabalhava 

direto”. Questionada se tinha como sair nos domingos, feriados e dias santos ela disse: “De jeito 

nenhum”. A longa jornada de trabalho é apontada, na inicial da reclamação trabalhista, e 

contestada, pelas rés, sob o argumento de que, se assim o fosse, dever-se-ia condenar o 

Ministério Público pelo crime de prevaricação6, porque seria o caso de trabalho escravo 

realizado em uma residência conhecida na cidade. 

Anastácia conta trabalhou durante sua vida inteira para as irmãs, mas nem sempre morou 

na fazenda. Não se recorda, ao certo, quando deixou de morar lá, mas confirma que fazia mais 

de dez anos, o que significa que morou, na fazenda, durante a maior parte do tempo que 

trabalhou. Na época em que residia com as irmãs Rosa e Florinda, Anastácia teve quatro filhos, 

apesar de não haver se casado. Na contestação da reclamação trabalhista, é mencionado que ela 

engravidou de um dos empregados da fazenda e os outros filhos são de pais desconhecidos. 

Embora a relação entre Anastácia e as irmãs Rosa e Florinda não fosse tão amigável, ela 

conta que os filhos foram bem criados por elas, como se fossem da família. Inclusive, todos 

eles chamavam as irmãs de “mãe”. É curioso que um dos filhos de Anastácia, Pedrinho, sempre 

morou na fazenda e não a chamava ela de mãe, disse: “Ele não me chama de mãe, chama é ela”. 

Anastácia também deixa claro que os filhos dela nunca trabalharam para as irmãs Rosa e 

Florinda, apenas ela. Na peça de defesa, os filhos de Anastácia sempre aparecem como 

destinatários da caridade e da boa vontade das reclamadas, mas, em nenhum momento, é 

mencionado que eles eram tratados como se fossem da família. 

Anastácia comprou uma casa na cidade, quando ganhou uma herança de sua mãe. 

Quando passou a residir lá, conta que levou consigo apenas a filha mais nova, que a 

acompanhava todo dia para trabalho na fazenda. Questionada sobre o porquê de ter saído de lá, 

afirmou que “Foi porque eu já tinha minha casinha né? Aí tinha que ir simbora né? (sic)” e mais 

adiante ela disse “se enraivei(sic)”, sem mais esclarecimentos. Os outros filhos de Anastácia 

ficaram morando lá na fazenda até se casarem, exceto Pedrinho, que ficou na fazenda até 2020, 

quando recebeu uma intimação da justiça para deixar o imóvel em 15 (quinze) dias.  

Depois que Anastácia passou a morar em sua casa na cidade, ela conta que ia e voltava 

todo dia à fazenda: “Eu ia oito horas, trabalhava, chegava de noite, sete hora da noite, oito. 

Domingo chegava dez horas” (sic). Conta também que, por vezes, ela dormia lá na fazenda pra 

 
6   Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa 

de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. (BRASIL, 1940) 
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não deixar as senhoras sozinhas: “É porque eu não ia deixar elas só né minha fia. Meus fio 

ficava lá, dormia. Tinha uma menina mesmo que morava [...]. Ela dormia direto mais os 

meninos. Eu não ia deixar elas só ali” (sic).  

Mesmo sem morar na fazenda, ela conta que nunca trabalhou em nenhum outro lugar, 

apenas lá, desde os seus dez anos. Quando questionada se teve algum momento que quis sair 

de lá e deixar de trabalhar ela disse que estava “Acostumada lá. Criada de pequenininha né” 

(sic) e continuou dizendo que sentia saudades da fazenda “Quando deixa assim, né. Dá saudade. 

Por isso é difícil eu ir lá que eu fico triste. Eu passo direto, nem pra lá eu olho” (sic).  

Em outro momento da entrevista, respondeu positivamente quando questionada se 

gostava de trabalhar como doméstica. Contudo, quando foi perguntada se ela queria que os seus 

filhos trabalhassem como isso também, se tanto faz ou se “preferia que eles...”, ela já 

complementou a frase dizendo “estudassem nera. Pra arranjar seu empreguinho né?” (sic). Em 

outro momento, ela diz que queria que eles estudassem “Pra ser gente né?” (sic). Por isso, 

Anastácia demonstra gratidão às irmãs, pois elas os “Criaram bem. Foram bem cuidados. Na 

unha delas. Foi escola. Colégio pago. [...] A verdade tem que dizer, né” (sic). Disse que os seus 

quatro filhos estudaram, mas não sabe até que série. O genro de Anastácia mencionou que todos 

estudaram mais ou menos até a oitava, que nenhum chegou a ir até a faculdade e que, 

atualmente, dois têm trabalho, sendo que uma estuda e trabalha, mas fica cansada.  

Do meio pro fim da entrevista, em um momento propício, foi questionado se Anastácia 

permitiria que um filho seu fosse morar e trabalhar com outra família assim como ela foi. Na 

hora, ela apenas sacudiu a cabeça em tom negativo e com a expressão facial triste. Depois, para 

confirmar a resposta, já que ela havia se manifestado, foi reiterada a pergunta da seguinte forma: 

“Permitiria não?” e ela respondeu exatamente com as mesmas palavras: “Permitiria não”. Na 

sequência, questionou-se o porquê da resposta e ela disse: “Pra passar o que eu passei é melhor 

ficar do jeito que tá né? Né não?” (sic). 

Anastácia disse que não tinha, atualmente, contato com as irmãs Rosa e Florinda; e, em 

seguida, foi perguntado se ela tinha “algum sentimento pela família delas”, com essas palavras. 

Não foi questionado se ela gostava ou não gostava, tampouco se ela tinha mágoa, rancor ou 

qualquer outro sentimento específico. Utilizou-se apenas a palavra “sentimento”, para não 

contaminar a resposta. No momento em que foi feita a pergunta, Anastácia começou a 

manifestar uma expressão triste e respondeu “Tenho né. Que criou meus filhos né” (sic).  

A próxima pergunta, segundo o roteiro, era se na casa havia outros empregados e se ela 

lembrava como era a relação com eles. A pergunta foi feita, mas percebeu-se que Anastácia já 

estava chorando quando respondeu “Ah eram minhas amigas. Gostava da gente” (sic). No 
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momento, a entrevista foi interrompida para ela tomar uma água e se acalmar. Depois, quando 

ela estava recomposta, foi dito pela entrevistadora “São muitos anos, né?... junto, e aí sempre 

cria essa relação de afeto”. A afirmação estava se referindo à relação que ela tinha com os outros 

empregados da fazenda, já que o choro veio enquanto essa pergunta foi realizada. Mas, para a 

surpresa da entrevistadora, Anastácia disse “A mágoa né?”, deixando claro que o seu choro 

decorreu da pergunta anterior, quando foi questionado se ela tinha algum sentimento pelas irmãs 

Rosa e Florinda e pela família delas. 

Na sequência, ela confirmou a boa relação que tinha com os demais empregados da 

fazenda: “Era. Amigo da gente. Amigo da menina também. Da minha menina [...] queria bem 

a elas. Né?” (sic).  Contudo, Anastácia contou, em mais de um momento da entrevista, que 

Aninha não gostava dela e dos seus filhos. Disse que Aninha tinha inveja e ciúme dos filhos 

dela, o que explica o fato de ela ter sido testemunha no processo contra Anastácia7.  

Anastácia e o genro contam que, por volta de 2018, as irmãs Rosa e Florinda passaram 

a residir permanentemente na capital, em razão da idade avançada – ambas com quase noventa 

anos – e do estado de saúde8. Na entrevista e em audiência, Anastácia disse que, após a saída 

de Rosa e Florinda da fazenda, continuou indo trabalhar lá porque Pedrinho ficou morando 

sozinho no local; então, tinha que “ajeitar as coisas dele” e a remuneração era entregue 

semanalmente, por Aninha, nas mãos de Anastácia; contudo, chegou um momento que pararam 

de pagar e ela deixou de ir9.  

É interessante notar que, mesmo depois que Rosa e Florinda foram morar na capital, elas 

pediram que continuasse sendo pago a Anastácia a remuneração semanal, fato esse que é 

confirmado e destacado, na peça de defesa delas, como mais um ato de “caridade”. Em seguida, 

é narrado que o administrador dos bens das irmãs deixou de pagar esse valor à Anastácia como 

uma das medidas tomadas por ele para corte das despesas, a fim de cuidar da saúde delas10. 

A defesa de Rosa e Florinda diz que elas foram interditadas em 2020, sendo nomeado, 

como curador, um irmão, empresário e engenheiro, o qual passou a ser responsável pela 

 
7 Cogita-se que esse ciúme se devia ao tratamento destinado aos filhos de Anastácia, os quais teriam sido bem 

cuidados pelas irmãs Rosa e Florinda, residindo fazenda sem trabalhar, o que foi ressaltado durante a entrevista. 

Talvez Aninha não tivesse tido o mesmo cuidado quando foi acolhida pela família, mas não se sabe ao certo, pois, 

na audiência, ela demonstrou ter muita gratidão pela família que a acolheu. 
8 Na contestação é mencionado que uma delas saiu da fazenda em 2016 e a outra em 2018. 
9 Na inicial da reclamação trabalhista, consta que Anastácia recebeu a remuneração semanal até junho/2019. Em 

audiência, realizada em setembro/2020, Anastácia disse que deixou de receber há um ano; e Aninha, que era quem 

efetuava o pagamento a ela, disse que deixou de pagar a reclamante fazia uns dois anos, porque Anastácia 

costumava xingar a depoente e as irmãs Rosa e Florinda. 
10 Fica a dúvida se Rosa e Florinda pediram para continuar pagando Anastácia, para ela continuar indo cuidar da 

casa e de Pedrinho, que ainda morava lá; ou se era apenas para que Anastácia não ficasse desamparada, seja porque 

sempre trabalhou para elas, seja porque sempre dependeu desse dinheiro. 
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administração dos bens. O genro de Anastácia disse que “elas são ‘broca’, num sabem de nada” 

(sic) e que, após a interdição das irmãs, todos os funcionários da fazenda foram despedidos: 

“eles acharam, assim, é... vai vender terreno, não vai precisar de funcionário mais, mande todo 

mundo embora. Só que o que aconteceu: quem trabalha quer receber né?... E aí se eu não me 

engano eram 6 funcionários. Eram [nomeia e conclui]. Eram seis. Desses seis, dois receberam 

e alguns querem botar no pau pra ver se recebem” (sic). A defesa de Rosa e Florinda também 

narra a existência de outros funcionários na fazenda, que foram demitidos e, inclusive, 

menciona que havia reclamações trabalhistas propostas por eles, algumas já com acordo 

firmado, havendo uma congruência fática. 

Anastácia ingressou com a reclamação trabalhista contra Rosa e Florinda, em 2020, no 

TRT da 20ª Região (Sergipe), em uma das Varas do trabalho do interior do Estado, com 

advogado privado. Pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego doméstico com as duas 

senhoras, desde 1985, a rescisão indireta do contrato de trabalho e o pagamento de todas as 

verbas decorrentes e não prescritas. O processo não traz aspectos do cotidiano de trabalho e não 

menciona a forma como a reclamante foi trabalhar para as reclamadas, limitando-se a narrar 

que ela foi admitida no ano junho de 1985 e que se encontrava desgastada pelo desrespeito aos 

direitos trabalhistas – destaca-se, sem receber salário há dez meses – sem mencionar, contudo, 

as peculiaridades da relação. Na entrevista, ela conta que reclamou na justiça não por causa das 

reclamadas, “foi ‘mode’ a ousadia do advogado que tomou conta do terreno” (sic), pois deixou 

de pagar a remuneração. O advogado a que está se referindo, certamente, é do irmão que se 

tornou curador delas, após a saída da fazenda. 

Na audiência, foram levadas quatro testemunhas: um ex-trabalhador rural da fazenda e 

uma mulher que frequentava a casa foram testemunhas da reclamante; Aninha e André foram 

testemunhas indicadas pelas reclamadas. Contudo, as da defesa foram ouvidas como 

informantes, pois foram contraditadas em razão de amizade íntima.  

Em depoimento, Aninha disse que considera as irmãs Rosa e Florinda como verdadeiras 

mães, pois teria sido criada “como filha”. Menciona que Anastácia foi acolhida porque Rosa 

tinha “pena” das pessoas e que ela nunca fez nenhuma atividade doméstica na casa, que era ela 

(Aninha) quem fazia. Contudo, diz que Anastácia chegava na casa 11h e saia 16h, bem como 

que recebia, de Rosa e Florinda, o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), por semana, e 

que era ela mesma quem entregava à Anastácia. 

André, que era filho da afilhada de Rosa e sobrinho de Anastácia, residia na fazenda; 

porém Anastácia disse que ele nunca trabalhou lá. Em depoimento, ele também disse que 

considerava Rosa e Florinda como verdadeiras mães e que morou na casa dela até casar-se. 
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Mencionou que Anastácia era tratada como uma pessoa da família e confirmou que as 

reclamadas davam uma ajuda em dinheiro a ela e a ele também. Assim como Aninha, ele disse 

que Anastácia chegava à casa às 11h e saia as 16h; disse também que Aninha era quem 

cozinhava na casa durante a semana e nos sábados e domingos era outro empregado rural da 

fazenda. 

Chama atenção, nos depoimentos de Aninha e André, que ambos, apesar de afirmarem 

que a reclamante não exercia atividades laborais, confirmam o pagamento de valores semanais 

à reclamante e, além disso, um horário exato de chegada e saída da fazenda diariamente. 

Destaca-se, também, que André confirma o que Anastácia disse a respeito de Aninha – que ela 

fazia as refeições. 

A respeito de tais depoimentos, Anastácia e seu genro mencionaram na entrevista que 

Aninha e André mentiram. Foi questionado a Anastácia porque Aninha e seu sobrinho André 

haviam dito que ela chegava na fazenda todo dia 11h e saia 16h e Anastácia disse que Aninha 

teria mentido porque “não gostava da gente. Ela num gosta da gente” (sic). Já o genro de 

Anastácia disse que o sobrinho dela “foi bem instruído a mentir, entendeu. Ele recebeu. A gente, 

a cidade é pequena a gente sabe de tudo. E aí através dela [Aninha], que não gostava dela, 

motivo esse que a gente... são peculiares... a gente nem sabe o que é, na verdade, se era de 

inveja, se era de ciúme, se era porque ela era briguenta também.”  

O ex-trabalhador rural da fazenda que depôs em favor de Anastácia atualmente tem 55 

(cinquenta e cinco) anos. Disse trabalhou lá durante cinco ou seis anos e que, quando começou 

a trabalhar, aos 18 ou 19 anos, Anastácia já trabalhava, tomando conta das atividades da casa 

durante todo o dia. Mencionou que, na época, Anastácia não tinha filhos e não soube dizer se o 

tratamento recebido por ela era como moradora da casa, porque trabalhava na roça.  

A outra testemunha da reclamante disse que não trabalhava na fazenda, mas que, de uma 

a duas vezes por mês, ia à casa ajudar Rosa e Florinda. Afirmou que, quando frequentava a 

casa, Anastácia já trabalhava, sendo tratada como empregada. Não soube informar a data de 

início, mas disse que teria sido há muitos anos. Mencionou que Anastácia teve quatro filhos, 

que os levava para o trabalho e parava para amamentá-los. Disse que Rosa e Florinda se 

mudaram da fazenda, sem saber precisar a data, e que Anastácia continuou indo trabalhar. 

A reclamação foi julgada totalmente improcedente, sendo que, no primeiro grau, foi 

imposto, a Anastácia, o pagamento de multa por litigância de má-fé, por ter sido considerado 

que ela agiu dolosamente, na tentativa de desvirtuar a verdade dos fatos. No segundo grau, 

apesar de um voto divergente de um dos Desembargadores – que reconhecia o vínculo 

empregatício –, a sentença foi mantida no mérito, sendo retirada apenas a multa. 
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Os argumentos utilizados pelos julgadores para não reconhecer o vínculo trabalhista de 

Anastácia com Rosa e Florinda foram diversos. Primeiro, foi apontado que o depoimento da 

reclamante não mostrou coerência com a narração contida na inicial, pois ela teria omitido fatos, 

como a criação dos seus quatro filhos na casa das reclamadas e que, desde 2019, ela apenas ia 

para a fazenda porque o seu filho Pedrinho lá estava morando sozinho. Isso deu-se pelo fato de 

o Advogado de Anastácia não ter se preocupado em mencionar as peculiaridades da relação que 

a reclamante tinha com a família das reclamadas, fazendo uma narrativa fática limitada na 

inicial, o que também contribuiu para o convencimento do Juízo. 

Além disso, o Juízo entendeu que Anastácia não se desincumbiu do seu ônus probatório 

– atribuindo a ela a prova do vínculo –, pois as duas testemunhas trazidas por ela, apesar de 

terem confirmado que a reclamante trabalhava na casa, não teriam sido capazes de sustentar as 

narrações da autora, trazidas na petição inicial. Foram apontados elementos que supostamente 

retirariam a credibilidade do depoimento delas, quando comparados com o depoimento da 

autora; porém, sem adentrar aos outros elementos contidos nos depoimentos. 

Em relação ao depoimento do ex-trabalhador rural, o Juízo supôs que houve uma 

incoerência temporal, por ele ter afirmado que a reclamante não teve filhos na época em que 

trabalhou na fazenda, sendo que o filho mais novo dela teria 21 (vinte e um) anos. Contudo 

deve-se salientar que a audiência ocorreu em 2020, ou seja, o filho mais novo teria nascido em 

1999, sendo assim, considerando que a testemunha trabalhou na fazenda de 1984 até no máximo 

1990 – conforme extrai-se do depoimento suprarreferido – é possível sim que no período de 

1990 até 1999 a reclamante tenha tido os outros três filhos, ainda mais considerando a sua idade. 

Ademais, não se pode ignorar que os fatos ocorreram três décadas atrás e que a testemunha 

falou em tempos aproximados. Também foi destacado pelo Juízo que a testemunha não soube 

informar se o tratamento dado a reclamante era como moradora, embora tenha justificado tal 

resposta dizendo que passava dia inteiro na roça. Já em relação à outra testemunha, foi apontada 

uma incompatibilidade com o depoimento da reclamante, pois havia dito que ela, por vezes, 

ajudava nas atividades domésticas na casa; o que, contudo, não impediria o reconhecimento do 

vínculo de trabalho de Anastácia. 

O Juízo considerou, no seu convencimento, o depoimento das testemunhas trazidas pela 

defesa, as quais, no entanto, foram ouvidas apenas como informantes. Foi consignado, na 

sentença, que tais depoimentos, ao contrário dos depoimentos das testemunhas de Anastácia, 

não poderiam ser desprezados, pois, além da amizade legítima e da gratidão que tinham pelas 

reclamadas, conviveram com a reclamante na casa e, por esta razão, conheciam a realidade dos 

laços que ligavam Anastácia à Rosa e Florinda. Ou seja, mesmo tendo a reclamante apresentado 
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duas testemunhas compromissadas em seu favor, seus depoimentos tiveram menor relevância 

do que as informantes apresentadas pela defesa; sendo desconsiderado o fato de que as 

testemunhas da defesa não foram compromissadas, justamente pela amizade e gratidão que 

tinham pelas reclamadas. 

Após a análise dos depoimentos, o Juízo concluiu que, em verdade, a reclamante tinha 

a casa de Rosa e Florinda como um abrigo, onde gerou e proveu a criação e educação dos quatro 

filhos com ajuda delas. Concluiu que não havia onerosidade, porque o valor que Anastácia 

recebia não servia para remunerar trabalho, considerando que ela disse que teria continuado 

trabalhando mesmo quando deixou de receber. Isto porque ela havia dito, em depoimento, que 

continuou indo lavar as roupas do seu filho Pedrinho, que estava morando sozinho na fazenda. 

Aos 51 anos11, Anastácia é analfabeta e está desempregada, tirando sua subsistência do 

“bolsa família” que recebe e de uma faxina “de vez em quando”. Desde que deixou de trabalhar 

para as irmãs, não conseguiu emprego. Se queixa que nada recebeu pelo tempo que trabalhou 

e, quando questionada se ganhou algum valor ou bem da família a título de herança ou doação 

quando o patriarca da família faleceu, ela disse claramente “Não. Nada. Não me deram nada”.  

A observação do contexto socioeconômico de Anastácia evidencia que ela, atualmente, 

é uma senhora, negra, de cabelos crespos e grisalhos, pobre, desempregada e mora no único 

bem que conseguiu adquirir durante toda a sua vida, com o dinheiro da herança que sua mãe 

lhes deixou – o que foi confirmado na contestação pelas reclamadas. É uma casa simples, em 

uma rua  que sequer aparece no mapa da cidade. Com o pouco que ganha, Anastácia paga o 

sindicato dos trabalhadores rurais, para conseguir se aposentar um dia. Disse não ter nenhum 

sonho e, quando perguntada se já teve algum, sacudiu a cabeça respondendo negativamente. 

Finalizando a entrevista, foi questionado, a Anastácia, se ela já tinha ouvido falar da 

expressão “trabalho escravo”, ao que ela disse “É. Já. Já.”. E, sobre o que ela entendia sobre ela 

disse “A pessoa ser escravo dela né”. Insistindo na pergunta, sobre o que ela achava que era, 

ela disse: “Escravo né? Pois. Tem que ter sossego né? [Risos].”. Foi perguntado também se ela 

já havia conhecido alguém que ela considera que trabalhou como escravo e ela respondeu que 

sim, mas não soube dizer quem, pois havia esquecido. Também questionou-se se, em algum 

momento na vida, ela já havia se sentido como uma escrava e ela respondeu apenas “era”. 

Justificando o porquê que ela achava isso, ela disse “Ninguém é empregada de ninguém né”. 

2.2.3 Percepções sobre o caso 

 
11 Quando foi realizada a entrevista. 
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A reclamante se mostrou uma pessoa humilde e verdadeira nas suas palavras, não 

hesitando em prestar informações que pudessem soar ruins, como o fato de não gostar de 

estudar, de revidar as agressões que sofria e, mais ainda, a gratidão que tinha pela criação dos 

seus filhos na fazenda, utilizando sempre a frase “a verdade tem que dizer né?”. As expressões 

de linguagem e a entonação nas respostas fizeram transparecer que ela não estava preocupada 

com as implicações de cada fala sua, tampouco com julgamento de valor. As expressões faciais 

também denotaram uma sinceridade nas suas respostas, por exemplo, quando ela respondeu 

negativamente com a cabeça, que não permitiria que um filho seu fosse entregue para outra 

família assim como ela foi; e, mais ainda, quando ela se emocionou e chorou, ao ser questionada 

sobre o sentimento que tinha em relação às reclamadas.  

Um dado importante extraído na entrevista é que a reclamante sabe a diferença entre 

quem era apenas morador da casa e quem trabalhava – morava e trabalhava. Quando foi 

questionada quem fazia as atividades domésticas, ela mencionou que, além dela, Aninha e as 

donas da casa cozinhavam e que havia uma outra mulher lavava as roupas e as vezes cozinhava. 

Quando questionada se havia outros trabalhadores na roça ela também soube dizer. Já em 

relação a seus filhos e o seu sobrinho – filho da sua irmã que era afilhada de Rosa – ela sempre 

respondeu, sem hesitar, que eles apenas moravam na fazenda. 

Destaca-se que, assim como Anastácia, os outros trabalhadores da fazenda foram 

despedidos, sem nada receber, após a interdição das reclamadas; o que é relatado até mesmo na 

contestação, em que é mencionada a existência de diversas reclamações trabalhistas contra as 

reclamadas. Tal fato também corrobora com a tese da reclamante, pois sugere que, não 

necessariamente, Anastácia foi deixada à míngua pela família das reclamadas por não ser 

considerada como trabalhadora pelas reclamadas, já que os demais trabalhadores da fazenda 

também foram deixados da mesma forma. 

A análise dos elementos fáticos deixa claro que, mesmo havendo uma divergência de 

teses quanto à realização ou não de trabalho doméstico, a reclamante foi uma menina negra e 

pobre, entregue – sem a sua aceitação – a uma família de condições econômicas superiores – 

que tinha uma relação de compadrio com a sua – e passou toda a sua vida convivendo 

diariamente com essa nova família, mesmo depois que passou a residir em casa própria. 

A diferença de idade entre a reclamante e as reclamadas é de quase quarenta anos e 

ambas eram solteiras e sem filhos. Quando acolheram a reclamante, elas já tinham praticamente 

cinquenta anos, trabalhavam fora de casa e tinham um pai idoso, sendo que moravam numa 

fazenda com outros trabalhadores rurais e com uma outra mulher de mais de trinta anos, que 

também havia sido “acolhida”. Assim, merece ser destacado que a reclamante sempre foi a 
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mulher mais nova da casa. Quando tinha, por exemplo, 28 (vinte e oito) anos, ambas as 

reclamadas já tinham mais de 65 (sessenta e cinco) anos e a outra mulher “acolhida” mais de 

cinquenta. 

Num contexto como esse, mostra-se crível que a reclamante tenha sempre realizado 

atividades domésticas na casa, ainda mais considerando uma época em que não havia água 

encanada e outras utilidades que atualmente reduzem e facilitam o serviço doméstico; sendo 

irrazoável concluir que a reclamante sempre viveu às custas da reclamada, sem contribuir 

minimamente para as atividades domésticas, como foi a tese da defesa. 

Outrossim, o fato de as testemunhas da própria defesa confirmarem que havia um 

pagamento/remuneração semanal à reclamante e, ainda, ambas terem afirmado que ela chegava 

e saia da casa exatamente no mesmo horário todos os dias, também conduz à conclusão de que 

a reclamante não vivia de caridade.  

Também restou incontroverso que havia uma relação de proximidade e afeto entre os 

filhos da reclamante e as reclamadas. A consideração “como se fosse da família”, contudo, é 

um tanto problemática, pois, embora a reclamante sempre mencione a gratidão que tinha pela 

criação que os seus filhos tiveram, ela destaca que foi muito maltratada pelas reclamadas, 

inclusive que apanhava “de pau”, chegando a se emocionar e chorar quando questionada sobre 

o sentimento que tinha pelas senhoras que a acolheram, mencionando a mágoa que tinha. 

Além disso, em que pese tenha sido ressaltado, durante toda a entrevista, que os filhos 

dela sempre foram “bem cuidados” pelas reclamadas, também foi dito, pela reclamante, que 

uma delas cortou sua filha com a uma faca, deixando uma marca, o que significa que o 

tratamento recebido por eles também não era apenas afetuoso. 

Outrossim, a consideração “como membro da família” não é sequer mencionada na peça 

de defesa de Rosa e Florinda, tendo sido ressaltado, apenas, o ato de caridade e solidariedade 

da família para com todos. As testemunhas da defesa, contudo, afirmam que tanto a reclamante, 

quanto os seus filhos, eram tratados como se fossem da família. Tal tratamento mostra-se ainda 

mais controverso quando se leva em consideração o fato de que um dos filhos da reclamante – 

que morava na fazenda desde que nasceu e que chamava de mãe apenas as reclamadas – foi 

expulso da fazenda após uma liminar em Ação de Manutenção de Posse, proposta pelos 

herdeiros da fazenda, já em 2020, o que inclusive foi mencionado, na contestação, e ressaltado 

na entrevista. Assim, mesmo que houvesse alguma relação de afeto por parte das reclamadas, 

tal relação foi totalmente desconsiderada pela família delas.  

A solidariedade, caridade e religiosidade da família das reclamadas é mencionada como 

tese defensiva principal, tanto que sequer é afirmado que ela “era da família”. Assume-se a 
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reclamante foi criada, mas que a relação era de caridade, porque as idosas eram generosas, 

sendo destacado que, além da reclamante, a família também criou outra mulher mais velha que 

ela, e os quatro filhos e o sobrinho da reclamante. Não se fala, em nenhum momento – apenas 

na audiência, pelas testemunhas da defesa –, que a reclamante era “como se fosse da família”, 

talvez porque se estivesse tentando evitar que eles viessem a requerer parte da herança. 

A ingratidão da reclamante é realçada na contestação e é agravada pelo fato de as 

reclamadas serem atualmente pessoas idosas e doentes, sem discernimento, de modo que a 

reclamante estaria tentando se aproveitar da vulnerabilidade delas, ao ingressar com a 

reclamação trabalhista. Na sentença, constata-se a prevalência dos argumentos relativos à 

ingratidão, pois o Juízo concluiu que a reclamante teve a casa das reclamadas como um abrigo, 

apesar de reconhecer que havia pagamento de uma remuneração. 

A forma como a reclamante é descrita na contestação, contudo, difere do que fora 

constatado na entrevista. Ela, todas as vezes que foi questionada, mostra-se grata pela criação 

que os seus filhos receberam na fazenda. Inclusive, mostrou sua preocupação pelo fato de as 

irmãs, já idosas, não poderem dormir sozinhas, de modo que ela, mesmo depois de passar a 

residir em sua casa na cidade, por vezes tinha que dormir lá, ao final da jornada. Cogita-se que 

isso explica também o fato de os filhos de Anastácia continuarem morando na fazenda com as 

idosas e sempre serem bem tratados; afinal, as irmãs reclamadas, já com a idade avançada e 

sem filhos, não podiam ficar sozinhas em zona rural. A outra mulher acolhida, apesar de morar 

lá, era 23 (vinte e três) anos mais velha que Anastácia, de modo que, possivelmente, também já 

tinha idade avançada quando a reclamante se mudou. 

Os elementos ora narrados serão objeto de análise nos tópicos pertinentes, de modo a 

caracterizar a história de vida e de trabalho da reclamante como uma “doméstica de criação”, 

mediante análise da possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício e da relação de 

exploração de trabalho em condições de escravidão contemporânea. 
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3 O TRABALHO DOMÉSTICO NO BRASIL 

 

Neste capítulo, faz-se análise do processo de valorização social e econômica do trabalho 

doméstico, o que inclui a dificuldade de reconhecimento enquanto trabalho, o processo de 

regulação legal, a luta coletiva e a constituição enquanto categoria de trabalho, além dos 

desafios que encontra para a sua fiscalização e, por conseguinte, a implementação dos direitos. 

Nesse contexto, mostrou-se necessário problematizar a distribuição desigual dessa atividade 

entre os membros da família e na própria sociedade, realizando-se um estudo conjugado das 

categorias gênero, raça e classe social, considerando a divisão social do trabalho. 

 

3.1 TRABALHO DE CUIDADO: DISTRIBUIÇÃO E VALOR 

 

Todos os seres humanos necessitam da realização de certas atividades cotidianas para 

sua sobrevivência, reprodução e bem-estar – como a preparação das refeições, limpeza e 

organização da casa, lavagem das roupas, etc. Nessas atividades, incluem-se as atividades de 

cuidado, que, em alguns momentos da vida – como na infância, na velhice e na enfermidade – 

são ainda maiores pela condição de vulnerabilidade. 

Apesar de serem indispensáveis para a reprodução da vida, as atividades de cuidado são 

desvalorizadas e invisibilizadas na divisão social e sexual do trabalho – inclusive 

desconsideradas como efetivo trabalho –, de modo que as pessoas que as realizam são colocadas 

em posição de desvantagem na sociedade. Nesse contexto, como aponta Biroli (2018, p. 83), é 

evidente a existência de uma contradição latente, pois as tarefas que garantem a autonomia são 

realizadas por pessoas que, ao fazê-las, perdem a sua autonomia.  

Isso demonstra que o trabalho doméstico é destituído de valor social, sendo subestimado, 

desvalorizado, isolado e invisível, como aponta Miriam Raja Preuss:  

1.Subestimado – uma série de atividades indispensáveis para a manutenção da 

formação social e efetivamente realizada pelas mulheres não aparecem como 

“trabalho”; 2. Desvalorizado – às tarefas domésticas, mesmo reconhecidas, é atribuída 

pouca importância; 3. Isolado – é realizado, na maior parte do tempo, nas unidades 

domésticas; 4. Invisível, dos pontos de vista psicológico, econômico e ideológico, 

além de ser “consumido” na mesma proporção e velocidade com que é realizado. 

(PREUSS, 2007, p. 53 apud RIBEIRO; RIBERIRO FILHO, 2017) 

 

Conforme apontado por Biroli (2018), quando os padrões de organização do trabalho na 

sociedade desconsideram que as atividades de cuidado são, também, trabalho, isso acaba 

interferindo na possibilidade de prestar e receber cuidado uns dos outros, pois, afinal, tais 

atividades demandam tempo e energia. Para além dessa (im)possibilidade, ao não se considerar 
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como efetivo trabalho as atividades de cuidado, naturaliza-se a sobrecarga de trabalho das 

pessoas que são responsabilizadas por elas e que, ao mesmo tempo, tem que realizar outro 

trabalho.  

Nesse sentido, Jordana C. de Jesus (2018) aponta que, na América Latina e em algumas 

outras partes do mundo, em que o trabalho de cuidado não é encarado como um direito dos 

cidadãos e dever do Estado, fica sob a responsabilidade das famílias – principalmente das 

mulheres – atender  a essas necessidades, de acordo com a sua posição socioeconômica: 

enquanto nas camadas mais altas, as mulheres podem recorrer à terceirização, nas camadas 

médias e, principalmente, nas baixas, as mulheres se veem sobrecarregadas pelo trabalho de 

cuidado gratuito e do trabalho feito fora de casa. (JESUS, 2018, p. 22) 

Nesse contexto, Françoise Vergès (2020, p. 122) destaca a necessidade de se “politizar 

o cuidado”. Menciona, em sua obra “Um feminismo decolonial” a importância do feminismo 

negro nos debates sobre a gratuidade do trabalho doméstico e a necessidade de se considerar 

como efetivo trabalho – igualmente reprodutivo, e não só produtivo –, com direito a salário, 

bem como o enfoque das lutas por subsídios familiares e assistência social. 

Em sociedades como a brasileira, em que a classe trabalhadora é submetida a uma 

jornada ordinária de trabalho de 8h diárias – sem contar o tempo despendido nos deslocamentos 

e os intervalos de descanso – e em que não são disponibilizados serviços públicos de cuidado 

suficientes, é dificultada a conciliação dessas atividades de cuidado com outro trabalho, ainda 

mais quando se considera que tais atividades são distribuídas desigualmente para determinados 

membros da família. A situação é ainda mais problemática quando se tem crianças, deficientes 

e idosos inclusos nos membros da família e que, portanto, demandam mais cuidado. 

Assim, a alocação desigual do cuidar  faz com que as mulheres “privilegiadas” 

transfiram esse trabalho a outras mulheres “racializadas”, como define Françoise Vergès 

(2020), as quais, por não terem como realizar essa mesma transferência – e não disporem um 

aparato estatal disponível –, convivem cotidianamente com duplas ou triplas jornadas; e, muitas 

vezes, transferem esses serviços a outros membros da família, incluindo crianças e 

adolescentes, sobretudo as meninas, perpetuando o ciclo de alocação desigual.  

É importante destacar, como aponta Flávia Biroli (2018, p. 65), que essa 

responsabilização desigual, nos tempos hodiernos, não depende tão somente de coerção 

patriarcal, ou seja, do exercício aberto da autoridade por parte dos homens – do pai, marido ou 

companheiro –, pois essa alocação das responsabilidades pelo cuidado é institucionalizada, 

permeando as relações cotidianas domésticas. 

A alocação desigual do trabalho de cuidado decorre, pois, de ações casadas do 
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capitalismo neoliberal, que restringe a responsabilidade pública pelas tarefas que são destinadas 

às mulheres, ao não colocar como prioridade, por exemplo, a criação de creches; dos padrões 

correntes das relações de trabalho, que se apresentam com exigências incompatíveis com as 

responsabilidades domésticas, que são atribuídas, no cotidiano, às mulheres; bem como do 

chamado “familismo”, uma ideologia reforça a divisão convencional das tarefas domésticas, o 

exercício da autoridade paterna e as desigualdades entre as famílias. (BIROLI, 2018, p. 65) 

Ao situar o problema do cuidado nos debates sobre democracia e justiça, Flávia Biroli 

(2018, p. 57) trata da divisão sexual do trabalho como fundamento das formas diferenciadas e 

desiguais de responsabilização, o que traz implicações para a participação das mulheres na 

sociedade, sobretudo as mais pobres. Problematizar essa distribuição desigual do trabalho de 

cuidado é de fundamental importância, pois, como aponta a citada autora (2018, p. 65), os 

padrões estruturais da divisão sexual do trabalho restringem as escolhas das mulheres e 

acarretam a sua inclusão desigual na esfera pública, principalmente no que se refere ao mercado 

de trabalho. 

A melhoria na distribuição das atividades de cuidado é, sem dúvidas, um desafio para a 

sociedade. Compreender que essas atividades constituem efetivo trabalho é primordial para 

melhor distribuí-lo, tanto entre os membros da família – sem diferenciação de sexo –, quanto 

para a própria sociedade – mediante o fornecimento de serviços públicos, como creches, 

cozinhas comunitárias, escolas, etc. Além disso, tal compreensão permite visibilizar e valorizar 

esse tipo de trabalho e, por conseguinte, as pessoas que o exercem. 

Se as atividades de cuidado realizadas pelos membros da família não podem ser 

consideradas como trabalho – mas sim uma “ajuda”, um “favor”, ou um “dever de 

solidariedade” –, a ele não é atribuído nenhum valor. Essa ausência de valor – ou a 

desvalorização – permanece mesmo quando tais atividades são realizadas por terceiros(as) 

remunerados(as), acarretando a sua precarização; pois, como aponta Biroli (2018), a grade de 

valorização das ocupações é determinante na precarização do trabalho de quem cuida.  

Dessa forma, quantificar o cuidado prestado e valorá-lo é uma forma de se demonstrar 

que se trata, efetivamente, de um trabalho. Nesse sentido, Jordana C. de Jesus (2018), em sua 

tese de doutorado sobre o trabalho doméstico não remunerado, diz que a quantificação do valor 

desse trabalho permite dar-lhe a devida visibilidade e também evidencia que os níveis de 

produção de homens e mulheres são praticamente os mesmos.  

Dentre as conclusões da pesquisadora, destaca-se que, enquanto as mulheres passam 

toda a vida adulta na condição de transferidoras líquidas de trabalho doméstico, ou seja, 

produzindo mais trabalho doméstico do que consomem; os homens, ao longo de todo o curso 
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de vida, apresentam-se como consumidores líquidos desse tipo de recurso, sempre consumindo 

mais do que produzem. Além disso, conclui a pesquisadora que a desigualdade é ainda mais 

significativa quando se considera a condição socioeconômica dos indivíduos, sendo constatado 

que as mulheres mais pobres tornam-se transferidoras líquidas quase 10 anos antes em 

comparação com as mulheres mais ricas. (JESUS, 2018, p. 106-107) 

Tais conclusões evidenciam que, não obstante seja o trabalho doméstico realizado 

primordialmente por mulheres, isso não ocorre de forma igualitária na sociedade, mas sim de 

forma desigual, de acordo com a condição socioeconômica. Logo, se há mulheres que realizam 

menos trabalho de cuidado do que outras, isso significa que há mulheres substituindo o trabalho 

de cuidado de outras; e isso deve ser encarado como uma questão social tão importante quanto 

a atribuição do cuidado às mulheres, nas palavras de Jessé Souza: 

O caso atual da exploração da ralé brasileira pela classe média para poupar tempo de 

tarefas domésticas, sujas e pesadas – que lhe permite utilizar o tempo “roubado” a 

preço vil em atividades mais produtivas e mais bem remuneradas – mostra uma 

funcionalidade da miséria clara como a luz do sol. Essa luta de classes silenciosa 

exime toda uma classe dos cuidados com os filhos e da vida doméstica, transformando 

o tempo poupado em dinheiro e aprendizado qualificador. A classe roubada, no caso, 

é condenada eternamente a desempenhar os mesmos papeis secularmente servis. 

(SOUZA, 2019, p. 85) 

 

3.2 TRABALHO DOMÉSTICO REMUNERADO: MARCADORES SOCIAIS DE 

GÊNERO, RAÇA E CLASSE   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.2.1 Dados sobre o trabalho doméstico remunerado no Brasil 

Em um gráfico organizado pelo DIEESE, intitulado “Trabalho doméstico no Brasil”, 

demonstra-se o perfil do trabalho doméstico remunerado com base nos dados da PnadC, entre 

o 4° trimestre de 2019 e o 4° trimestre de 2020. Nele, consta que, de 2019 para 2020, assim 

como o número de ocupados no Brasil caiu – de 94,5 milhões para 86,2 milhões –, a população 

ocupada em trabalhos domésticos também reduziu consideravelmente, de 6,4 milhões para 4,9 

milhões. Dessas pessoas, 5,9 e 4,5 milhões (respectivamente em 2019 e 2020), são mulheres, 

ou seja, cerca de 92%. Além disso, do total de trabalhadoras, 3,9 e 3 milhões (respectivamente 

em 2019 e 2020) são negras, totalizando 65,0%. (DIEESE, 2021) 

O mesmo gráfico demonstra ainda que a informalidade – que é marcante no trabalho 

doméstico – aumentou nesse período, pois o número de trabalhadores(as) de carteira com 

carteira assinada reduziu de 27%, em 2019; para 25%, em 2020. Além disso, houve redução em 

relação a contribuição previdenciária, passando de 2,2 milhões, em 2019; para 1,6 milhões, em 

2020. O estudo ainda aponta que a jornada média semanal das domésticas no Brasil foi de 52 

horas no 4° trimestre de 2019, ou seja, acima da jornada normal, que é de 44 horas. (DIEESE, 
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2021) 

Outro importante dado sobre o perfil do trabalho doméstico é a condição de 

vulnerabilidade dessa categoria, demonstrando que se trata de um trabalho exercido por uma 

classe social específica – a dos pobres. O salário médio nacional, além de ser inferior ao mínimo 

legal, reduziu no período de 2019 para 2020, de R$ 924 para R$ 876, sendo constatado também 

que os(as) trabalhadores(as) informais ganham 40% menos do que os(as) formais e, ainda, que 

as trabalhadoras negras recebem em média 15% menos. O estudo demonstra também que a 

participação desse trabalho na responsabilidade pela manutenção dos domicílios é expressiva e 

aumentou de 2019 para 2020, pois, a pesquisa demonstra que, em 2019, 51,2% dessas 

trabalhadoras eram “chefes de família”; e, em 2020, passou para 52,4%. (DIEESE, 2021) 

Em outro estudo realizado pelo DIEESE, intitulado “Quem cuida das cuidadoras: 

trabalho doméstico remunerado em tempos de coronavírus”, retratou-se o perfil do trabalho 

doméstico com base em dados do PenadC de 2018, sendo destacado a remuneração média da 

categoria era de R$ 858,42 e que a remuneração mensal média das trabalhadoras negras foi 

14,4% inferior à das não negras (DIEESE, 2020). Comparando tais dados, observa-se que o 

salário médio de 2020 se aproximou ao de 2018 e que a condição das trabalhadoras negras 

piorou, pois, a diferença da média mensal salarial entre as trabalhadoras negras e as não negras 

em 2018 foi 14,4% e em 2020 atingiu 15%. 

Os dados apresentados pelo DIEESE deixam, assim, nítida a conexão de três importantes 

marcadores sociais da diferença quando se analisa o trabalho doméstico remunerado no Brasil: 

gênero, raça e classe social. Ele é, majoritariamente, exercido por mulheres negras e pobres, e 

o caso em estudo está dentro dessas estatísticas. Essa conexão traz diversas implicações práticas 

para essa categoria de trabalho, que vão desde ao tratamento desumanizado que lhes é dado no 

dia a dia do trabalho, até a dificuldade de reconhecimento como profissionais, a informalidade 

e a baixa remuneração, dentre outros. 

Esse perfil constitui um reflexo do que foi denominado por Sueli Carneiro, em uma 

coluna de jornal nos anos 2000, como “matriarcado da miséria”, que caracteriza as condições 

de vida das mulheres negras no Brasil, cuja experiência histórica é marcada pela exclusão, pela 

discriminação e pela rejeição social. (CARNEIRO, 2011, p. 127-130) 

3.2.2 Gênero, raça e classe social: perfil do trabalho doméstico remunerado no Brasil 

A exploração do trabalho doméstico vem ganhando espaço no debate público a partir 

do início ano de 2020, com a pandemia do SARS-COV-19. A necessidade de isolamento social 

paralisou diversos setores e o serviço doméstico foi alçado por muitos como de “natureza 

essencial”. Essa essencialidade, no entanto, não foi para reconhecer a sua importância e 
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valorizá-lo, mas sim para se exigir a sua continuidade. Como aponta Françoise Vergès (2020, 

p. 21), o confinamento torna mais visível a divisão profunda entre vidas tornadas vulneráveis e 

vidas protegidas, em que as diferenças de raça, gênero e classe social bradam: “há os/as 

confinados/as e os/as não confinados/as, e estes últimos garantem a vida cotidiana dos 

primeiros”. 

Muitas dessas pessoas, tidas como indispensáveis ao confinamento, trabalham sem 

proteção alguma e, não raras vezes, tendo que deixar suas crianças sozinhas porque as escolas 

estão fechadas. São vidas necessárias e invisibilizadas. A mulher negra, nessa economia 

simbólica e material, carrega o status de “pessoa supérflua”, cuja existência só é garantida 

porque é necessária. (VERGÈS, 2020, p. 20-21)  

Nesse contexto, afora a massiva demissão de trabalhadores, em especial, trabalhadoras 

domésticas, sem nenhum direito, houve também a repercussão na mídia de diversos casos 

evidenciando a situação de desamparo e descuido com a saúde e a vida desses, sendo noticiado, 

inclusive, denúncias de casos de trabalho escravo doméstico.12  

A divisão social do trabalho no Brasil deu-se a partir da escravidão e, mesmo após a sua 

proibição, os mais diversos tipos de trabalho continuam sendo atribuídos de forma diferenciada 

aos indivíduos, a depender da sua origem, da classe social, da raça, do gênero, e diversos outros 

marcadores sociais da diferença. Os marcadores sociais impactam a realidade em conexão, 

produzindo diversas formas de hierarquia e subordinação (SCHWARCZ, 2019, p. 175).  

O Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença da USP (Numas) define 

marcadores sociais da diferença como 

categorias classificatórias compreendidas como construções sociais, locais, históricas 

e culturais, que tanto pertencem à ordem das representações sociais — a exemplo das 

fantasias, dos mitos, das ideologias que criamos —, quanto exercem uma influência 

real no mundo, por meio da produção e reprodução de identidades coletivas e de 

hierarquias sociais. (SCHWARCZ, 2019, p. 175) 

No mundo do trabalho, tais marcadores são responsáveis por atribuir certos tipos de 

trabalho a determinados grupos sociais e isto de tal forma que a sua associação parece ser uma 

condição natural, que sequer merece ser questionada. O trabalho doméstico é exemplo disso, 

sendo atribuído e exercido por mulheres pobres e negras, que outrora, em poucas gerações 

anteriores, eram escravas.  

O marcador social de gênero aparece no trabalho doméstico em razão da colocação da 

mulher em atividades atinentes ao âmbito privado, o que é observado de forma generalizada, 

no mundo ocidental, como decorrência do patriarcado e consequente divisão sexual do trabalho. 

 
12 Um caso que teve destaque na mídia foi o resgate de Madalena Gordiano, que será abordado no último capítulo 

deste trabalho. 
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Nesse sistema, são atribuídas, aos homens, as atividades produtivas e, às mulheres, em especial, 

as atividades relativas à esfera reprodutiva, tanto sexual, quanto da mão de obra, sendo 

responsável pela recomposição diária da força de trabalho. (DUTRA, MENDONÇA E 

PEREIRA, 2014) 

O patriarcado constitui uma estrutura de exploração do trabalho das mulheres pelos 

homens, tendo por base a divisão sexual do trabalho. Esse sistema responsabiliza a mulher pelo 

trabalho “improdutivo” e não remunerado – atividades domésticas e criação dos filhos – 

deixando os homens livres para se engajarem no trabalho remunerado e comprometendo a 

inserção social da mulher. (BIROLI, 2018, p. 24)  

Segundo Biroli (2018, p. 67), a divisão sexual do trabalho doméstico, seja ele 

remunerado ou não remunerado, é ancorada em alguns fundamentos: 

naturalização de habilidades e pertencimentos, definidos de acordo com uma visão 

binária, não apenas simplificada, mas também ilusória, da conexão entre sexo 

biológico e comportamentos. A associação entre mulher e domesticidade constrói-se 

nessa chave. Os arranjos têm-se modificado historicamente e nunca foram, de fato, 

homogêneos, se consideradas as relações raciais e de classe e as desigualdades entre 

as famílias. (BIROLI, 2018, p. 67) 

A respeito da divisão sexual do trabalho, Saffiotti (1976) aponta que, no processo de 

individualização inaugurado pelo modo de produção capitalista, a desvantagem social da 

mulher ganhou dupla dimensão: uma subvalorização das capacidades femininas, que eram 

traduzidas em termos de mitos justificadores da supremacia masculina (nível superestrutural); 

e a progressiva marginalização das funções produtivas, ou seja, perifericamente situada no 

sistema de produção (plano estrutural). Embora marginalizado, a sociedade não prescinde do 

trabalho das mulheres, notadamente das camadas inferiores, sendo necessário, como é o caso 

do trabalho doméstico, para garantir a ociosidade das camadas dominantes. No mesmo sentido, 

Françoise Vergès (2020, p. 68) destaca que as transformações do capitalismo foram decisivas 

para a precarização do trabalho e pagamento de salários baixos às mulheres, por meio da 

feminização dos empregos subqualificados. 

Conforme aponta ainda Saffiotti (1976), as funções que a mulher desempenha na família 

– sexualidade, reprodução e socialização dos filhos – expulsam as mulheres da estrutura de 

classes, ou, quando muito, permite-lhes uma integração periférica, marginalizada. A atribuição 

das mulheres ao âmbito privado, à procriação e ao casamento, destina-lhes às ocupações 

subalternas, mal remuneradas e sem perspectivas de promoção.  

Assim, num cenário em que as tarefas reprodutivas são atribuídas exclusivamente às 

mulheres, a absorção da mão de obra feminina no mercado de trabalho produtivo acarreta, por 

consequência, uma demanda pela substituição dessa mulher, que sai de casa para trabalhar, por 
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uma outra mulher. Nesse sentido, uma questão crucial delineada por Gonzalez (2020, p. 43) é 

que “a libertação da mulher branca tem sido feita às custas da exploração da mulher negra.” 

Dessa forma, para além do gênero, a análise do trabalho doméstico exige uma 

compreensão acerca das categorias raça e classe, e de forma conjunta. Mulheres negras, mas 

em condições socioeconômicas superiores, não entram nas estatísticas do trabalho doméstico; 

e, por outro lado, as mulheres brancas pobres, apesar das dificuldades que também enfrentam, 

têm mais possibilidades de ingressar em outras categorias de trabalho, inclusive em razão da 

aparência (GONZALEZ, 2020; CARNEIRO, 2011).  

Sendo assim, a luta das mulheres não pode ser restringida à libertação do trabalho 

doméstico, sob pena de acentuar ainda mais as desigualdades entre as mulheres. A manutenção 

de padrões que distribuem o trabalho doméstico desigualmente faz com que a liberdade de umas 

mulheres decorra da simples transferência do trabalho doméstico a outras mulheres. Como 

coloca Flávia Biroli: 

O menosprezo pelo trabalho doméstico e o foco na realização das mulheres como 

profissionais – quais mulheres e em quais profissões, é preciso perguntar – podem 

servir a outros fins que não a libertação “das mulheres”. Nesse sentido, há um 

problema maior que o da universalização de uma experiência que corresponde a um 

grupo restrito: a desconsideração das desigualdades pode colaborar para acentuá-las. 

Como vimos nos capítulos anteriores, a desvalorização do trabalho exercido por tantas 

mulheres na rotina doméstica e no cuidado de crianças e idosos alimenta o circuito do 

trabalho precário e mal remunerado. (BIROLI, 2018, p. 105-106) 

Como aponta Octávio Ianni (1978, p. 142) raça e classe não se reduzem uma à outra, 

são determinações importantes, que precisam ser compreendidas em sua especificidade, mas 

também em conjunto. A conjugação dessas duas categorias mostra-se evidente quando se 

questiona quem são essas mulheres que realizam trabalho doméstico. A interpretação de 

problemas raciais que não incorpore a condição das pessoas na estrutura de classes da sociedade 

é equivocada e incompleta, pois os antagonismos e conflitos sociais de base racial estão 

entrelaçados com as condições econômicas e políticas. 

No Brasil, faz-se mister destacar que essa divisão racial e classista do trabalho 

doméstico remonta ao tempo de escravidão, no qual já havia uma divisão do serviço doméstico 

e a sua atribuição às mulheres, de acordo com a sua condição social e racial: 

No Brasil, a maternidade (branca) pôde-se associar à função civilizadora graças ao 

cumprimento por uma ama, geralmente negra ou mestiça, das tarefas maternais 

consideradas “grotescas” ou anti-higiênicas. Enquanto à mãe branca cabia a nobre 

tarefa de educar (civilizar) seus filhos, ficava então reservada às mães negras de 

criação o serviço “degradante” da maternidade, ou seja, a lavagem de roupas, os 

cuidados higiênicos das crianças e, até o fim da monarquia, a amamentação. 

(RONCADOR, 2008, p. 24) 

Com a abolição da escravidão, o trabalho braçal exercido pelas mães negras passa a ser 

realizado pela classe das ex-escravas, criadas e, mais recentemente, pelas empregadas 
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domésticas, igualmente pobres e negras. Como coloca Lélia Gonzalez (2020, p. 217) “a 

empregada doméstica não é muito diferente da ‘mucama’ de ontem”. 

Nesse sentido, compreender a dimensão da raça e classe no processo de exploração do 

trabalho é importante para não sobrelevar o marcador social do gênero, pois, é na convergência 

entre as três hierarquias que se constata uma cisão dentro do próprio mundo do trabalho 

feminino e se põe em evidência o fato de que a desigualdade no acesso ao trabalho acaba 

condicionando a realidade de vida dos indivíduos. Por esta razão é que a mulher pobre e negra 

está na base da classe trabalhadora e constitui o retrato da pobreza e da exclusão social no 

Brasil, representando o “matriarcado da miséria”, como coloca Sueli Carneiro (2011, 127-130). 

A questão racial na temática de gênero demonstra a existência de privilégios e 

desvantagens entre as mulheres. E, no mercado de trabalho, a questão racial ganha especial 

relevo, tendo em vista que as mulheres negras são preteridas no acesso, em promoções e na 

ocupação de certos cargos, em razão da “boa aparência”. (CARNEIRO, 2011, p. 121)  

Lélia Gonzalez (2020, p. 42) destaca que as expressões relacionadas a “boa aparência”, 

encontradas comumente nos anúncios de emprego, constituem “um código cujo sentido indica 

que não há lugar para a mulher negra”. Desse modo, destaca a autora que, não obstante a 

capacidade que as mulheres negras demonstrem, o critério da “boa aparência” faz com que elas 

sejam preteridas pelas brancas, principalmente em funções que tenham que lidar com público.  

Lélia Gonzalez (2020) ressalta, em suas, obras a existência de um processo de exclusão 

da mulher negra na sociedade brasileira, pautado na atribuição de papéis sociais 

[...] dois papéis sociais que lhe são atribuídos: “domésticas” ou “mulatas”. O termo 

“doméstica” abrange uma série de atividades que marcam seu “lugar natural”: 

empregada doméstica, merendeira na rede ESCOLAR, servente nos supermercados, 

na rede hospitalar etc. Já o termo “mulata” implica a forma mais sofisticada de 

reificação: ela é nomeada “produto de exportação”, ou seja, objeto a ser consumido 

pelos turistas e pelos burgueses nacionais. (GONZALEZ, 2020, p. 44) 

Ainda segundo Gonzalez (202, p. 247), o Brasil é um país estratificado racialmente, 

cujas relações de poder ocorrem de forma absolutamente hierárquica, onde “cada um conhece 

seu lugar”. Disso decorre o fato de o trabalho doméstico no Brasil possuir um perfil socialmente 

definido, posto que as barreiras hierárquicas no acesso ao trabalho impõem às mulheres negras 

um lugar de subalternidade, de forma naturalizada, em uma posição de desvantagem 

historicamente articulada. 

Nesse contexto, é importante mencionar que a ideia de que o trabalho remunerado 

libertaria as mulheres é vista pelas feministas negras e provenientes das classes trabalhadoras 

como uma idealização, fincada na experiência das mulheres brancas, pois, desde sempre, as 

mulheres negras já trabalhavam, e nem por isso eram livres. A esse respeito, bell hooks (2020), 



43 

 

crítica da ideia libertadora do trabalho, ressalta que trabalhar por salários baixos não liberta 

mulheres pobres da dominação masculina e que é necessário pensar sobre qual tipo de trabalho 

é libertador. 

Pensar esses marcadores como determinantes no trabalho doméstico é importante para 

verificar o lugar que as mulheres negras ocupam no mercado de trabalho, tendo em vista que, 

conforme ensinamentos de Sueli Carneiro (2011, p. 110) o “acesso ao emprego e ao trabalho é 

condição primordial para a reprodução da vida, e sua exclusão é também a primeira forma de 

negação desse direito básico da cidadania”. Nesse sentido, ao negar a condição de trabalhadoras 

das “domésticas de criação”, nega-se direitos não só decorrentes do vínculo formal, como 

também direitos de acesso à uma vida digna. 

 

3.3 REGULAÇÃO DO TRABALHO DOMÉSTICO  

 

Neste tópico, pretende-se demonstrar como as leis que regulam o trabalho têm colocado 

o(a) empregado(a) doméstico(a) em posição de desvantagem em relação aos demais 

trabalhadores urbanos e rurais – negando-lhes direitos ou concedendo-os em condições 

inferiores. Para isso, faz-se um apanhado sobre a legislação do trabalho doméstico ao longo da 

história brasileira, destacando fatores que explicam essa posição de desvantagem.  

Além disso, traz-se os elementos caracterizadores do vínculo de trabalho doméstico, 

segundo a legislação atual, considerando que a linha tênue existente entre o trabalho doméstico 

remunerado e não remunerado é um dos fatores que dificulta o reconhecimento do vínculo de 

emprego doméstico quando há uma suposta relação afetiva-familiar, como no caso em estudo. 

3.3.1 Breve histórico da legislação sobre trabalho doméstico 

Os primeiros regulamentos do trabalho doméstico foram as Ordenações do Reino. Em 

1512, com as Ordenações Manuelinas, havia uma proteção incipiente, mas que já previa que o 

empregado doméstico poderia ingressar com ação em face do seu empregador (RIBEIRO; 

RIBEIRO FILHO, 2017). Contudo, considerando que o trabalho doméstico no Brasil foi, a 

princípio e majoritariamente, realizado pelas escravas, tem-se que uma das primeiras 

legislações brasileiras que vieram a modificar – ao menos no plano jurídico – o exercício do 

trabalho doméstico foi a própria Lei Áurea, n° 3.353, de 13 de maio de 1888, que aboliu a 

escravidão, marcando a transição do trabalho escravo para o trabalho livre (BRASIL, 1888). 

Antes dela, o trabalho doméstico era regulado indiretamente pelas legislações escravistas, 

incluindo as leis anteriores que visavam uma abolição gradual, como Lei nº 581, de 4 de 

setembro de 1850, de extinção do tráfico negreiro (BRASIL, 1850) e a Lei nº 2.040, de 28 de 
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setembro de 1871, que reconheceu a liberdade dos filhos de escravos (BRASIL, 1871). 

Marques (2020, p. 188-189) aponta que, nos anos que se seguiram imediatamente à 

abolição, houve intensa movimentação política para gerar novas “formas de controle sobre a 

população pobre que servia às famílias” e que tais iniciativas políticas se concretizaram em 

“posturas municipais”. Na esfera local, os regulamentos incluíam dispositivos de controle 

policial, como responsáveis por regular o ofício dos(as) empregados(as) domésticos(as), pois 

sobre eles(as) recaiam os estigmas de desonestidade, despreparo e lascívia. 

Como exemplo de uma norma local sobre o trabalho doméstico, Telles (2011) menciona 

o Código de Postura Municipal de São Paulo, de 1886, que, no art. 263, autorizava a contratação 

de pessoa livre para a prestação de serviços domésticos. A lei previa uma série de deveres, 

procedimentos e obrigações aos “criados”, sob pena de multa e, inclusive, cadeia. Também 

previa condutas modeladoras para os patrões, porém sujeito apenas a multas. Dentre os deveres 

dos empregadores incluía-se o tratamento respeitoso, cuidados de doenças e possibilitar a ida à 

missa em domingos e dias santos. (TELLES, 2011) 

Segundo tal Código de Postura Municipal de São Paulo, a mediação do trabalho 

doméstico – ou melhor, a política de controle – deveria ocorrer pela secretaria de polícia, com 

criação de livros e cadernetas a fim de “identificar” e “certificar” os(as) trabalhadores(as), 

considerando as necessidades dos patrões, inclusive senhores de escravos. A inscrição do 

contrato de trabalho na secretaria de polícia era, inclusive, obrigatória, sob pena de multa e 

prisão (esta apenas para os criados). (TELLES, 2011) 

Outro regulamento mais tardio, de ano de 1923, do Distrito Federal, atribuía à polícia o 

poder de reunir informações sobre toda a massa de trabalhadores do serviço doméstico e 

conferia poder aos empregadores para julgar a conduta privada. Nesse contexto, a gravidez era 

uma “sentença de desemprego para as mulheres pobres”. (MARQUES, 2020, p. 199-200) 

Vólia Cassar (2017, p. 335) aponta que a primeira Lei do período republicano que tratou 

especificamente do serviço doméstico foi o Código Civil de 1916 (Lei nº 3.071, de 1º de janeiro 

de 1916), em seu artigo 1.216, relativo à locação de serviços. Após, veio o Decreto n° 16.107, 

de 1923, que trouxe uma conceituação ampla de empregados domésticos, que abrangia trabalho 

em hotéis, restaurantes, etc. Mais adiante, surgiu o Decreto-Lei nº 3.078, de 1941, que restringiu 

o conceito de doméstico a quem prestasse serviços em residências particulares ou em benefício 

dessas.  

Marques (2020) aponta que, no entanto, o referido decreto de 1941 jamais foi 

regulamentado, por diversas razões: 
[...] fosse porque indicava a intenção de o Estado regular a espinhosa matéria 

dos direitos previdenciários da categoria, fosse porque impedia entidades 
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privadas de receberem subvenção do Estado por prestarem serviços auxiliares, 

a categoria, na prática, continuou fora do alcance da fiscalização do Estado e 

sujeita ao se que se passava no segredo das casas. (MARQUES, 2020, p. 207) 

A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), editada em 1943, embora tenha 

conceituado trabalhador doméstico, vedava expressamente a sua aplicação no art. 7º, alínea “a” 

(BRASIL, 1943), de modo que em nada alterou as normativas então vigentes. 

Somente em 1972, foi aprovada a primeira lei que veio a regular exclusivamente a 

prestação de serviço doméstico, a Lei nº 5.859 (BRASIL, 1972), conhecida como a “antiga lei 

das domésticas”; e, posteriormente, o Decreto regulamentador n° 71.885 de 1973 (BRASIL, 

1973). Contudo, como aponta Cassar (2017, p. 336), apesar de inovadora, a lei assegurou à 

categoria apenas três direitos básicos: a assinatura em CTPS, o direito à previdência e às férias, 

com duração de 20 dias.   

Somente com a constituição de 1988, foram conferidos, aos(às) empregados(as) 

domésticos(as) outros direitos trabalhistas importantes. A redação originária – atualmente 

alterada pela Emenda Constitucional n° 72/2013 – assegurava à categoria dos(as) 

trabalhadores(as) domésticos(as) os direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, 

XVIII, XIX, XXI e XXIV, quais sejam, salário mínimo, irredutibilidade do salário, décimo 

terceiro salário, repouso semanal remunerado, gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 

um terço, licença à gestante, licença-paternidade, aviso prévio e aposentadoria, bem como a sua 

integração à previdência social, conforme parágrafo único do art. 7°. (BRASIL, 1988) 

Os direitos ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e ao seguro-desemprego 

só foram previstos, para os(as) trabalhadores(as) domésticos(as) em 2001, pela Lei n° 10.208 

(BRASIL, 2001), e mesmo assim de forma facultativa (CASSAR, 2017, p. 336). É importante 

mencionar que a observância de tais direitos somente passou a ser obrigatória a partir de outubro 

de 2015, quando da edição da Lei Complementar nº 150/2015 (BRASIL, 2015a).  

Em 2006, a Lei n° 11.324 (BRASIL, 2006) estendeu aos(às) domésticos(as) os seguintes 

direitos: estabilidade à gestante, férias de trinta dias, feriados e proibição de descontos no salário 

pela concessão de algumas utilidades – como fornecimento de alimentação, vestuário, higiene 

ou moradia (CASSAR, 2017, p. 336). A referida lei ainda criou um incentivo fiscal ao 

empregador que faz as devidas anotações na carteira de trabalho, ao autorizar o desconto 

referente a uma contratação, no limite de um salário mínimo, no Imposto de Renda 

(BIAVASCHI, 2014). 

No ano de 2013, a Emenda Constitucional n° 72 estendeu às(aos) domésticas(os) outros 

direitos antes assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, alterando o parágrafo único do 

art. 7° da Constituição Federal (1988) para a seguinte redação:  
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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 nos 

incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência 

social. (BRASIL, 1988)       

Assim, com a Emenda Constitucional n° 72 de 2013, foi ampliado o rol de direitos dos 

trabalhadores domésticos. Contudo, a aplicação de tais direitos não se deu de forma imediata. 

Carlos Henrique Bezerra Leite (2020, p. 370) pontua que alguns desses direitos têm eficácia 

plena, com aplicabilidade imediata; e outros, eficácia limitada, com aplicabilidade dependente 

de regulamentação infraconstitucional.  

Segundo o doutrinador, são direitos dos(as) trabalhadores(as) domésticos(as) garantidos 

pela EC 72, com aplicabilidade imediata: 

salário mínimo; irredutibilidade de salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 

coletivo de trabalho; garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que 

percebem remuneração variável; décimo terceiro salário; proteção do salário na forma 

da lei; duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 44 horas 

semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante 

acordo ou convenção coletiva de trabalho; repouso semanal remunerado, 

preferencialmente aos domingos; remuneração do serviço extraordinário superior, no 

mínimo, em cinquenta por cento à do normal; gozo de férias anuais remuneradas com, 

pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; licença à gestante, sem prejuízo 

de emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias; licença-paternidade; 

aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias; 

redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança; aposentadoria; reconhecimento das convenções e acordos coletivos de 

trabalho; proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de 

admissão por motivo de sexo, idade, cor, ou estado civil; proibição de qualquer 

discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com 

deficiência; proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito 

anos. (LEITE, 2020, P. 370-371) 

Leciona o mesmo autor que são direitos do(a) trabalhador(a) doméstico(a), cujos 

exercícios dependem de regulamentação infraconstitucional: 

relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa; seguro 

desemprego, em caso de desemprego involuntário; Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS; remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; salário-

família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda; assistência 

gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em 

creches e pré-escolas; seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, 

sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. 

(LEITE, 2020, P. 371-372) 

Tais direitos foram regulamentados em parte pela Lei Complementar nº 150 de 2015 

(BRASIL, 2015a, a qual instituiu um microssistema de regulação do trabalho doméstico 

(LEITE, 2020, p. 372). Além de regulamentar expressamente alguns direitos, a citada LC 150 

permitiu a aplicação de diversas leis, já existentes, às relações de trabalho doméstico – inclusive 

a própria CLT. Veja-se o art. 19: 

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, 
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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. (BRASIL, 2015a) 

Assim, desde que observadas as peculiaridades do trabalho doméstico, lhes são 

aplicáveis as leis que versam sobre: repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos 

dias feriados civis e religiosos, conforme Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949(BRASIL, 1949); 

gratificação de Natal para os trabalhadores, nos termos da Lei n°4.090, de 13 de julho de 1962 

(BRASIL, 1962) e n° 4.749, de 12 de agosto de 1965 (BRASIL, 1965); e vale-transporte, 

previsto na Lei n° 7.418, de 16 de dezembro de 1985 (BRASIL, 1985).  

Já em relação à CLT, a LC 150 prevê expressamente algumas hipóteses em que deve ser 

aplicada, como fonte direta do trabalho doméstico, e, no seu art. 19, antes mencionado, 

estabelece que a CLT pode ser aplicada subsidiariamente, quando houver lacuna, desde que as 

normas do texto consolidado sejam compatíveis com as peculiaridades do trabalho doméstico 

(BRASIL, 2015a). Desse modo, tem-se que foi revogado tacitamente o art. 7°, “a”, da CLT, 

que vedava a sua aplicação às situações de trabalho doméstico (BRASIL, 1943). 

Outra recente e importante lei que tratou do trabalho doméstico, como decorrência de 

uma tendência de expansão da sua dignificação, foi a Lei nº 13.699, de 02 de agosto de 2018 

(BRASIL, 2018), que alterou a Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). Tal lei instituiu uma 

“diretriz de política urbana” que estende a garantia de condições condignas de acessibilidade, 

utilização e conforto nas dependências internas das edificações urbanas à moradia e ao serviço 

dos trabalhadores(as) domésticos(as). (LEITE, 2020, p. 373-374) 

3.3.2 Fatores que contribuem para a inferiorização do trabalho doméstico na legislação 

Ao se fazer um apanhado da regulação do trabalho doméstico ao longo da história do 

país, fica nítida a dificuldade de reconhecimento dos direitos trabalhistas a essa categoria. 

Excluída da CLT de 1943, os(as) domésticos(as) só vieram a conquistar direitos básicos como 

a assinatura em CTPS, previdência e férias apenas em 1972, com a Lei nº 5.859. Outros direitos 

básicos, como a garantia do salário mínimo e a limitação da jornada, só foram garantidos já no 

século XXI, com a Emenda Constitucional n° 72 de 2013. 

Além da lenta conquista, muitos dos direitos foram sendo garantidos aos(às) 

empregados(as) domésticos(as) em patamar inferior aos demais trabalhadores – e alguns assim 

permanecem. Como exemplo disso, destaca-se que o seguro-desemprego das domésticas possui 

valor e quantidade de parcelas menor do que os demais trabalhadores. Enquanto o art. 26 da LC 

150/2015 estabelece que será de um salário mínimo e pelo período de no máximo três meses, 
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de forma contínua ou alternada (BRASIL, 2015a); a lei regulamentadora do benefício social, nº 

7.998/1990, prevê, para os demais trabalhadores, a concessão pelo período variável de três a 

cinco meses, de forma contínua ou alternada, com valores variados, sendo o salário mínimo o 

menor valor (BRASIL, 1990c). 

Observa-se, assim, que, como os direitos, de modo geral, ocorrem no âmbito 

institucional – do Estado –, a sua criação e, principalmente, a sua efetividade dependem de 

vontade política, que é difícil de ser conquistada para a categoria do trabalho doméstico, em 

virtude do perfil social dos que o(a) exercem – notadamente, mulheres, negras e pobres, 

conforme já fora demonstrado. Nas palavras de Flávia Biroli (2018, p.50) 

As mulheres, sobretudo as negras e as mais pobres, têm menor poder de politizar suas 

necessidades e seus interesses – o que não significa que não façam, mas, como dito 

anteriormente, o caminho que precisam trilhar é mais longo, mais difícil e define-se 

em desvantagem em relação aos grupos que detém recursos para fazer valer os seus 

interesses junto ao Estado e no debate político.  

Outrossim, há uma certa dificuldade de reconhecer os(as) trabalhadores(as) 

domésticos(as) como sujeitos(as) de direitos e como uma categoria profissional com potencial 

reivindicatório. Essa falta de reconhecimento decorre, sobretudo, da marcante característica de 

gênero, de seu recorte racial e, ainda, da “herança histórica de uma relação social construída e 

moldada sob a égide do sistema escravagista.” (DUTRA; MENDONÇA; PEREIRA, 2014), 

conforme já explicitado em tópico anterior. 

Ademais disso, a regulação do trabalho doméstico tem também como obstáculo a 

dificuldade de reconhecimento da prestação de serviços domésticos como trabalho, por ser vista 

como um trabalho de reprodução, e não de produção, no sistema capitalista. Nesse sentido, diz 

Marques (2020) que uma das razões que excluiu o serviço doméstico da proteção legal, no 

Brasil, na época da criação da CLT, foi justamente a concepção de trabalho. Pontua a 

historiadora que a opinião corrente entre os homens influentes no governo Vargas era de não 

considerar o trabalho cotidiano, realizado nos banheiros, nas cozinhas e no chão das casas de 

família, como algo que agregasse valor à riqueza social. A autora constatou que, nos 

documentos do Ministério e nos jornais publicados sob a censura do Estado Novo, constavam 

termos e frases como “empregados domésticos não cooperam com o capital” (MARQUES, 

2020, p. 211), de modo que não caberia ao Estado estender a regulamentação social e 

trabalhista, a essa categoria.  

A respeito da exclusão do trabalho doméstico da CLT, Marques (2020) ainda destaca a 

atuação de algumas feministas que defendiam a regulação da vida dos(as) empregados(as) nos 

lares, através dos costumes, argumentos estes que constaram no relatório da comissão que 

elaborou a CLT. A esse respeito, Marques (2020, p. 207) diz que 
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As feministas da FBPF, que tanto se bateram naquelas décadas pelo reconhecimento 

do valor social do trabalho exercido por mulheres, recuaram da posição crítica que 

haviam assumido quando no exercício do mandato parlamentar. No lugar da crítica à 

prática do trabalho infantil no setor, dos abusos físicos e morais dos patrões feitos 

longe da vista do público, e da exclusão da maior categoria funcional feminina de 

direitos previdenciários, a feminista Maria Luiza Bittencourt escreveu em 1938 que 

os costumes bastariam para regular a vida das empregadas nos lares 

Outro fator, apontado por Marques (2020), para a não inclusão dos(as) trabalhadores(as) 

domésticos(as) na CLT, foi a negação do racismo difuso que havia no Brasil, haja vista que o 

elogio às relações amenas entre as raças impede a elite social de reconhecer seus atos como 

capazes de perpetuar as desigualdades raciais no país. 

3.3.3 Aspectos materiais sobre a caracterização do contrato de trabalho doméstico  

O conceito de empregado(a) doméstico(a) está previsto no artigo 1° da Lei 

Complementar nº 150/2015, o qual estabelece que é considerado como empregado(a) 

doméstico(a) “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” (BRASIL, 2015a). Ainda neste artigo, há o critério etário, pois é vedada 

expressamente a contratação de trabalhador(a) doméstico(a) menor de dezoito anos (BRASIL, 

2015a), o que está em consonância com a Convenção 182, da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT, 1999). 

A LC nº 150/2015, ao dispor que é considerado trabalhador(a) doméstico(a) aquele(a) 

que preste serviços, por mais de dois dias na semana, traz como requisito, para caracterização 

do vínculo de emprego doméstico, uma quantidade mínima de dias trabalhados. Por 

consequência, os(as) prestadores(as) de serviço doméstico, que o façam por até dois dias na 

semana para o mesmo empregador, não são destinatários(as) dos direitos contidos na referida 

lei, sendo chamadas(os) de diaristas. (BRASIL, 2015a) 

Vólia B. Cassar (2017, p. 340) critica o critério estabelecido na lei para diferenciação 

entre empregado(a) doméstico(a) e diarista. Segundo ela, o legislador deveria vincular a carga 

horária semanal ao número de dais trabalhos, e não apenas levar em consideração o número de 

dias. Para a autora, uma professora que frequente a casa de uma pessoa, quatro dias na semana, 

por apenas duas horas, continua não sendo empregado(a) doméstico(a), pois labora apenas 8 

horas semanais.  

Indo além do que é defendido por Cassar, a própria distinção entre empregadas(os) e 

diaristas é problemática, pois alija diversas(os) trabalhadoras(es) da proteção jurídica, sem, 

contudo, haver fundamento para tanto, eis que, em relação as demais categorias de trabalho, 

não é a quantidade de quantidade de dias ou de horas de labor que define a existência ou não 

de vínculo empregatício. Assim, tal diferenciação se mostra como uma resistência à concessão 
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de direitos às pessoas que realizam o trabalho doméstico. 

Leite (2020, p. 376) define trabalhador doméstico como “trabalhador juridicamente 

subordinado, plenamente capaz, que presta serviços, pessoalmente, de natureza contínua por 

três ou mais dias por semana, mediante remuneração, no (ou para o) âmbito residencial à pessoa 

física ou à família em atividade não lucrativa.” Tal conceito abarca todos os elementos de uma 

relação típica de trabalho, quais sejam: pessoalidade, pois deve prestar pessoalmente o serviço; 

continuidade, que está atrelada à quantidade de dias de trabalho (mais de dois dias), cuja noção 

é mais restrita que a “não eventualidade”, prevista na CLT; subordinação jurídica, pois o serviço 

é prestado de forma subordinada ao empregador doméstico; e onerosidade, posto que há uma 

intenção de receber remuneração pelo serviço prestado. (LEITE, 2020, p. 377-378) 

Além dos requisitos apontados, há um outro essencial para caracterização do trabalho 

doméstico, que combina três elementos: a natureza do serviço, o destinatário e o local de 

prestação: a lei determina que o serviço seja de finalidade não lucrativa, prestado à pessoa ou à 

família, no âmbito residencial destas.  

Desse modo, Leite (2020, p. 378) defende que, em situações em que no ambiente 

familiar também se explora atividade econômica – a exemplo de uma família que vende comida 

para terceiros com auxílio da cozinheira doméstica –, haveria a caracterização de dois vínculos: 

“um de trabalho doméstico com a família e outro de emprego urbano comum com a pessoa 

física que explora comercialmente os serviços prestados pela cozinheira.”  

Ainda quanto a caracterização do(a) trabalhador(a) doméstico(a), Vólia B. Cassar (2017, 

p. 338) aponta que podem ser considerados como domésticos, serviços de natureza manual ou 

intelectual, especializado ou não especializado, de modo que não só as atividades próprias do 

lar – como cozinhar, lavar, cuidar – podem ser enquadradas como domésticas; mas também os 

motoristas particulares, professores particulares, enfermeiras particulares, etc., desde que 

presentes os requisitos dispostos na legislação. 

No outro polo da relação trabalhista, o empregador doméstico é aquele que contrata 

trabalhador(a) doméstico(a), de modo que o conceito é reflexo ao deste(a) outro(a) sujeito(a). 

Por conseguinte, são requisitos para identificação e caracterização do empregador doméstico: 

que seja pessoa física, família, ou mesmo, república de estudantes; more em local destinado à 

sua residência, em que haja a prestação dos serviços domésticos (sendo beneficiário); e não haja 

exploração de atividade econômico-lucrativa. (LEITE, 2020, P. 379)  

Pontua Vólia B. Cassar (2017, p. 343) a existência de solidariedade quanto à 

responsabilidade pelos encargos trabalhistas por parte de todos os membros maiores e capazes 

que residem no local da prestação, sendo compreendidos como coempregadores. 
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Leite (2020, p. 382) conceitua o contrato de trabalho doméstico como “o negócio 

jurídico, tácito ou expresso, por tempo determinado ou indeterminado, que estabelece um 

conjunto de direitos e deveres para o trabalhador doméstico e para o empregador doméstico.” 

E, embora o contrato não requeira forma especial, podendo ser tácito, inclusive, a Lei 

Complementar nº 150/2015 dispõe sobre a obrigatoriedade de algumas condições do contrato 

de trabalho doméstico precisarem ser firmadas por escrito, a exemplo da instituição do regime 

de compensação de horas de trabalho. Além disso, é obrigatória a assinatura da CTPS do 

trabalhador doméstico, sendo essa a principal prova do negócio jurídico firmado. (LEITE, 2020, 

p. 382) 

 

3.4 SINDICALIZAÇÃO E LUTA COLETIVA 

 

O trabalho doméstico, por ser realizado histórica e predominantemente por escravos(as) 

– e, ainda atualmente, por mulheres negras e pobres – tem uma trajetória de organização 

coletiva repleta de desafios. Tanto que, mesmo no século XXI, essa categoria ainda não 

alcançou todos os direitos – e em igualdade – que às demais. O reconhecimento de direitos está 

diretamente atrelado à sua organização coletiva dos(as) trabalhadores(as), sendo determinante, 

inclusive, no próprio reconhecimento enquanto categoria profissional e no direito à 

sindicalização – que só ocorreu com a constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Nesse 

sentido, mostra-se necessário o estudo da trajetória política de algumas mulheres e das 

organizações que deram início e fôlego à luta para o reconhecimento de direitos trabalhistas. 

A autoconsciência enquanto categoria profissional é um aspecto importante no trabalho 

doméstico, eis que está imersa nas questões de gênero, raça e classe social. Nesse sentido, 

Octávio Ianni aponta que, no contexto de transição do trabalho escravo para o trabalho livre, a 

consciência e a prática políticas dos negros são mais complexas, pois eles são levados a elaborar 

uma consciência dúplice: como membro de outra raça e membro de outra classe, sendo que 

“raça e classe subsumem-se recíproca e continuamente”. (IANNI, 1978, p. 77-80) 

A organização mais explicitamente política dos negros no Brasil foi iniciada da década 

de trinta, do século XX, com a Frente Negra Brasileira, a qual, contudo, foi extinta pela ditadura 

de 1937, por Getúlio Vargas (IANNI, 1978, p. 77). Roncador (2008, p. 210) diz que, um dos 

primeiros intentos de mobilização dessa categoria, deve-se à iniciativa de Laudelina de Campos 

Melo (1904-1991), que era integrante da Frente Negra Brasileira. Ela ajudou a fundar as 

Associações de Empregadas Domésticas de São Paulo, Santos e Campinas – as duas primeiras, 

em 1936, e a última, em 1961 – e serviu de estímulo para criação de outras associações 
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posteriormente. Costa (2007, p. 14 apud RONCADOR, 2008, 210) diz que as primeiras 

organizações, sob liderança de Laudelina, lograram êxito em produzir um 

“(auto)conhecimento” da posição política das domésticas e das relações raciais no país, que 

ganharia novas inflexões a partir da década de sessenta.  

A organização coletiva depende do próprio reconhecimento da condição de trabalhadora 

doméstica. Roncador (2008, p. 195), analisando a literatura de testemunhos produzidas, com 

ou a partir de depoimentos de empregadas domésticas, desde a década de 70, aponta que o 

problema da “(des)identificação”, ou negação da sua identidade profissional, constitui uma 

tendência entre muitas domésticas. Nesse sentido, pontua que essa ausência de reconhecimento 

se dá “em virtude do modelo paternalista de servilismo”: 

De fato, em razão das práticas burguesas de conhecimento e controle de seus 

empregados – em particular, o emprego abusivo de estereótipos negativos relativos à 

sua sexualidade, disposição para o trabalho, feminilidade, honestidade, contaminação 

física e moral – a “questão do respeito” constitui problema crucial nos processos de 

auto-representação de várias domésticas. (RONCADOR, 2008, P. 195) 

A questão da valorização do serviço doméstico e do reconhecimento como profissão – 

tanto pela sociedade, quanto pelas próprias domésticas – é uma das principais metas da agenda 

política das domésticas. Conforme coloca Roncador 

Sem negligenciar o impacto de outros fatores sociais na desvalorização do serviço 

doméstico braçal (como a racialização e a feminização desse serviço), Lenira e suas 

companheiras militantes, no entanto, ressaltam a resistência à profissionalização da 

relação patrões-empregados como um dos principais obstáculos para a consagração, 

na prática, dos ganhos políticos nas últimas décadas. (RONCADOR, 2008, p. 236) 

Além dos estigmas criados em relação à profissão, outro fator que contribui para o não 

reconhecimento, enquanto trabalhadora doméstica, é a própria ausência de escolha dessa 

profissão. Nesse sentido, Lenira de Carvalho – cuja trajetória política será abordada adiante – 

diz, em um dos seus livros, que “tem coisa que não é geral para doméstica, mas uma coisa que 

eu posso dizer que é geral a todas as domésticas é que nenhuma vai ser doméstica porque quis 

e porque escolheu.” (CARVALHO, 1982, p. 12 apud RONCADOR, 2008, p. 217). Diante da 

ausência de escolha, as domésticas tendem a não querer participar das atividades políticas e 

coletivas, por sempre acharem que se trata de um trabalho temporário. 

A falta de reconhecimento da condição de trabalhadora doméstica é refletida na taxa de 

sindicalização. Segundo dados do IBGE (2020a), nos anos de 2019 e 2018, a sindicalização na 

ocupação “serviços domésticos” foi de apenas 2,8%, com as menores estimativas ao longo de 

toda a série – nos anos de 2017 e 2016 foi, respectivamente com 3,1 e 3,5%. Trata-se de um 

dado preocupante, tendo em vista a importância da organização coletiva para toda e qualquer 

categoria de trabalho. 

A organização coletiva, no caso das domésticas, mostra-se não só como meio 
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informativo dos direitos que possuem, mas também como um importante veículo para o debate 

sobre a situação de exploração das trabalhadoras domésticas e, sobretudo, um espaço de luta. 

Tanto é que a organização política dessa categoria sempre causou um “mal estar” nas classes 

dominantes, como coloca Roncador (2008, p. 190).  

Diante da dificuldade de reconhecimento da condição de trabalhadora doméstica, 

Roncador (2008, p. 205) aponta a literatura de testemunho como exemplo de “lutas e formas de 

organização mais capazes de concretizar novas regras de vida social”, por serem elaborados na 

condição de conhecimento popular, o que aumentaria a capacidade de discernir e recusar as 

regras de dominação.  

Roncador, então, analisa a trajetória de luta dessa categoria a partir das obras da literatura 

de testemunho “A luta que me fez crescer” e “Só a gente que vive é que sabe”, de Lenira de 

Carvalho.  Sendo trabalhadora doméstica desde a infância – quando foi levada para Recife, com 

o “padrinho”, filho do patrão de sua mãe–, a sua participação no movimento social das 

domésticas foi determinante, tanto para conquista de direitos, quanto para a construção de uma 

identidade da categoria. Ela foi a pioneira no movimento social das domésticas em Recife e sua 

posição de liderança foi tamanha que permitiu a publicação das duas citadas obras e, além disso, 

participou de diversos debates em rádio e na televisão (RONCADOR, 2008, p. 211, 216-217) 

Ela ajudou a “ressuscitar” o movimento no início dos anos de 1960, ao adotar uma perspectiva 

coletiva em seus testemunhos, falando “em nome da comunidade de domésticas”, e não como 

indivíduo (RONCADOR, 2008, p. 207-208), permitindo, às domésticas, o despertar da 

sensação de pertencimento a uma comunidade e de poder político (RONCADOR, 2008, p. 229).  

Nesse contexto, Roncador (2008, p. 208-210) chama atenção para o surgimento, em 

plena ditadura militar, de associações profissionais, reformas sindicais e organizações 

comunitárias das periferias urbanas, reivindicando melhores condições de vida. Destaca que, 

nas organizações comunitárias, a presença de mulheres pobres e negras era majoritária. E, 

dentre as organizações femininas mais ativas, nesse período, a autora aponta que a das 

domésticas conseguiu conquistar importantes direitos e dar visibilidade à categoria.  

Faz-se necessário também mencionar a importância do apoio de movimentos 

sociorreligiosos na luta das domésticas, como a Juventude operária Católica (JOC). Roncador 

(2008, p. 211-212) aponta que, em “A luta que me fez crescer”, Lenira destaca o papel da rede 

de apoio sacerdotal para viabilizar as reuniões regulares das domésticas e na criação de uma 

rede de interações, fora do meio pessoal e familiar das domésticas; além de permitir, às 

domésticas, uma familiarização com o discurso político. 

Na década de setenta, o foco do movimento era a reivindicação de direitos e 
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profissionalização da categoria – tanto é que foi aprovada a primeira Lei das Domésticas, em 

1972) – havendo um destaque, também, para a questão do direito à moradia em local diferente 

do trabalho. Já na década de oitenta, a valorização do serviço doméstico ganhou destaque por 

meio da denúncia de racismo e sexismo. (RONCADOR, 2008, p. 213)  

A organização política dessa categoria vem permitindo levar o debate sobre a 

importância e a dignificação do trabalho doméstico ao longo dos séculos XX e XXI. 

Atualmente, em todos os estados brasileiros há sindicatos de trabalhadores(as) domésticos(as). 

Em Sergipe, há o SINDOMÉSTICA (Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas 

do Estado de Sergipe), que é filiado à FENATRAD (Federação Nacional das Trabalhadoras 

Domésticas), uma associação de âmbito nacional, representando, aproximadamente, 7,2 

milhões de trabalhadores(as) domésticos(as) (FENATRAD, 2021). 

Os sindicatos são cruciais no processo de reconhecimento da condição de exploração do 

trabalho, pois é permeada por uma série de fatores, inclusive pela própria vulnerabilidade 

socioeconômica da pessoa explorada, que lhes nega a formação de uma consciência política. 

Nesse sentido, Ianni (1978, p. 77) explica que 

Em toda categoria social subalterna, a consciência política da situação tende a 

aparecer mesclada com elementos religiosos, morais, lúdicos e outros. Os próprios 

valores políticos das raças ou classes dominantes invadem e permeiam a consciência 

dos subalternos, mesclando ou confundindo a sua compreensão das próprias 

condições de vida. (IANNI, 1978, p. 77) 

Por ser um importante espaço de formação de consciência do trabalhador, a atuação dos 

sindicatos e associações de domésticas é de suma importância para as denúncias de exploração 

– inclusive, em condições análogas à escravidão –, tendo em vista que, para ser denunciada –   

precisa ser reconhecida como tal, seja pela pessoa que está inclusa nessa condição, seja por 

outras pessoas que presenciam a situação. No caso do trabalho doméstico, por ser exercido no 

âmbito privado, com pouco contato com pessoas estranhas ao núcleo familiar empregador, a 

tomada de consciência para o reconhecimento da exploração, por parte da própria trabalhadora, 

é, muitas vezes, o único caminho possível para reverter a situação. 

 

3.5 FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DOMÉSTICO E A INVIOLABILIDADE DO 

DOMICÍLIO 

O trabalho doméstico enfrenta uma dificuldade para a fiscalização por parte do poder 

público, haja vista que, por ser exercido no âmbito privado, fica resguardado pelo princípio da 
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inviolabilidade do domicílio, previsto na Constituição Federal13. Essa dificuldade permite a 

situações de exploração do trabalho doméstico adulto e infantojuvenil, como ocorre no caso das 

“domésticas de criação”, se perpetuem no tempo. Sendo assim, faz-se necessário problematizar 

o modelo de fiscalização desse tipo de trabalho. 

O principal Órgão de fiscalização do trabalho no Brasil é a Secretaria de Inspeção do 

Trabalho (SIT), que faz parte, atualmente, do Ministério da Economia, pertencente à União, 

conforme determina o art. 21, XXIV, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). A Lei 

Complementar nº 150/2015 (BRASIL, 2015a) alterou a Lei que dispõe sobre a Carreira 

Auditoria-Fiscal do Trabalho, Lei n° 10.593/2002 (BRASIL, 2002), para acrescentar o art. 11-

A14, sobre a fiscalização do trabalho doméstico. As normativas que dispõem especificamente 

sobre os procedimentos de fiscalização do cumprimento das normas relativas à proteção ao 

trabalho doméstico foram alteradas recentemente pela recente Instrução Normativa nº 2, de 8 

de novembro de 2021 da SIT. A norma dispõe, no capítulo IX, que a fiscalização deverá ter 

natureza prioritariamente orientadora e realizada preferencialmente mediante procedimento de 

fiscalização indireta, presencial ou eletrônica. (BRASIL, 2021). 

O art. 8º da IN n° 2/2021 da SIT dispõe que a fiscalização indireta é a resultante de 

ordem de serviço, cuja auditoria envolva análise documental e de dados que constam dos 

sistemas disponíveis à inspeção do trabalho.  O procedimento resume-se a notificação do 

empregador para apresentar a documentação solicitada, cumprir obrigações ou prestar 

esclarecimentos, sob pena de lavratura auto de infração e outras autuações ou procedimentos 

fiscais cabíveis.  Em caso de necessidade de fiscalização no local de trabalho (residência), o 

auditor fiscal só pode nele ingressar com o consentimento expresso e escrito, do empregador, 

em observância ao mandamento constitucional da inviolabilidade do domicílio. A fiscalização 

pode ocorrer mediante denúncias, informações sobre irregularidades trabalhistas, pedidos de 

fiscalização, ou de ferramentas informatizadas, para coleta, cruzamento e análise de dados, 

arquivos ou outros documentos. (BRASIL, 2021) 

 
13 Art. 5°[...] XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 

morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 

judicial; [...] (BRASIL, 1988) 
14 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. 

§ 1° A fiscalização deverá ter natureza prioritariamente orientadora. 

§ 2° 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. 

§ 3° 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. (BRASIL, 2002) 
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O combate ao trabalho infantojuvenil doméstico também encontra desafios. A Instrução 

Normativa nº 77/2009 da SIT (já revogada) previa uma política de fiscalização de forma 

integrada e articulada com os órgãos e/ou entidades que compõem a rede de proteção a crianças 

e adolescentes, contudo, estabelecia, no artigo art. 6,º que, em relação ao combate ao trabalho 

infantil doméstico e ao trabalho infantil em regime de economia familiar, a atuação da SIT 

“limitar-se-á à orientação ao público externo, por meio dos plantões fiscais ou das ações de 

sensibilização, e ao encaminhamento das denúncias aos órgãos competentes, em decorrência 

dos impedimentos legais para intervenção direta da inspeção do trabalho nessas situações”, 

mais uma vez, privilegiando a proteção ao domicílio. (BRASIL, 2009)  

A normativa seguinte foi a IN nº 102/2013 da SIT, na qual, contudo, nada dispunha 

especificadamente a respeito da fiscalização do trabalho infantojuvenil doméstico (BRASIL, 

2013). Por fim, recentemente, a referida norma foi revogada pela então vigente IN nº 2/2021 da 

SIT, a qual, apesar estabelecer a prioridade absoluta para as ações fiscais relacionadas ao 

trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador, além de uma atuação articulada e 

integrada com os órgãos e entidades que compõem a rede de proteção a crianças e adolescentes, 

também não tratou das peculiaridades do trabalho infantojuvenil doméstico. 

Ainda na IN n° 2/2021, o capítulo V – relativo à fiscalização do trabalho análogo à 

escravidão – menciona expressamente que os procedimentos ali estipulados devem ser 

utilizados “independentemente da atividade laboral, seja o trabalhador nacional ou estrangeiro, 

inclusive quando envolver a exploração de trabalho doméstico ou de trabalho sexual.” Apesar 

disso, não prevê nenhum procediemnto que atenda às peculiaridades da fiscalização do trabalho 

doméstico. (BRASIL, 2021) 

Vê-se, portanto, que as normativas dificultam a fiscalização do trabalho doméstico 

adulto e infantojuvenil, inclusive no caso de trabalho escravo. Ao restringirem a fiscalização in 

loco à necessidade de autorização do morador, acabam inviabilizando a fiscalização. Outra 

hipótese é a obtenção de uma autorização judicial, contudo, também não é procedimento 

simples, tendo em vista que o próprio juiz, para emitir uma autorização deste tipo, precisa 

fundamentar a decisão com indícios de graves violações. 

No caso das “domésticas de criação”, objeto desse estudo, a dificuldade de fiscalização 

é agravada porque as famílias empregadoras usam do “artifício afetivo-emocional”, por 

supostamente tratar as meninas como “crias da casa” ou “filhas de criação”, tornando a própria 

relação de trabalho oculta ou invisível. (SILVA, 2014, p. 116) 

É indubitável que o preceito constitucional de proteção do domicílio considera-o como 

um lócus de realização da dignidade humana. No entanto, faz-se necessário indagar se também 
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não abrange a dignidade dos(as) trabalhadores(as) que ali estão sofrendo violações dos seus 

direitos. Como questiona a desembargadora Zuíla Dutra (2015), “a casa do explorador é mesmo 

um “asilo inviolável?”. Nas suas palavras “o objetivo do Direito passa a ser a proteção da pessoa 

humana, como instrumento relevante ao seu pleno desenvolvimento, o que engloba os 

trabalhadores domésticos em idade precoce (abaixo de 18 anos).” (DUTRA, 2015, p. 164). 

Dutra (2015), tratando especificamente das “domésticas de criação”, aponta que a norma 

constitucional que estabelece o “asilo inviolável do indivíduo” tem sido interpretada 

literalmente por toda a sociedade, sem considerar que o dispositivo comporta exceções, quais 

sejam, flagrante delito ou desastre, prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial 

(art. 5°, XI, da CF). Nesse sentido, a autora chama atenção para os seguintes questionamentos: 

Pergunta-se então: o fato de uma menina estar sendo explorada no trabalho doméstico 

(trabalho proibido por lei), sem receber salário ou com salário menor que o mínimo 

legal, sem condições de estudar, sem lazer, sendo humilhada, sendo assediada 

sexualmente, enfim, não configura que naquela residência algum crime está sendo ali 

praticado? E mais ainda, essa menina não está correndo um outro perigo referente à 

descaracterização de sua identidade? Diante de tais fatos, essa casa continua 

inviolável? Entendemos que não. (DUTRA, 2015, p. 165) 

Nesse contexto, ela propõe que a entrada no domicílio, diante de situações como essas, 

deve ser entendida como ato de prestar socorro, que estaria acima do princípio da 

inviolabilidade do domicílio. Assim, fazendo considerações sobre as dimensões do público e 

privado, a autora sustenta que  

a divisão do trabalho relaciona-se à atividade do labor nas condições da esfera pública, 

não podendo restringir-se à privacidade do lar, razão por que as atividades do 

trabalhador doméstico podem ser vistas por outras pessoas não integrantes da família 

ali residente, sobretudo envolvendo trabalho proibido e danoso. (DUTRA, 2015, p. 

167) 

Conforme pontua a autora, a distinção entre as esferas pública e privada equivale à 

diferença entre o que deve ser exibido e o que deve ser ocultado. E, não há dúvida de que o 

desenvolvimento pleno de uma criança interessa a toda a sociedade. Portanto, a profundidade 

dessa análise indica que a noção do “privado” desaparece quando se está diante da invisibilidade 

da superexploração do trabalho precoce. (DUTRA, 2015) 

Os argumentos trazidos por Dutra, sem dúvida, são passíveis de ser suscitados em 

situações como a das “domésticas de criação”, pois, em tais situações, podem surgir 

possibilidades de trabalho em condição análoga à de escravo, tipificado como crime no art. 149 

do Código Penal (BRASIL, 1940), conforme será abordado em capítulo específico.  

No Brasil, um importante instrumento utilizado pela SIT contra o trabalho escravo 

contemporâneo é a chamada “lista suja do trabalho escravo”. Trata-se de um cadastro nacional 

criado pelo Governo Federal, em novembro/2003, com o objetivo de expor os nomes de pessoas 

físicas e jurídicas que tenham sido autuadas pela AFT, por terem submetido trabalhadores a 



58 

 

condições análogas à de escravo. Atualmente, a lista é regulada pela Portaria Interministerial 

MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, a qual teve diversas e substanciais alterações pela 

Portaria MTB nº 1129 de 13/10/2017.  

A referida portaria prevê, nos §§2º e 3º do art. 2º, que a inclusão na lista ocorre após um 

processo administrativo – ação fiscal –, ou seja, que depende de fiscalização do Poder Executivo 

(BRASIL, 2016). Em virtude da dificuldade de fiscalização no âmbito doméstico, o número de 

empregadores domésticos que foram inseridos na lista suja do trabalho escravo é ínfimo, sendo 

que a primeira inserção ocorreu apenas no ano de 2018 (BONDI, 2018). 

A ausência de políticas de fiscalização efetiva do trabalho doméstico permite que o 

desrespeito aos direitos desses(as) trabalhadores(as) e as práticas desumanas a que, por vezes, 

são submetidos(as), sejam mantidas, ainda que de forma velada. Nesse cenário, faz-se 

necessário, portanto, pensar em políticas de fiscalização que permitam “retirar o véu” da 

invisibilidade das relações de trabalho doméstico. 

 

3.6 O LEGADO DA ESCRAVIDÃO E SUA ABOLIÇÃO NO TRABALHO 

DOMÉSTICO  

 

Conforme discutido em tópico anterior, o estudo do trabalho doméstico deve considerar 

a existência de uma divisão sexual, racial e de classe, eis que os dados estatísticos sobre o perfil 

dessa categoria evidenciam uma composição majoritária de mulheres negras e pobres. Para 

além desses marcadores sociais, é necessário perquirir acerca de outros aspectos que permeiam 

a relação de trabalho doméstico e que, muitas vezes, tornam as condições de trabalho 

semelhantes às da época da escravidão.  

Nesse viés, o tratamento que é direcionado aparece como uma das principais pautas de 

luta dessa categoria, pois, no período da escravidão legal, os escravos eram tratados como 

“coisas” e as relações eram pautadas na hierarquia e submissão. Havia entre o escravo e o seu 

senhor uma relação de propriedade e poder – respaldada pelo Estado – e o sistema escravocrata 

vigorou aqui por tanto tempo que, mesmo após mais de um século de abolição formal, diversas 

práticas cotidianas são resquícios desse passado desumano. O trabalho doméstico, por haver 

sido historicamente realizado no Brasil pelas escravas, é permeado por práticas escravocratas, 

sendo a “criação” de empregadas domésticas uma delas.  

O Brasil foi o maior território escravista do ocidente, a nação que mais tempo resistiu ao 

fim do tráfico negreiro e, ainda, o último país da América a abolir oficialmente a escravidão, 

em 1888. Durante mais de trezentos anos, recebeu quase cinco milhões de africanos cativos, os 
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quais representam 40% total de 12,5 milhões dos escravos embarcados para o continente 

americano. Um reflexo disso é que, hodiernamente, o Brasil é o segundo país de maior 

população de origem africana do mundo. (GOMES, 2019, p. 24)  

A escravidão aqui enraizou-se de tal forma que, na época da Independência do Brasil, 

cerca de trezentos anos após o “descobrimento”, praticamente todos os brasileiros livres eram 

donos de escravos, inclusive os ex-cativos, que também tinham seus próprios cativos (GOMES, 

2019, p.25). Saber que, na época da escravidão legal, os próprios escravos libertos adquiriam 

escravos põe em evidência a dimensão estrutural que a escravidão teve na sociedade brasileira, 

e explica como, ainda hoje, diversas práticas escravocratas ainda são naturalizadas no seio 

social. Nesse sentido, a escravidão é a causa do racismo estrutural existente no Brasil 

hodiernamente, como apontado por Silvio Luiz de Almeida (2021). 

É importante mencionar os ensinamentos de Octavio Ianni (1978, p. 34-36), o qual diz 

que a abolição da escravatura foi “um negócio de brancos”, ou seja, foi extinta porque passou 

a atender melhor às necessidades das classes dominantes. A perspectiva trazida por Octavio 

Ianni é, muitas vezes, apontada como menosprezo à luta do povo negro contra a sua 

escravização. Contudo, ela permite enxergar o porquê que diversas práticas existentes no 

sistema escravocrata atravessaram o período de transição para o trabalho livre e se perpetuam 

até os tempos atuais: as atuais condições de vida da classe social dos descendentes dos 

escravizados são também um reflexo da forma como a escravidão foi abolida no Brasil, pois as 

necessidades da classe escrava não foram postas em pauta na mudança de regime.  

Depois da abolição, ocorrida em 1888, o negro tornou-se um desempregado, a base da 

classe operária e o “exército de reserva”, devido às condições adversas que precisou enfrentar 

na competição com o branco, o imigrante, e outras categorias de trabalhadores (IANNI, 1978, 

p. 78). Como pontua Gomes (2019, p. 31), embora a escravidão tenha sido oficialmente abolida 

em 1888, o Brasil jamais se empenhou, em termos de políticas públicas, a resolver o “problema 

do negro”. Aqui, a liberdade adquirida pós-abolição nunca significou para os escravos, e seus 

descendentes, oportunidade de mobilidade social: não lhes foi ofertada terra, emprego, moradia, 

educação, assistência social, saúde, e tantos outros equipamentos e serviços públicos 

disponíveis para os não negros. Essa carência se perpetuou na história, de modo que, 

hodiernamente, as estatísticas ainda demonstram uma desastrosa desigualdade social, em que 

esses direitos não são acessíveis, da mesma forma, às pessoas negras e não negras. 

Sueli Carneiro (2011, p. 102) aponta que o Brasil foi um país que não ofereceu nenhum 

tipo de reparação aos negros após a abolição da escravidão e permanece negando a sua 

integração social através de múltiplas formas de exclusão disseminadas na sociedade, dentre as 
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quais destaca-se a negação do acesso à educação. Segundo ela, a escravidão foi um processo 

histórico que transformou seres humanos em mercadorias e instrumentos de trabalho e, depois 

de séculos de exploração, destinou-os à marginalização social. 

No mesmo sentido, diz a historiadora e antropóloga brasileira Lilia Schwarcz (2019, p. 

30-32) que a emancipação no Brasil é um processo que não tem data para terminar. A noção de 

raça social, criada pela cultura e pela sociedade, no cotidiano, faz com que a escravidão persista 

nas trocas de regime, permanecendo encravada nas práticas, costumes e crenças, de forma 

naturalizada e invisibilizada.  

Em decorrência da escravidão e do modo como a abolição se deu no Brasil, a “ralé de 

novos escravos”, como coloca Jessé Souza continua sendo explorada na sua “tração muscular”, 

como se fizessem parte de uma espécie sub-humana, ou mesmo, coisa. É uma classe reduzida 

ao corpo, à capacidade muscular, que além de representar a parte mais baixa da cadeia 

valorativa do trabalho no ocidente, é desumanizada e animalizada. É a classe do trabalho farto 

e barato, apto a ser explorado. (SOUZA, 2019, p. 109)  

Nos tempos atuais, é inconcebível que a compra e venda de seres humanos seja algo tão 

natural como qualquer outra coisa. No entanto, na época da escravidão legal, seres humanos 

eram tratados como coisa, bens semoventes, que podiam ser vendidos em feiras, alugados, 

emprestados, doados, deixados como herança, castigados e mortos. E essa desumanidade ainda 

é refletida de diversas formas no trabalho doméstico, em práticas rotineiras que são vistas como 

“normais”, inclusive pelas próprias trabalhadoras. Nesse sentido, como aponta Jessé Souza 

(2019, p. 112), o legado da escravidão é a sub-humanidade, a crença de que existe “gente criada 

para servir outra gente”. 

No livro “Eu, empregada doméstica: a senzala moderna é o quartinho da empregada”, 

Preta-Rara (2019) dá voz a diversos relatos desumanos que são enfrentados no dia a dia do 

trabalho doméstico. A autora, que é neta, filha e também foi empregada doméstica, levantou no 

ano de 2016 – quando já era professora de história – a hashtag #EuEmpregadaDoméstica no 

seu perfil da rede social facebook, contanto a sua última experiência como empregada 

doméstica. A hashtag rendeu tantos relatos que ganhou notoriedade da mídia televisiva. A 

professora conta que passou a receber vários convites para entrevistas, palestras, etc., no Brasil 

e no exterior. A sociedade brasileira ficou atônita com as histórias de vida e de sofrimento 

estampadas, pois, as mais diversas formas de violação da dignidade humana foram retratadas 

em relatos simples e cheios de emoção, demonstrando que o trabalho doméstico é, sobretudo, 

o “resquício de uma abolição não conclusa”, como coloca a autora no prefácio da obra. 

Dentre as várias formas de violência relatadas, destacam-se o estupro, a agressão física, 
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o cárcere privado, o fornecimento de comida podre, de restos, ou a sua negação, a 

disponibilização para alimentação do mesmo prato que servia comida para os cachorros da 

família, as acusações infundadas após todo um mês de trabalho para se eximir do pagamento – 

prática que inclusive tem nome: “roubo no final do mês” –, as tentativas de induzimento a 

aborto, a exigência de tarefas ofensivas – como lavar toalhas sujas de fezes para economizar no 

papel higiênico –, afora toda sorte de humilhações depreciativas e de cunho racista.  

São relatos que demonstram o quão desumana é a relação de trabalho doméstico em 

muitas “casas de família”, evidenciam a permanência de práticas escravistas e, sobretudo, 

deixam clara a vulnerabilidade socioeconômica da condição de empregado(a) doméstico(a), 

pois, apesar de sofrer toda sorte de violações, se veem impossibilitados(as) de deixar o trabalho. 

“Elas aceitavam a ‘chibata’ para podermos comer pão.” (PRETA-RARA, 2019, p. 68), como 

consta em um dos relatos. 

Afora as ações evidentemente desumanas, o trabalho doméstico é permeado por uma 

série de práticas que, embora não saltem aos olhos o caráter humilhante, afetam, sobremaneira, 

a autoestima das trabalhadoras, que se veem em condição de inferioridade e impotência. A 

exemplo dessas, o livro de Preta-Rara (2019) traz diversos relatos que mencionam a proibição 

de fazer suas refeições no mesmo local e horários que os empregadores, a utilização de banheiro 

e utensílios de cozinha e higiene diferentes – como um tipo de papel higiênico e um prato mais 

inferior –, limitações sobre o tipo de alimentos que podem consumir, utilização de uma roupa 

que marque a sua condição de empregada(os) em eventos, a desconsideração da sua presença 

nos espaços em que frequentam, dentre outras. 

Tais práticas, muitas vezes, podem não ser empreendidas com intenção humilhante, 

sendo produto do costume ensinado de geração para geração, sem qualquer reflexão e, portanto, 

“naturalizadas”. No entanto, embora sejam postas como decorrentes da relação de trabalho 

existente, em verdade, essas práticas visam demarcar o distanciamento social existente entre as 

partes e, portanto, o lugar da(o) empregada(o) doméstica(o). 

No livro “A doméstica imaginária: literatura, testemunhos e a invenção da empregada 

doméstica no Brasil (1889-1999)”, Sônia Roncador (2008), faz um estudo sobre o fluxo de 

representações da doméstica na literatura brasileira e os seus usos estratégicos, que vão desde 

a literatura da Belle Époque – produzida no período pós-abolição da escravidão, no fim do 

século XIX –, até a literatura de testemunhos – produzida no fim do século XX – com ou sobre 

depoimentos de histórias de vida das empregadas domésticas. Esse fluxo de representações 

perpassa a emergência da doméstica na sociedade republicana brasileira como ‘criada’ (no lugar 

da escrava mucama) até sua reinserção social como ‘trabalhadora’ doméstica nas duas últimas 
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décadas do século XX. (RONCADOR, 2008, p. 238). 

Nesse livro, a autoria inicia discorrendo sobre a imagem da empregada doméstica no 

período pós-abolição, na chamada Belle Époque, através dos escritos de Júlia Lopes de Almeida 

(1863-1934). Roncador chama atenção sobre a tentativa de criação, no imaginário social, de 

uma valorização do espaço doméstico, a fim de manter as mulheres na condição de 

mantenedoras do lar. Essa tentativa fazia parte do chamado “projeto modernizador” da nação, 

que consistia em cultivar novos hábitos e valores na sociedade, até então marcada pelo 

“arcaísmo da monarquia e a brutalidade da escravidão, pelo paternalismo nas relações sociais, 

pela debilidade de certas instituições modernas (escolas, hospitais), pela ‘promiscuidade’ das 

relações inter-raciais, por doenças epidêmicas” (RONCADOR, 2008, p. 20).  

Tal projeto incluía, logicamente, a reconstrução da vida doméstica e dos atributos da 

mulher na sociedade moderna. Nessa empreitada, foram escritos e disseminados diversos 

“manuais domésticos”15, nos quais há uma separação entre o trabalho doméstico exercido pelas 

“donas de casa” – também chamadas de “mulheres domésticas” –, e suas empregadas 

domésticas – denominadas “criadas” –, com demarcação dos seus lugares e valor. A mensagem 

trazida pelos manuais era clara: quanto mais distinta da empregada doméstica, mais capacitada 

estaria a “mulher doméstica” para assumir plenamente o papel de guardiã do lar. 

(RONCADOR, 2008, p. 25-28).  

Tais manuais foram elaborados a partir da criação de diversos estereótipos sobre a 

empregada doméstica, os quais foram inseridos no imaginário social e construíram práticas que 

podem ser percebidas no tratamento dado às empregadas domésticas hodiernamente. Como 

coloca Sônia Roncador (2008, p. 28), a doméstica era descrita nos manuais como invasora da 

privacidade e da intimidade do lar; invejosa e consumidora desautorizada dos bens e hábitos da 

classe dos patrões; e um signo de contaminação, associada a doenças, falta de higiene, etc.  

Diante da empregada “invasora, invejosa e contagiosa”, era necessário que as “mulheres 

domésticas” adotassem uma série de práticas que as mantivessem em “seu lugar” de 

subalternidade. Os manuais condenavam o hábito de alimentar os criados com os restos de 

comida dos patrões, não por sua indignidade, mas porque isso aprimoraria o paladar, sendo 

preferível que fornecessem alimentos próprios da sua condição; condenavam a prática de 

trancar os armários, porque contribuía para infidelidade e incentivaria o furto; preocupavam-se 

quanto a aparência física das empregadas domésticas, dando dicas de controles de seus corpos 

– higiene, sexualidade, etc. (RONCADOR, 2008, p. 38-39) 

 
15 Esses manuais constituíam uma tentativa de instrução da mulher para cuidado do lar, cuja importância para à 

época é tamanha que Sonia Roncador (2008) menciona a existência de uma “literatura manualística”. 
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Diante dessa imagem negativa das empregadas domésticas, houve diversas tentativas de 

controlar as empregadas domésticas, inclusive no âmbito da política, pois, como aponta 

Marques (2020, p. 203) “a elite fez diversos experimentos para controlar a categoria das 

empregadas domésticas e assegurar que a convivência com essas mulheres pobres dentro dos 

lares não viesse a comprometer a integridade das famílias”. 

Se essa literatura “manualística” contribuiu para valorização do serviço doméstico, 

como propunha o projeto modernista, também acabou por estigmatizá-lo. Reforçou os 

preconceitos burgueses de que o único serviço valorizado é a criação de um espaço acolhedor 

e elegante, de supervisão dos serviços, da educação dos filhos, aplicação de conhecimentos de 

higiene, escolha de decoração, etc. E, por outro lado, gerou o desprezo pelo trabalho manual, 

considerado deselegante e física e moralmente degradante, cuja solução é transferi-lo aos 

criados. (RONCADOR, 2008, p. 71) 

Sônia Roncador (2008, p. 78-79).) aponta também que, a partir da década de trinta do 

século passado, fatores políticos e estéticos contribuíram para a criação, no imaginário social, 

da confraternização inter-racial, sendo a “ama de leite” e a mucama – ambas responsáveis por 

serviços domésticos no tempo da escravidão – colocadas como símbolo desse ideário 

modernista, a partir da produção de autores como Gilberto Freyre, Lins do Rego, Carlos 

Drummond de Andrade e Silvio Romero. No entanto, pontua a autora que nesse gesto 

modernista de valorização desse outro ser social e racial, revelam-se também mecanismos pelos 

quais o outro se transforma em objeto desejável e de fácil consumo, de modo que, em verdade, 

essa confraternização inter-racial trata-se “de uma falsa promessa”. 

Gilberto Freyre e os outros modernistas, ao deslocarem o local da influência negra (do 

corpo) para o campo da cultura, conseguiram redimensionar o valor e o sentido da miscigenação 

racial. Nesse sentido, ao criarem mitos da “boa e fiel mãe preta” e da “sedutora e cordial 

mucama e mulata”, tais autores, apesar de contribuírem para redimir os estereótipos negativos 

que vinham sendo construídos no período imediatamente posterior à abolição, cooperaram 

também para traçar uma imagem benigna da escravidão. (RONCADOR, 2008, p. 81-82) 

Além disso, esses mitos não permitiram desvelar a crueldade da prática da maternidade 

transferida, que estava imbuída na condição de “mãe preta”, a qual era castrada do direito de 

exercer a maternidade dos próprios filhos (RONCADOR, 2008, p. 108). Do mesmo modo, 

contribuiu para a erotização da relação entre o “nhonhô” branco e suas escravas domésticas 

(RONCADOR, 2008, p. 116). Por conseguinte, essa imagem foi traduzida como o mito da 

democracia racial, o qual se popularizou tanto que até os dias atuais é invocada para negar a 

existência de racismo no Brasil. 
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Ainda nesse itinerário da imagem da doméstica construído a partir da literatura, 

Roncador (2018, p. 184) aponta o papel de “divisor de águas” que Clarice Lispector teve entre 

as apropriações modernistas (de Freyre e outros) e a literatura de testemunho produzida com e 

por empregadas domésticas a partir da década de setenta. Ao analisar a produção jornalística 

de Lispector, Roncador (2008, p. 139) aponta que ela fez ressurgir os estereótipos das 

domésticas da belle époque para revalidar o culto a “domesticidade”, correspondendo às 

expectativas da imprensa feminina do pós-guerra, utilizando-se de pseudônimos. A intensão era 

canalizar o interesse das leitoras das crônicas dos jornais às exigências do mercado de trabalho 

e de consumo, sem desviá-las das suas funções relativas ao lar (RONCADOR, 2008, p. 157). 

Nesse sentido, pontua a autora que tais estereótipos foram utilizados na década de 

sessenta e setenta para invalidar os direitos trabalhistas que vinham sendo conquistados; e, 

ainda, estavam alinhados à “nova onda” de manuais domésticos que foram produzidos nesse 

período, a fim de orientar a classe patronal quanto às mudanças legislativas. Menciona 

inclusive, o apoio de Lispector ao manual produzido por sua irmã mais nova, Kaufmann. 

(RONCADOR, 2008, p. 138-139)  

Roncador (2008, p. 145) ainda verifica que Lispector reconhecia a existência de 

diferenças entre a condição de empregadas e patroa, e reconhecia-se também como cúmplice 

dessa relação de exploração. Apesar disso, Lispector utilizou como estratégia para transcender 

a condição servil das empregadas a criação de “tipos” ficcionais, como “a cozinheira cômica”, 

“as empregadas profundas e criativas”, “a doméstica inconsciente”, de modo a libertá-las dos 

estereótipos, mas sem dispensar o conforto de tê-las. 

No mesmo sentido, a autora diz que Lispector retratou, em suas crônicas, o encontro 

inevitável com a pobreza humana econômica. A doméstica funcionaria como uma 

“guia/condutora, ou motivação necessária” – através da visita às suas casas ou da contratação 

de empregada nos bairros periféricos –, para as incursões da autora nos espaços urbanos 

periféricos, haja vista que transitava entre espaços distintos (RONCADOR, 2008, p. 167). E, 

apesar dos constrangimentos e tensões que Lispector demonstrava, não se interessava em 

romper essas fronteiras, em substituir a relação de exploração social por um contrato social 

menos hierárquico (RONCADOR, 2008, p. 175). 

A invisibilidade, o tratamento desumano e as práticas que visavam manter esse 

distanciamento entre as mulheres pertencentes a classes sociais distintas – ainda permanecem, 

de forma naturalizada, na relação de trabalho doméstico. É sintomático, por exemplo, que uma 

das primeiras mortes registradas no país como decorrência da Covid-19 foi de uma trabalhadora 

doméstica idosa no Alto Leblon, que não foi afastada das suas atividades laborais quando seus 
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patrões chegaram do exterior já contaminados – aguardando resultado do teste para detecção 

da mencionada enfermidade (MELO, 2020). Outro caso que também chocou o país foi a morte 

de Miguel, um menino de cinco anos que caiu do 9º andar de um prédio de luxo enquanto a sua 

mãe, empregada doméstica, passeava com o cachorro da sua patroa, a primeira dama de 

Tamandaré/PE, que deixou o menino sozinho no elevador (CASO, 2020). São vidas necessárias 

e supérfluas, como aponta Vergès (2020). 
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4 ONTEM ESCRAVA, HOJE “DOMÉSTICA DE CRIAÇÃO”: A PRÁTICA SOCIAL DE 

“CRIAR” EMPREGADAS DOMÉSTICAS  

 

A condição da “doméstica de criação” envolve a prestação de serviços domésticos 

iniciada na infância ou adolescência e que, muitas vezes, se prolonga por toda uma vida. Sendo 

assim, neste capítulo, traz-se, inicialmente, a problemática do trabalho infantojuvenil, 

abordando a proteção prioritária e especial que é destinada às crianças e adolescentes, bem 

como a regulação e proibição do trabalho infantojuvenil no Brasil, sendo apresentadas 

estatísticas, causas e consequências.  Na sequência, adentra-se ao trabalho infantojuvenil 

doméstico e, especificamente, às “domésticas de criação”, com delimitação da problemática e, 

por se tratar de uma prática disseminada na sociedade desde tempos remotos, fez-se também 

um apanhado de fatores que contribuíram para tanto, a fim de desnaturaliza-la. Por fim, trata-

se a problemática como uma questão contemporânea. 

 

4.1 O TRABALHO INFANTOJUVENIL  

 

4.1.1 A proteção especial e prioritária das crianças e dos adolescentes  

O Brasil, além de possuir uma série de normas internas protetivas das crianças e dos 

adolescentes, faz parte de Tratados e Convenções Internacionais. No âmbito externo, merece 

destaque a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, de 1989, a qual é o instrumento 

de direitos humanos mais aceito na história universal, sendo ratificado por 196 países – no 

Brasil desde 24 de setembro de 1990 (UNICEF, 1989).  

Foi a partir da Constituição Federal de 1988 e da Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Criança de 1989, que as crianças e adolescentes deixam de serem vistas e tratadas 

como “objeto” e passam a ser sujeitos de direitos, havendo uma nítida mudança de paradigma, 

com superação da doutrina da situação irregular e da legislação menorista. (SPOSATO, 2015).  

A Constituição Federal de 1988, atendendo ao fenômeno de constitucionalização dos 

direitos, reconheceu a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento das crianças e dos 

adolescentes. O reconhecimento de tal condição implica na necessidade de uma proteção 

especial e, para tanto, a Carta Magna estabeleceu a absoluta prioridade do respeito a seus 

direitos, atribuindo não só à família, como à sociedade e ao Estado o dever de cumprir e fazer 

cumprir (art. 227, caput, da CF/1988)16. (BRASIL, 1988) 

 
16 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 



67 

 

Nesse sentido, a fim de possibilitar alinhamento entre os avanços das normativas 

internacionais a Constituição demarcou a necessidade de reformulação da legislação especial 

infraconstitucional para crianças e adolescentes (SPOSATO, 2015). A partir de então, as 

crianças e adolescentes passam a ser destinatários de todos os direitos previstos para os adultos 

(maiores de 18 anos), porém, a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento lhes 

assegura direitos próprios dessas fases – como brincar e divertir-se –, sendo ainda destinatárias 

de uma posição prioritária em relação aos indivíduos que se encontram em outras fases da vida. 

Ainda nesse processo de constitucionalização do Direito da Criança, a doutrina aponta 

a emergência de cinco princípios gerais que orientam o sistema de proteção desse grupo etário, 

quais sejam: princípio da proteção integral; princípio do respeito à condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento; princípio da igualdade de crianças e adolescentes; princípio da prioridade 

absoluta; e princípio da participação popular na defesa dos direitos de crianças e adolescentes 

(MACHADO, 2003, p. 411 apud SPOSATO, 2015). Karyna Sposato (2015) ainda acrescenta 

um sexto princípio, do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente, também denominado 

pela doutrina como princípio do interesse superior da criança e do adolescente. 

o princípio da proteção integral constitui linha mestra, que reúne e harmoniza todos os 

demais princípios, por reconhecer que “todos os dispositivos legais e normativos têm por 

finalidade proteger integralmente as crianças e os adolescentes em suas necessidades 

específicas, decorrentes da idade, de seu desenvolvimento e de circunstâncias materiais.” 

(SPOSATO, 2015) 

A condição de criança e de adolescente correspondem a fases da vida, numa escala de 

desenvolvimento. Tais fases ocorrem de forma particular em cada pessoa, em decorrência de 

diversas variáveis, o que decorre da própria condição de ser humano. Além disso, mesmo a 

concepção do que é a infância difere de uma sociedade para outra, pois, como aponta Vivarta 

(2003, p. 25) “Em algumas, está relacionada à idade cronológica. Em outras, a idade não é 

suficiente; o cumprimento de deter minados ritos sociais, normas e obrigações tradicionais 

também deve ser levado em conta.”  

No plano concreto da vida, é impossível precisar a partir de que momento a pessoa 

humana desenvolveu-se de tal modo que deixa de carecer de uma proteção especial. Assim, 

considerando essa dificuldade de se aferir subjetivamente as fases da vida em cada indivíduo, 

as normas jurídicas se encarregam de definir a condição de criança e adolescente a partir de um 

critério objetivo, o etário. (OLIVEIRA; SPOSATO, 2020) 

 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. [...] (BRASIL, 1988) 
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No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990, prevê, no 

art. 2°, que criança é a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 

doze e dezoito anos de idade. A partir dessa cisão entre duas fases, o estatuto diferencia direitos 

e responsabilidades, de modo a possibilitar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social da pessoa humana, conforme consta no seu artigo 3°. (BRASIL, 1990b) É importante 

destacar ainda que, ao contrário do ECA, a Convenção Internacional sobre os Direitos da 

Criança não diferencia criança de adolescente, pois considera todos os menores de dezoito anos 

como crianças, sem estabelecimento de faixas etárias (BRASIL, 1990a).  

4.1.2 Regulação e proibição do trabalho infantojuvenil 

Por força da Constituição Federal, a proteção especial e prioritária da criança e do 

adolescente perpassa todo o ordenamento jurídico brasileiro, trazendo regramentos específicos, 

a fim de possibilitar o pleno desenvolvimento do ser humano. Desse modo, a regulação do 

trabalho traz diversos dispositivos que permitem ou proíbem o labor de acordo com faixas 

etárias, tipos e condições de trabalho, cujo descumprimento caracteriza trabalho proibido e, 

muitas vezes, ato de exploração. 

No Brasil, o trabalho é proibido de forma absoluta para as crianças17 e permitido, em 

condições especiais, para os adolescentes a partir dos catorze anos. O art. 7°, inciso XXXIII, da 

CF proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho 

a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. No 

mesmo sentido dispõe o art. 227, §3°, I da CF). (BRASIL, 1988) 

O art. 67 do ECA vai além das proibições contidas na CF e estabelece como proibido ao 

adolescente “empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 

assistido em entidade governamental ou não-governamental” a realização de trabalho penoso; 

em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; 

e/ou realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Vale mencionar 

que também é proibido o trabalho em subsolo, por força do art. 301 da CLT. (BRASIL, 1990b) 

No que diz respeito às normas internacionais, destaca-se a convenção nº 138 da OIT 

(ratificada pelo Decreto Legislativo nº. 179/1999), a qual dispõe, no item 3 do artigo 2º, que a 

idade mínima para admissão ao trabalho não será inferior à idade em que o adolescente concluir 

 
17 O trabalho de crianças com finalidade artística encontra respaldo nas normas internacionais, como a Convenção 

138 da OIT (ratificada pelo Brasil pelo decreto 4.137/2002), e a recomendação nº 146 da OIT, que estabelece idade 

mínima para atividades laborais, autorizando, de forma expressa, que uma criança possa exercer um trabalho com 

finalidades artísticas, mesmo que não possua a idade mínima prevista na convenção 138. (CAVALCANTE, 2013 

apud OLIVEIRA; SPOSATO, 2020). Em sentido semelhante, Martinez (2018, p. 851852) leciona que a atuação 

dos infantis em atividades artísticas não é considerada trabalho, mas sim atividade em sentido estrito, cabendo ao 

Juiz da Infância e da Juventude analisar e autorizar a realização de tais atividades. 
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a escolaridade obrigatória, ou, em qualquer outra hipótese, não menor do que quinze anos (OIT, 

1973; BRASIL, 1999). Desse modo, constata-se que o Brasil possui uma legislação mais 

protetiva do que a própria Convenção 138 da OIT.  

Outra importante norma internacional é a Convenção nº 182 da OIT (aprovada pelo 

Decreto n° 178/1999), que versa sobre a necessidade de adoção de medidas imediatas e eficazes 

que garantam a proibição e a eliminação das piores formas de trabalho infantil em caráter de 

urgência (OIT, 1999). Tal Convenção conquistou ratificação universal, pois aceita pela primeira 

vez por todos os 187 Estados-membros, além de ter sido a mais rapidamente ratificada na 

história da Organização e estar entre as suas oito Convenções Fundamentais. (OIT, 2020) 

4.1.3 Estatísticas, definição, causas e consequências do trabalho infantojuvenil 

Dados do IBGE (2020c) sobre o trabalho infantil no Brasil revelam que, em 2019, havia 

1,8 milhão de crianças e adolescentes nessa situação. Quanto ao perfil, os dados revelam que, 

no ano de 2019, 66,4% são meninos e 33,6% meninas; 32,8% são de cor branca e 66,1% preta 

ou parda; 86,1% estudam e 13,9% não estudam. O Rendimento médio habitual das pessoas de 

05 a 17 anos em situação de trabalho infantil foi de R$ 503,00, sendo R$ 524,00 para homens 

e R$ 461,00 para mulheres; R$ 559,00 para brancos e R$ 467,00 para pretos e pardos. (IBGE, 

2020c)  

Outro fator alarmante é que, dos 1,8 milhão de crianças e adolescentes em situação de 

trabalho infantil, 706 mil estão em ocupações consideradas como as piores formas de trabalho 

infantil18 (IBGE, 2020c). Nos termos do art. 3º, alínea “d”, da Convenção 182 da OIT, a 

expressão a expressão “piores formas de trabalho infantil” compreende “trabalhos que, por sua 

natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, são suscetíveis de prejudicar a saúde, 

a segurança e a moral da criança.” (OIT, 1999; BRASIL, 2008) 

O trabalho infantojuvenil abarca tanto o trabalho exercido por crianças, quanto pelos 

adolescentes. Martinez (2018, p. 850-851) classifica os contratos de trabalho infantojuvenis em 

quatro grupos distintos: 

O primeiro grupo dirá respeito aos contratos nulos, celebrados com quem não tem 

idade legal para trabalhar; o segundo grupo compreenderá os contratos anuláveis, 

celebrados com quem tem idade para trabalhar, mas sem a assistência de seus pais ou 

tutores; o terceiro grupo envolverá os contratos de emprego de natureza especial, 

celebrados excepcionalmente com quem não teria idade para firmar contratos de 

emprego ordinários, mas que pela relevância da aprendizagem são autorizados a tanto 

por legislação social; por fim, o quarto grupo tratará dos contratos de emprego 

ordinário, assim entendidos aqueles celebrados com quem, apesar de 

cronologicamente menor de dezoito anos, emancipou-se nos termos da lei. 

O trabalho infantojuvenil está regulado pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 

 
18 Conforme Lista instituída pela Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e regulamentada 

pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008. (BRASIL, 2008; OIT, 1999) 
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nos artigos 402 a 44. Quando realizado fora das condições permitidas pela legislação, é 

considerado trabalho proibido, trazendo diversas consequências para os empregadores e, 

principalmente, para as crianças e adolescentes, posto que desrespeita a sua condição peculiar 

de pessoa em desenvolvimento.   

A exploração do trabalho infantojuvenil constitui um dos problemas mais complexos 

que a sociedade brasileira enfrenta. Suas raízes são regadas por uma série de fatores, que vão 

desde a condição de pobreza das famílias, passando pelo senso comum de que o ócio dos pobres 

gera criminalidade, até a noção de que o trabalho contribui para a formação social do indivíduo, 

o que tem como referência a conhecida frase “o trabalho dignifica o homem”. 

A questão da pobreza manifesta-se, no trabalho infantojuvenil, como causa e 

consequência, pois, embora apareça comumente como justificativa para submissão de crianças 

e adolescentes ao trabalho – como forma de garantir a subsistência da família –, ao mesmo 

passo, contribui para sua perpetuação, haja vista que  

a criança ou adolescente encontram barreiras difíceis de transpor para ascender 

socialmente. Dois motivos explicam esta realidade: o primeiro porque a condição de 

pobreza os empurra para o mercado de trabalho informal, tomando seu tempo na 

dedicação dos estudos ou outras atividades importantes para o desenvolvimento físico 

e cognitivo sadio; e segundo porque a própria pobreza, por si só, lhes priva de 

desenvolver suas potencialidades em decorrência da dificuldade de acessar 

ferramentas de desenvolvimento pessoal. Assim, o indivíduo mergulha no que se pode 

chamar de ciclo de pobreza causado pelo labor infantojuvenil. Desta maneira, 

enquanto a criança e o jovem pobre lutam para conseguir sobreviver, anulando o 

desenvolvimento de potencialidades, o economicamente mais favorecido desfruta de 

um ambiente favorável e que o possibilitará manter-se no topo da cadeia produtiva. 

 (NASCIMENTO; SPOSATO, 2020)  
Merece ser pontuado que os dados de trabalho escravo contemporâneo revelam que 

muitos dos trabalhadores escravizados foram trabalhadores infantis. (REPORTER BRASIL, 

2015). Nesse sentido, o trabalho infantojuvenil mostra-se como resquício de um passado 

escravocrata e também causa da perpetuação da escravidão contemporânea. 

Além de lhes negar a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, o trabalho 

precoce retira a possibilidade de estudo, que é uma das poucas possibilidades de mudança da 

condição de vida, contribuindo para reprodução social das classes. A defasagem educacional é 

fator determinante na perpetuação da subalternidade, pois mantém em um círculo vicioso em 

que “a falta de escolaridade exigida torna-se motor da exclusão do emprego e a ausência de 

emprego é mais uma fonte de impedimento de acesso, da permanência e da conquista de níveis 

superiores de escolaridade.” (CARNEIRO, 2011, p. 115-116) 

A complexidade dessa problemática criou um consenso entre os especialistas no assunto 

sobre a multicausalidade do trabalho infantojuvenil. Ana Lúcia Kassouf (1999 apud 

VIVARTA, 2003, p. 37) aponta que, em casa, fatores como a renda e a sua volatilidade, as 
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dívidas, o tamanho da família, a estrutura familiar e as percepções e aspirações dos pais são as 

principais; já as causas externas, segundo ela, englobam questões sociais e culturais da 

comunidade, a qualidade, o custo e o acesso às escolas e a demanda por Trabalho Infantil, que 

é afetada pela estrutura do mercado de trabalho e pela tecnologia. A autora pontua, ainda, que 

a escolaridade do pai e da mãe, a idade da criança e o número de irmãos mais novos são as 

variáveis que mais afetam a probabilidade de a criança trabalhar. 

A pobreza no trabalho precoce tem um papel preponderante. Além de ser notório que a 

insuficiência da renda da família para a sobrevivência dos seus membros leva ao ingresso 

precoce das crianças e adolescentes no trabalho, há, ainda, a construção da noção de que o 

trabalho é uma alternativa de retirar ou impedir que as crianças e adolescentes pobres ingressem 

na criminalidade. Este último é um fator que contribui para sua aceitação pela sociedade e que, 

inclusive, repercute na ausência de denúncias.  

Essa relação entre trabalho infantojuvenil e pobreza no Brasil remonta a seus primórdios. 

Dutra (2015, p. 152) aponta que tal problemática faz parte da realidade brasileira desde o a 

época do descobrimento, quando chegavam navios nos portos carregados de trabalhadores 

precoces, contribuindo para a construção de um senso comum de que “é melhor trabalhar do 

que ficar nas ruas ou é melhor trabalhar do que virar marginal.” 

Como pontua Colluci (2013), no imaginário social criou-se a ideia de que os filhos das 

famílias pobres devem trabalhar porque assim não representem um perigo à sociedade.  Apesar 

de todos os males, o trabalho infantojuvenil ainda é visto com bons olhos pela sociedade, que 

prefere ver as crianças e adolescentes pobres trabalhando do que “ociosas”. De acordo com essa 

visão, há uma linha tênue entre o ócio e a marginalidade quando se está em um contexto de 

pobreza, concepção essa que, contudo, desconsidera completamente outros fazeres e 

possibilidades na vida da criança, como o estudar e brincar19. Fato é que, embora seja comum 

tais discursos, é preciso questionar o porquê que apenas as crianças vulneráveis 

socioeconomicamente devem trabalhar. 

Contudo, é importante mencionar que o trabalho infantojuvenil não possui como causa 

penas fatores econômicos. Conforme coloca Oliveira e Sposato (2020), é possível constatar o 

labor de crianças e adolescentes mesmo em famílias economicamente mais estruturadas, como 

a atribuição de afazeres domésticos aos membros do sexo feminino. Nesses casos, pontuam os 

autores que o trabalho infantojuvenil está ligado a um fator cultural, da sociedade patriarcal, 

 
19 No o intuito de romper com o mito de que é melhor o trabalho precoce do que a ociosidade, vale mencionar 

iniciativas de instituições como a UNICEF, a qual, no ano de 1995, em articulação com o governo e ONGs, iniciou 

uma campanha que teve como lema “Lugar de Criança é na Escola”. (VIVARTA, 2003, p. 31) 
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que vê nas meninas a responsabilidade de cuidar dos afazeres domésticos, incluindo o cuidado 

com outros membros da família. 

Vale pontuar ainda que, embora o trabalho seja importante para o desenvolvimento do 

ser humano, não significa que o seja, da mesma forma, para as crianças e adolescentes, tendo 

em vista a sua condição peculiar de pessoa em estágio de desenvolvimento.  Nesse sentido, em 

que pese a própria legislação estabeleça hipóteses permissivas de trabalho para os adolescentes– 

a exemplo da Lei de aprendizagem, nº 10.097/2000 (BRASIL, 2000) –, deve-se salientar que 

há outras atividades que contribuem para o desenvolvimento humano – como as práticas 

esportivas, artísticas, frequência à escola, etc. – e que são comumente negadas às crianças e 

adolescentes que trabalham, por não lhes restar tempo. 

Além disso, o exercício de tarefas cotidianas adequadas à condição da criança e 

adolescente – como arrumar o próprio quarto, ajudar na lavagem de louças, etc. – em muito 

diferem do que se considera como efetivo trabalho, pois, quando se trata de exploração do 

trabalho infantojuvenil, o que ocorre é que o exigido “extravasa os limites do aprendizado e do 

desenvolvimento saudável, configurando verdadeira violação dos direitos inerentes às crianças 

e aos adolescentes” (DORZ; PORTO, 2018). 

A exploração do trabalho infantojuvenil implica em diversos riscos à integridade física 

e mental da criança e do adolescente, possibilitando o desenvolvimento de doenças 

ocupacionais, a exemplo de perda auditiva e lesões por esforços repetitivos, problemas na 

coluna vertebral, amputação de membros, perda de dedos; doenças psicossomáticas, como 

ansiedade e depressão, riscos estes que são acentuados pela inexistência de fiscalização. 

(NASCIMENTO; SPOSATO, 2020, p. 67)  

Além dos riscos à saúde, o trabalho precoce interrompe as etapas no desenvolvimento 

das crianças e adolescentes para adequá-los aos padrões do mercado de trabalho, o que pode 

comprometer, inclusive, o seu desenvolvimento intelectual, afetando a “forma como ele 

enxerga o mundo, anulando possibilidades futuras de ascensão social, principalmente quando a 

criança ou o adolescente abandona a escola para trabalhar.” (NASCIMENTO; SPOSATO, 

2020, p. 68) 

4.1.4 Trabalho infantojuvenil doméstico 

A proibição do trabalho doméstico infantojuvenil, no Brasil, é uma preocupação 

longínqua. A este respeito, Marques (2020) aponta que, na década de trinta do século passado, 

a parlamentar Bertha Lutz e a advogada Maria Luiza Bittencourt redigiram um projeto de lei 

que tornava ilegal o emprego de menores de catorze anos como empregados(as) domésticos(as) 

ou aprendizes em oficinas, tipificando também como crime o abuso físico contra a esses(as) 
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trabalhadores(as) e, caso se tratasse de menor sob a tutela, haveria agravante.  

Marques (2020) pontua também que tal preocupação se justificava pela prática 

disseminada de admitir crianças no serviço doméstico, mencionando que, no Censo de 1940, 

foram registradas 132.967 mulheres em atividade no setor, com idades entre 10 e 19 anos, no 

Distrito Federal. Nesse mesmo sentido, diversas pesquisas apontam que, durante muito tempo, 

o serviço doméstico foi considerado como parte integrante da formação das crianças e 

adolescentes  (RANGEL, 2014, p. 105; GUTTON, 1981, p. 70; ARIÈS, 1973, p. 253-254 apud 

RANGEL, 2020, p. 54). 

Já no século XXI, no ano de 2003, foi publicado um estudo coordenado por Veet Vivarta, 

intitulado “Crianças invisíveis: o enfoque da imprensa sobre o Trabalho Infantil Doméstico e 

outras formas de exploração”, cuja realização se deu em parceria com a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), a Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI), o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e com apoio da Fundação Abrinq e da 

Save the Children Reino Unido. O objetivo do estudo consistia em incrementar o conhecimento 

público sobre o problema, suas causas e consequências, bem como sobre os meios de modificar 

as práticas que o promovem, além de servir como um instrumento efetivo de apoio à imprensa, 

para dar visibilidade da questão. (VIVARTA, 2003). 

Nesse estudo, é destacado, logo no início, o quanto a prestação de serviços domésticos 

por crianças e adolescentes era, até o início do século XXI, uma pauta restrita dentro da 

problemática do trabalho infantil. O foco era a zona rural, em trabalhos como corte de cana de 

Pernambuco e o sisal na Bahia, de modo que o trabalho infantil doméstico passou a ganhar 

destaque, nas páginas de jornais e revistas brasileiras, apenas no ano de 2002, quando, de um 

universo de 652 matérias publicadas sobre o trabalho infantil, o doméstico apareceu com 

exclusividade em 150 (cento e cinquenta), totalizando 23%. (VIVARTA, 2003, p. 16-17) 

Tal pesquisa demonstra o quão disseminado na sociedade era o trabalho doméstico de 

crianças e adolescentes no início do século – ao ponto de corresponderam a quase ¼ das 

reportagens – e, ao mesmo tempo, a ausência de problematização dessa questão dentro da 

própria pauta do trabalho infantil, como se o serviço doméstico não fosse tão prejudicial quanto 

as demais formas de trabalho.  

Os afazeres domésticos, por não exigirem uma qualificação formal e serem realizados 

no âmbito privado – avesso à fiscalização –, são alocados para as crianças e adolescentes em 

condição de vulnerabilidade socioeconômica desde muito cedo. A pesquisa do PnadC sobre o 

trabalho de crianças e adolescentes demonstra que, em 2019, na população de 38,3 milhões de 

pessoas de 5 a 17 anos de idade, 51,8% (19,8 milhões) realizavam afazeres domésticos e/ou 
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cuidado de pessoas, sendo que, entre as mulheres, esse percentual é de 57,5% e entre os homens, 

de 46,4%, ou seja, as meninas tem um peso maior. Destaca-se, ainda, que, desse total de 19,8 

milhões, 6,9% (1.368 milhões) estavam em situação de trabalho infantil. Tais dados, contudo, 

não diferenciam se essas atividades são realizadas de forma remunerada ou não, mas destacam 

que 94,0% (18,6 milhões) dessas pessoas não realizavam atividades econômicas, enquanto 1,2 

milhão associavam essas atividades e a realização de afazeres domésticos e/ou cuidado de 

pessoas. (IBGE, 2020c)  

A atividade de serviços domésticos corresponde a 7,1% das crianças e adolescentes que 

estão em situação de trabalho infantil (IBGE, 2020c) e é considerada uma das piores formas de 

trabalho infantil, nos termos do Decreto n° 6.481/2008, que regulamenta a Convenção 182 

sobre Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil, da OIT. (BRASIL, 2008; OIT, 1999) 

O trabalho infanbtojuvenil doméstico, assim como ocorre em outros setores, implica na 

inobservância de diversos direitos de crianças e adolescentes, como o direito à vida, à saúde, à 

educação, a brincar, ao lazer, etc., comprometendo o seu pleno desenvolvimento físico, moral, 

psicológico e até mental. Além da restrição de direitos, o serviço doméstico proporciona 

diversos e acentuados riscos, conforme descrito no Decreto nº 6.481/2008, o qual prevê os 

seguintes riscos ocupacionais e prováveis repercussões à saúde: 

Prováveis Riscos Ocupacionais  

Esforços físicos intensos; isolamento; abuso físico, psicológico e sexual; longas 

jornadas de trabalho; trabalho noturno; calor; exposição ao fogo, posições 

antiergonômicas e movimentos repetitivos; tracionamento da coluna vertebral; 

sobrecarga muscular e queda de nível. 

Prováveis Repercussões à Saúde 

Afecções músculo-esqueléticas (bursites, tendinites, dorsalgias, sinovites, 

tenossinovites); contusões; fraturas; ferimentos; queimaduras; ansiedade; alterações 

na vida familiar; transtornos do ciclo vigília-sono; DORT/LER; deformidades da 

coluna vertebral (lombalgias, lombociatalgias, escolioses, cifoses, lordoses); 

síndrome do esgotamento profissional e neurose profissional; traumatismos; tonturas 

e fobias (BRASIL, 2008) 

Ademais disso, o fato de o trabalho doméstico ser realizado no âmbito privado – 

protegido pela Carta Magna – permite que as violações sejam mantidas de forma velada e, por 

conseguinte, ainda mais intensas, por vezes, desumanas. Quando a criança ou adolescente 

explorado é um terceiro – estranho à família – como é o caso das “domésticas de criação”, a 

conjunção do pátrio-poder com o poder-explorador coloca-os em uma condição ainda mais 

vulnerável, sujeita a toda sorte de violações, inclusive física e sexual, sendo que, muitas vezes, 

a exploração é legitimada vulnerabilidade socioeconômica e mascarada pela expressão “é como 

se fosse da família”. 

Apesar de tudo isso, essas meninas domésticas sequer aparecem nas estatísticas de 

trabalho infantojuvenil, pois, como aponta a Poeta potiguar Andréa lima, em “Onde está Kelly”, 
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elas são “quase parentes”: 

Onde está Kelly? Entre os cômodos da casa, procuro Kelly em vão, porque esta minha 

ânsia é alegórica, pois sei onde Kelly está... Lá está Kelly, confinada à cozinha, antes 

tirava o pó da sala, embala agora a criança, com um desejo de também ser embalada, 

cuidada, velada, amada... [...] Kelly, exausta da labuta do dia a dia (des)cansa no seu 

quarto, sem janelas para o mar, por onde não passa brisa, por onde se vê um céu 

distante. [...] Kelly é clandestina, anônima, não aparece nas estatísticas do trabalho 

infantil, porque já é quase parente, trazida para a casa-grande ainda pequena. Foi salva 

da sarjeta, da seca e da fome, mas apesar de tudo isto, Kelly se enfeita com sua alegria, 

com batons e fantasia e mesmo na lida e habitando em senzalas modernas. 

(CENDEHC, 2002 apud SILVA, 2014, p.115). 

 

4.2 QUEM SÃO AS “DOMÉSTICAS DE CRIAÇÃO”? 

 

Uma prática disseminada na sociedade brasileira, desde o período colonial – e que ainda 

é bastante encontrada nos dias atuais –, é a “criação” de empregadas domésticas “como se 

fossem da família”. Tal prática consiste em “acolher” crianças e adolescentes – sendo mais 

comum meninas, por isso, utiliza-se o gênero feminino para designar essas pessoas – que 

estejam em vulnerabilidade socioeconômica para oferecer-lhe uma “oportunidade” de sair da 

condição de vida à qual está submetida, em troca da prestação de serviços domésticos. A 

“oportunidade” consiste, basicamente, em moradia, comida e vestimentas, além da promessa 

de estudo e, por vezes, alguma parca remuneração.  

Uma pesquisa histórica sobre crianças abandonadas no Brasil (1726-1950) realizada por 

Marcílio (2006, p. 70 apud CAL, 2016, p. 37) demonstra que “a prática de criar filhos alheios 

sempre, e em todos os tempos, foi amplamente difundida e aceita no Brasil. São inclusive raras 

as famílias brasileiras que, mesmo antes de existir o estatuto da adoção, não possuíam um filho 

de criação em seu seio”. No mesmo sentido, Teixeira (2021, p. 39-40) aponta que, no Brasil, 

era usual o fato de meninas, ainda quando crianças ou adolescentes, fossem para casas de 

família para trabalhar como criadas – embora não fossem reconhecidas como trabalhadoras –, 

o que se manteve mesmo depois da introdução das relações de trabalho assalariado, quando as 

domésticas continuaram, por muito tempo, residindo na casa dos patrões, nos chamados 

“quartinhos” próximos à cozinha. 

O trabalho infantojuvenil doméstico se apresenta como uma possibilidade concreta  para 

uma criança ou adolescente pobre adentrar em uma família com melhores condições 

socioeconômicas – ainda que essa condição seja apenas ligeiramente melhor do que a de suas 

famílias de origem – a fim de suprir “necessidades” de sobrevivência e acesso a bens de 

consumo. Contudo, na “nova família”, a posição subalterna da “doméstica de criação” em 

relação aos membros da casa é evidente e, geralmente, sequer é questionada por eles. 
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(CARNEIRO; ROCHA, 2009; FONSECA, 1995; LAMARÃO, 2008 apud CAL, p. 36) 

Assim, constata-se que a existência de “domésticas de criação” constitui-se em uma 

prática social20, pois é uma forma socialmente instituída de pensar e de agir compartilhada e 

perpetuada em certos grupos sociais, que consiste na naturalização da exploração de outras 

pessoas, em razão da sua condição de vulnerabilidade socioeconômica. Trata-se, pois, de uma 

prática social admitida por grande parte da sociedade, e pelos próprios explorados, estando, 

inclusive, atrelada a uma significação humanitária. O caso em estudo revela que a 

“benevolência” da prática foi utilizada como tese principal de defesa das reclamadas e acatada 

pelo juízo, pois este consignou, na sentença, que a reclamante (trabalhadora) tinha a casa das 

reclamadas (empregadoras) como um “abrigo”. 

Muitas vezes, essas meninas são levadas do seu local de origem “sob encomenda”, ou 

seja, são recrutadas para o trabalho doméstico em suas comunidades – notadamente na zona 

rural –, conforme fora apontado na declaração das Organizações de Mulheres Negras 

Brasileiras Pró III Conferência Mundial da ONU contra o Racismo, Xenofobia e Formas 

Correlatas de Intolerância”. (CARNEIRO, 2011, p.128)  

No prefácio da obra “Comunicação e trabalho infantil doméstico: política, poder, 

resistências”, a autora, Danila Gentil Rodriguez Cal, traz um trecho de uma prosa “Belém do 

Pará”, escrita pelo marajoara Dalcídio Jurandir (1960, p. 33-34), no qual relata-se a chegada da 

encomenda de uma futura “doméstica de criação”: 

- O nome da canoa é “Deus te guarde”, do Moju. Venho ver uma encomenda.  

[...] 

O tripulante [...], num átimo trouxe a encomenda da senhora: uma menina de nove 

anos, amarela, descalça, a cabeça rapada, o dedo na boca, metida num camisão de 

alfacinha. A senhora recuou um pouco o leque dos lábios, examinando-a: 

- Mas isto? 

E olhava para a menina e para o canoeiro, o leque impaciente: 

- Mas eu lhe disse que arranjasse uma maiorzinha pra serviços pesados. Isto aí... 

O canoeiro respondia baixo, se enchendo de respeitosas explicações, fazendo valer a 

mercadoria. A menina, de vez em vez, fitava a senhora com estupor e abandono. [...] 

- Bem. Vamos ver. O compadre me leva ela. Não posso levar comigo como está. E 

como é o teu nome? O teu nome, sim. É muda? É surda-muda? Não te batizaram? És 

pagoa? É parece malcriada, parece que precisa de uma correção. Fala, tapuru, bicho 

do mato. Ai, esta consumição... (JURANDIR,1960, p. 33-34 apud CAL, p. 15-16) 

 
20 Para entender a sistemática em que essas meninas são colocadas, faz-se necessário compreender o conceito de 

“práticas sociais”. A esse respeito, Pino, utilizando uma base materialista histórico-dialética, diz que “traduzem, 

de maneira concreta, as relações sociais em que as pessoas estão envolvidas. Elas são formas socialmente 

instituídas de pensar, de falar e de agir das pessoas em função das posições que ocupam na trama das relações 

sociais de uma determinada formação social. Dois aspectos parecem caracterizar as práticas sociais em relação a 

outras ações: terem uma certa configuração (o que as torna identificáveis), perpetuarem-se em um certo tempo e 

em um certo espaço e veicularem uma significação compartilhada pelos integrantes de um grupo social específico.” 

(PINO, 2000, p. 53 apud OLIVEIRA, 2015, p. 381) 
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A prosa relata como, em muitos casos, essas meninas pobres e vulneráveis são levadas 

“como mercadoria”, através de intermediadores, conhecidos na problemática do trabalho 

escravo contemporâneo como “gatos”21. Contudo, noutros casos, essas meninas são enviadas 

pelas próprias famílias, ou indicadas por outras empregadas domésticas da região em que 

residem. E, conforme será explicitado no tópico seguinte, tal prática já foi intermediada, 

inclusive, pelo poder judiciário.  

Em uma pesquisa realizada por Teixeira (2015 apud TEIXEIRA, 2021, p. 42-43), com 

cinquenta trabalhadoras domésticas no estado de Minas Gerais, foi constatado que muitas delas 

provinham de famílias empobrecidas e do interior do estado – sendo parte significativa da 

região nordeste –, e que tinham sido levadas ainda quando crianças ou adolescentes por 

familiares para morar e trabalhar em casas de família. Nesse mesmo sentido, Dutra (2015) 

aponta que, no Estado do Pará, e em toda a região norte, é recorrente “a cultura das famílias no 

sentido de buscarem ‘meninas no interior’ para a condição de serviçais, sob o argumento de 

tratá-las como filhas de criação, fato que também é normalmente aceito por grande parte da 

sociedade, sobretudo pelas famílias envolvidas (exploradas e exploradoras)”. 

Quando envolve migração, o próprio distanciamento geográfico dos seus locais de 

origem e dos seus familiares põe as “domésticas de criação” em uma situação de extrema 

vulnerabilidade, posto que se tornam totalmente dependentes em relação à família “criadora”. 

Como aponta Teixeira (2021, p. 43), elas acabam perdendo a possibilidade de gerar e manter 

vínculos sociais e afetivos.  

Os relatos reproduzidos por Preta-Rara (2019) dão uma dimensão do quão disseminada 

na sociedade é essa prática, pois há uma presença marcante de histórias de vida, no trabalho 

doméstico, que se iniciam dessa forma e se prolongam no tempo. Diversos relatos já iniciam 

com a frase “Ela começou a trabalhar em casa de família com 12 anos” (p. 32); “Ela começou 

a trabalhar aos 8 anos de idade, cuidando de uma outra criança.” (p. 34); “Minha mãe é de um 

interior minúsculo e aos 13 anos foi mandada para capital para trabalhar” (p. 49); “Minha mãe, 

desde os 06 anos, trabalhava e morava no lugar.” (p. 51); “Minha mãe tinha 13 anos quando 

veio para SP pra tentar a vida numa casa de família, veio de Minas de uma cidadezinha bem 

pobre” (p. 70); “Minha mãe é empregada doméstica desde os 12 anos, já passou por muita 

coisa.” (p. 73); etc. 

Um dos relatos que mais chama atenção, em termos de desumanidade, no livro de Preta 

 
21 Os aliciadores de mão de obra escrava são conhecidos como “gatos”. Eles atuam como intermediadores entre o 

trabalhador e o explorador, aproveitando-se da miséria das pessoas no campo. São responsáveis por fazer desde a 

arregimentação até a chegada aos locais onde serão explorados. (REPORTER BRASIL, 2007) 
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Rara (2019), é o da própria mãe da autora, Sra. Maria Helena da Silva, no qual ela conta como 

foi a sua estada na casa de uma família que a convidou para “brincar” com outras crianças 

quanto tinha sete anos22, mas a submeteu a cárcere privado, em nítida condição de escravidão. 

Histórias como a da mãe de Preta-Rara se repetem em diversos relatos do livro, 

demonstrando quão corriqueira, e atual, é a superexploração de meninas pobres no trabalho 

doméstico, a pretexto de lhes retirar da condição de pobreza e miséria. São relatos de mulheres 

que, em virtude da condição de pobreza de sua família, foram retiradas do seu seio familiar 

muito cedo e levadas para realizar o serviço doméstico para outras famílias de classe social e 

econômica superior, com a promessa de dar-lhes moradia, alimentação, vestuário e educação; 

muitas vezes, de serem tratadas “como se fossem da família” e, ainda, com pouca ou nenhuma 

remuneração.  

No caso ora estudado, Anastácia começou o seu trabalho para as reclamadas quando 

tinha apenas dez anos idade, sendo entregue pela própria mãe, a pedido da comadre desta, e em 

razão da condição de pobreza da família. Porém, o local onde passou a residir era situado no 

mesmo povoado, não sendo caso de migração, de modo que ela, embora não saísse da fazenda, 

tinha contato com sua mãe. Ela não estudou e não recebeu o tratamento “como se fosse da 

 
22 Trabalhei em diversas casas, minha primeira casa eu tinha apenas sete anos de idade. Eu morava com a minha 

avó Helena, pois minha mãe tinha problemas de alcoolismo e sempre nos abandonava. Então vira e mexe eu e 

meus irmãos voltávamos para a casa da minha avó. Era muito difícil, porque meus avós já eram mais de idade e 

com pouco dinheiro para sustentarem tanta gente em casa. Uma vez uma mulher passou na rua dos meus avós 

procurando alguma criança para brincar com os filhos dela, bateu lá em casa perguntando se minha avó não queria 

ganhar alguns trocados, se ela deixava eu ir brincar com os filhos dela pra ela poder trabalhar em casa em paz. 

Minha avó disse que eu era muito novinha para trabalhar como doméstica mas a moça firmou que não era esse 

trabalho, que era só para eu brincar com os filhos para ela poder fazer as tarefas sossegadas. Minha vó perguntou 

se ela morava em Uberaba (MG), e a moça afirmou que sim, e que em troca ela pagaria meus estudos, alimentação 

e roupas. Minha avó confiou na mulher que nunca tinha visto na vida e ali começou o meu tormento. A mulher 

não morava em Uberaba. No dia seguinte viajamos muitas horas e chegamos na casa dela que era em Campinas 

(SP). Ela já foi pedindo para eu descarregar as coisas do carro e preparar a janta que todo mundo estava com fome. 

Eu não sabia cozinhar, a única coisa que fazia na casa da minha vó era arrumar a cama e varrer o quintal. Assim a 

mulher começou me explicar e falou que seu errasse ela me batia muito. O fogão dela era elétrico e se tivesse 

descalça tomava muito choque. Ela fazia eu cozinhar descalça de propósito, mesmo e falava que o choque era pra 

eu ficar mais esperta. Eu era obrigada a dormir em uma casinha de madeira ao lado da casinha do cachorro, no 

qual ela jogava o resto de comida no meu prato no chão igual a do cachorro. Foram momentos muito ruins, as 

crianças me chutavam, me mordiam, me batiam tudo dando risada e a moça falava que lugar de preto era assim 

porque preto não era gente. Ela cortou meu cabelo dizendo que era pra eu ficar menos feia. Se eu não lavasse a 

louça direito, não estendesse a roupa do avesso, eu apanharia muito, mesmo com o marido dela me defendendo. 

Ela foi uma mulher muito carrasca muito maldosa comigo. Eu fui muito humilhada e quando eu precisei de alguém 

para cuidar de mim não tive. Eu só consegui sair dessa situação quanto eu virei mocinha, quando desceu minha 

menstruação eu achei que tava morrendo! Ninguém nunca me explicou nada. Naquele dia, meus patrões tinham 

ido viajar e me deixaram trancada no quintal da casinha que eu dormia. Acordei e tinha sangue nas minhas pernas, 

logo comecei a gritar pedindo ajuda. Um vizinho subiu no muro e me viu e começou a me chamar de neguinha 

ladrona, perguntando o que eu estava fazendo lá. Eu disse que morava naquela casa. Ele me desmentiu, dizendo 

que já tinha ido várias vezes naquela casa e nunca tinha me visto. Foi quando expliquei que quando chegava visita 

me trancavam no quartinho e dizia pra não gritar se não iria me bater muito. Esse moço chamou o bombeiro e fui 

resgatada. Me levaram até a casa da minha vó, que já estava em prantos sem saber do meu paradeiro. [...] (PRETA-

RARA, 2019, SEM PAGINAÇÃO) 
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família”, pois, conforme contou, sempre foi tratada com gritos, sendo “esculhambada” e, 

inclusive, agredida fisicamente com “pau” e bengala. Por outro lado, sempre teve teto, comida, 

uma pequena remuneração – que não lembra ao certo quando passou a receber – e os seus filhos, 

que vieram a nascer quando lá trabalhava, receberam um “bom tratamento”. 

A prática de “criação” de meninas domésticas, apesar de ser pouco debatido no âmbito 

do direito, é muito discutida pela academia, nas mais diversas áreas do conhecimento, 

principalmente por autores da educação, haja vista que a baixa escolaridade é um dado marcante 

nas “domésticas de criação”. Nesse sentido, uma pesquisa realizada pela CENDEHC (2002, p. 

10 apud SILVA, 2014, p. 122) entre novembro de 2001 e março de 2002, com 298 meninas e 

17 meninos que trabalhavam em casas de família, constatou que, do universo de meninas 

entrevistadas, 90,8% afirmaram ter algum tipo de estudo, mas 86,4% admitiram que não 

chegaram ao Ensino Médio; além disso, 74,1% afirmaram estar estudando, mas 28,6% disseram 

ter deixado os estudos por causa do trabalho. Chama atenção que, 71,7% das meninas ouvidas 

tinham entre 12 e 15 anos e estavam, portanto, abaixo da idade mínima permitida para o 

trabalho. A esse respeito, conclui Silva (2014, p. 124) que “os dados indicam que grande parte 

delas não tem tempo para ir à escola ou, quando vão, estão ‘incluídas de forma precária’ em 

escolas noturnas precárias. Além disso, têm grande dificuldade de permanecer na escola”. 

Nesse contexto, importa consignar que são diversas as terminologias utilizadas nas 

pesquisas para representar as meninas vítimas dessa prática: “menina que crio”, “filha de 

criação”, “afilhada”, “ajudantes”, “companheiras”, “agregadas”, ou mesmo “cria da casa”. A 

existência de diversas expressões para uma mesma prática serve, como diz Dutra (2015), para 

mascarar a relação de superexploração do trabalho existente e, além disso, dificulta a 

identificação da problemática e também a própria realização de pesquisas. 

Curioso notar que, apesar de serem utilizadas tais expressões para demarcar a condição 

de “não empregadas” dessas meninas, muitas das terminologias são decorrentes da palavra 

“criada”, comumente utilizada no período da escravidão legal e no pós-abolição, o que deixa 

evidente a origem dessa prática. Os filhos das escravas recebiam o nome de “cria”, 

denominação que resguardava, em sua semântica, a animalidade daqueles corpos e, após a Lei 

do Ventre Livre, eles passaram a ser denominados “ingênuos” contudo, continuavam a viver na 

mesma condição servil dos cativos de fato, como “cria da casa” (TEIXEIRA, 2010, p. 59 apud 

LUCAS; SANTOS, 2019, p. 111-112). 

Nesse sentido, no presente trabalho, adota-se como expressão da problemática a 

denominação “doméstica de criação”, a fim de demarcar a relação de exploração do trabalho 

doméstico, mediante “promessa de criação”; e, por outro lado, diferenciá-la dos casos em que 
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há, efetivamente, uma relação de filiação socioafetiva, quando essas pessoas são tratadas como 

verdadeiras “filhas de criação”. 

Na sequência, trazem-se alguns fatores que podem ser considerados quando se questiona 

o porquê de tal prática ser tão disseminada e naturalizada na sociedade, cuja análise vai 

demonstrar que essa relação se constitui, desde o início, com intuito de exploração do trabalho, 

devendo, portanto, ser reconhecida como relação de trabalho. 

 

4.3 ORIGEM E DISSEMINAÇÃO DESSA PRÁTICA SOCIAL 

 

Conforme fora apontado, as “domésticas de criação” entram nessa condição ainda na 

infância, e a relação de exploração prolonga-se no tempo. Contudo, os fatores que contribuíram 

para a origem, disseminação e, hodiernamente, para aceitação e naturalização das “domésticas 

de criação” devem ser explorados para além dos fatores atrelados ao trabalho infantojuvenil 

genericamente considerado. Para compreender essa prática social é necessário perquirir acerca 

da transição entre o trabalho escravo e o trabalho livre, compreender o lugar do trabalho do 

doméstico na sociedade brasileira nesses períodos e, sobretudo, verificar a existência de 

legislações e de instituições sociais que respaldaram, e ainda respaldam, essa prática. 

4.3.1  “Condição de criada”: inexistência de meios de subsistência para as mulheres 

pobres no pós-abolição 

É certo que, no Brasil, o trabalho doméstico foi historicamente realizado por mão de 

obra escrava e que o(a) escravo(a) doméstico(a), por ser propriedade do seu senhor, estava à 

disposição em tempo integral e sujeito à realização de quaisquer tipos de atividades que lhes 

fossem requeridas. Contudo, a “condição de criada” surge não só como decorrência disso, mas, 

sobretudo, em razão da inexistência de outros meios de subsistência para as mulheres pobres 

na época de transição do trabalho escravo para o trabalho livre.  

Nesse sentido, Flavia Fernandes de Souza (2010, p. 93-96) diz que os estudos vêm 

demonstrando que a esfera de trabalho compreendida pelo serviço doméstico era a que 

mobilizava o maior contingente de trabalhadores no final do século XIX, no Rio de Janeiro. 

Diz a autora que o serviço doméstico era, possivelmente, um espaço aberto para a inserção de 

grande parte dos trabalhadores da cidade por dois motivos: uma atividade ocupacional muito 

ligada à própria história da escravidão e capaz de agregar os trabalhadores que, de modo geral, 

não possuíam “qualificação” para a atuação em outros locais de trabalho. 

Faz-se necessário pontuar que “criado(a)” era um termo genérico utilizado para se referir 

às pessoas que prestavam serviços no âmbito doméstico, o que incluía brancos, pardos, negros, 
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livres, escravos e ex-escravos. Nesse sentido, Carvalho (2008, p. 248 apud MONTELEONE, 

2019) aponta que, no Rio de Janeiro, em 1870, 71% das mulheres ativas eram criadas: “34 mil 

mulheres trabalhando como mucamas, pajens, amas-de-leite, cozinheiras, copeiras, 

arrumadeiras, carregadoras de água, lavadeiras, passadeiras e costureiras. Brancas e negras, 

livres ou escravas, elas trabalhavam juntas, exercendo atividades semelhantes.” (sic). Salienta 

que, embora muitas fossem escravas, outras, mesmo livres, também trabalhavam por casa e 

comida. No mesmo sentido, Souza (2010, p. 99) aponta que a expressão “criado de servir” era 

a principal denominação dos trabalhadores que atuavam no serviço doméstico na cidade do Rio 

na época, tanto que, nas tentativas de regulamentar esse trabalho, a questão primordial era 

definir o que poderia ser enquadrado em tal expressão.  

Monteleone (2019, p. 2), no estudo intitulado “Costureiras, mucamas, lavadeiras e 

vendedoras: o trabalho feminino no século XIX e o cuidado com as roupas (Rio de Janeiro, 

1850-1920)”, diz que, na época pós-abolição do tráfico negreiro, em 1850, os(as) criados(as) 

domésticos(as) em casas e sobrados urbanos se multiplicaram e que, para as mulheres livres 

pobres da época, “tornar-se uma criada era uma maneira de conseguir alguma maneira estável 

de viver, com abrigo, roupas, comidas e, eventualmente, remédios, fornecidos pela patroa.” 

Lorena Feres da Silva Telles, na sua dissertação intitulada “Libertas entre Sobrados: 

contratos de trabalho doméstico em São Paulo na derrocada da escravidão”, diz que o trabalho 

doméstico era uma das poucas possibilidades de sustento para as trabalhadoras que tiveram 

frustrada a esperança de inserção social no pós-abolição: 

Para libertas e descendentes migrantes ou nascidas na capital [paulistana], que 

deixavam o cativeiro e a cidade de origem sem posses, os serviços domésticos, a faina 

diária e a dependência dos patrões e seus salários minguados constituíram a forma de 

sobrevivência possível num mercado de trabalho pouco generoso. O ingresso 

crescente de estrangeiros, a expansão da cidade e seus serviços, somados ao 

decréscimo da população escrava, aumentavam a demanda por serviços urbanos e 

domésticos em geral (TELLES, 2011, p. 47) 

 Num cenário em que o trabalho livre estava sendo instalado no país, em substituição ao 

trabalho escravo, tornar-se criada, apesar de parecer uma contradição, era visto como um 

privilégio, pois, além de haver poucas opções de trabalho para as mulheres pobres, estas não 

tinham moradia e, muito menos, meios para prover sua subsistência. Como já fora exposto 

anteriormente, a passagem do trabalho escravo para o livre não possibilitou aos ex-escravos e 

seus descendentes a mudança da sua condição de vida. Diante desse cenário, o que restava para 

uma mulher pobre, ex-escravizada ou descendente, senão submeter-se à condição de criada? 

Como aponta Gislane Campos Azevedo (1996, p. 12), no período pós abolição, “Negros 

recém-libertos, imigrantes e despossuídos em geral – muitos sem moradias fixas – 

perambulavam pelas cidades com seus filhos em busca de sobrevivência”. No processo de 
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enriquecimento de São Paulo, essa população tornou-se vítima da desigualdade, contudo, além 

de não lhes ser oportunizado trabalho, habitação e meios de sobrevivência, foram encarados 

pelo poder público como as culpadas pelos problemas da cidade. (AZEVEDO, 2007, p. 2) 

Sobrevivência constituiu motivo bastante para que as mulheres pobres aceitassem servir 

como criadas. Na conjuntura socioeconômica da época, o trabalho doméstico se mostrava 

atrativo inclusive pela oportunidade de levar para casa “embrulhinhos de comida”, que, por 

vezes, garantia a sobrevivência dos filhos e dos maridos, que sofriam com o desemprego 

(PINTO, 1994, p. 100 apud TELLES, 2011, p. 92).  

Analisando os contratos de trabalho doméstico inscritos nos livros policiais do 

município de São Paulo do ano de 1886, Lorena Telles (2011, p. 121) destaca que a forma de 

pagamento desses serviços ocorria em “alugueis”, ordenados e gratificações. Contudo, muitos 

contratos previam como retribuição pelo trabalho apenas o que hodiernamente a CLT define 

como “salário utilidade”23: “sem vencimento, senão comida e vestimenta”; “vencendo por mês 

alimento e vestuário”; “darei o necessário enquanto estiver ao meu serviço”; “casa para morar, 

comedorias e outras cousas que possa lhe ser preciso”; “casa, comer, médico e botica (em caso 

de doente) e atender outras necessidades que por ventura possam aparecer”. Conforme aponta 

a autora, a forma de remuneração evidenciava que os “ensaios de contratos” – como ela 

denomina – estiveram distantes das modernas relações salariais, frequentemente entendidos 

como “troca de favores”, e não como uma relação profissional.  

Nesse mesmo sentido, Telles (2011, p. 104) aponta ainda que era comum que senhores 

de escravos concedessem a alforria na esperança de que os forros24, principalmente no caso das 

 
23 Previsto no art. 458 da CLT:  

Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, 

habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer 

habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas 

nocivas.                (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) [...] 

§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas 

pelo empregador: (Redação dada pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001) 

I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho, para 

a prestação do serviço; (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001) 

II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a 

matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;  (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001) 

III – transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte 

público; (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001) 

IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde;                     

(Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001) 

V – seguros de vida e de acidentes pessoais; (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001) 

VI – previdência privada; (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001) 

VII – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001) 

VIII - o valor correspondente ao vale-cultura.  (Incluído pela Lei nº 12.761, de 2012) 

[...] (BRASIL, 1943) 
24 Termo referente a pessoa que obteve alforria, estando livre da escravidão.  
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mulheres, continuassem servindo-lhes como criadas, por gratidão e necessidade. E, fosse pela 

relação de “afeto”, fosse somente pela condição de pobreza, ocorria de muitas libertas 

continuarem na casa do ex-senhor, por vezes apenas em troca de casa e comida e outros gêneros: 

O ex-senhor oferecia à liberta pobre, mãe de dois filhos, comida, teto e trato de 

doenças. Talvez a ex-escrava, pobre com filhos e sem laços de parentesco na cidade, 

mantivesse arranjos com o antigo senhor e seus exíguos salários menos por afeição 

ou por obediência que por necessidade e conveniência. (TELLES, 2011, p. 107) 

Nessa relação de paternalismo e dependência entre as ex-escravas e seus ex-senhores, 

surgem “domésticas de criação”. Outrora escravas, agora libertas, porém sem ter para onde ir e 

tampouco como obter sua subsistência. A relação existente com seus antigos senhores apenas 

muda de nome: de escrava à criada, permanecendo os traços de dependência, servilismo e 

gratuidade pelo serviço prestado, ou com uma remuneração ínfima. 

Se no contexto de escravidão o que os escravos recebiam era tão somente comida, 

moradia e “panos” para vestir-se, o que diferenciaria, então, a condição de criada doméstica da 

escrava doméstica? Tal forma de contraprestação trata-se, pois, de uma continuidade que, 

segundo Laudedale (1992, p. 120 apud TELLES, 2011, p. 121), teria amortecido a transição do 

trabalho escravo ao livre no bojo da complexidade das transformações sociais à época. Nas 

palavras da autora: “as proteções tradicionais ou o pagamento em gêneros, combinado com 

salários, proporcionavam uma continuidade que suavizou a transição formal do trabalho 

escravo para o livre”. 

Ocorre que a transição trabalho escravo para o livre não foi um período delimitado no 

tempo e no espaço, ao revés, trata-se de um processo permanente, se não o fosse não existiria 

trabalho escravo na contemporaneidade. Desse modo, a continuidade “suavizadora” que alude 

Laudedale, em verdade, serviu para naturalizar a condição das “domésticas de criação”, que 

hodiernamente é suavizada, “bem-vista”, sendo legitimada pela necessidade de sobrevivência, 

no contexto de pobreza.  

4.3.2 Os discursos higienistas e os “quartinhos de empregada” 

Outro fator – também atrelado ao processo de transição entre trabalho escravo e trabalho 

livre – que teve significativa contribuição na prática de “criar” empregadas domésticas foi a 

disseminação dos discursos médico-higienistas, que marcaram o final do século XIX e início 

do XX, na chamada Belle Époque. Nesse período, a empregada doméstica foi associada à 

contaminação de doenças em razão do local onde viviam – cortiços e locais assemelhados. 

Assim, trazer a doméstica para morar em um “quartinho” era alternativa ao medo de 

contaminação. 

Sônia Roncador (2008, p. 10), ao fazer um estudo sobre o fluxo de representações da 
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doméstica na literatura brasileira e os seus usos estratégicos, aponta que a categoria profissional 

emergiu no período do pós-abolição como “signo necessário de contaminação física e moral”, 

um obstáculo ao projeto higienista de modernização da vida e do espaço doméstico, que 

impunha, à dona de casa, ideais de hiper-racionalização e controle higiênico da casa.  

A execução do projeto modernizador de cunho higienista necessitava do auxílio 

feminino para execução das suas prescrições de conduta no espaço íntimo da casa. Os ideais 

higienistas reprovam as práticas domésticas de cura associadas aos criados, a amamentação, a 

criação dos filhos pelas amas de leite, bem como os encontros sexuais extraconjugais com as 

mulatas do serviço doméstico (DAIN BORGES, 1992, p. 85-111 apud RONCADOR, 2008, p. 

24). Contudo, os higienistas tinham ciência de que a presença das criadas na vida familiar 

burguesa era necessária para valorização do serviço doméstico e conversão das 

responsabilidades da “mulher doméstica” em uma “missão patriótica”, pois, só assim, ela ficava 

isenta do serviço manual, sujo e degradante. Nesse contexto, cria-se, então, a representação da 

mulher doméstica como “guardiã do lar” – posição social enaltecida – com relação de oposição 

e complementariedade à “criada”. (RONCADOR, 2008, p. 24-25) 

Ocorre que, o período pós-abolição, embora não tenha propiciado efetivamente à 

libertação dos ex-escravos dessa condição, foi marcado por uma série de mudanças na estrutura 

social brasileira, e o trabalho doméstico não ficou de fora de tais mudanças. Não obstante o fato 

de que, antes da abolição, já conviviam, nos lares brasileiros, escravos e empregados livres – e 

a tênue diferença entre as condições de trabalho de ambos –, é certo que houve, inegavelmente, 

algumas mudanças nos contratos, nas formas de tratamento, de responsabilidades, controle e 

autoridade. (RONCADOR, 2018, p. 18)   

E, como exposto,  uma das principais mudanças proporcionadas pelo fim da escravidão, 

foi o deslocamento dos escravos, que outrora viviam nas senzalas ou nas dependências dos seus 

senhores, para as favelas, levantamentos de autoconstruções e a ocupação de cortiços. Essas 

habitações eram consideradas “como o lócus da pobreza, espaço onde residiam trabalhadores e 

se concentravam, em grande número vadios e malandros, a chamada ‘classe perigosa’”. 

(VALLADARES, 1998, p.07 apud COSTA; AZEVEDO, 2016) 

Nesse sentido, a morada na casa dos patrões era desejada e “incentivada” pela legislação 

da época de transição como uma forma de controle da vida privada das domésticas e também 

de evitar “negligências” quanto aos seus deveres. Conforme aponta Sandra Graham Laudedale 

(1992, p. 75 apud TELLES, 2011, p. 153), as posturas discutidas no Rio de Janeiro, antes de 

1888, visavam impedir que as criadas estabelecessem residência própria. O controle das saídas 

à noite era também fundamentado na moral dominante da reclusão doméstica. 
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No mesmo sentido, Flavia Fernandes de Souza (2011) aponta que as primeiras tentativas 

de regulamentação do trabalho doméstico surgidas no pós-abolição visavam, primordialmente, 

“proteger” os empregadores da classe dos “criados”. A questão do serviço doméstico era 

encarada como uma questão de polícia e um problema social, “uma vez que era considerado de 

péssima qualidade e realizado por pessoas de caráter duvidoso” (SOUZA, 2011, p. 32). Assim, 

os projetos de regulamentação eram guiados pelo viés de controle do serviço doméstico, 

traduzido por rigorosa vigilância e fiscalização sobre os trabalhadores que desempenhavam tal 

função, o que incluía a própria vida privada destes. (SOUZA, 2011, p. 33). 

Contudo, havia uma resistência à morada na casa dos patrões. Ao conviver no espaço 

dos seus patrões, as domésticas se veem alijadas do seu meio social, vivendo uma carência de 

uma vida social e comunitária, que decorre do padrão burguês de servilismo (RONCADOR, 

2008, p. 227). Nesse sentido, conforme aponta Sônia Roncador (2008, p. 213), uma das 

principais pautas da categoria das domésticas sempre foi não morar no local de trabalho. Assim, 

sem casa própria, a forma predominante da moradia da população liberta e seus descendentes 

eram as habitações coletivas de aluguel (TELLES, 2011, p. 82). A moradia compartilhada, 

apesar de pequena, proporcionava às trabalhadoras margens de autonomia e vida própria, 

convivendo com os “seus”, além de reduzir o serviço (TELLES, 2011, p. 154).  

Esse deslocamento das empregadas domésticas para os cortiços – e locais assemelhados 

– originou uma série de preconceitos que permanecem hodiernamente no imaginário social a 

respeito das empregadas domésticas: a associação com doenças, violência e criminalidade. 

Nesse sentido, Roncador (2008, p. 18) aponta que era comum o medo do contágio de doenças 

como febre amarela, cólera, sífilis, varíola, febre tifoide, etc.; bem como a associação dos 

“serventes” à violência e desonestidade, características estas que eram atribuídas como reflexo 

da condição social e racial deles. Em verdade, na época da escravidão, o medo da rebeldia dos 

escravos também era presente. No entanto, com o fim da escravidão, esse medo se intensificou 

ainda mais, como coloca Sônia Roncador (2008, p. 49): 

Em primeiro lugar, o antro do cativeiro foi simplesmente substituído no imaginário 

das elites pelo submundo dos cortiços. A renovação da vida doméstica, ou sua 

modernização, iniciada no Segundo Império, mas levada a cabo nos anos da Velha 

República, contribuiu também para aumentar a desconfiança dos patrões com respeito 

a seus empregados domésticos. Associados a doenças, sujeira, criminalidade e outros 

males da classe baixa, o empregado doméstico tornou-se uma espécie de classe 

incômoda, ou pior, inimiga do projeto de modernização, ou civilização da vida e do 

espaço doméstico, idealizado pelas elites na virada do século.  

Contudo, apesar desse cenário de medo, a elite não abriu mão das suas criadas, de modo 

que, no período da Belle Époque, especificamente em 1906, as domésticas correspondiam a 

76% da mão de obra feminina. (GRAHAM, 1992, p. 186 apud RONCADOR, 2008, p. 49). A 
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construção, no imaginário social, da empregada doméstica como “signo utilitário (e necessário) 

de contaminação” serviu, ao revés, para demarcar a distribuição as tarefas domésticas – entre 

manuais e morais; nobres e servis –, de modo que, até os tempos atuais, essa divisão no serviço 

doméstico é marcada pelas interfaces entre gênero, raça e classe social.  

Nesse contexto de atribuição do “signo utilitário de contaminação” à empregada 

doméstica, verifica-se que os discursos médico-higienistas acabaram por impulsionar a prática 

de “criação” de empregadas domésticas, pois, ao morar dentro das dependências do local de 

trabalho, a empregada não mais transitaria nos cortiços e, portanto, deixaria de ser uma ameaça 

à saúde da família. Como aponta Sônia Roncador, “Transitando entre dois mundos socialmente 

opostos – o dos cortiços onde viviam e o dos bairros ricos onde trabalhavam – os empregados 

eram vistos como os principais disseminadores das epidemias que no século XIX ameaçavam 

a população carioca.” (RONCADOR, 2008, p. 47) 

Além disso, ao “pegar” uma menina para criar desde cedo como empregada, seria mais 

fácil “domesticá-la” segundo os padrões de racionalização do trabalho doméstico exigido pelo 

projeto higienista. Nesse sentido, Roncador (2008, p. 73) aponta que, como a elite não abria 

mão dos serviços braçais e servis da classe doméstica, restava-lhe manter os empregados sob 

vigilância e treinamento, sendo atribuída à dona de casa uma espécie de “missão civilizadora”. 

Vê-se, portanto, que valer-se das “domésticas de criação” atenderia melhor aos padrões 

higienistas da época, pois, além de evitar o contato com o submundo das habitações coletivas 

– presente no imaginário social da época –, permitia a introjeção desses padrões desde cedo. 

4.3.3 Crianças pobres: acolhimento, tutela e contrato de soldada 

Estudos historiográficos sobre a gênese da exploração do trabalho infantojuvenil 

feminino doméstico têm demonstrado como a condição das “domésticas de criação” tem se 

perpetuado na sociedade brasileira, desde a escravidão. Como exemplo desses, analisando a 

obra Casa Grande e Senzala, os estudos de Hidete Pereira de Melo indicam que, ao longo do 

século XIX, as famílias tinham, além das escravas domésticas, a possibilidade de “contratar” 

mocinhas para uma espécie de “ajudantes”, as quais eram enviadas por suas famílias para 

outras, como um passo intermediário até o matrimônio. Assim, essa forma de trabalho 

doméstico continuou depois da abolição, tornando-se a maior fonte de trabalho feminino. 

(MELO, 1998, p. 1 apud SILVA, 2014, p. 115) 

Outros estudos demonstram que a relação de dependência evidenciada no tópico anterior 

não ocorria apenas entre os ex-senhores e seus respectivos ex-escravos. Na mesma época, 
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crianças eram “acolhidas” por famílias em razão de estarem órfãs25, ou suas famílias não terem 

condições de criá-las e, em troca desse acolhimento, eram exigidos “legitimamente” serviços 

domésticos. Por vezes, ao atingir a maioridade (à época, 21 anos), a relação de “acolhimento” 

passava a ser nomeada de outras formas, atreladas ao afeto, no intuito de mascarar a relação de 

trabalho existente. 

Nesse sentido, Lorena Telles (2011, 122) menciona que encontrou, em suas pesquisas, 

casos em que as patroas “silenciavam” a relação de trabalho – que era obrigatório o registro na 

caderneta e nos livros policiais – chamando a trabalhadora de “companheira”: 

[...] está em minha casa desde criança como órphã e quando completou a idade de 21 

annos não quis retirar-se e nem ficar em minha casa como alugada mas sim como 

minha companheira, pelo que desde esse tempo além de outras gratificações que 

recebe dou-lhe 6 mil por mês para seus alfinetes. (INSCRIPÇÃO N° 290. 

CERTIFICADOS, p. 30 apud TELLES, 2011, p. 122) 

Na mesma direção, Telles (2011, p. 124) menciona o caso de uma filha de um ex-

escravo, Risoleta, que prestou serviços à ex-senhora do seu pai desde os oito anos, sem nunca 

receber nenhuma remuneração: “Se recebia ou não um ordenado eu não sabia, porque meu pai 

é que ia no fim do mês receber: dizia que não fazia questão de dinheiro, queria é que me 

ensinasse a ler um pouco. Até os 22 anos nunca recebi um ordenadinho do que trabalhei.” 

(BOSI, 2003, p. 371 apud TELLES, p. 124) Continuando o relato, Risoleta conta que, apesar 

de trabalhar a pretexto de ser educada, ela não tinha tempo para estudar, o que deixa evidente 

que esse acolhimento, apesar de ser arranjado pelas famílias como uma “troca de favores”, em 

verdade, se tornava uma relação de exploração, que não oportunizava a mudança da condição 

de pobreza, mas sim a sua perpetuação. Veja-se: 

"Eu quero que a senhora me ensine a menina a trabalhar, ler e escrever" Dona, eu 

levantava às quatro horas da manha, trabalhava o dia inteiro, fazia pão. [...] Depois 

das onze horas a patroa me chamava pra aprender a ler e eu começava a cochilar: "Vou 

contar pro seu pai que você não quer estudar". "Não é que eu não quero estudar, meus 

olhos é que não querem ficar abertos, tou com tanto sono... (BOSI, 2009, p. 371 apud 

TELLES, 2011, p. 124) 
Esse também foi o caso de Anastácia. A sua condição de “doméstica de criação” 

originou-se pelo acolhimento informal intermediado por sua própria mãe, em razão da condição 

de pobreza; e, atualmente, aos 51 anos, ela é analfabeta e está desempregada, vivendo do 

benefício do bolsa-família, no único bem que conseguiu adquirir em toda a vida, graças à 

herança de sua mãe. Em que pese a boa condição de vida das pessoas que a “acolheram” – 

sendo uma delas, inclusive, professora – ela teve sua pobreza perpetuada e sequer sabe contar 

 
25  Segundo Rangel (2020, p. 57-58), a categoria jurídica de órfãos compreendia os filhos de pais legítimos 

falecidos, ausentes ou incapazes (mesmo que a mãe estivesse viva, pois não tinha pátrio poder); e, no caso de 

filiação ilegítima (natural, adulterina ou incestuosa), a criança era considerada como órfã mesmo que o pai 

estivesse vivo e reconhecesse a paternidade. Assim, conclui que o conceito jurídico de órfão independe, assim, da 

situação de desamparo ou abandono moral e material da criança. 
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dinheiro. 

Além desse “acolhimento” informal de crianças pobres, outros dois importantes 

instrumentos que, ainda nesse período de transição do trabalho escravo para o livre, 

contribuíram para a disseminação da prática de criar “domésticas de criação” foram os contratos 

de soldada e a tutela; e, mais ainda, a “confusão” entre esses dois institutos, os quais eram 

intermediados pelo Estado, através da atuação dos Juízos de Órfãos. 

O Juizado de Órfãos, criado ainda no período colonial, tinha como objetivo propor 

soluções aos problemas resultantes do universo familiar envolvendo menores de 21 anos. 

Embora, inicialmente, tenha sido utilizado para cuidar dos casos de partilha, de herança e da 

tutela das crianças “de posses”, a partir do surgimento das leis abolicionistas (século XIX), esse 

mesmo espaço jurídico começou a intermediar as relações entre famílias de posses e crianças 

filhas de escravos ou até mesmo ex-escravos. (AZEVEDO,1996, p. 13-14). 

Além dos menores, os juízes de órfãos também foram responsáveis por intermediar o 

trabalho dos negros traficados ilegalmente, pela vida de mulheres solteiras ou casadas cujos 

pais ou não se encontravam presentes, bem como da administração dos bens dos indígenas 

(AZEVEDO, 2007, p. 3-4). Outrossim, dada a conjuntura da época, esse Órgão também 

constituiu um poderoso espaço jurídico de redefinição das relações sociais e familiares, sendo 

frequentes as denúncias de menores – inclusive feitas por eles próprios – que trabalhavam sem 

receber o soldo, que não estavam matriculados em escolas ou que eram submetidos à violência 

física e sexual. (AZEVEDO, 2007, p. 7) 

Na nova conjuntura, as ações que chegavam aos juízes de órfãs apontavam uma série de 

problemas enfrentados pela infância desvalida à época: “abandono familiar e social; maus-

tratos praticados pela família, pelos tutores ou pelos órgãos governamentais; excesso de 

trabalho nas residências ou fábricas; trabalho compulsório igual ao do período da escravidão; 

abusos sexuais e violências físicas, entre outros.” (AZEVEDO,1996, p. 15) 

Nesse contexto, o Estado passou a apostar na criação de “instituições assistenciais” – 

inclusive de cunho religioso –, destinadas as crianças abandonadas que já estavam vagando nas 

ruas – os chamados “pequenos vadios ou corrompidos” – com o objetivo de “reeducá-las por 

meio do trabalho” e aos “padrões de civilidade”. E, além de tais instituições, os juízes de órfãos 

procuravam lares que abrigassem esse contingente de crianças pobres e abandonadas, passando 

a utilizar dois institutos já muito conhecidos naquela época: a tutela e o contrato de soldada. 

(AZEVEDO, 1996, p. 15-18). 

A tutela, que já existia desde o período colonial, era usada primordialmente para as 

crianças de posses, na gerência do menor e de seus bens, no caso de ausência do pai (que detinha 
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o pátrio poder). Contudo, no início do período republicano, tal instituto foi se estendendo 

progressivamente ao universo das crianças pobres, podendo ser concedida quando os pais eram 

destituídos do pátrio poder – o que era comum em famílias pobres – e também quando os 

próprios alegassem não ter condições de cuidar. Assim, criou-se no imaginário social que a 

colocação em outra família era uma questão de “humanidade”, pois, além de tirar a criança do 

sofrimento da rua, evitava-se que ela entrasse na marginalidade ou a criminalidade. 

(AZEVEDO, 1996, p. 18-20). 

Contudo, salienta Azevedo (1996, p. 21-22) que tal argumento, por vezes, camuflou 

outro interesse: “o de ter crianças trabalhando gratuitamente”. Em seus estudos, a autora 

constatou que, embora a legislação da tutela fosse dirigida ao órfão rico, a maioria das tutelas 

dativas referiam-se a crianças e jovens pobres – órfãos ou filhos de imigrantes, retirantes e ex-

libertos. O interesse decorria do fato de que a lei definia que tutores não tinham obrigação de 

retribuir o menor por seus serviços prestados, assim, a tutela acabou se transformando em amplo 

mecanismo de “constituição de criadagem”, perpetuando as extintas leis escravagistas. 

Já a soldada foi criada nos primeiros anos do período imperial, a fim de “legalizar” o 

trabalho de crianças filhas de imigrantes. Tratava-se, segundo a legislação da época, de um 

contrato de locação de serviço de menores estrangeiros para serviços domésticos, intermediado 

pelo Juizado de Órfãos. Contudo, na medida em que as restrições à escravidão começaram a 

ser impostas, a legislação ampliou a soldada para toda e qualquer criança pobre: seria utilizada 

quando os juízes de órfãos determinassem que menores “indigentes” fossem “alugados” para 

serviços domésticos. Assim, na prática, o contrato de soldada teria substituído o serviço escravo 

das residências pelos serviço dos menores abandonados. Além disso, como uma das estratégias 

de sobrevivência das populações pobres, muitos pais, que não podiam cuidar de suas crianças, 

passaram a alugá-las a outras pessoas, em troca de um soldo estipulado pelos juízes. 

(AZEVEDO, 1996, p. 22-23). 

Salienta Azevedo (1996, p. 23) que, embora o contrato de soldada determinasse o 

pagamento de um soldo aos menores, a lei possuía algumas brechas: a obrigatoriedade do 

pagamento do soldo se dava apenas a partir dos 14 anos; dos sete aos 14 anos, a decisão das 

crianças assoldadas receberem algum dinheiro dependia dos juízes de órfãos. Quando fixado o 

soldo, este era depositado numa conta poupança na Caixa Econômica e o menor só poderia 

resgatar a quantia acumulada quando atingisse a maioridade, ou quando o juiz autorizasse. 

Desse modo, como aponta Rangel (2020), o contrato de “soldada orfanológica”, como 

era denominada, constituiu uma figura jurídica que conjugava regime da locação de serviços e 

o instituto da tutela do direito comum civil, sendo intermediada pelo juiz de órfãos, num 
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verdadeiro “leilão dos órfãos”: o menor – maior de sete anos, segundo as Ordenações Filipinas 

– era entregue pelo juiz de órfãos a uma família que se encarregava de educar, prover o sustento 

da criança e ensinar-lhe uma profissão. Em troca, a família poderia usufruir da prestação dos 

serviços do menor, mediante o pagamento de um “soldo”, fixado pelo juiz. (RANGEL, 2020). 

Rangel (2020, p. 54) salienta que os contratos de soldada surgem num contexto social 

em que o trabalho infantil não causa repugnância social e, além disso, em meio a transição entre 

educação tradicional – que valorizava o serviço doméstico – e educação moderna – que 

ressaltava a necessidade de instrução. Segundo o autor, foi apenas 

A partir do século XVIII, sob influência do despotismo ilustrado, surge um ideal de 

educação através da instrução de crianças que provoca uma mudança de paradigma. 

Doravante não basta formar a criança em determinado ofício manual, é necessário 

alfabetizá-la, ensiná-la a ler, escrever e contar. A distinção entre serviço doméstico e 

aprendizado fica mais nítida. (RANGEL, 2020, p.54) 

No mesmo sentido, Azevedo (1996, p. 15) aponta que o trabalho era visto como forma 

de “resgatar” a dignidade das crianças pobres: 

Em um momento em que se procurava higienizar e moralizar os costumes das 

populações pobres visando produzir trabalhadores mais adestrados e submissos, a 

atuação dos juízes direcionou-se, principalmente, por uma busca de relações 

familiares baseadas na “valorização” do universo infantil. Neste sentido, a principal 

“arma” utilizada para resgatar a dignidade dessas crianças foi o trabalho. (AZEVEDO, 

1996, p. 15) 
Assim, o serviço doméstico era muito requisitado nos contratos de soldada. Rangel 

(2020, p. 64) destaca que, no período em que o processo de urbanização aumentou 

consideravelmente o setor de serviço doméstico, estabeleceu-se, no juízo de órfãos, “a regra 

geral, tirada da prática, segundo a qual todo menor soldadeiro deve necessariamente ser 

empregado somente em serviços domésticos, sendo defeso ao responsável mandá-lo realizar 

‘serviços de rua’”. Por esta razão, aponta o autor que, nas últimas décadas do século XIX, “o 

hábito de ‘alugar’ crianças para o serviço doméstico já era uma prática enraizada nas famílias 

abastadas e também naquelas da ‘burguesia de boutique’ do centro urbano carioca.” 

No mesmo sentido, Patrícia R. Geremias (2015, p. 2) diz que as pesquisas apontam que 

a maioria das crianças dadas à soldada serviram como empregados(as) para os serviços 

domésticos, o que também pode ser explicado pelo fato de que, como apontou Azevedo (1996, 

p. 22), a soldada foi criada inicialmente como um contrato de locação de serviços domésticos 

de menores estrangeiros. 

Patrícia Geremias (2015, p. 2) discorre que, apesar de ser muito comum, na história do 

Brasil, crianças que viveram e trabalharam como empregados(as) domésticos(as) em “casas de 

família”, suas experiências não fazem parte da historiografia sobre o trabalho doméstico, que 

tem sido tratado, quase que exclusivamente, sob a perspectiva do trabalho realizado por adultos, 

principalmente as mulheres adultas – livres, libertas e escravas. Diz a autora que essa 
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negligência pode ser explicada 

em parte, pela informalidade da maioria desses arranjos de trabalho, fazendo com que 

poucos registros documentais tivessem sido produzidos e, em parte, porque até muito 

recentemente, o trabalho doméstico infantil era visto como uma forma de educação, 

de um “aprendizado para a vida”, especialmente para as meninas.  (GEREMIAS 

(2015, p. 2) 

A dificuldade de compreensão das “domésticas de criação” como verdadeiras 

trabalhadoras, até os tempos atuais, é um reflexo dessa falta de problematização sobre o trabalho 

doméstico infantojuvenil. 

Rangel (2020, p. 64-65) discorre que, apesar de ser apontado como objetivo dos 

contratos de soldada evitar que os menores ficassem vagando pela cidade – num contexto de 

pobreza e crescimento populacional –, em verdade, muitos dos contratos eram realizados para 

respaldar juridicamente uma situação de fato já existente, ou seja, quando a criança já morava 

na casa da família, sendo esse o formato da maior parte dos casos estudados por ele. Conclui o 

autor que isso leva a reafirmar a espontaneidade da circulação de crianças entre famílias, à 

revelia do judiciário, em que os tutores acertavam diretamente com as famílias as condições do 

acolhimento. Menciona, também, casos em que os menores eram destinados ao serviço 

doméstico pelos próprios parentes, a fim de lucrar com a remuneração obtida pelo menor, o que 

também fora apontado por Azevedo (1996, p. 23), quando referiu-se a tutela. 

No mesmo sentido, Patrícia R. Geremias (2015, p. 1-2) aponta que, para cada criança 

tutelada ou “dada à soldada”, milhares viveram informalmente nesses domicílios, sendo comum 

encontrar referências, nos processos, quanto ao fato de as crianças já viverem na companhia de 

seus pretendentes a tutores. Assim, muitas vezes, os processos apenas oficializavam relações 

de dependência e trabalho já existentes há algum tempo. 

Patrícia Geremias (2015, p. 3 e 9) diz que os estudos historiográficos sobre a tutela e 

soldada constataram  a existência de um número maior desses processos nas décadas de 1870 e 

1880, o que coincidiu com a vigência da lei nº 2040, de 28 de setembro de 1871 (Lei do Ventre 

Livre), a qual declarava que os filhos da mulher escrava que nascessem no Império, a partir de 

então, seriam considerados livres. Assim, essas crianças, chamadas de ingênuas, deveriam ficar 

em poder e sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais teriam a obrigação de criá-las 

e tratá-las até a idade de 8 anos completos e, a partir dessa idade, os senhores poderiam escolher 

entre a entregá-las ao Estado em troca de uma indenização ou utilizar-se dos seus serviços até 

que elas completassem 21 anos de idade. 

Em razão dessa coincidência, os estudos sobre a soldada e a tutela tiveram como 

principal referência o contexto da implementação da legislação abolicionista e a transição do 

mercado de trabalho escravo para o mercado de trabalho livre, no Brasil. Por essa razão, os 
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ingênuos constituíram os sujeitos principais dos estudos que discutiam as ambiguidades da 

condição jurídica dessas crianças, envolvendo “a exploração da mão de obra, a não 

remuneração pelos serviços prestados, as frequentes denúncias de maus tratos e as dificuldades 

impostas para que elas pudessem viver com suas famílias, mesmo após o 13 de maio de 1888.” 

(GEREMIAS, 2015, p. 3) 

Pontua a historiadora que, contudo, esses ingênuos não eram a maioria nos processos de 

tutela e soldada, aparecendo na maior parte dos contratos apenas no ano de 1888, que coincide 

com a abolição, quando estes já haviam passado para a condição de ex-ingênuos ou livres. 

Sendo assim, aponta a necessidade de entendermos a tutela e a soldada tendo como referência 

não apenas a legislação abolicionista de 1871 e a figura do ingênuo, devendo também ser 

considerado “o costume” de criar filhos alheios em “casas de família” e a utilização da mão de 

obra dessas crianças, principalmente nos serviços domésticos, costume esse que vigia desde o 

período colonial. (GEREMIAS, 2015, p. 4) 

Segundo Rangel (2020, p. 66), o fato de os ingênuos aparecerem na maior parte dos 

contratos apenas no ano de 1888 se explica porque, até a abolição, os senhores não precisavam 

recorrer ao regime da soldada, pois podiam manter os filhos de suas escravas sob o seu poder 

com respaldo na Lei do Ventre Livre, o que também explica o aumento das ordens de soldada 

a partir de 1888. Diz o autor que, após a abolição, a soldada ganha nova configuração com 

relação aos ex-ingênuos e aos ex-escravos, tendo em vista a revogação do regime jurídico 

previsto na Lei do Ventre Livre. A partir de então, toda criança em poder do senhor deveria ser 

entregue ao Juízo de Órfãos, que passa a deter a tutela sobre eles. 

Se a abolição levou às ruas um contingente de pessoas totalmente desamparadas, não 

demorou para que o Estado e a sociedade vislumbrassem a “incapacidade” de algumas famílias 

– notadamente as pobres – de gerirem a vida de seus filhos e, por conseguinte, criasse meios de 

controlar as ruas e essas famílias “indesejadas”. Nesse contexto, a legislação foi utilizada para 

criar – ou ampliar – mecanismos de controle, como as instituições assistenciais e os contratos 

de soldada. Isso explica o fato de que, embora os contratos de soldada orfanológica tenham sido 

inicialmente destinados a “acolher” crianças órfãs, posteriormente foram estendidos aos 

menores “de cor”, indigentes e filhos de estrangeiros, ampliando, assim, a possibilidade de 

contratação legal de trabalhadores infantis. (AZEVEDO, 2007, p. 5-6, 15) 

Rangel (2020, p. 66) expõe que, nesse contexto de aumento da demanda judiciária, a 

distinção entre “tutela” e “soldada” acabou sendo abandonada, sendo, por vezes, confundidas. 

Assim, poderia ocorrer que, mesmo nos casos em que um parente havia solicitado a tutela da 

criança, o juiz se sentia autorizado a ordenar a soldada. Nesse sentido, menciona o caso de Luiz, 
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um ex-ingênuo, de 9 anos de idade, cujo tutor indicado pela própria mãe foi o padrinho e, 

embora ele tenha obtido a tutela do afilhado, o juiz ordenou a apresentação do menor em juízo 

dentro de oito meses “a fim de se marcar a soldada”. 

Poderia ocorrer que, devido ao excessivo uso do trabalho compulsório de tutelados, o 

juiz deferisse a solicitação de tutela e também determinasse que fosse feito um contrato de 

soldada. Em algumas situações, a depender da idade da criança, o juiz rejeitava o pedido de 

tutela, determinando apenas o contrato de soldada: “Se o menor requerido tivesse até 10 anos, 

em geral, autorizava a tutela, caso fosse mais velho, ordenava, algumas vezes, que fosse feito 

um contrato de soldada.” (AZEVEDO, 1996, p. 24) 

Ocorria também de os juízes exigirem o comparecimento de quem estivesse se utilizando 

dos serviços das crianças, para regularizar a situação delas através da soldada. E, embora fosse 

raro, algumas vezes, os juízes também determinavam o pagamento retroativo dos serviços 

compulsórios prestados ilegalmente. Contudo, por vezes, quando o juiz obrigava um tutor a 

fazer o contrato de soldada, estes alegavam que não queriam mais ficar com ela por ter se 

tornado “desobediente”. (AZEVEDO, 1996, p. 25) 

Pontua Azevedo que o deferimento de tutela ou a fixação de soldada variava muito de 

acordo com a forma de agir dos magistrados. E, segundo a autora, tal variação demonstrava 

que, se por um lado os juízes ordenavam o contrato de soldada como forma de inibir os pedidos 

de tutela com o intuito de ter “criados”; por outro lado, a opção pelo contrato de soldada acabava 

institucionalizando e legitimando a soldada como um contrato de trabalho, deixando de lado a 

preocupação em conseguir uma família para a criança. (AZEVEDO, 1996, p. 24-25) 

Dessa forma, diz Azevedo que 

Gradativamente, a tutela - mecanismo de encontrar família para órfãos - e o contrato 

de soldada - relação de trabalho envolvendo crianças pobres e abandonadas - passaram 

a fazer parte de um mesmo universo e eram adotados quase sempre com um único 

objetivo: o de tirar crianças da rua a fim de serem educadas por meio do trabalho. 

(AZEVEDO, 1996, p. 25) 
Rangel aponta que, em alguns dos processos, sequer era mencionado, no seu pleito, a 

expressão “Termo de responsabilidade”, na esperança de se livrar do regime da soldada. 

Exemplifica com o caso de Francisco José de Lima, que requereu assinatura de “Termo de 

obrigação para obstar qualquer eventualidade”, no intuito de amparar a menor Justina, de 11 

anos, filha da sua escrava falecida. Nesse caso, porém, o juiz ignorou o pedido e ordenou a 

soldada no valor de 5 mil. Contudo, também poderia ocorrer casos em que a soldada não era 

exigida, mesmo quando era nomeado como tutor um terceiro sem parentesco com o menor. Diz 

o autor que, em se tratando de ex-ingênuo, ocorria de este se manter vinculado à casa do ex-

senhor mediante a tutela de direito comum. O ex-senhor requeria a desoneração da obrigação 
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de pagar a soldada, alegando que o menor já vivia em sua casa há muito tempo e que por isto 

caberia assinatura do termo de tutela, argumento este que era comumente acatado pelos juízes. 

(RANGEL, 2020, p. 66-67) 

Em casos como esse, salienta o autor que a tutela é conferida sem qualquer vínculo de 

parentesco entre tutor e pupilo e que, inclusive, o pleito do ex-senhor é justamente para “provar 

existência desse vínculo por outro meio que não seja o do parentesco” (RANGEL, 2020, p. 66-

67). Nesse contexto, o autor diz que aparece a distinção entre “cria” ou “criada da casa” e 

“pessoa da família”: 

A “criada da casa” tem respaldo no Termo de responsabilidade e presta serviço 

doméstico mediante soldada, ao passo que a “pessoa da família” é agregada à 

domesticidade por ter estabelecido laços de afeto com seus membros, essa relação 

jurídica sendo regida pelas regras da tutela de direito comum. (RANGEL, 2020, p. 

66-67). 

Essa aproximação entre a tutela e o contrato de soldada é de suma importância para 

compreender a condição das “domésticas de criação” na contemporaneidade. Como salienta 

Rangel, é em meio à confusão entre esses dois institutos que os ex-senhores de escravos – e 

quaisquer outras pessoas interessadas no trabalho dos infantes – tentam burlar a legislação que 

reconhecia as crianças colocadas para trabalhar como verdadeiras trabalhadoras e estabelecia o 

direito à soldada. E, como argumento para se eximir do pagamento da soldada, alegava-se a 

existência de um vínculo “afetivo” com a criança, se socorrendo, por vezes, a um suposto 

pertencimento à família. 

Assim, a despeito da possibilidade de contratação dessas crianças trabalhadoras 

mediante pagamento da soldada, muitas famílias, a pretexto da condição de órfã, abandonada, 

ou mesmo pela vulnerabilidade da família da criança, recorriam à tutela alegando que o 

tratamento destinado seria “como se fosse membro da família”, e não como prestadora de 

serviços. Contudo, na prática, não raras vezes, essa criança era uma trabalhadora 

superexplorada, o que aqui se denomina “doméstica de criação”. 

Nesse sentido, Rangel menciona o caso da menor Amélia: 

Antônio Guimarães alega que a menor Amélia está em sua companhia como “pessoa 

da família”, e por isto requer a tutela, e não apenas ser responsável de uma menor que 

não é sua “criada”. Como meio de prova, ele junta aos autos recibos de compras feitas 

em nome da menor, no qual a vendedora signatária se refere a ela como sobrinha de 

Antônio. (RANGEL, 2020, p. 67) 

Essa tentativa de aproximar a criança trabalhadora à família para obter a tutela, e não a 

soldada, era prejudicial àquela, pois, conforme exposto anteriormente, com a fixação da 

soldada, a criança teria um valor a receber ao completar a maioridade (21 anos), valor este que 

era pago pela família usufruidora dos serviços da criança e retido pelo cofre público. 

Como aponta Rangel (2020, p. 67), em casos como esse, 
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é inútil dizer que o menor considerado como ‘pessoa da família’ possa continuar 

prestando serviços domésticos na casa, o que esvaziaria a natureza jurídica da tutela, 

sendo a verdadeira intenção do requerente evitar o regime da soldada.” Há apenas 

modificação formal da condição de senhor para aquela de tutor, porque, ao que parece, 

a relação de dependência permanece, podendo exigir do menor qualquer tipo de 

serviço sem ter a obrigação de fornecer qualquer remuneração a título de soldada e 

sem a obrigação de apresentá-lo em juízo. 

Nesse sentido, mesmo que o instituto da “soldada orfanológica” tenha institucionalizado 

o trabalho infantojuvenil, é indubitável que havia uma certa “preocupação” do legislador com 

a condição das crianças pobres à época, as quais, fosse com respaldo estatal, fosse com respaldo 

no costume, eram exploradas desde o período colonial, conforme destacado por Patrícia 

Geremias (2015). Assim, com a fixação da soldada, ao menos tinha a criança alguma 

possibilidade, mesmo que remota, de mudar a sua condição de vida após chegar a maioridade, 

podendo sair da situação de exploração gratuita do seu trabalho. 

Nas palavras de Azevedo (1996, p. 24): 

Embora o contrato de soldada significasse a legalização da mão de obra infantil 

compulsória ou barata, ele era o único meio de a criança receber algum retorno 

financeiro pelos serviços prestados, uma vez que os tutelados também trabalhavam 

em afazeres domésticos sem receber qualquer tipo de pagamento. 
Num contexto social em que a exploração dos menores era realizada de forma 

indiscriminada pelos tutores ou parentes que, muitas vezes, os empregavam em outras 

residências ou oficinas, como verdadeiros “escravos de aluguel” (AZEVEDO, 1996, 25-26), a 

soldada mostra-se como uma tentativa de proteger essas crianças. 

Uma maneira de burlar a regra da soldada, que será mais aprofundada no tópico seguinte, 

era o estabelecimento de um vínculo de parentesco “espiritual” com a criança, mediante o 

apadrinhamento. Aponta Rangel (2020, p. 67) que, quando esse vínculo existisse, a tutela de 

direito comum poderia ser conferida em detrimento da soldada26. 

Contudo, é importante pontuar também que nem todos os tutores tinham a intenção de 

explorar o trabalho do menor. Isto porque, como no período não existia o processo de adoção, 

a tutela era o recurso utilizado por pessoas que, de fato, desejavam se tornar “pais” de órfãos 

ou abandonados (AZEVEDO, 1996, p. 26). Nesse sentido, o “apadrinhamento”, que era 

considerado pela Igreja Católica um parentesco espiritual, era comumente apontado, nos 

processos de tutela, como motivo bastante para deferir a tutela. 

Rangel (2020, p. 67-68) ainda destaca que a burocracia para concessão de tutela e 

soldada foi se flexibilizando ao longo do tempo, de modo que algumas ordens passaram a ser 

prolatadas diretamente pelo escrivão que redige em Cartório, sem qualquer despacho ou decisão 

 
26  Convém ressaltar que também era possível que, mesmo na condição de padrinho, fosse fixada a soldada 

pelo juiz, como ocorreu no caso do ingênuo Luiz, mencionado anteriormente. 
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ulterior do juiz, numa verdadeira “soldada de cartório”. E, com o passar do tempo, a palavra 

“soldada” perde o seu sentido original e passou a referir-se a toda e qualquer relação 

empregatícia, inclusive por intermédio da tutela de parentes. 

Conclui Rangel (2020, p. 68) que, num contexto em que o trabalho infantil era uma 

prática comum que não causava espanto, o questionamento quanto ao “interesse da criança” se 

limitava a evitar maus tratos, um meio social ou familiar imoral ou depravado, ou até mesmo 

de uma instituição inapropriada. Assim, o fato de os parentes lucrarem com a força de trabalho 

da criança não parecia ter sido motivo de preocupação dos juízes. Especificamente no pós-

abolição, a última geração de menores libertos se diluiu na clientela da soldada. E, como 

questionamento, propõe pensar se toda essa massa de “soldadeiros” continua durante a Primeira 

República e mesmo além desse período, prestando serviços nas casas de família. A existência 

de “domésticas de criação” hodiernamente responde positivamente a esse questionamento. 

Vale mencionar que o termo “doméstico” aparece nos dicionários da época com a 

significado de “companheiro da casa”, “indivíduo que serve por soldada em casa de outrem”, 

“criado”, de modo que era associado à intimidade e a familiaridade, tecidos pelo convívio na 

casa. (AULETE, 1881, 557 apud SOUZA, 2010, p. 109) Isso demonstra que a condição de 

“criada”, de pessoa “dada à soldada” ou de “trabalho gratuito” eram situações muito próximas 

e que, por vezes, se confundiam, num contexto de intensas transformações sociais. 

Patrícia Geremias diz que o estudo das tutelas e dos contratos de soldada servem para 

avançarmos nas discussões sobre o trabalho infantil, no sentido de irmos além da denúncia – 

tendo em vista que, à época, era amplamente admitido – e entendermos como esse trabalho se 

organizava e estruturava, social e economicamente no século XIX, indo além da perspectiva 

que compreende a tutela e a soldada as apenas como “tentativas de manutenção de relações de 

trabalho e dependência típicas da escravidão”, pois o uso da mão de obra infantil não foi 

motivado apenas pela escassez da mão de obra adulta. (GEREMIAS, 2015, p. 5-6) 

Isso é importante para demonstrar que, não obstante a escravidão seja uma prática 

inadmissível há mais de um século, o trabalho infantil continua sendo visto com bons olhos por 

grande parte da sociedade, principalmente no contexto de pobreza, como é o caso das 

“domésticas de criação”. Perceber que os contratos de soldada já eram utilizados no serviço 

doméstico desde o período imperial e que apenas foram intensificados no pós-abolição permite 

enxergar o porquê de a situação das “domésticas de criação” ser tão enraizada e naturalizada na 

sociedade. Nesse sentido, destaca-se que, até o ano de 2008, o ECA determinava, em seu art. 

248, a regularização da guarda do adolescente empregado na prestação de serviços domésticos 

(D’ANGELO; HANNEMANN, 2018, p. 175) 
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4.3.4 “Apadrinhamento” com intenção de explorar 

Além dos fatores relacionados diretamente à escravidão e sua abolição, quando se 

analisa a prática social da “criação” de meninas domésticas, percebe-se, muitas vezes, uma 

intrínseca relação com instituições sociais que atuam de modo a disfarçar e naturalizar a 

exploração. Diversos estudos sobre a problemática apontam que uma importante instituição 

religiosa que se mostra presente em relatos de exploração de trabalho doméstico infantil é o 

“apadrinhamento”, bastante disseminada na cultura brasileira pela Igreja Católica, cuja prática 

ocorria comumente entre padrinhos e madrinhas com condição superior à dos(as) afilhados(as), 

no intuito de ajudar os pais a cuidar deles(as). 

Como apontado anteriormente, Rangel (2020, p. 67) constatou, em sua pesquisa acerca 

da legislação e da prática judiciária, nas duas últimas décadas do século XIX, sobre a soldada 

e tutela de órfãos, que uma maneira de burlar a regra da soldada – mais benéfica às crianças 

pobres trabalhadoras – era o estabelecimento de um vínculo de parentesco “espiritual” com a 

criança, mediante o apadrinhamento. Segundo o autor, quando esse vínculo existia, constando 

como padrinho na certidão de batismo, a tutela de direito comum poderia ser conferida de pleno 

direito, em detrimento da soldada. 

A respeito do apadrinhamento, Carvalho (2017 apud LUCAS; SANTOS, 2019, p. 112-

113), analisando inventários, certidões de batismo e relatos memorialísticos das “vivências nas 

Fazendas”, do “tempo dos avós ou pais”, do “tempo dos escravos” nas fazendas fumageiras do 

Recôncavo da Bahia, encontrou relatos de que o apadrinhamento das filhas/os de escravas – 

conjuntamente aos envolvimentos sexuais e o casamento – constava como uma das formas 

estratégicas para a manutenção compulsória da mão de obra infantil. 

D’Angelo e Hannemann (2018, p. 182) apontam que, na obra “Onde está Kelly?”, do 

sociólogo Maurício Antunes Tavares, uma das primeiras constatações do autor foi que, a partir 

do “apadrinhamento”, filhos de famílias pobres passam a viver com as famílias ricas, a pretexto 

de conseguir estudar para ter uma vida melhor, mas que, a relação estabelecida legitima o abuso 

de autoridade e mascara ainda mais os desmandos da exploração do trabalho infantil, que muitas 

vezes se dá nas condições análogas à escravidão. 

Na pesquisa de mestrado realizada por Cal (2007 apud CAL 2016, p. 38), em que foram 

entrevistadas patroas a respeito do trabalho infantil doméstico, em grupo focal, a pesquisadora 

constatou que uma das patroas tinha o costume de “batizar meninas do interior para que pudesse 

trazê-las para criar na capital”. Essas meninas, levadas ainda quando crianças, iam se 

acostumando àquela família, sendo “colocadas do jeito da gente”, nas palavras da entrevistada, 

passando de geração em geração, até que não pudessem mais servi-las ou que morressem. 
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Nos casos de exploração do trabalho doméstico é comum aparecer menção à figura da 

“madrinha” ou “padrinho”. Em ao menos dois dos relatos contidos no livro de Preta-Rara 

(2019), há menção expressa a essa prática religiosa27. Do mesmo modo, Lenira de Carvalho – 

cuja trajetória política já foi tratada no capítulo sobre trabalho doméstico – conta, em uma de 

suas obras da literatura de testemunho, que foi doméstica desde a infância, quando foi levada 

para Recife pelo seu “padrinho”, filho do patrão de sua mãe, também empregada doméstica. 

(RONCADOR, 2008, p. 217) 

Nesse sentido, o apadrinhamento aparece na história brasileira como meio para legitimar 

o trabalho infantil gratuito – ou mal pago – prestado pelas “domésticas de criação”, tendo em 

vista que, embora fosse concedida pelo juiz a tutela de cuidado ou quando fossem entregues 

informalmente pelos pais para serem criadas como afilhadas, na prática, a criança – que, por 

vezes, era ex-ingênua do ex-senhor de escravos – continuava prestando serviços gratuitamente, 

num contexto social em que o trabalho infantil era amplamente admitido. 

No caso de Anastácia, objeto do presente estudo, havia uma relação de compadrio entre 

a família dela e uma das irmãs que a acolheu; contudo, não era sua madrinha, mas sim da sua 

irmã mais velha. Quando questionada sobre o porquê que ela foi escolhida, a despeito de sua 

irmã ser a afilhada, ela não soube responder. Cogita-se que isso deveu-se ao fato de que a irmã 

afilhada era mais velha e a prática de criar meninas domésticas geralmente inicia quando ainda 

são crianças e, no caso Anastácia, ela já tinha dez anos quando foi entregue. Outra hipótese é 

que a intenção das irmãs fosse, desde sempre, tratá-la como empregada, e não como “filha de 

criação” ou afilhada, considerando que a reclamante contou que nunca recebeu das reclamadas 

um tratamento afetuoso. 

 

4.4 “DOMÉSTICAS DE CRIAÇÃO”: UMA QUESTÃO CONTEMPORÂNEA 

 
27  Relato 1: Fui mandada pra casa de uma madrinha, por que minha mãe não tinha condições de me dar o 

que a gente precisava, eram eu e mais quatro irmãos, mas quando cheguei lá fui tratada como empregada e não 

como afilhada, ela me colocava pra cuidar da casa e dos dois filhos dela, deixei até de estudar para ela poder se 

formar em Advocacia, eu chorava todos os dias ao me deitar porque não podia estudar  [...] (PRETA-RARA, 2019, 

p. 113) 
 Relato 2: Os meus padrinhos de batismo foram Patrões da minha mãe, que morava no emprego, aos 11 

anos minha mãe me falou que o meu Pai era um ex-patrão que me passou toda a discrição dele. Eu nunca entre na 

casa dos meus Padrinhos e muito menos eles vieram em minha casa enfim nunca tivemos uma relação fraterna, o 

pouco que puder ter contato com o meu padrinho até era amigável mas a minha madrinha sempre foi distante, fria 

e indiferente comigo. A minha mãe é falecida há 25 anos, a questão de uns 5anos atrás do nada comecei a notar a 

grande coincidência do meu Padrinho com a discrição do meu pai, conforme minha mãe me falou. Então sem 

maldade e sim com suspeita mandei uma carta para o meu Padrinho perguntando para ele se ele era o meu Pai e 

relatei o porquê. Então um dia ele me liga no meu celular e me pergunta que carta era aquela e se era oficial a 

minha dúvida disse que não, me disse que a minha Madrinha passou mal, estava com voz em tom áspero e desligou 

e daí nunca mais nos falamos a 4 meses ele faleceu. Eu não queria e nem quero o dinheiro apenas que um abraço 

de padrinhos com a afilhada. (PRETA-RARA, 2019, p. 116) 
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A análise dos fatores que contribuíram para a origem, disseminação e naturalização da 

condição de “doméstica de criação” evidencia que a problemática, embora constitua uma 

prática enraizada na sociedade desde o tempo colonial, deve ser tratada como uma questão 

contemporânea, pois, na época da escravidão e no processo de transição para o trabalho livre, 

a condição de trabalho em troca de utilidades – abrigo, comida e vestimenta – era amplamente 

admitida, de modo que sequer era questionada a posição de “não integrante da família”, das 

trabalhadoras que viviam nessa condição. 

Tanto o é que, conforme exposto anteriormente, nos estudos de Lorena Telles (2011), 

constataram-se diversos registros de remuneração apenas em utilidades e, até pouco tempo atrás 

– entrada em vigor da Lei n° 11.324/200628 – era permitida a realização de descontos no salário 

do(a) empregado(a) doméstico(a) pelo fornecimento de alimentação, vestuário, higiene e 

moradia. Além disso, ao se analisar o processo de regulação do trabalho doméstico, verificou-

se que as primeiras legislações visavam controlar os(as) trabalhadores(as), e não os(as) 

proteger, sendo a conquista de direitos semelhantes às demais categorias de trabalho paulatina 

e, por vezes, em condição inferior. 

Outrossim, os estudos dos contratos de soldada e a tutela evidenciam que, à época da 

escravidão e no pós-abolição, o trabalho infantojuvenil, principalmente o doméstico, era 

amplamente aceito e, inclusive, incentivado. Apesar das tentativas de evitar a fixação da 

soldada, fato é que não havia preocupação, inclusive por parte do poder público, quanto ao fato 

de as crianças e adolescentes pobres trabalharem. O que se tentava era controlar esse trabalho 

e assegurar a eles alguma proteção, mesmo que futura – como a fixação da soldada. 

Assim, tem-se que, nesse contexto social, sequer era questionada a posição de “não 

integrante da família” dessas meninas-mulheres que eram enviadas para viver como 

“domésticas de criação”. E, além disso, as estratégias de demarcação do lugar de “criada”, como 

as apontadas por Roncador (2007), sempre existiram, inclusive os “quartinhos” de empregada; 

 
28Trabalhar em troca de casa, comida e vestimenta era no Brasil, até pouco tempo, algo respaldado pela legislação, 

que legitimava este tipo de relação. Foi apenas com a Lei nº 11.324/2006 que passou a ser proibido, ao empregador 

doméstico, efetuar descontos no salário em razão do fornecimento de produtos de higiene pessoal, vestuário, 

alimentação e moradia, ao dispor: 
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. 
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tanto é que o trabalho doméstico ainda é permeado de uma série de práticas estigmatizantes e 

desumanas. 

Isto posto, vislumbra-se que foi apenas a partir do momento em que a concepção de 

proteção da infância e adolescência foi ganhando espaço no debate público – e, portanto, o 

trabalho desses sujeitos começa a ser uma preocupação – e que os(as) trabalhadores(as) 

domésticos(as) passaram a ser reconhecidos(as) como uma categoria profissional – e, por 

conseguinte, que passaram a conquistar direitos semelhantes aos/às demais – que se passou a 

questionar a posição dessas pessoas “criadas” como empregadas desde a infância/adolescência, 

no intuito de negar-lhes as proteções sociais que estavam sendo concedidas. 

Nesse sentido, destaca-se que, como exposto, a conquista de importantes direitos 

trabalhistas e o reconhecimento da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento das 

crianças e adolescentes ocorrem, basicamente, numa mesma época: a lei das domésticas data 

do final da década de setenta e a mudança de paradigma quanto a condição das crianças e 

adolescentes no final da década de oitenta. 

Por isso, hodiernamente, as famílias “acolhedoras”, diante do pedido de um vínculo 

empregatício, recorrem a argumentos como a existência de uma afetividade familiar ou “quase 

que familiar” – que é inventada, por não fazer parte efetivamente da relação – e, ainda, relativos 

ao respaldo social que a prática de acolhimento de pessoas vulneráveis socioeconomicamente 

possui – como a solidariedade, generosidade, caridade, etc. –, o que, por conseguinte, implicaria 

no dever de gratidão por parte das “acolhidas”, justificando a prestação dos serviços 

domésticos, que se daria numa relação de “ajuda mútua”. 

Apesar de constituir uma prática antiga, a criação de empregadas domésticas é também 

contemporânea e vem se amoldando às mudanças sociais. É certo que ainda existem muitas 

“domésticas de criação” vivendo nessa condição desde o século passado – como foi o caso da 

própria Anastácia (objeto do presente trabalho). Contudo, para além disso, a naturalização dessa 

prática é tamanha que, ainda neste século, os recrutamentos continuam existindo e, por vezes, 

sendo realizados por meio das redes sociais – ou ao menos a sua tentativa – sem qualquer 

parcimônia. 

A exemplo disso, em julho de 2017, foi noticiado, no site “Gazeta do Povo”, que uma 

mulher, Patrícia Gomes Benfica Malizia, designer, de 44 anos, fez “anúncio descolado” na sua 

rede social procurando alguém para morar em sua casa em troca de retribuição com limpeza e 

cuidados para seu filho. Ela divulgou como uma “ótima oportunidade para estudante” ou para 

“quem busca uma nova oportunidade em São Paulo”, ainda utilizando as frases “juntas somos 

mais fortes” e, se a pessoa cumprisse os requisitos desejados por ela, seria uma “troca feita!”. 
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(NEITSCH, 2017) 

A notícia destaca que ela chegou a ser acusada de propor trabalho escravo, mas também 

foi procurada por muitas pessoas interessadas na “parceria”; e que, ainda, houve quem 

questionasse a judicialização excessiva da vida. Advogados trabalhistas mencionados na 

matéria destacaram a possibilidade de se reconhecer o vínculo empregatício na relação 

proposta. Um deles, Nasser Ahmad Allan, salientou que quem faz um anúncio oferecendo 

moradia em troca de serviços domésticos “perdeu o pudor” e está tentando fugir dos encargos 

trabalhistas, pois “As pessoas não podem dispor da lei.” (NEITSCH, 2017) 

Além da opinião dos advogados, o jornal também trouxe a justificativa dada pela mulher 

que fez a proposta, retirada de uma entrevista que ela concedeu ao jornal Extra. A proponente 

admitiu que a ideia seria economizar com os encargos trabalhistas: “Não posso pagar uma babá 

registrada, com o décimo terceiro e férias. Foi aí que surgiu a ideia. No apartamento, caberia 

muito bem mais uma mãe e uma criança, que dividiriam o quarto com meu filho. Por que uma 

mãe não pode ajudar a outra?”. (NEITSCH, 2017) 

 O anúncio gerou também debates nas redes sociais quanto ao caso de pessoas que vão 

morar no exterior e, para poderem bancar os estudos, aceitam ajudar em tarefas domésticas nas 

casas de pessoas que as recebem. A respeito disso, a notícia destaca que uma professora de 

direito internacional da Universidade de São Paulo (USP), Maristela Basso, apontou isso como 

uma alternativa vantajosa e que a legislação desses países é mais flexível que a do Brasil, 

permitindo a prevalência do que for acordado entre “empregador” e “empregado”, ou mesmo 

uma relação de troca, que não seja exatamente um emprego. Segundo a citada jurista, “O único 

país que impede a autonomia da vontade é o Brasil”. (NEITSCH, 2017) 

Contudo, na mesma notícia, é destacado que, em relação a essas “oportunidades” no 

exterior, havia sido publicado recentemente – à época – no site Politico, uma reportagem sobre 

o programa au pair, o qual tem como objetivo promover o intercâmbio cultural entre famílias 

americanas e jovens estrangeiras, para trabalharem como babás. Nesse programa, elas são 

remuneradas e devem receber moradia e alimentação dessas famílias. Contudo, foi relatado por 

participantes que teriam sido tratadas como escravas, até mesmo com restrição de comida e 

monitoramento pela família do uso de métodos contraceptivos. (NEITSCH, 2017) 

Dias depois, em outra matéria no mesmo jornal, foi noticiado que o anúncio de Patrícia, 

antes mencionado, foi alvo de diversas denúncias ao Ministério Público do Trabalho de São 

Paulo (MPT-SP), que, após abrir inquérito acerca dos fatos, firmou Termo de Ajuste de 

Conduta, no qual ela se comprometeu a não empregar trabalhadores(as) domésticos(as) sem 

formalizar contrato de trabalho, dentre outras obrigações, incluindo não publicar anúncio dessa 
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natureza; e, ainda, quando contratar empregados(as) domésticos(as), não efetuar descontos caso 

forneça alimentação, moradia, vestuário ou higiene, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) por empregado(a) contratado(a) irregularmente. (MULHER, 2017) 

O anúncio de Patrícia demonstra quão disseminada, naturalizada e também atual é a 

prática de trocar abrigo, alimentação e higiene pela prestação de serviços domésticos. O modus 

operandi de Patrícia e a sua intenção não diferem dos casos envolvendo as “domésticas de 

criação”: deseja-se uma empregada doméstica sem arcar com os direitos trabalhistas e a “ajuda 

mútua” é apenas um pretexto. O discurso também é o mesmo: trata-se de uma “oportunidade”, 

pois a pessoa que vai aceitá-la é, certamente, vulnerável socioeconomicamente. A diferença é 

a forma de recrutamento, que hodiernamente é facilitada, pois, graças às tecnologias e às redes 

digitais, elas sequer precisam serem “encomendadas” nos interiores. 

A repercussão do anúncio, contudo, dá a impressão de que essa prática tem sido 

recriminada ao menos por parte da sociedade. As falas dos advogados trabalhistas e a atuação 

do MPT-SP, no caso, foi clara no sentido de considerar que a oferta de trabalho nessas 

condições é ilegal, gera vínculo de emprego e sujeita os infratores à penalização. A crítica da 

professora de direito internacional da (USP) quanto à ausência de autonomia das relações 

contratuais no Brasil evidencia, contudo, que há muito a ser discutido a respeito dessa 

problemática. 

Fato é que as “domésticas de criação” ainda encontram dificuldades no reconhecimento 

da sua condição de trabalhadora. Por esta razão, faz-se necessário perquirir acerca do vínculo 

trabalhista, enfrentando os argumentos suscitados como óbices a tal reconhecimento e os 

desafios e possibilidades que o direito processual trabalhista dispõe para dirimi-los.  
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5 RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO DOMÉSTICO  

 

 

Neste capítulo faz-se a análise acerca da possibilidade de reconhecimento de vínculo 

trabalho das “domésticas de criação”, enfrentando os três fatores que dificultam esse 

reconhecimento, quais sejam: a alegação da existência de um vínculo familiar ou quase familiar, 

com diferenciação da relação de filiação socioafetiva; a solidariedade atrelada à prática de 

acolher crianças em condições de vulnerabilidade socioeconômica, associada à ideia de 

gratidão; e que a prestação de serviços é uma mera “troca de favores” entre as partes, como 

decorrência do fato de ser o serviço doméstico realizado no âmbito privado. 

Além disso, o capítulo aponta alguns dos desafios e possibilidades que o direito 

processual trabalhista tem para enfrentar a problemática das “domésticas de criação”, numa 

situação litigiosa, sendo apresentados aspectos acerca do ônus da prova e alguns julgados que 

tratam dela especificamente. 

 

5.1 “É COMO SE FOSSE DA FAMÍLIA”: A DIFICULDADE DE RECONHECIMENTO 

DO VÍNCULO TRABALHISTA EM FACE DE ALEGADO VÍNCULO FAMILIAR 

 

5.1.1 Problematizando a frase “é como se fosse da família” 

No capítulo anterior, foram expostos estudos da historiografia social do trabalho 

demonstrando que o trabalho infantojuvenil, principalmente o doméstico, está entranhado na 

estrutura social brasileira e se ancora nas dimensões da pobreza, educação e afetividade: é 

justificado pela vulnerabilidade socioeconômica; legitimado por seu caráter formativo do 

“cidadão de bem”; e intermediado pelas relações afetivas em que a criança é envolvida. Nesse 

contexto, a exploração gratuita do trabalho infantil doméstico na casa de terceiros é, por vezes, 

mascarada pela expressão: “mas ela é como se fosse da família”. 

Mesmo num período em que o trabalho infantojuvenil era amplamente admitido – com 

leis reguladoras e práticas judiciárias intermediadoras – e sendo trabalho doméstico 

incentivado, as tentativas de “internalizar” as “domésticas de criação” eram frequentes, seja 

informalmente – com intermediação das próprias famílias e, por vezes, utilizando o 

apadrinhamento – seja formalmente, com intermediação do juiz de órfãos. 

A naturalização da condição em que essas crianças trabalhadoras eram colocadas fez 

com que, até nos tempos atuais, a expressão “é como se fosse da família” seja utilizada para 
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negar a existência de vínculo de trabalho ou, no mínimo, para desrespeitar seus direitos, mesmo 

quando são reconhecidas como “empregadas domésticas”. 

Não foi à toa que a presidente da FENATRAD (Federação Nacional das Trabalhadoras 

Domésticas), Luiza Batista, em uma entrevista para a Universa em comemoração ao “Dia da 

Empregada Doméstica” – 24 de Abril –, no ano de 2021, rebateu a ideia de que elas são “quase 

da família”, dizendo: “Não somos e não queremos ser. Nós temos a nossa família. O que 

queremos é que nossos direitos sejam respeitados” (GONZALEZ, 2021). A fala de Luiza 

Batista é sintomática: a posição de “quase da família” é sinônimo de negação de direitos. 

Tal expressão decorre da permanência de arranjos sociais do período escravista e, por 

outro lado, implica na suavização dessas mesmas permanências, pois, no Brasil, a abolição 

formal da escravidão não rompeu com a hierarquia social consolidada, fazendo com que as 

práticas patronais paternalistas e as suas relações assimétricas continuassem presentes no 

cotidiano. Nas palavras de Barbosa, Büttow e Iasiniewicz (2019, p. 342): 

Em se tratando do trabalho doméstico, o que se viu foi à gestação de um tipo de poder 

simbólico patronal que promoveu percepções subalternizadas de pertencimento e de 

lealdade, dificultando, assim, o reconhecimento de direitos e garantias sociais às 

trabalhadoras domésticas. Não por acaso, uma forma persistente de situar 

simbolicamente a empregada doméstica tenha se disseminado na sociedade brasileira: 

“trata-se de uma pessoa quase da família”. 

A questão do pertencimento ou não à família ganha, no caso da “doméstica de criação”, 

contornos ainda maiores, pois, uma vez reconhecido o “vínculo familiar”, geralmente tem sido 

negados não só direitos trabalhistas, como a própria relação de trabalho. Como aponta Cal 

(2016, p. 39), na falta de compreensão do trabalho doméstico como um “trabalho de fato” e 

sendo uma atividade atribuída às mulheres, entende-se que, ao de cuidar dos afazeres da casa, 

estaria a “doméstica de criação” cumprindo uma obrigação, ainda mais considerando que ela 

teria sido agraciada com o ato de “solidariedade”. 

Além disso, como já foi discutido no capítulo anterior, existe a ideia de que o trabalho 

doméstico infantil é considerado como “aprendizagem”, principalmente para as meninas. 

Contudo, deve-se salientar que, entre a exploração do trabalho doméstico e a prestação de 

atividades domésticas em colaboração familiar, há uma enorme distância. 

No caso em estudo, apesar de não ser mencionado o pertencimento à família, na defesa 

das reclamadas no processo29 – a tese era de que a reclamante viveu de “caridade e 

generosidade” – a alegação de pertencimento à família surgiu em audiência, mencionada por 

uma das testemunhas da defesa. Além disso, a consideração de “quase da família” pode ser 

 
29 Possivelmente, o tratamento “como se fosse da família” foi uma tese evitada pela defesa para que a reclamante 

e seus filhos não viessem a requerer parte da herança, considerando a idade e o estado de saúde das reclamadas. 
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atribuída aos filhos da reclamante, que lá residiram sem trabalhar. E, mesmo não tendo sido 

suscitado expressamente como tese de defesa, a questão do pertencimento fez parte do 

convencimento do Juízo, tanto é que foi consignado na sentença que as testemunhas da defesa 

conheciam os “laços” que ligavam Anastácia à família das reclamadas. 

5.1.2 Noções sobre afeto, afetividade, vínculos relacionais 

Diante da relação de proximidade e dependência existente entre as “domésticas de 

criação” e a família “acolhedora”, faz-se necessário adentrar à própria dimensão da afetividade, 

a fim de analisar se – e quando – ela é capaz de obstar o reconhecimento da condição de 

trabalhadora. 

Em artigo intitulado “Nas fronteiras entre o biológico e o cultural, o afeto”, Ivone 

Martins de Oliveira (2015) aponta algumas contribuições das pesquisas de Angel Pino para a 

compreensão do plano afetivo numa perspectiva histórico-cultural. Segundo Oliveira (2015, p. 

384), Pino compreende os fenômenos afetivos como “experiências subjetivas que traduzem a 

maneira como cada sujeito é afetado pelos acontecimentos da vida, ou melhor, pelo sentido que 

tais acontecimentos têm para ele [...]”. (PINO, [198-], p. 128 apud OLIVEIRA, 2015, p. 384). 

Sendo assim, sustenta o autor que a afetividade, como uma entidade em si, não existe; 

ela envolve aquilo que o sujeito percebe como significativo nessa relação. Ou seja, no universo 

das relações humanas, a afetividade implica a existência de vínculos, os quais teriam surgido, 

na história da espécie humana, a partir de uma necessidade biológica de contato. Contudo, diz 

ainda que, no contexto das relações sociais, nem todas as interações, por si sós, garantem o 

vínculo, mas é a partir delas – das interações – que o vínculo pode se consolidar. (PINO, 

anotações de aulas, 1998 apud OLIVEIRA, 2015, p. 384-385). 

Uma conclusão possível dos ensinamentos de Pino é que, se a afetividade em si não 

existe, mas decorre daquilo que o sujeito percebe como significativo, é um tanto problemático 

um juiz poder dizer que, em uma determinada relação, existe um vínculo afetivo-familiar capaz 

de obstar o reconhecimento do vínculo de emprego, quando o próprio sujeito da relação – a 

“doméstica de criação” que alega a existência de vínculo empregatício – não reconhece essa 

afetividade. 

Como aponta Pino, no contexto das relações sociais, nem todas as interações, por si sós, 

geram o vínculo. Dessa forma, mesmo havendo uma relação interpessoal de longa data entre as 

partes – a “doméstica de criação” e a família “acolhedora” –, isso não significa, 

necessariamente, que haja, entre elas, um vínculo afetivo-familiar. 

A existência ou não de afeto em uma determinada relação interpessoal não é algo 

passível de aferição concreta. São as condutas humanas de natureza afetiva que denunciam a 
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sua existência, definem ou não se essa relação social é afetiva e, por conseguinte, se carecem 

de relevância jurídica. Nas palavras de Paulo Lôbo 

O afeto é um fato social e psicológico, além de categoria filosófica, sociológica e 

psicológica [...] Mas, não é o afeto, enquanto fato anímico ou social, que interessa ao 

direito. O que interessa, e é seu objeto próprio de conhecimento, são as relações 

sociais de natureza afetiva que engendram condutas suscetíveis de merecerem a 

incidência de normas jurídicas. Esse é o mundo da cultura, que é o mundo do direito. 

(LÔBO, 2015, p. 1745-1746) 

No mesmo sentido, Cademartori e Pasin salientam que a lei, ou a interpretação dela pelo 

julgador, não pode garantir sentimentos, ou seja, não há como determinar que o existe afeto em 

uma dada relação: 

De fato, tudo o que se refere às relações humanas, mais especificamente as relações 

que envolvem paternidade e filiação pode suscitar controvérsias: a lei, ou a 

interpretação dela pelo julgador não pode garantir sentimentos. Há como determinar 

judicialmente o reconhecimento da paternidade, mas não há como determinar que o 

pai ou o filho desenvolvam afeto um pelo outro. À lei só resta ser mais inclusiva e 

permitir que as diversas formas de relações afetivas vivenciadas no âmbito familiar 

sejam garantidas. (CADEMARTORI; PASIN, 2014, p. 112) 

Diante disso, levantam-se alguns questionamentos: teria o juiz, na análise do caso 

concreto, a legitimidade para atribuir a uma determinada relação interpessoal a existência de 

um vínculo afetivo-familiar a despeito do não reconhecimento desse vínculo pelos próprios 

envolvidos – ou ao menos um deles? Sendo essa resposta positiva, quais elementos deveriam 

ser considerados, pelo juiz, para essa análise? A consideração “como se fosse membro da 

família” é suficiente? Sendo reconhecido o vínculo afetivo-familiar, esse pertencimento à 

família teria outras consequências jurídicas ou serviria apenas para obstar o reconhecimento do 

vínculo trabalhista? 

Tais questionamentos são de fundamental importância, pois, muitas vezes, apesar de ser 

reconhecida a existência de um vínculo afetivo-familiar entre as partes, esse vínculo serve 

apenas para afastar os direitos trabalhistas, não sendo a trabalhadora agraciada com nenhum 

outro direito decorrente, como herança. Isso ocorreu no caso de Anastácia, estudado no presente 

trabalho, que negou haver recebido qualquer bem ou valor a título de herança ou doação da 

família das reclamadas; e, por não haver sido reconhecido o vínculo trabalhista, nada recebeu 

quando ficou desempregada. 

Ainda quanto às consequências dessa suposta afetividade, destaca-se que, apesar de 

Anastácia afirmar que os seus filhos foram “bem cuidados” na fazenda, um deles, que havia 

sido criado na fazenda “como filho” das reclamadas desde o seu nascimento – chamando-as de 

mãe – foi expulso do local em uma ação de reintegração de posse, logo depois que elas (as 

reclamadas) foram interditadas, de modo que foi relegado o suposto “vínculo afetivo-familiar”. 
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Além disso, Anastácia mencionou ainda que outra filha dela havia sido cortada com faca por 

uma das reclamadas, deixando “uma talha”. 

A situação dos filhos de Anastácia também remete à condição de “filhos de criação”. 

Nesse sentido, Maurício Roberto da Silva (2014) traz fragmentos das suas memórias de trabalho 

doméstico na infância, do período em que, como filho da empregada, considera que foi tratado 

como “filho de criação” pelos patrões de sua mãe: 

[...] cresci em meio a Casa Grande e a Senzala, a sala de jantar e a cozinha, em meio 

aos resquícios da decadência da colônia e da escravidão, no berço da decadente 

política integralista remanescente dos anos 40, sendo eufemisticamente chamado até 

os 14 anos de “filho de criação”. Fui crescendo assim sem me dar conta do paradoxo 

de viver tratado com amor, atenção, paparicação, indiferença, preconceito e 

abandonos eventuais. (SILVA, 2001, p. 13 apud SILVA, 2014, p. 112). 

O dilema vivido por Silva na infância é o mesmo dos filhos de Anastácia: por vezes 

tratados de forma afetuosa, por vezes deixados à míngua, o que põe em dúvida a natureza dessa 

afetividade. Contudo, a condição é diversa da de Anastácia, pois eles não trabalhavam para as 

reclamadas, e só gozavam dessa condição por serem filhos da empregada. 

5.1.3 Filiação socioafetiva e a prática social de criar empregadas domésticas 

Não se questiona, aqui, a possibilidade de criação de vínculos afetivos genuínos entre 

famílias acolhedoras e crianças e adolescentes acolhidos. A problemática apresentada consiste 

em demonstrar que há uma prática social enraizada na sociedade brasileira – e a historiografia 

social do trabalho tem demonstrado isso – consistente em “criar” empregadas domésticas 

“como se fossem filhas de criação” – ou “afilhadas” –, o que aqui se denominou “doméstica de 

criação”, justamente para demarcar a diferença existente esta e aquelas. 

A Constituição Federal de 1988 inaugurou um novo paradigma no direito de família e 

das crianças e adolescentes, reconhecendo o valor jurídico do afeto, fundado no princípio da 

dignidade da pessoa humana. A partir de então, houve a derrocada da família juridicamente 

patriarcal, matrimonial e patrimonial, a qual, pautada em dogmas religiosos, alijava e 

discriminava filhos(as). Assim, a filiação socioafetiva foi alçada a uma posição juridicamente 

equivalente à biológica30, sem qualquer hierarquia jurídica. (CADEMARTORI; PASIN, 2014, 

p. 97) 

Conforme apontam Cademartori e Pasin, o afeto surge nas relações familiares “pela 

convivência fundamentada em atitudes de cuidado, respeito e solidariedade” (2014, p. 113) e a 

“filiação construída a partir do afeto é protegida constitucionalmente e sustentada nos princípios 

da igualdade, da dignidade da pessoa humana, na supremacia dos interesses dos filhos e na 

 
30  No ano de 2016, o STF consagrou a leitura jurídica da afetividade, fixando tese com Repercussão Geral 

(tema 622) quanto a possibilidade de coexistência de ambas as paternidades – a socioafetiva e a biológica. 

(CALDERÓN, 2016). 
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paternidade responsável.” (2014, p. 114). 

O doutrinador Paulo Lôbo (2015) diz que a afetividade, enquanto conceito jurídico, 

surge no intuito de amparar juridicamente as relações estabelecidas sem laços biológicos ou 

sem vínculos formais, aproximando o fenômeno social ao normativo. Trata-se, pois, de um 

“princípio que fundamenta o direito de família na estabilidade das relações socioafetivas e na 

comunhão de vida, com primazia em face de considerações de caráter patrimonial ou 

biológico.” (LÔBO, 2015, p. 1748) 

Segundo o doutrinador Paulo Lôbo (2015, p. 1748-1749), o princípio da afetividade 

entrelaça-se com diversos princípios constitucionais: 

a) todos os filhos são iguais, independentemente de sua origem (art. 227, § 6º);b) a 

adoção, como escolha afetiva, alçou-se integralmente ao plano da igualdade de 

direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); c) a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes, incluindo-se os adotivos, tem a mesma dignidade de família 

constitucionalmente protegida (art. 226, § 4º); d) a convivência familiar (e não a 

origem biológica) é prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente (art. 

227); o amparo ao idoso é dever de todos os parentes e familiares (art. 230). 

Contudo, deve-se salientar que a afetividade adotada pelo direito de família, como 

fundamento essencial da relação familiar, diferencia-se de outras afetividades, também 

existentes nas relações sociais. Nas palavras de Paulo Lôbo (2015, p. 1746-1747), afetividades 

como a amizade, que não constitui grupo social, nem tem finalidade de constituição 

de família; o amor não correspondido, no qual o afeto não configura relação nem 

continuidade; a affectio societatis, que são as relações de confiança recíproca entre 

sócios de sociedade; as relações parafamiliares, em virtude de crenças religiosas e 

costumes, como as entre compadres e comadres. 
Dentre as afetividades apontadas por Paulo Lôbo como diversas à familiar, destacam-se 

aqui aquelas decorrentes das crenças religiosas e costumes, denominadas por ele como 

“parafamiliares”, em que se inclui a prática de apadrinhamento – entre comadres, compadres e, 

da mesma forma, entre padrinhos/madrinhas e seus afilhados(as). Conforme fora explicitado no 

capítulo anterior, tal prática é comumente encontrada nos relatos de exploração do trabalho 

doméstico, cuja afetividade é utilizada para intermediar e mascarar essa condição. 

Outrossim, o reconhecimento da afetividade como uma categoria jurídica está tão 

consolidado hodiernamente que se construiu até mesmo a ideia da afetividade como um “dever 

jurídico”, que não se confunde com a existência real do afeto. Trata-se, pois, do “dever imposto 

aos pais em relação aos filhos e destes em relação àqueles, ainda que haja desamor ou desafeição 

entre eles”, o que independe dos sentimentos que nutram entre si31 (LOBO, 2015, p.1749-1750). 

Segundo Paulo Lobo (2015, p. 1744), a evolução da família expressa a passagem do fato 

 
31  Inclusive, é plenamente possível se pleitear indenização por danos morais em razão do abandono afetivo 

na relação de filiação (LISITA, 2020), havendo teses também quanto a possibilidade da perda do direito à herança 

pelo mesmo motivo (TEIXEIRA, 2021). 
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natural da consanguinidade para o fato cultural da afetividade. Dessa forma, hodiernamente, o 

status da filiação ganha outros contornos, não sendo “um simples dado da natureza, mas uma 

construção jurídica que leva em conta vários fatores sociais e afetivos reconfigurados como 

direitos e deveres, no interesse preferencial do filho.” (LOBO, 2015, p. 1743) 

Como decorrência do reconhecimento do princípio da afetividade, a “socioafetividade” 

corresponde ao enlace do fenômeno social com o fenômeno normativo: o fato social é 

convertido em um fato jurídico, na medida em que incide sobre ele a norma-princípio da 

afetividade. (LOBO, 2015, p. 1747) Nesse sentido, Paulo lobo define que são pressupostos da 

socioafetividade: “(1) A integração da pessoa no grupo familiar; (2) a assunção de papel 

parental; (3) a convivência duradoura.” Assim, diferentemente da parentalidade de origem 

biológica – que é atribuída pelo direito – a socioafetividade é reconhecida pelo direito a partir 

dos fatos consolidados da vida familiar. (LOBO, 2015, p. 1750) 

O doutrinador aponta que a legislação brasileira prevê quatro tipos de estados de filiação, 

a depender da origem: “a) por consanguinidade; b) por adoção; c) por inseminação artificial 

heteróloga; d) por força de posse de estado de filiação.” (LOBO, 2015, p. 1752). Esta última é 

prevista no art. 1605 do CC, sendo verificada, em cada caso, quando houver começo de prova 

proveniente dos pais ou “quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos”. 

Conforme aponta o autor, o Código Civil não indica as espécies de presunção, ou a duração, 

contudo, “na experiência brasileira, incluem-se entre a posse de estado de filiação o filho de 

criação e a adoção de fato, também chamada ‘adoção à brasileira’, que é feita sem observância 

do processo judicial, mediante declaração ao registro público” (LOBO, 2015, p. 1753). 

Acerca da “adoção à brasileira”, tipificado como crime no art. 242 do CP32, Maria 

Berenice Dias sustenta a configuração do vínculo socioafetivo trazendo as seguintes 

considerações: 

A chamada “adoção à brasileira” também constituiu vínculo de filiação socioafetiva. 

Ainda que registrar filho alheio como próprio configure delito contra o estado de 

filiação (CP 242), nem por isso deixa de produzir efeitos, não podendo gerar 

irresponsabilidades ou impunidades. Como foi o envolvimento afetivo que gerou a 

posse do estado de filho, o rompimento da convivência não apaga o vínculo de filiação 

que não pode ser desconstituído. Assim, se, depois do registro, separam-se os pais, 

nem por isso desaparece o vínculo de parentalidade. Persistindo a certeza de quem é 

o pai, ou seja, mantida a posse de estado de filiação, não há como desconstituir o 

registro.  (DIAS, 2015, p. 407) 

 
32  Art. 242 - Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de outrem; ocultar recém-nascido 

ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil: (Redação dada pela Lei nº 6.898, de 1981) 

Pena - reclusão, de dois a seis anos. (Redação dada pela Lei nº 6.898, de 1981) 
 Parágrafo único - Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza: (Redação dada pela Lei nº 

6.898, de 1981) Pena - detenção, de um a dois anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. (Redação dada pela 

Lei nº 6.898, de 1981) (BRASIL, 1940) 
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Diferentemente do que ocorre na “adoção à brasileira”, no caso das “filhas de criação” 

não há o registro como filho. Apesar disso, Maria Berenice Dias salienta que, tendo em vista o 

princípio da igualdade na filiação, não deve haver óbice para reconhecimento da parentalidade 

socioafetiva. Assim, como a filiação não pode ser alvo de designações discriminatórias, a 

complementação “de criação” deve ser abolida. Pontua a doutrinadora que, diante da resistência 

em se admitir o status de filiação a quem foi criado como filho – daí filho “de criação” –, seria 

o caso de propor uma ação declaratória de paternidade afetiva, uma forma de buscar a adoção. 

(DIAS, 2015, p. 503-504) 

Assim, o estudo sobre a dimensão jurídica da afetividade e o reconhecimento da filiação 

socioafetiva deixa evidente que a distinção entre as “filhas de criação” e as “domésticas de 

criação” consiste justamente no status de filiação, que inexiste em relação a estas. A relação 

havida entre as “domésticas de criação” e a família “criadora” é, desde a sua origem, de 

exploração da sua força de trabalho, e não afetiva-familiar. Como aponta Silva (2014, p. 121) 

“apesar de receberem a promessa de serem tratadas pelas patroas ‘como se fossem filhas’, ao 

fim e ao cabo vivem uma vida mediada pela filantropia com requintes de escravidão”. 

Nesse sentido, a desembargadora no TRT8ª Região Maria Zuíla Lima Dutra, 

conhecedora da realidade dessas meninas desde a infância33, constatou, em sua pesquisa de 

mestrado realizada no estado do Pará, que 

 As meninas que são entregues por seus pais para serem criadas “como filhas”, na 

verdade não passam de mão de obra explorada de forma cruel e desumana, com 

raríssimas exceções. Na verdade, quem explora a mão de obra doméstica faz uso da 

expressão “filha de criação” como sinônimo de “trabalho escravo”, “trabalho servil”, 

“mão de obra fácil”, “superexploração do trabalho” e outros assemelhados.” 

(DUTRA, 2015, p. 156-157) 

A relação de exploração do trabalho dessas meninas deve constituir motivo bastante para 

refutar a alegação da existência de filiação socioafetiva, pois, como apontam Cademartori e 

Pasin (2014, p. 105) reconhece-se “a posse de estado de filho sempre que alguém age como se 

filho fosse, encontrando resposta em quem age como pai”. Contudo, no caso das “domésticas 

de criação”, a família “criadora” as coloca numa posição subalterna, inferior, que é 

incompatível com a condição de filha. Nesse sentido, Fonseca (1995 apud CAL, p. 35) e Motta-

Maués (2008 apud CAL, p. 35) apontam que a família “criadora”, quando se refere a elas, não 

utiliza os termos “filho/filha”, mas sempre deixa claro que se trata de “menina que estou 

criando”, “pessoa que peguei para criar”, demarcando a condição de não-pertencimento à 

 
33  Em entrevista à BBC, Dutra conta que, quando era criança, sua mãe recebeu proposta de um casal que 

queria leva-la com promessa de estudo e uma vida melhor, mas a sua mãe não deixou, dizia que filho tinha que 

ficar com ela. (ESCÓSSIA, 2016) 
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família. 

Nesse ínterim, é importante trazer os ensinamentos de Paulo Lôbo quanto aos aspectos 

que devem ser considerados no reconhecimento da posse do estado de filho: (a) tractatus, que 

se refere ao tratamento, ou seja, quando o filho é tratado como tal, sendo criado, educado e 

apresentado como filho pelos pais; (b) nominatio – que refere-se ao uso e apresentação pelo 

nome da família; e (c) reputatio – quando é conhecido pela opinião pública como pertencente 

à família. (LÔBO, 2010, p. 95 apud DIAS, 2015, p. 406) 

Contudo, no caso das “domésticas de criação”, nenhum dos requisitos apontados por 

Paulo Lôbo se faz presente, pois elas não são apresentadas como verdadeiras filhas, tampouco 

gozam da posição de membro da família perante terceiros e, muito menos, recebem tratamento 

igual aos demais familiares no cotidiano familiar. Ao revés, a posição delas é sempre 

demarcada, tanto dentro quanto fora da família, recebendo um tratamento que, não raras vezes, 

configura condição de escravidão, conforme será analisado no capítulo seguinte. 

A demarcação primordial é o tratamento diferenciado que lhes é dado. As “domésticas 

de criação”, a despeito de serem consideradas “como se fossem da família”, em verdade, são 

responsabilizadas pelos serviços domésticos da casa. Desse modo, a sua posição mostra-se 

como uma ambiguidade latente, consistente em ora fazer parte da família, ora ser a empregada 

da casa ou a babá: “ser da família” justifica o não pagamento de salário (ou o pagamento de 

uma quantia mínima); enquanto que o “não ser da família” fica evidente, por exemplo, nos 

momentos de lazer, quando a “doméstica de criação” fica responsável pela arrumação dos itens 

do passeio, cuidar das crianças e/ou carregar as bagagens, enquanto os demais membros da 

família apenas aproveitam a programação (CAL, 2007; LAMARÃO; MENEZES; FERREIRA, 

2000; MOTTA-MAUÉS, 2012 apud CAL, 2016, p. 36). 

As tensões e demarcações de lugares se fazem presentes no cotidiano. O quarto cedido 

é o mais inferior da casa; a vestimenta fornecida resume-se a doações já utilizadas; a comida, 

por vezes, é diversa; muitas vezes, até mesmo a possibilidade de estudar lhes é negada, por ser 

incompatível com a quantidade de trabalho que têm que dar conta, como consta nos relatos já 

transcritos. E isso sem levar em consideração os casos de violência física, psicológica e sexual, 

que também são encontradas em diversos relatos. Além disso, quando a família “criadora” se 

dissolve, as “domésticas de criação” comumente ficam desamparadas, alijadas de qualquer tipo 

de herança ou doação. Como aponta Silva (2014, p. 122) as “empregadinhas domésticas vivem, 

na pele, uma prática excludente e de precarização, que consiste em ‘segregar incluindo’ ou 

‘incluir excluindo’”, ou seja, convivem com os “incluídos”, porém, em condições de 

inferiorização e subalternidade. 



112 

 

No caso de Anastácia, aqui estudado, revelou-se que ela nunca foi tratada como se fosse 

membro da família e isso sequer é alegado como matéria de defesa no processo – a alegação é 

de que ela viveu sempre de caridade. Ao contrário de todas as demais pessoas que residiam na 

casa – inclusive da outra mulher que também foi acolhida quando criança – Anastácia não pode 

estudar; merecendo ser destacado que, mesmo sendo uma das reclamadas professora, aos 51 

anos, Anastácia é analfabeta, não sabendo sequer assinar o nome e contar dinheiro. 

Já em relação ao tratamento recebido por Anastácia, ela contou, na entrevista, que desde 

que chegou na fazenda, aos dez anos, era agredida psicologicamente, pois o tratamento era 

“Brigando, me esculhambando. Esculhambava eu que só a gota” (sic). Além disso, relata as 

agressões que sofria, nas suas palavras: “O pau comia”. Anastácia mostrou manchas roxas na 

coxa da perna dizendo: “É braba mia fia. Ela é braba, briguenta. Me batia de pau. Me deixava 

assim olha. Um dia desse ela me deu uma pancada e me deixou assim aqui desse lado. Elas é 

braba” (sic). E, em outro momento da entrevista, menciona, ainda, que uma das suas filhas foi 

cortada com uma faca “[...] Cortou a menina. Cortou [...]. Ela ainda tem um talho aqui que ela 

cortou com a faca [mostrou o ombro]. Elas eram brabas minha filha.” (sic). 

Anastácia se emocionou na entrevista e chegou a chorar quando questionada se tinha 

algum “sentimento” pelas reclamadas, mencionando, após se reestabelecer, “a mágoa” que 

tinha, apesar de ser grata pela criação que foi dada a seus filhos. E, quando questionada se 

permitiria que um filho seu fosse morar e trabalhar com outra família como ela foi, respondeu 

negativamente, com expressão triste e apenas balançando a cabeça. Depois, quando questionada 

sobre o motivo, ela disse “Pra passar o que eu passei é melhor ficar do jeito que tá né. Né não?” 

(sic). 

Outro fator que diferencia a condição de Anastácia da condição de filha de criação é que 

ela foi deixada totalmente desamparada após a interdição das duas irmãs que a criaram, sendo 

essa uma queixa da trabalhadora mencionada mesmo antes de iniciar a entrevista. Aos cinquenta 

anos, ela passou a sobrevier apenas do benefício do bolsa-família e da realização de faxina, o 

que consegue de vez em quando. E, com o pouco dinheiro que ganha, passou a pagar o sindicato 

de trabalhadores rurais para tentar se aposentar. 

É importante destacar que foi mencionado pela defesa das irmãs que elas pediram que a 

remuneração semanal continuasse sendo paga a Anastácia, para que ela pudesse dar 

continuidade à sua vida; mas que o administrador dos bens delas deixou de pagá-la, como uma 

das medidas tomadas para corte das despesas, a fim de cuidar da saúde das reclamadas. 

5.1.4 É possível a coexistência de vínculo de emprego doméstico e familiar? 
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Além da controvérsia quanto à existência, ou não, da relação afetiva-familiar, faz-se 

necessário pontuar que o vínculo familiar não é, em si, óbice para caracterização do vínculo de 

emprego, o que é de fundamental importância no caso das “domésticas de criação”, tendo em 

vista que existência, ou não, do vínculo exige prova complexa. 

Em capítulo específico, foram explicitados os elementos caracterizadores do contrato de 

emprego doméstico, considerando a definição contida no artigo 1° da LC 150/2015, quais 

sejam: a prestação do serviço de finalidade não lucrativa, à pessoa ou à família, no âmbito 

residencial destas, de forma subordinada, com pessoalidade, em mais de dias na semana e com 

uma intenção de receber remuneração pelo serviço prestado. Dessa forma, tem-se que a 

inexistência de vínculo familiar entre as partes, a priori, não constitui requisito para 

constituição do vínculo empregatício doméstico. 

Também foi problematizado o fato de que as atividades de cuidado ainda encontram 

dificuldade no seu reconhecimento enquanto trabalho efetivo, sendo alocadas de forma desigual 

e gratuita entre os membros da família – principalmente às mulheres – como um dever de 

solidariedade e cooperação. Nesse contexto, quando as atividades domésticas são realizadas por 

membro da família, de forma colaborativa, para suprir as necessidades do cotidiano, não haveria 

a possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício, até porque a família destinatária 

do serviço é a própria de quem está prestando. 

Por esta razão, o vínculo familiar acaba se constituindo, na jurisprudência, como um 

requisito negativo para a relação empregatícia doméstica34. Todavia, deve ser salientado que 

um dos princípios basilares da Justiça do Trabalho é o da primazia de realidade, o qual 

estabelece que a as relações jurídicas são assim consideradas pelo seu conteúdo real, sendo 

irrelevante a denominação ou a roupagem atribuída pelas partes. Nas palavras do Ministro 

Maurício Godinho Delgado (2017, 223) “No Direito do Trabalho deve-se pesquisar, 

preferentemente, a prática concreta efetivada ao longo da prestação de serviços, 

independentemente da vontade eventualmente manifestada pelas partes na respectiva relação 

jurídica.” 

 
34  VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESSUPOSTOS FÁTICO-JURÍDICOS. CUIDADORA DE IDOSO. 

RELAÇÃO AFETIVA EXISTENTE ENTRE AS PARTES. DESCARACTERIZAÇÃO. Para a caracterização do 

vínculo de emprego faz-se necessária, além da prova da prestação dos serviços, a presença concomitante dos 

requisitos: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. Demonstrado pelo acervo 

probatório que a relação que vinculava a autora à senhora falecida era de natureza afetiva, com respeito e carinho 

mútuo, quase que familiar, fica inviabilizado o reconhecimento do vínculo empregatício na função de cuidadora 

de idoso, porquanto ausentes a subordinação jurídica e a onerosidade, em sua faceta subjetiva. Recurso ordinário 

a que se nega provimento. (TRT-3 RO 0010461-43.2018.5.03.0082; DEJT 16/09/2019; Órgão Julgador: Oitava 

Turma; Relator: Convocada Clarice dos Santos Castro) (BRASIL, 2019b) 
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A esse respeito, destaca-se, ainda, que a CLT considera nulos os atos praticados com o 

objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar os direitos trabalhistas (art. 9º), o que ocorre em casos 

como a “pejotização”35 e a terceirização ilícita, por exemplo. Dessa forma, ao assegurar os 

direitos dos(as) trabalhadores(as) independentemente da formalidade, tal princípio mostra-se 

com especial relevância na análise do vínculo nos casos em que, embora haja um vínculo 

familiar – ou mesmo a controvérsia sobre a sua existência – seja suscitada a relação 

empregatícia, tendo em vista que não há óbice legal para a constituição de relação de emprego 

entre familiares. Nesse sentido, a jurisprudência laborista já reconheceu diversos casos em que, 

apesar da existência do vínculo familiar, foi constatado o vínculo empregatício36. O emprego 

doméstico, apesar das suas peculiaridades, não pode ser exceção a tal regra, ainda mais nos 

casos em que a própria relação afetiva-familiar é matéria controvertida, como é o das 

“domésticas de criação”. 

Dessa forma, o que distingue a existência a prestação das atividades domésticas como 

dever de cooperação ou solidariedade familiar e o trabalho doméstico prestado no âmbito de 

uma relação de emprego; não é, em si, a existência do vínculo afetivo-familiar, mas sim a 

dinâmica em que é realizada essa prestação. Em outras palavras, o que vai distinguir uma 

relação da outra é justamente a presença, ou ausência, dos elementos caracterizadores do 

vínculo de emprego, o que constitui matéria de prova. 

5.1.5 Uma afetividade “inventada”: máscara da exploração 

No capítulo anterior foram apresentados estudos em que se constatou que o 

“apadrinhamento” é uma forma comumente utilizada pelas famílias para recrutar “domésticas 

de criação”, aparecendo em diversos relatos de exploração de trabalho doméstico infantil. Tal 

prática merece ser destacada, pois ela age de modo a mascarar a exploração do trabalho 

doméstico, tendo em vista a criação do vínculo de “parentesco espiritual”. A pretexto desse 

“parentesco”, suscita-se uma afetividade que nunca existiu na relação, para evitar o vínculo 

empregatício. 

Roger Bastide (apud Octávio Ianni,1978, p. 68) tece considerações sobre essa instituição 

de origem religiosa, evidenciando que ela foi utilizada como parte do projeto de integração 

 
35  CONTRATO DE FRANQUIA. EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. RELAÇÃO DE 

EMPREGO CONFIGURADA. Prevalece no Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade, pelo qual 

as relações jurídicas são definidas e conceituadas pelo seu conteúdo real, sendo irrelevante a denominação ou a 

roupagem que lhes foi atribuída pelas partes. Neste norte, oferecida a mão de obra sob fiscalização e controle da 

reclamada, para prestação de serviços na sua atividade-fim, escorreita a decisão de origem que reconheceu o 

vínculo de emprego entre as partes. Recurso empresário desprovido ao enfoque (TRT-3ª-RO 0012036-

74.2016.5.03.0044, Rel. Des. Julio Bernardo do Carmo, Quinta Turma, DEJT 08.07.2019). (BRASIL, 2019c) 
36   Nesse sentido, veja-se os processos trabalhistas de n° 0000600-36.2011.5.03.0031, 0000600-

36.2011.5.03.0031e 0011161-86.2016.5.03.0050. 
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inter-racial. Apesar de não estar se referindo especificadamente ao problema ora estudado, o 

autor traz importantes elementos que se mostram pertinentes para a análise da relação de 

exploração que pode existir entre as meninas afilhadas e suas madrinhas e padrinhos, quando a 

intensão não é acolher, mas sim ter uma “doméstica de criação”: 

Uma instituição, de origem católica, que regula as relações inter-raciais de maneira a 

evitar todo choque traumatizante entre os indivíduos, é o “apadrinhamento”; o negro 

(da classe baixa escolhe para seus filhos, padrinhos ou madrinhas pertencentes à classe 

dos brancos, mais elevadas, e como o parentesco espiritual é considerado ainda mais 

importante do que o parentesco carnal, os brancos e os negros têm entre si relações 

afetivas e se ajudam mutuamente; mas, por outro lado, como o apadrinhamento se faz 

segundo a linha hierárquica, esta afetividade não impede a subordinação de uma cor 

à outra, o que faz com que o negro não espere do branco senão favores, não lhe copie 

os modelos de vida; não tenta integrar-se no seu grupo, preferindo ficar “entre os 

seus”, onde não sofrerá, na verdade, qualquer frustração, já que evita a luta. A festa, 

por outro lado, mistura bem, numa mesma alegria, as etnias e as cores, mas cada uma 

fica separada; nas procissões religiosas, as confrarias dos negros vêm na frente e a 

confraria dos brancos vêm em seguida, com as autoridades municipais; os brancos 

dançam nos salões, os negros na rua; as cores se acotovelam mais do que se fundem 

verdadeiramente. Assim, se o grupo negro tem, em toda a América Latina, ao 

contrário da América anglo-saxônia, relações amigáveis com os outros grupos raciais, 

permanece separado na vida privada, familiar e cotidiana. 
Primeiramente, é importante destacar que a prática de apadrinhamento era, justamente, 

uma tentativa de “integração nacional” dos povos negros aos brancos, sendo que o trabalho 

doméstico sempre foi exercido no Brasil através de uma relação entre brancos e negros: as 

domésticas são mulheres, negras e pobres, que outrora eram escravas, depois “criadas” e, mais 

recentemente, empregadas; e, por outro lado, quem usufrui de tais serviços são, 

majoritariamente, pessoas brancas. Isso explica o fato de que, conforme destacado 

anteriormente, era comum o apadrinhamento do ingênuo por ex-senhor dos seus pais (ex-

escravos). 

Contudo, nessa tentativa de criar um contato inter-racial harmônico, a relação afetiva 

“inventada” entre os brancos e os negros com o apadrinhamento se faz segundo a linha 

hierárquica, de modo que essa afetividade serve tão somente para mascarar as diferenças sociais 

existentes – sem impedir a subordinação. Conforme colocou Bastide, a mistura surgida com 

essa relação “afetiva” é apenas aparente, pois, em verdade, embora convivam no mesmo espaço 

– “como se fossem filhas de criação”, ou “afilhadas” –, as meninas domésticas têm o seu lugar 

definido, separado, assim como na “festa” descrita por Bastide, em que “as cores se acotovelam 

mais do que se fundem verdadeiramente”. O pertencimento à família limita-se à aparência. 

Mesmo sendo aparente, essa afetividade cria a obrigatoriedade de gratidão por parte 

dos(as) afilhados(as) pela relação afetiva “dada”, de modo que eles(as) devem se ajudar 

“mutuamente”. Porém, como a relação de hierarquia/submissão não é rompida por essa 

afetividade, resulta que essa ajuda mútua se limita a “favores” – no caso das “domésticas de 
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criação”, estes consistem justamente em abrigo, comida, uma roupa usada de vez em quando, 

etc. E essa “troca de favores”, apesar de ocorrer segundo os ditames da hierarquia social, 

mascara a relação de exploração, pois, afinal, como colocou Bastide, ao menos em tese, “se 

ajudam mutuamente”; e, nessa relação, quem mais precisa de ajuda são as “domésticas de 

criação” e suas famílias. 

Conforme exposto anteriormente, apesar de Anastácia não ser afilhada de nenhuma das 

reclamadas, havia uma relação de compadrio entre uma delas e a sua mãe. Por essa razão, a 

análise da afetividade nesse tipo de relação também merece ser mencionada, pois, ainda que 

não a envolvesse diretamente, a relação de compadrio entre as famílias pode ter se constituído 

como fator determinante no acolhimento de Anastácia quando criança. 

 

5.2 POBREZA, SOLIDARIEDADE E GRATIDÃO: NATURALIZAÇÃO DA 

EXPLORAÇÃO 

 

A incompatibilidade entre a exploração do trabalho e a filiação socioafetiva e, por outro 

lado, a compatibilidade entre o vínculo familiar e o empregatício sugere que a problemática das 

“domésticas de criação” não tem como obstáculo de superação apenas a alegação de uma 

relação familiar. Há um motivo ainda mais difundido do que a afetividade como óbice ao 

reconhecimento do vínculo empregatício: o binômio solidariedade/gratidão. E, no caso de 

Anastácia, aqui estudado, a generosidade das reclamadas para com a família da reclamante foi 

o elemento destacado na sentença, tendo o Juízo concluído que, na verdade, a Anastácia tinha 

a casa das reclamadas como um “abrigo”, onde teve a “ventura” de gerir e criar todos os seus 

filhos. 

Conforme já fora apontado no capítulo anterior, a condição de pobreza das famílias é 

determinante no recrutamento das “domésticas de criação”. Muitas meninas são “dadas” para 

ser apenas “uma boca a menos” para a família. Outras, são levadas com a proposta de a família 

“acolhedora” enviar alguns “trocados” para a família de origem, para ajudar a sustentar os 

outros filhos. Numa situação de fome e miséria, propostas como essas soam como “ajuda”, 

como uma boa ação – e por que não dizer filantropia? – para com os “necessitados”. É assim 

que se legitima essa relação de exploração. 

A vulnerabilidade socioeconômica coloca as “domésticas de criação” num estado de 

gratidão pela “oportunidade” que lhes está sendo concedida, o que faz com que, mesmo diante 

de sérias violações, exploração e restrição de direitos, elas não saiam dessa condição. Uma vez 

levadas, essas crianças e adolescentes – e, por vezes, depois adultos – convivem numa prisão 
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psicológica – quando não física –, acreditando que tem o dever de retribuir a “ajuda”; ou mesmo 

por acreditar que as condições de vida na família de origem seriam piores. Por isso, em muitos 

casos, a condição de “doméstica de criação” prolonga-se por décadas, senão por toda uma vida, 

como foi o caso de Anastácia, que assim viveu dos dez aos quase cinquenta anos. 

Nesse sentido, Villatore e Peron (2016) destacam a existência de prisão psicológica pela 

gratidão, pois, mesmo diante graves violações de direitos, as “domésticas de criação” 

continuam sendo gratas. Num misto de “gratidão e temor”, essas trabalhadoras ficam “uma vida 

inteira servindo à família que lhe tirou dos pais sob a promessa de uma vida melhor e lhe 

proporcionou uma vida escravo” (VILLATORE; PERON, 2016, p. 11). A fim de retratar como 

essa gratidão é implantada pelos patrões para mascarar a exploração, eles trazem o relato de 

uma “doméstica de criação”, o qual merece ser transcrito: 

[...] Maria Teotônia Ramos da Silva, aposentada após 60 de trabalho doméstico, relata 

sua experiência de começar a trabalhar aos 11 anos na casa de uma família abastada 

de São Luís (MA). Ela não tem dúvida em dizer que foi “uma coisa muita boa”. “Eu 

sempre quis ter minhas coisas, um sapato, um vestidinho”, responde justificando o 

precoce início na vida profissional. Dona Teotônia garante que aprendeu muita coisa 

naquele lar em que trabalhou, e que sua vida seria muito mais difícil se não tivesse 

deixado a realidade “humilde da roça” no interior do município de Santa Rita (MA). 

Embora não recebesse salário, conta que era bem tratada e que o trabalho na casa era 

leve, pois apenas ajudava no corte e costura de roupas para os filhos da patroa rica, 

dona de fábrica. Mesmo com todos os elogios aos patrões, ela revela que nunca teve 

acesso à educação formal, como ocorreu com os filhos dos seus empregadores. Não 

permitiram que ela fosse para a escola com a promessa de que iriam contratar um 

professor para lhe ensinar em casa, o que nunca ocorreu. Isso, no entanto, não impediu 

que Teotônia aprendesse a ler, embora não saiba escrever muito bem. “Quem me 

ensinou foi Deus, porque eu leio a Bíblia”. (VILLATORE; PERON, 2016, p. 10) 

Ainda quanto a essa dívida moral, Danila Cal (2016, p. 38-39) constatou, em sua 

pesquisa, que, buscar caminhos próprios – casamento, faculdade, emprego, etc. –, é visto como 

se fosse uma afronta à generosidade das famílias que as criaram, às quais estas sempre se 

encontram como devedoras: 

“pegar uma criança para criar” implica não apenas a responsabilidade com ela, mas 

essencialmente a responsabilidade da “cria” para com a família que a recebeu. Várias 

“filhas de criação” permanecem a vida inteira em torno das famílias que as criaram 

num “como se” quase permanente. “Como se” fossem parte da família, “como se” 

pudessem tirar férias, “como se” pudessem namorar os mesmos tipos de garotos que 

as filhas da patroa, “como se” tivessem as mesmas condições de vida e consumo que 

as famílias às quais servem. (CAL, 2016, p. 38-39) 
Nesse sentido, as pesquisas sobre a problemática das “domésticas de criação” apontam 

a existência de um aprisionamento moral: 

Ser “filha de criação” implica um dever moral perante àquela família, cuja 

generosidade de “pegar para criar” filhos dos outros é sempre ressaltada. Além disso, 

qualquer comportamento da “cria” considerado inadequado por parte dessa família é 

enquadrado como uma forma de ingratidão. (FONSECA, 1995; LAMARÃO, 2008; 

MOTTA-MAUÉS, 2008 apud CAL, 2016, p. 37) 

A esse respeito, Motta-Maués (2008 apud CAL, 2016, p.36) diz que há a expectativa, 

por parte dos empregadores, de que a condição de servidão das “domésticas de criação” se 
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perpetue. Na pesquisa de mestrado realizada por Cal (2007 apud CAL 2016, p. 36-37), em que 

foram entrevistadas patroas a respeito do trabalho infantil doméstico, foi visto que, por vezes, 

elas desejam que essas meninas não obtenham sucesso na vida para não modificarem sua 

condição na casa da patroa. Veja-se trecho do grupo focal realizado na casa de uma das 

entrevistas no bairro Umarizal, de Belém, em 7 de agosto de 2006: 

Virgínia: Eu posso falar uma coisa que eu acho que passa com a gente, quando você 

pega uma boa menina [...] você torce pra que ela não entre numa universidade, às 

vezes, hoje em dia. 

Eva: Por quê? 

Virgínia: Porque a maioria, você vai perder isso. 

Eva: Ah, sim, mas aí tá errado, né. 

Dina: Claro que tá errado, você tem que ajudar ela a crescer na vida. 

Virgínia: Tá errado, mas como há exceções, quando você quer... 

Eva: Aproveitar porque ela é uma boa empregada... 

[...] 

Virgínia: Aí quando vai chega na faculdade [...] a gente é boazinha trata como pessoa 

da família, mas a gente inconscientemente com medo de perder... [...] a gente tolhe às 

vezes um passo maior daquela pessoa de ser mais alguma coisa. 

Dina: Por egoísmo nosso. 

(As outras participantes concordam). 

Eva: Até inconscientemente. 

Dina: Mas a gente começa a travar. 

Virgínia: Não é nem prejudicar você pára, estanca, você... [...] 

(CAL, 2007, p. 129-130 apud CAL, 2016,  p. 37-38) 

Como aponta a autora, as patroas admitem a intensão de manter as “domésticas de 

criação” na sua condição de vulnerabilidade socioeconômica, para não perder “boas 

empregadas”. Assim, atuam de modo a impedir que elas possam gozar de realizações pessoal 

e profissional, restringindo as possibilidades de sair dessa condição. (CAL, 2016, p. 38) 

Isso explica o fato de que o impedimento dos estudos é uma das negações de direitos 

mais presentes nos relatos das “domésticas de criação”, a despeito de a própria entrega dessas 

meninas ser realizada sob a promessa de elas poderem estudar. Teria sido essa a motivação que 

justifica o fato de Anastácia, aos 51 anos, sequer saber assinar o nome e contar dinheiro, apesar 

de uma das reclamadas ser professora? Ou ela teria recusado tentativas de ser educada? 

Dessa forma, a vulnerabilidade socioeconômica dessas meninas e de suas famílias de 

origem as aprisiona na condição de “doméstica de criação”: o árduo trabalho diário – sem 

descanso, sem salário ou com ínfimo pagamento – e a moradia com os exploradores retira-lhes 

a perspectiva de mudar a sua condição de vida, seja através do estudo, seja pela busca de outro 

trabalho, pois elas não têm uma rede de apoio. Em contextos como esse, a pobreza se perpetua. 

Por outro lado, a “generosidade” acaba por mascarar a relação de exploração existente 

para aqueles que olham a situação “de fora”. Assim, a vulnerabilidade socioeconômica das 

“domésticas de criação” e de suas famílias de origem mostra-se como um contraponto 

autorizativo e, até mesmo, legitimador, fazendo com que essa prática seja vista na sociedade 
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sob o prisma da solidariedade, e não da exploração. Como alude a Desembargadora Maria Zuíla 

Lima Dutra (2015), faz parte do senso comum a noção de que o acolhimento das “domésticas 

de criação” é um ato de solidariedade prestado a uma família necessitada. 

A solidariedade, caridade e religiosidade da família das reclamadas foi mencionada no 

processo, objeto de estudo do presente trabalho, como tese defensiva principal, tanto que sequer 

é afirmado que ela era da família. Assumiu-se que reclamante foi criada pelas reclamadas, mas 

o rótulo dado a relação foi de “caridade”, sendo destacado que, além da reclamante, a família 

também criou o sobrinho e os quatro filhos dela, além de outra mulher mais velha que ela. A 

ingratidão da reclamante é realçada na contestação e é agravada pelo fato de as reclamadas 

serem, atualmente, pessoas idosas e doentes, sendo suscitado que a reclamante estaria tentando 

se aproveitar da vulnerabilidade delas, ao ingressar com a reclamação trabalhista. 

Contudo, Anastácia, apesar do tratamento que recebeu desde criança, mostrou-se grata 

pela criação que os seus filhos receberam na fazenda todas as vezes que foi questionada. 

Inclusive, mostrou sua preocupação pelo fato de as irmãs, já idosas, não poderem dormir 

sozinhas, de modo que ela, mesmo depois de passar a residir em sua casa na cidade, por vezes 

dormia na casa das irmãs, depois de passar o dia trabalhando. Possivelmente, caso continuasse 

sendo paga a parca remuneração a Anastácia, ela sequer teria ingressado com a reclamação 

trabalhista, pois, quando questionada o porquê de haver reclamado na Justiça, ela disse que não 

foi por causa das reclamadas, “foi ‘mode’ a ousadia do advogado que tomou conta do terreno”, 

pois ele havia cortado a remuneração. 

Assim, constata-se que a legitimação social dessa prática – decorrente da significação 

humanitária que lhes é atribuída – sugere que não é somente o afeto, mas, principalmente, o 

binômio “solidariedade-gratidão” que serve como justificativa, ainda que não declarada, para o 

não reconhecimento de vínculo trabalhista. A afetividade, por sua vez, é utilizada em muitos 

casos apenas como fator jurídico impeditivo, tendo em vista que as atividades domésticas 

realizadas pelos membros da família não são reconhecidas como trabalho no Brasil. 

 

5.3 TRABALHO DOMÉSTICO AVESSO ÀS LEIS: CONVIVÊNCIA, PESSOALIDADE 

E PATERNALISMO  

 

Considerando que, em ambos os casos – “filhas” e “domésticas” –, a criação é de uma 

pessoa estranha ao núcleo familiar, com provimento dos meios necessários a sua subsistência, 

numa relação de dependência, tem-se que, para diferenciar essas duas práticas sociais, mostra-

se pertinente fazer uma análise das relações interpessoais estabelecidas entre empregadores e 
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empregados, no âmbito do trabalho doméstico, a fim demonstrar que a proximidade 

estabelecida entre as partes não é motivo bastante para se negar a existência de uma relação de 

trabalho explorado e, portanto, ser reconhecido o vínculo de emprego. 

O que diferencia o serviço doméstico dos demais tipos de serviço não é a natureza em si 

das atividades realizadas, mas sim o local em que são realizadas: o ambiente doméstico, o 

privado, o privativo, o particular, a casa, o lar, o domicílio, a vida íntima, etc. Não se nega que 

as atividades manuais, de “limpeza do mundo”, compartilham o “lugar comum” da precariedade 

e da invisibilidade, como aponta Françoise Vergès (2020, p. 23). Contudo, o serviço doméstico 

realizado “nas casas de família”, para além desse “lugar comum”, tem a peculiaridade de ser 

realizado em convívio com o empregador, no “território da domesticidade”, como define Olivia 

Maria Gomes da Cunha (2007); e isso traz outras implicações. 

Desde as primeiras tentativas de regulação do trabalho doméstico no Brasil, a definição 

desse serviço esteve atrelada ao local de realização das atividades. A exemplo disso, no Rio de 

Janeiro, no final do século XIX, a proposta de regulamentação apresentada estabeleceu que o 

serviço doméstico era aquele: “prestado por um indivíduo a outro que com ele convive, 

mediante retribuição”. (SOUZA, 2010, p. 101) 

A peculiaridade da convivência faz com que as relações de trabalho doméstico, de modo 

geral, sejam marcadas por “uma grande proximidade e uma relativa intimidade” (SOUZA, 

2010, p. 101). Nesse sentido, Souza (2010) aponta que foi a partir da “noção de convivência” 

que os estudiosos do assunto deram atenção particular para o complexo jogo de relações tecidas 

entre as criadas e a família dos patrões, ressaltando as aproximações, as solidariedades, as 

tensões e os conflitos que permeavam essa relação, sendo constatado que 

as relações que caracterizavam o serviço doméstico envolviam não só a exploração 

do trabalho e das diversas formas de subordinação, mas também laços sentimentais, 

marcados, entre outros, pelos vínculos de pertencimento, de afetividade, de 

cumplicidade e de amizade tecidos no convívio cotidiano e que eram geradores de 

benefícios e identidades específicos para os indivíduos envolvidos nas relações de 

trabalho doméstico. (SOUZA, 2010, p. 102) 
Conforme exposto por Flávia Souza, é inegável que a relação de trabalho doméstico 

pode acarretar na criação de laços efetivos37: vínculos de pertencimento, de afetividade, de 

cumplicidade e de amizade. A proximidade estabelecida no cotidiano entre o empregado e o 

empregador – aqui compreendido como todos os membros da família –, numa relação 

interpessoal direta, continua e duradoura, é determinante para isso; principalmente nos casos 

em que envolve atividades de cuidado de crianças. 

 
37  Um filme que retrata esse tipo de afetividade é “Que horas ela volta”, direção de Anna Muylaert, 
2015. 
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Nesse sentido, é importante destacar que estudiosos sobre o trabalho doméstico têm 

considerado que a realização das atividades domésticas, por si só, já envolve a afetividade, 

denominando-o como “uma espécie de trabalho afetivo”. Em resenha sobre a obra Migration, 

work domestic and affect..., de Gutiérrez-Rodríguez (2010), Bernardino-Costa escreve: 

é uma espécie de trabalho afetivo, estando envolvido com a produção de bem-estar, 

com o prazer de viver, conforto e amabilidade. A trabalhadora doméstica ao adentrar 

no lar de uma outra pessoa desempenha atividades que não ficam limitadas, por 

exemplo, ao ato de limpar o banheiro, varrer a casa ou arrumar a cama. Durante a 

execução dessas tarefas, provê de empatia os encontros com os empregadores, ao 

mesmo tempo em que reprime suas sensações e desgostos pela execução de um 

trabalho não valorizado. Mesmo que a presença da trabalhadora doméstica seja 

negada por exemplo, falando de alguns assuntos como se ela não estivesse por perto, 

ela compartilha os momentos mais íntimos dos membros da família, uma intimidade 

que não escolheu, mas tem que encarar. Cuidado com os outros, atenção e 

comunicação são atributos e habilidades fundamentais para a execução do trabalho 

doméstico. Em outras palavras, o trabalho doméstico é intrinsecamente ligado ao 

afeto. (BERNADINO-COSTA, 2012, p. 450) 
Essa proximidade, contudo, sempre serviu – e ainda serve – como justificativa para 

negação de direitos a essa categoria de trabalhadores. Nesse sentido, Sandra Graham, em seu 

estudo sobre a natureza das relações estabelecidas entre “empregadas” e “patrões” no cotidiano 

da cidade do Rio de Janeiro e as mudanças que teriam ocorrido com o fim da escravidão, 

destacou o fato de que as relações estabelecidas no âmbito do serviço doméstico eram marcadas 

por um “caráter profundamente privado e pessoal”, a partir do qual certos tipos específicos de 

relações “eram forjados” entre patrões e empregadas. Nessa relação, havia uma série de 

permutas simbólicas, dentre as quais se destacava a “troca do trabalho e da obediência das 

criadas pelo abrigo e a proteção dos patrões”, como um sistema de troca de favores e privilégios. 

(GRAHAM, 1992, p.15 apud SOUZA, 2010, p. 102-103) 

Considerando que, no sistema patriarcal, a “unidade social” incluía não só os membros 

de uma família, mas também os seus empregados, as relações que se estabeleciam entre criados 

e os seus amos acabavam sendo também orientadas por práticas e valores que envolviam 

subordinação e dependência. Assim, as práticas e a mentalidade, de cunho “paternalista”, 

mostram-se intrinsecamente presentes nas relações estabelecidas entre patrões(a) e 

empregados(as) domésticos(as) (GRAHAM, 1992 apud SOUZA, 2010, p. 112) 

Nesse sentido, Souza (2010, p. 112) explica essa complexa teia de relações sociais 

gerada pelo paternalismo 

Seguramente, os trabalhadores ao prestarem serviços domésticos, fossem eles 

escravizados ou livres, viam-se envolvidos na complexa teia de relações sociais 

gerada pelo controle privativo dos trabalhadores e que incluía, nos seus mecanismos 

de subordinação e geração de dependentes, a autoridade, a exploração, o favor, a 

proteção, a obediência e a fidelidade, os quais deveriam ser constantemente 

negociados com os patrões/senhores. (SOUZA, 2010, p. 112) 
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O paternalismo se manifestava até mesmo na forma de retribuição pelo serviço 

doméstico. Conforme aponta Souza (2010, p. 117), a retribuição “não monetária” reforçava a 

relação de dependência, como se fosse uma “troca de favores”, e não uma relação de trabalho: 

esse costume de “retribuir” os criados com usos e direitos não monetários favorecia o 

controle social paternalista e escravista que ainda orientava as relações sociais no 

mundo do trabalho. Isso porque esses mecanismos de retribuição, muito 

provavelmente, ao invés de remunerar o trabalhador por serviços prestados ou por 

produtos produzidos, reforçavam relações sociais, relações entre pessoas que 

trocavam favores e não serviços e produtos por pagamentos monetários.   
A obra de Sandra Graham serviu de base para diversos outros estudos sobre a relação de 

trabalho doméstico. Olívia Maria Gomes da Cunha (2007), fazendo uma leitura de Graham, diz 

que o cotidiano do trabalho doméstico ocorre em um “território distinto”, “da domesticidade”, 

eis que abriga relações pessoais, de parentesco e de trabalho e, por tal razão, sempre houve 

resistência às leis. Nas palavras de Cunha, a pessoalidade que atravessa o trabalho doméstico o 

deixa distante das leis e acaba contaminando a própria “noção de trabalho”: 

A pessoalidade que marca as relações de proteção e submissão, seja no trato entre 

parentes, afins ou criados, é descrita como um domínio avesso às leis. Em vez de 

sujeitas a regras previamente instituídas, são as relações consagradas pelo costume, 

dever, afeto, honra, reconhecimento e consideração que regulam as relações sociais 

dentro dos lares. A singularidade da combinação entre as representações construídas 

em torno de um espaço social – a casa – e as relações sociais nela vivenciadas de 

maneira singular configuraria do território da domesticidade, em oposição aos 

domínios concebidos como públicos – reino do contrato, das leis e do poder sinalizado 

pelas marcas de masculinidade. Esses elementos, avessos à norma e à disciplina que 

grassavam o universo de moralidades públicas, contaminam a própria noção de 

trabalho realizado “em casa”. (CUNHA, 2007, p. 379) 
Embora Cunha tenha se referido às relações de trabalho doméstico no contexto do pós-

abolição – como uma leitura da obra de Graham –, é certo que a noção de “território da 

domesticidade”, em contraposição ao domínio das leis, ainda se aplica às relações de trabalho 

doméstico hodiernamente, uma vez que a proximidade estabelecida entre as partes – em 

decorrência do local da prestação do serviço – continua sendo utilizada para negar direitos 

aos(às) empregados(as) domésticos(as). 

Os costumes naturalizados, os deveres “implícitos”, as supostas ou reais afetividades, as 

questões “de honra”, o reconhecimento expresso em “brindes ou doações”, a consideração 

“como se fosse da família”, ainda permanecem entranhadas nas relações de trabalho doméstico, 

substituindo as normas jurídicas e tornando uma relação de trabalho, por vezes, “avessa às leis.” 

Nesse sentido, como apontam Barbosa, Büttow e Iasiniewicz (2019, p. 348): 

No que concerne às relações entre patrões e empregadas domésticas, disto depreende-

se que, se por um lado, manifesta-se um tipo de dádiva patronal que usa presentes e 

favores como recurso simbólico de assistência às trabalhadoras. O que acaba 

reforçando uma hierarquização relacional que procura impor uma exigência tácita por 

lealdade e subserviência. Por outro lado, uma das estratégias utilizadas pelas 

empregadas domésticas passa a ser preservar uma boa relação com seus patrões, a fim 
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de manterem não apenas os seus empregos, mas, de algum modo, seguir contando 

com eventuais ajudas em situações específicas ou de maior necessidade. 

Assim, entende-se que a própria demora no reconhecimento dos direitos à categoria 

dos(as) domésticos(as), já evidenciada em capítulo específico38, deveu-se ao fato de que a 

regulamentação de tal atividade invade o “território de relações domésticas e privativas”, como 

exposto por Cunha (2007, p. 388). O caráter doméstico da relação existente entre os(as) 

empregadores(as) e empregados(as) acarretava na resistência às formalizações das leis e, ainda 

mais, na eficácia. 

Nesse mesmo sentido, apontam Barbosa, Büttow e Iasiniewicz (2019, p. 342): 

desde o início da formação do mercado de trabalho livre no Brasil, o debate sobre a 

regulação dessa modalidade de trabalho foi turvado pelo fato das relações de 

proximidade entre patrões e empregadas apresentarem-se como um obstáculo ao 

reconhecimento jurídico de todo um conjunto de direitos. (BARBOSA; BÜTTOW; 

IASINIEWICZ; 2019, p. 342) 

Da mesma forma, esse caráter “paternal” e “pessoal” das relações domésticas explica a 

própria dificuldade de reconhecimento – ou a formalização – do trabalho doméstico em muitos 

casos, como ocorre com as “domésticas de criação”. Mesmo quando o pertencimento à família 

sequer é alegado, por vezes, essas trabalhadoras ficam à margem da lei, sem ter o seu trabalho 

reconhecido como tal, por estarem imersas em uma relação doméstica de cunho paternalista e 

pessoal, de mera “troca de favores”, “ajuda mútua” ou mesmo “caridade”, que foi o que ocorreu 

com Anastácia, personagem do caso estudado no presente trabalho. 

Como exposto por Cunha (2007), o fato de o trabalho doméstico ser realizado no 

“território da domesticidade”, avesso à norma e à disciplina, acaba contaminando a própria 

noção de trabalho e tornando complexa a diferenciação do que seriam atividades domésticas 

prestadas como “dever” de solidariedade mútua – presente na relação afetiva-familiar – da 

exigência de atividades domésticas em caráter explorado – regulado pelas leis. Contudo, deve-

se salientar que a relação de trabalho doméstico, em razão da proximidade decorrente do local 

da prestação, sempre foi regrada pela prática e mentalidade de cunho paternalista, ou seja, pela 

“pessoalidade no trato cotidiano”, sendo envolvida por uma complexa teia de relações, que 

inclui desde as questões afetivas, até a interdependência (troca de favores). 

Assim, não obstante a existência uma relação pessoal e duradoura entre a trabalhadora 

e a família, a relação de trabalho explorado, uma vez demonstrada, não pode ser relegada, pois 

a proximidade – ser “quase da família” – é intrínseca a ela. Assim, o fato de a relação ser 

 
38  Nesse sentido, remete-se ao capítulo sobre trabalho doméstico, no qual foi evidenciado que as primeiras 

leis de regulação do trabalho doméstico giravam mais em torno da necessidade de “proteger as famílias” das 

“classes perigosas” – com estabelecimento de meios de controle desses trabalhadores – do que como uma 

preocupação de melhorar as condições de trabalho desses. 
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permeada por pelos vínculos de afetividade, de cumplicidade e de amizade, tecidos em razão 

do convívio cotidiano, não pode servir como óbice ao reconhecimento do vínculo de emprego. 

 

5.4 POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

Para que seja reconhecida a existência de vínculo de trabalho doméstico e, assim, atrair 

a aplicação dos regramentos específicos previstos na LC nº 150/2015, é necessário verificar a 

existência dos requisitos elencados na legislação. Em capítulo específico foram explicitados os 

elementos definidores da condição de empregado(a) e empregador(a) doméstico(a), bem como 

das características desse contrato de trabalho. Nesse tópico, faz-se a abordagem acerca da prova 

do vínculo empregatício no caso das “domésticas de criação”, numa situação litigiosa. 

 

5.4.1 Aspectos processuais sobre o vínculo de trabalho doméstico  

Numa situação litigiosa, em que não houve a assinatura da CTPS e o(a) trabalhador(a) 

ingressa com reclamação trabalhista, requerendo o reconhecimento de vínculo de trabalho, as 

regras de distribuição do ônus da prova possuem fundamental relevância, tendo em vista que, 

conforme coloca Schiavi (2014), é por meio da prova que as alegações são demonstradas para 

formação do convencimento do órgão julgador, de modo que o sucesso da demanda depende 

da qualidade da prova que se produz. 

Schiavi (2014) diz que o ônus da prova consiste num dever processual que incumbe às 

partes: incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito; e ao réu dos fatos 

modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. Uma vez não realizada a prova pela 

parte a quem incumbia, gera-se uma situação desfavorável à parte que detinha o ônus e 

favorável à parte contrária. 

A CLT disciplina a regra de distribuição do ônus da prova no art. 818 (BRASIL, 1943). 

A sua redação originária consagrava uma regra estática, ao prever que a prova das alegações 

incumbia à parte que as fizesse. Tal disposição era muito criticada pela doutrina e pelos 

aplicadores do direito, a exemplo de Schiavi (2014), que defendia: 

o referido art. 818 da CLT, não é completo, e por si só é de difícil interpretação e 

também aplicabilidade prática, pois como cada parte tem que comprovar o que alegou, 

ambas as partes têm o encargo probatório de todos os fatos que declinaram, tanto na 

inicial, como na contestação. Além disso, o art. 818 consolidado não resolve situações 

de inexistência de prova no processo, ou de conflito entre as provas produzidas pelas 

partes. O juiz da atualidade, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 

5º, XXXV, da CF), não pode se furtar a julgar, alegando falta de prova nos autos, ou 

impossibilidade de saber qual foi a melhor prova. Por isso, a aplicação da regra de 

ônus da prova como fundamento de decisão é uma necessidade do processo 

contemporâneo. (SCHIAVI, 2014, p. 65) 
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Diante da insuficiência da regra estática de distribuição do ônus da prova, vinha sendo 

defendida a aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova, que consiste na possibilidade de o 

Juiz atribuir, o encargo probatório, à parte que tem melhores condições de produzir a prova, 

considerando a necessidade de se dar efetividade ao acesso à ordem jurídica justa e não 

inviabilizar a tutela jurídica. (SCHIAVI, 2014) 

Atendendo a essa tendência, a reforma trabalhista, realizada pela Lei n° 13.467/2017 

(BRASIL, 2017b), possibilitou uma dinamicidade na distribuição do encargo probatório, 

reproduzindo o que já havia sido consagrado no art. 373 do Código de Processo Civil de 2015 

(BRASIL, 2015b). Assim, o art. 818 da CLT39 passou então a prever expressamente a 

possibilidade de inversão do ônus. 

Nesse contexto, o Tribunal Superior do Trabalho, quanto ao reconhecimento de vínculo 

de emprego sem a assinatura da CTPS, tem decidido que o ônus da prova deve ser analisado a 

partir da admissão, ou não, da prestação de serviço. Assim, se o empregador afirma que houve 

a prestação de serviço, porém não na modalidade de emprego, incumbe a ele a prova dos fatos 

que alega, por serem extintivos do direito trabalhador. Porém, se é negada a prestação de 

serviço, o ônus da prova passa a ser do trabalhador. Tal regra também se aplica às relações de 

trabalho doméstico, sendo comum, por exemplo, que o empregador admita a prestação de 

serviços, mas alegue que ocorria em apenas dois dias por semana, na condição de diarista, o 

que excluiria a aplicação da LC nº150/2015 (BRASIL, 2015a); nesses casos, o ônus da prova 

incumbiria ao empregador.40 

 
39 Art. 818. O ônus da prova incumbe: 
I - ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

II - ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante.                  

(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, 

caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 

§ 2o A decisão referida no § 1o deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento 

da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. 

§ 3o A decisão referida no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela 

parte seja impossível ou excessivamente difícil. (BRASIL, 1943) 
40 EMPREGADA DOMÉSTICA X DIARISTA. LEI COMPLEMENTAR 150/2015. VÍNCULO DE EMPREGO. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMITIDA. ÔNUS DA PROVA. De acordo com o artigo 1º da Lei 

Complementar 150/2015, é empregado doméstico “aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, 

onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 

dias por semana”. Negado o vínculo de emprego doméstico, mas admitida a prestação de serviços, por parte da 

obreira, em dois dias na semana na condição de diarista, incumbia à reclamada o ônus de provar suas alegações, a 

teor do disposto no art. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC/2015, por traduzir, a versão articulada, fato impeditivo 

ao direito vindicado pela autora, ônus do qual não se desvencilhou. Sentença mantida. Recurso ordinário conhecido 

e não provido. (TRT7. RO 0000711-82.2019.5.07.0013. Órgão Julgador: 1ª Turma. Publicação: 03/12/2020. 

Julgamento: 03/12/2020. Relator: Durval César de Vasconcelos Maia). (BRASIL, 2020) 
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O estabelecimento de critérios como esse é de fundamental importância para a categoria 

das(os) empregadas(os) domésticas(os), tendo em vista a dificuldade de produção probatória e 

a caracterização de vínculo de emprego, a partir da quantidade de dias trabalhados por semana. 

Nesse sentido, Schiavi (2014), que além de professor, é juiz titular de Vara Trabalhista, pontua 

que, dificilmente, os(as) empregados(as) e empregadores(as) domésticos(as) conseguem 

produzir provas contundentes em juízo, pois os documentos são elaborados sem formalidades 

e a produção de prova testemunhal é difícil em razão do ambiente em que o trabalho é realizado. 

5.4.2 A distribuição do ônus da prova no caso das “domésticas de criação” 

Se a distribuição da prova no caso do emprego doméstico é mais difícil do que nas 

demais relações de trabalho, o embate se complexifica nos casos envolvendo “domésticas de 

criação”, quando, a despeito da realização das atividades domésticas, o vínculo afetivo-familiar 

é alegado como matéria de defesa; ou, ainda, quando é negada a prestação de serviço, sob a 

alegação de que a relação se constitui apenas como um acolhimento solidário e ou uma “troca 

de favores”, de ajuda mútua. 

A controvérsia quanto à existência, ou não, do vínculo afetivo-familiar recai sobre o 

julgador trabalhista e ganha, no processo, especial relevância, tendo em vista que, se por um 

lado a existência do vínculo familiar não é, por si só, óbice para a caracterização do vínculo 

empregatício; por outro, a sua inexistência induz a caracterização de uma relação de trabalho – 

que pode ser de natureza empregatícia –, nos casos em que é admitida a prestação de serviços 

domésticos; porém como dever de colaboração familiar ou uma relação de “troca de favores”. 

A prova quanto à relação afetiva-familiar mostra-se complexa, pois, em tese, teria que 

demonstrar que foi (ou não) construído entre as partes vínculo de tal natureza. Além disso, 

mesmo quando comprovado o vínculo, é possível que os serviços domésticos prestados, no 

âmbito de uma relação familiar, extrapolem o dever de cooperação familiar e constituam 

trabalho explorado, numa típica relação de emprego, pois o fato de ser considerado como ente 

da família, ou “quase da família”, não afasta, por si só, a existência de uma relação empregatícia. 

Diante disso, defende-se que, numa situação litigiosa, o ônus da prova quanto à natureza 

dos serviços domésticos prestados, num contexto envolvendo “filha de criação” ou “domésticas 

de criação”, seja atribuído à parte reclamada, pois, além de constituir um fato impeditivo do 

direito autoral, não é passível de comprovação a inexistência de uma relação fático-jurídica – a 

afetividade familiar. No caso das “domésticas de criação”, a parte reclamada pode se utilizar, 

por exemplo, de testemunhas que presenciaram o tratamento como verdadeiras filhas, 

apresentação como membro da família, presença em reuniões familiares, além da comprovação 

de que a reclamante teve a possibilidade de estudar, realizar outras atividades laborais, viajar 
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para visitar seus familiares, frequentar os mesmos locais que os demais membros da família e 

usufruir de direitos como pensão alimentícia e herança, etc. 

Nesse sentido, mesmo nos casos em que é negada a prestação de serviços domésticos – 

como foi o caso de Anastácia – é possível que o juiz, ao identificar que a controvérsia gira em 

torno da problemática das “domésticas de criação”, atribua o ônus da prova à parte reclamada, 

tendo em vista o disposto no §1° do art. 818 do CLT (BRASIL, 1943), que prevê a possibilidade 

de inversão do ônus da prova diante de peculiaridades da causa, quando houver impossibilidade 

ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou ainda, quando houver maior facilidade de 

obtenção da prova do fato contrário.  

Isto porque, como visto, a visão humanitária que é atrelada a prática das “filhas de 

criação” também contribui para dificultar o reconhecimento do vínculo das “domésticas de 

criação”, pois a suposta oportunidade de ter uma vida melhor mascara a relação de exploração 

do trabalho. Dessa forma, quando é evidente que a relação não é de natureza familiar, a defesa 

pode recorrer a argumentos relacionados à caridade para evitar a formação do vínculo 

empregatício, no sentido de que a pessoa apenas foi “acolhida”, como ocorreu no caso estudado. 

Aqui, é importante destacar também que a forma como os casos são levados ao 

judiciário – e conduzidos – possui especial relevância, pois, para que o julgador se dê conta de 

que o caso envolve essa problemática, os elementos caracterizadores, evidenciados em capítulo 

anterior, precisam ser devidamente explicitados nas peças processuais pelos advogados. Em 

casos como esse, é de grande valia também a atuação do Ministério Público do Trabalho, 

considerando a possibilidade de se tratar de relação de trabalho escravo e, inclusive, 

infantojuvenil, o qual pode contribuir para uma análise mais atenta relativa a tais problemáticas. 

Além disso, o julgador pode se utilizar do seu poder de direção do processo, previsto no 

art. 765 da CLT41, a fim de determinar outras diligências cabíveis para esclarecer os fatos, não 

ficando adstrito às provas produzidas pelas partes, que, por diversas circunstâncias, inclusive 

de natureza legal – como a limitação da quantidade de testemunha – podem ter sido muito 

limitadas. Pode o juiz, por exemplo, realizar perguntas que abordem mais aspectos da vida da 

reclamante, quando do interrogatório das partes e das testemunhas, bem como inquirir 

testemunhas referidas, realizar diligência in locu, determinar um estudo social das condições de 

vida das famílias envolvidas, dentre tantas outras possibilidades. 

Assim, faz-se necessário uma atitude mais proativa dos julgadores no caso das 

 
41 Art. 765 Os juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo 

andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. 

(BRASIL, 1943) 
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“domésticas de criação”, tendo em vista que, além das limitações probatórias que envolvem 

emprego doméstico, os casos se referem a décadas de trabalho, senão toda uma vida, de uma 

pessoa em extrema condição de vulnerabilidade socioeconômica, o que dificulta ainda mais a 

produção probatória. 

Assim, faz-se necessária, também, uma sensibilização da sociedade como um todo, 

incluindo os atores jurídicos e, principalmente, os(as) julgadores(as), quanto ao fato de que essa 

oferta de uma vida melhor, muitas vezes, não passa de uma promessa e a realidade é a 

superexploração do trabalho dessas pessoas, desde a infância. Ademais, deve-se salientar que 

caridade não constitui fato impeditivo do reconhecimento do vínculo empregatício, tanto é que, 

no caso em estudo, a defesa das reclamadas negou veementemente a prática de quaisquer 

serviços domésticos pela reclamante, pois ciente de que, ao admitir a prestação, assumiria o 

risco de não conseguir obstar o vínculo. 

5.4.3 Jurisprudência a respeito da problemática 

O reconhecimento do vínculo empregatício das “domésticas de criação” tem sido 

bastante dificultado pelo Judiciário, tanto pela alegada relação afetiva-familiar, quanto pela 

própria legitimação social da prática e, até mesmo, por se considerar que a relação existente 

entre as partes é uma mera “troca de favores”, numa relação de cunho pessoal e paternalista. 

No caso de Anastácia, aqui estudado, prevaleceram os dois últimos argumentos, pois, conforme 

consta na sentença, ela tinha a casa das reclamadas como um “abrigo”. 

Contudo, já há alguns precedentes favoráveis ao reconhecimento da relação de emprego, 

por vezes proferidos por magistrados(as) se mostram sensibilizados(as) pela problemática 

envolvida; ou mesmo por uma análise mais objetiva dos elementos definidores da relação de 

emprego, quando os(as) julgadores(as) não cedem aos argumentos que legitimam socialmente 

essa prática. 

Nesse sentido, não querendo fazer uma análise jurisprudencial – o que necessitaria de 

uma pesquisa mais abrangente –, transcrevem-se, apenas a título representativo, as ementas de 

alguns julgados envolvendo a problemática das “domésticas de criação”. Deve-se pontuar, 

contudo, que o que se pretende apresentar são apenas meramente as teses que embasaram os 

julgamentos, tendo em vista que caso judicializado tem nuances próprias e, além disso, a 

produção probatória determina seu desfecho. 

O primeiro trata-se de um julgado do ano de 1995, do TRT3ª Região, no qual o Órgão 

Julgador demonstra ter conhecimento da possibilidade de exploração do trabalho nessas 

condições e, inclusive, diferencia da hipótese de criação como filhas: 
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FILHOS DE CRIAÇÃO - RELAÇÃO DE EMPREGO. Prática por demais conhecida 

no interior do país é a do mascaramento das relações domésticas empregatícias, com 

o rótulo de “filhos de criação”. Não se nega o mérito nem o espírito humanitário 

daqueles que levam para dentro das suas casas menores fadados a morrer na miséria 

e no abandono, mas não se pode também fechar os olhos diante da evidência de que 

aquele menor acolhido, muitas das vezes, vem a constituir uma mão-de-obra (sic) 

subordinada, barata, quiçá gratuita, cujo pagamento é roupa, cama, comida e título de 

ser tratado como da família, sem ter, entretanto, qualquer amparo legal. (TRT-3; RO 

11285/95; Data de Publicação: 02/12/1995, DJMG; Órgão Julgador: Quarta Turma; 

Relator: Ubiracy Martins Soares; Revisor: Julio Bernardo do Carmo) (BRASIL, 1995) 
Um julgado mais recente foi proferido pelo TRT20ª Região, no qual a questão da 

afetividade foi suscitada como matéria de defesa, mas foi afastada pela presença dos requisitos 

da relação de emprego: 

VINCULO DE EMPREGO. COMPROVAÇÃO. Se a prova dos autos dá conta de que 

a reclamante trabalhou como empregada doméstica em favor das rés por mais de 45 

anos, não sendo o caso de mera relação afetiva como defendem as reclamadas, deve 

ser mantida a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. (TRT-

20 00012703420185200006, Relator: FÁBIO TÚLIO CORREIA RIBEIRO, Data de 

Publicação: 21/05/2020) (BRASIL, 2020) 

 Destaca-se ainda a ementa de um julgado do TRT3ª Região, no qual, apesar de não ser 

reconhecido o vínculo de emprego doméstico, restou consignado que o vínculo de parentesco 

não impede o reconhecimento da relação empregatícia doméstica: 

RELAÇÃO DE EMPREGO. VÍNCULO FAMILIAR. É sabido que o parentesco entre 

as partes, especialmente quando por afinidade, não afasta a existência de um vínculo 

de emprego, sequer de natureza doméstica, desde que se vislumbrem no caso concreto 

os pressupostos fáticos do conceito de empregado. Inviável, contudo, o 

reconhecimento da relação de emprego quando o conjunto probatório evidencia que a 

relação estabelecida entre as partes era familiar e afetiva, tendo a reclamada acolhido 

a autora em sua residência, tratando-a como irmã, pois ambas frequentavam, juntas, 

eventos sociais. (TRT-3 RO 0010656-51.2016.5.03.0097; Disponibilização: 

23/09/2019, DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 1258; Órgão Julgador: Sétima Turma; 

Relator: Cristiana M. Valadares Fenelon) (BRASIL, 2019a) 

Por fim, um julgado que merece destaque é ocorreu no ano de 2005, do TRT8ª Região. 

A ementa traz diversos elementos que foram apresentados nesse capítulo, incluindo a relação 

“quase parental” e o compartilhamento das atividades domésticas. 

RELAÇÃO DE EMPREGO. EMPREGADA DOMÉSTICA. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. Os fatos apurados nos autos revelam que a relação mantida 

entre as partes e os reclamados não era de emprego, ou seja, a autora não ere 

empregada doméstica dos reclamados, mas sim alguém com quem esses mantinham 

certo grau de parentesco e que passou a morar na residência dos mesmos vinda do 

interior, em busca de emprego e estudo. O fato de ficar incumbida de alguns afazeres 

domésticos é plenamente natural e compreensível, até porque nos dias de hoje o 

núcleo familiar mantém-se com a cooperação de todos os seus membros, 

compartilhando as atividades domésticas. (TRT-8-RO:01815007020055080003, 

Relator: Alda Maria de Pinho Couto. Quarta Turma. Data de Publicação: 24/05/2006) 

(BRASIL, 2006b) 

Além disso, tal julgado demonstra que a dimensão da solidariedade/gratidão foi bastante 

realçada. Neste caso, apesar de não ser reconhecido o vínculo de emprego, houve um voto 

divergente da desembargadora Francisca Oliveira Formigosa, a qual demonstrou ter ciência da 

problemática envolvendo as “domésticas de criação” e sua preocupação com o trabalho infantil 



130 

 

nessas condições. Inclusive, defendeu a necessidade de inversão do ônus da prova em favor da 

reclamante e salientou que a existência de vínculo parental não impede o reconhecimento do 

empregatício. 

Assim como o julgado de 2005, do TRT8ª Região, o caso de Anastácia também teve um 

voto divergente, que reconhecia o vínculo laboral. A divergência entre os entendimentos dos 

julgadores mostra que a problemática das “domésticas de criação” envolve não apenas 

argumentos jurídicos, como também do olhar do(a) julgador(a) acerca da problemática; de 

forma que resta patente que a sensibilização quanto às consequências da mencionada prática 

social para a vida dessas pessoas é de extrema relevância, o que será abordado adiante.  
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6 ESCRAVIDÃO E LIMBO JURÍDICO-SOCIAL  

 

Neste capítulo, traz-se o debate acerca da compreensão do que constitui formas de 

escravização na contemporaneidade, apontando-se a existência de normas internas e 

internacionais, conceitos e embates. Na sequência, procura-se demonstrar que a condição das 

“domésticas de criação”, pode, em muitos casos, ser considerada como escravidão 

contemporânea infantojuvenil e adulto, discutindo-se aspectos fáticos do caso estudado e 

comparando-o com a história de Madalena Gordiano, que foi reconhecidamente uma 

“doméstica de criação” escravizada. Além disso, é analisado o limbo jurídico-social em que 

essas pessoas são colocadas, por não serem consideradas como trabalhadoras e tampouco como 

membros da família. E, por fim, faz-se uma breve abordagem sobre o direito à existência, na 

perspectiva do feminismo decolonial. 

 

6.1 TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO 

 

6.1.1  Entre conceitos e disputas 

O trabalho escravo consiste numa relação de exploração histórica e que persiste e é 

exercida de diferentes formas, camufladas e naturalizadas no meio social. Os dados oficiais 

sobre o trabalho escravo contemporâneo no Brasil, retirados da Secretaria de Inspeção do 

Trabalho, computam, no período de 1995 a 2021, foram resgatados no Brasil 56.722 

trabalhadores em condições análogas à de escravo (SIT, 2021), demonstrando que a abolição 

ocorrida no ano de 1888 foi apenas o início de um processo de modificação da estrutura social 

que ainda não teve fim. 

Hodiernamente, a escravidão é considerada um crime tanto na legislação nacional, 

quanto internacionalmente; no entanto, persiste uma disputa sobre o que pode ser considerado 

trabalho escravo. Essa disputa não se limita a questões meramente acadêmicas e doutrinárias, 

pois afeta, sobretudo, a própria legislação e sua aplicação. Assim, a definição do que é 

escravidão mostra-se como tarefa primordial, eis que repercute no seu enfrentamento.   

Sendo mais ampliadas ou mais restritas, as definições de trabalho escravo são orientadas 

por discursos político-ideológicos que possuem finalidades claramente demarcadas e 

comprometidas. Ao ampliar o conceito, busca-se uma maior proteção do trabalhador, incluindo 

diferentes formas de objetificação humana, que vão além da ideia de privação da liberdade ou 

exercício dos atributos de posse, de modo a viabilizar, mais amplamente, o combate. 

Enquanto fenômeno social, a escravidão acompanha toda a história da humanidade. E, 
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como tal, sofre mudanças ao longo desse curso, de acordo com as transformações e contextos 

sociais. A escravidão não é um fato social isolado, nem independente do paradigma social, ela 

está inserida neste e a este se adapta. Por isso, no modelo de sociedade em que vivemos 

hodiernamente, é inconcebível a forma de escravidão tradicional institucionalizada e vivida até 

o século XIX; contudo, não se trata de negar a existência e escravidão nesses moldes ainda 

atualmente, mas sim de ir além dessa visão limitada e enxergar outras formas de escravização. 

Esse é um detalhe que tem sido decisivo no que diz respeito ao combate ao trabalho escravo 

na atualidade, na medida em que depende do reconhecimento. 

Carvalho (2018) aponta que, no âmbito internacional, ao longo da trajetória de luta 

contra a escravidão, o conceito do trabalho escravo foi-se ampliando, ao passo que abarcava o 

conjunto de articulações pela positivação dos direitos humanos. Nesse sentido, aponta o autor 

que os primeiros documentos traziam uma concepção mais restrita da escravidão. A exemplo, 

menciona-se a Convenção sobre a Escravatura, promovida pela Liga das Nações, em 1926, que 

atrelava à ideia de propriedade; e a Convenção Concernente ao Trabalho Forçado ou 

Obrigatório, da OIT, de 1930, que exigia a falta de espontaneidade e a ameaça de sanção. 

Posteriormente, outros documentos foram ampliando essa concepção. Em 1956, a 

Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura, do Tráfico de Escravos e das 

Instituições e Práticas Análogas à Escravatura, da ONU, ampliou a Convenção de 1926 e 

passou a incluir a proibição outras formas contemporâneas de escravidão, quais sejam: a 

servidão, inclusive por dívidas, o casamento forçado e a venda e exploração do trabalho 

infantil. Em sentido semelhante, a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, ou 

Pacto São José da Costa Rica, estabeleceu quatro conceitos relativos à trabalho escravo: 

escravidão, servidão, trabalho forçado e tráfico de pessoas, admitindo o trabalho forçado como 

pena criminal. Já em 1991, o Fact Sheet nº 14, versou sobre um conjunto de práticas 

consideradas formas contemporâneas de escravidão pelo Alto Comissariado da ONU para 

Direitos Humanos, incluindo a venda, prostituição, pornografia, exploração pelo trabalho, 

mutilação e uso de crianças em conflitos armados, escravidão por dívidas, tráfico de pessoas, 

venda de órgãos, exploração da prostituição e práticas sob o regime de apartheid e regimes 

coloniais.  (CARVALHO, 2018) 

Ainda acerca do debate internacional, destaca-se que, no ano de 2016, a Corte 

Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos julgou e condenou seu primeiro caso de 

trabalho escravo contemporâneo: Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde contra a República 

Federativa do Brasil. Na sentença, a Corte atualizou os conceitos de trabalho escravo contidos 

nas jurisprudências e nos tratados internacionais, considerando que o elemento “propriedade” 
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deve ser entendido como a demonstração de controle de uma pessoa sobre a outra, gerando a 

perda da própria vontade ou a diminuição considerável de sua autonomia, com o fim de 

explorá-la. A Corte utilizou-se de um conceito mais ampliado de escravidão o controle da 

autonomia pessoal, a ausência de consentimento ou sua irrelevância (diante de situações de 

vulnerabilidade social), uso de violência física ou psicológica, como meio de controle, coação, 

fraude ou falsas promessas como meio de captação. (CARVALHO, 2018, p. 62) 

Embora sejam visíveis os esforços das organizações internacionais no combate ao 

trabalho escravo contemporâneo, essa disputa conceitual a respeito do que pode ser ou não 

considerado trabalho escravo, ou mesmo se existe trabalho escravo na contemporaneidade (ou 

seria apenas análogo), tem criado obstáculos ao enfrentamento do problema. Como aponta 

Carvalho (2018), neste ambiente de conflitos e divergências conceituais, os direitos humanos 

aparecem como um ambiente relativizável, articulado politicamente, servindo ora como 

instrumento de resistência, ora de dominação. 

A inexistência de um conceito legal objetivo de trabalho escravo sempre foi um 

problema na legislação brasileira. Diante disso, a definição do que poderia ser considerado 

como trabalho escravo dependia de um esforço interpretativo que, por vezes, poderia amparar-

se nos conceitos internacionais, anteriormente mencionados, ou, simplesmente, restringir-se a 

concepção tradicional de escravidão. 

Nesse sentido, Haddad e Miraglia (2018, p. 110) apontam que o Código Penal Imperial, 

de 1830, embora previsse como crime a redução de pessoa livre à condição de escravo, não 

delimitava o seu conceito, estabelecendo apenas que “Art. 179 Reluzir á escravidão a pessoa 

livre, que se achar em posse da sua liberdade. Penas - de prisão por tres a nove annos, e de 

multa correspondente á terça parte do tempo; nunca porém o tempo de prisão será menor, que 

o do captiveiro injusto, e mais uma terça parte.” Já Código Penal de 1890 sequer previa o crime, 

pois a escravidão já havia sido proibida pela lei de abolição. 

Quando da abolição da escravidão, decretada em 13 de maio de 1888, pela Lei n° 2.353, 

a redação legal possuía apenas dois artigos: “Art. 1°: É declarada extincta desde a data desta 

lei a escravidão no Brazil.” e “Art. 2°: Revogam-se as disposições em contrário.” (BRASIL, 

1888), Do mesmo modo, a tipificação do crime de redução à condição análoga à de escravo, 

na redação originária do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei n° 2.848/1940), previa tão 

somente que “Art. 149 - Reduzir alguém a condição análoga à de escravo: Pena - reclusão, de 

2 (dois) a 8 (oito) anos.” (BRASIL, 1940), redação esta que vigeu até 2003. 

 A inexistência de critérios legais definidores do que poderia ser considerado como 

trabalho escravo fez com que, durante o século XX, o processamento e a condenação pelo 



134 

 

crime de redução à condição análoga à de escravo, no Brasil, fosse quase inexistente, mesmo 

diante de uma abolição que não propiciou mínimas condições para modificação da realidade 

social existente no país. 

A primeira acusação pública sobre a escravidão foi feita apenas em 1971, intentada 

através da Carta Pastoral “Uma Igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a 

marginalização social”, de Dom Pedro Casaldáliga42, Bispo de São Félix do Araguaia, no 

estado de Mato Grosso. Essa Carta constitui um marco, pois, pela primeira vez, a situação dos 

trabalhadores no campo fora exposta publicamente como um problema social. Apenas em 1995 

o Governo Fernando Henrique Cardoso reconheceu publicamente o a existência de trabalho 

escravo no território brasileiro. Esse reconhecimento da ação apresentada perante a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), no caso José Pereira43, a partir do qual 

desencadeou-se uma série de modificações legislativas, jurisprudenciais e doutrinárias. 

(HADDAD; MIRAGLIA, 2018, p. 111-114). 

Nesse contexto, em 1975, surge a primeira instituição não governamental voltada às 

problemáticas do campo e dos trabalhadores rurais, a Comissão Pastoral da Terra (CPT)44. É 

importante destacar a atuação de organizações da sociedade civil como atores primordiais na 

luta contra o trabalho escravo no país. Não só a primeira denúncia pública, realizada por D. 

Pedro Casaldáliga, como a própria litigância estratégica realizada por meio da apresentação do 

caso José Pereira à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), foi articulada por 

integrantes da sociedade civil, notadamente a CPT, em 1994. Ainda que tenham havido 

diversas iniciativas por parte do governo para o combate ao trabalho escravo, muitas ações 

foram respostas às pressões das organizações da sociedade civil, que, inclusive, recorreram aos 

 
42  Dom Pedro Casaldáliga, morreu em 08/08/2020, aos 92 anos. Ele é considerado um dos maiores 

defensores dos direitos humanos do país, passou parte da vida sofrendo perseguições políticas em razão de sua 

atuação contra a ditadura e a violência de grileiros, madeireiros, garimpeiros e produtores rurais, sendo, inclusive, 

alvo de processos de expulsão do país. Em 2000, recebeu da Unicamp o título de Doutor Honoris Causa. (LEVY, 

2020) 
43  Em 1989 José Pereira Ferreira, com 17 anos, e outro trabalhador, apelidado de “Paraná”, tentaram escapar 

de pistoleiros que impediam a saída de trabalhadores rurais de uma fazenda no sul do Pará, na qual havia outros 

sessenta trabalhadores forçados a trabalhar sem remuneração e em condições desumanas. Após a fuga, foram 

emboscados por funcionários da fazenda e alvejados com tiros, sendo enrolados em uma lona e abandonados na 

rodovia. “Paraná” morreu e José Pereira fingiu-se de morto, conseguiu socorro e noticiou à Polícia Federal as 

condições de trabalho. Os sessenta trabalhadores foram então resgatados, receberam dinheiro para voltar para casa, 

contudo, ninguém foi punido. Diante da omissão, o Estado brasileiro foi denunciado à CIDH em 16/12/94 por 

violação a diversos dispositivos da Declaração Americana sobre Direitos e Obrigações do Homem e da Convenção 

Americana sobre os Direitos Humanos. (HADDAD; MIRAGLIA, 2018, p. 113-114) 
44  A Comissão Pastoral da Terra (CPT) é uma entidade ligada à Igreja Católica, fundada em plena ditadura, 

em junho de 1975, para ser um serviço à causa dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e um suporte para a 

sua organização. Ao longo dos anos, a CPT tem se destacado na denúncia e no combate ao trabalho escravo, tendo 

criado, em 1997, a Campanha Nacional denominada "De Olho Aberto para não Virar Escravo". (COMISSÃO 

PASTORAL DA TERRA, 2010) 
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organismos internacionais para denunciar e pressionar o Estado brasileiro. (SUZUKI, 2017) 

O caso José Pereira teve uma solução amistosa, pois o Brasil reconheceu a 

responsabilidade e assumiu o compromisso de cumprir medidas de reparação e prevenção, 

como melhorar a legislação criminal, estabelecer a competência federal de investigação e 

julgamento, intensificar medidas de fiscalização e repressão, velar pelo cumprimento da 

legislação, fortalecer o Grupo Móvel45, realizar gestões junto ao poder judiciário a fim de punir 

os autores desse crime, além de medidas de sensibilização contra o trabalho escravo. 

(CARVALHO, 2018, p. 65) 

Em 2003, cumprindo uma das obrigações assumidas perante a corte, o crime de redução 

a condição análoga à de escravo recebeu uma definição legal, através da Lei n. 10.803/2003, 

que alterou o artigo 149 do Código Penal. A nova redação46 levou em consideração as 

experiências do Grupo Especial de Fiscalização Móvel durante as inspeções no interior do país, 

o que possibilitou a tipificação de práticas de exploração que eram frequentemente encontradas 

no território brasileiro. (HADDAD e MIRAGLIA, 2018, p. 110) 

A definição do crime de escravização não foi algo pacífico. Ao revés, resultou de 

intensos debates provocados por diversos atores sociais – notadamente a atuação da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT). No entanto, a alteração foi substancial, pois o tipo penal deixou de 

ser aberto e abstrato e passou a prever quatro situações fáticas, além de três outras equiparadas, 

resultando em um tipo mais claro e fechado. 

Enquanto o tipo anterior visava proteger apenas a liberdade pessoal do trabalhador, a 

nova redação do art. 149 do CP passou a proteger o bem jurídico “liberdade individual”, 

 
45  A primeira operação do Grupo Móvel ocorreu em 15 de maio de 1995 e em 14 de junho de 1995, as 

portarias 549 e 550 instituíram Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), coordenado por auditores-fiscais 

do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, 

o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, entre outras instituições, inclusive não 

governamentais, como a Comissão Pastoral da Terra, que esteve presente desde o primeiro resgate. A partir do 

GEFM, foi possível diagnosticar e dimensionar o problema e garantir a padronização dos procedimentos. 

Completando 25 anos de atividade em 2020, foram mais de 54 mil trabalhadores resgatados de condições análogas 

à de escravo no Brasil. (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2020) 
46  Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a 

jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, 

sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: 
 Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 

 § 1o Nas mesmas penas incorre quem: 

 I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local 

de trabalho; 

 II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais 

do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. 

 § 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 

 I – contra criança ou adolescente; 

 II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. (BRASIL, 1940) 
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fundada na dignidade da pessoa humana, haja vista que tais situações vão além do cerceamento 

do direito de ir e vir. Assim, tem-se que a vulnerabilidade social também passou a ser levada 

em consideração, na medida em que não cabe verificar o consentimento ou não do trabalhador 

de submeter-se a tais condições de trabalho. (CARVALHO, 2018, p. 68) 

O artigo 149 do Código Penal prevê o crime de redução a condição análoga à de escravo 

mediante apontamento de situações concretas: 

O trabalho escravo por dívidas caracteriza-se pela redução da capacidade de decisão 

da vítima através da contração de dívidas com o empregador, as quais são criadas de diversas 

formas (transporte, alimentação, ferramentas de trabalho, etc.), com a finalidade de fazer com 

que o trabalhador trabalhe em função delas (ANDRADE, 2015, p. 834). Nesse caso, é comum 

chegar ao final de todo um mês de trabalho e o empregador nada pagar de salário, sob a 

alegação de que as dívidas contraídas pelo trabalhador foram superiores ao valor que lhe era 

devido. Assim, os trabalhadores se veem impedidos de deixar o local de trabalho em razão 

dessas dívidas fraudulentas. 

O trabalho forçado é comumente atrelado à ideia de liberdade de ir e vir e à vontade 

de trabalhar, conforme consta nos primeiros documentos internacionais que versaram sobre a 

escravidão – a exemplo da OIT, em 1930. No entanto, embora o conceito tenha inicialmente 

se restringido à ameaça de sanção, coação ou à ausência de espontaneidade, atualmente 

compreende também situações em que a vontade do trabalhador é anulada em razão das 

condições de vulnerabilidade social na qual ele se encontra, considerando que essa condição 

provoca uma verdadeira anulação da sua capacidade volitiva. (ANDRADE, 2015, p. 835) 

A jornada exaustiva está relacionada não só a extrapolação dos limites legais de 

duração de jornada, mas, sobretudo, à submissão a um esforço excessivo ou sobrecarga de 

trabalho, que supera a capacidade do trabalhador. Nesse sentido, ainda que a jornada atenda 

aos limites legais de duração, se a intensidade do trabalho realizado for capaz de causar 

prejuízos à saúde física e mental do trabalhador, pode-se considerar a existência de redução à 

condição de escravo. (ANDRADE, 2015, p. 835) 

A verificação do trabalho degradante está relacionada à proteção da dignidade da 

pessoa humana e os direitos constitucionais básicos. Em termos concretos, a dignidade humana 

é ferida quando a pessoa é reduzida a condição de objeto, sem respeito à vida, à integridade 

física e moral, às condições mínimas de existência, à limitação do poder, ao reconhecimento 

da liberdade, igualdade e autonomia do indivíduo. Dignidade humana significa, portanto, uma 

qualidade intrínseca e distintiva dos seres humanos. (SARLET, 2012, p. 71 apud ANDRADE, 

2015, p. 836) Dessa forma, para que haja respeito à dignidade do trabalhador, é necessário um 
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ambiente de trabalho que com condições adequadas de higiene, alimentação e transporte, o que 

inclui o ambiente dos alojamentos, de modo que o trabalhador possa exercer liberdade de ir, 

vir, pensar e escolher (ANDRADE, 2015, p. 836). 

O conceito de trabalho escravo exposto no art. 149 do Código Penal inclui, ainda, a 

situação de quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte, se apodera de documentos ou 

objetos pessoais do trabalhador, ou ainda quando mantém vigilância ostensiva, todas com o 

fim de reter o trabalhador no local de trabalho (BRASIL, 1940). Tais situações compõem, como 

aponta Carvalho (2018, p. 68) um tipo penal misto alternativo, bastando para sua configuração 

a incidência de uma dessas modalidades. 

Dentre as situações elencadas, a jornada exaustiva e o trabalho degradante apresentam 

maior dificuldade de conceituação e aplicação prática, por referirem-se a critérios subjetivos, 

que devem ser analisados no caso concreto. Por isso, tais conceitos são constantemente 

atacados pela “bancada ruralista”47, havendo, inclusive, uma articulação no Congresso 

Nacional para alteração (ou mesmo supressão) destes conceitos, sob o argumento de que não 

são claros e não se aplicam ao debate de trabalho escravo. Tudo isso deixa em evidência que a 

conceituação do trabalho escravo contemporâneo é, na verdade, uma disputa política. 

(ANDRADE, 2015, p. 837) Nesse sentido, Carvalho (2018, p. 72) menciona que essa disputa 

se intensificou após a emenda constitucional n° 81/2014, que criou a possibilidade de 

expropriação das propriedades rurais ou urbanas onde for encontrada exploração de trabalho 

escravo, alterando o art. 243 da Constituição Federal brasileira de 1988. 

Mesmo após a substancial mudança na legislação, persiste a divergência na atuação dos 

atores públicos sobre o que pode ser compreendido como trabalho escravo, notadamente entre 

os responsáveis pela fiscalização e os responsáveis por aplicar a punição penal. A esse respeito, 

em pesquisa recente, Haddad, Miraglia e Silva (2020, p. 472) demonstram a desproporção 

existente entre as fiscalizações e as condenações pelo crime de trabalho escravo. No período 

de 2008 a 2019, em que foram realizadas 3.450 operações de fiscalização, com caracterização 

de trabalho análogo à escravidão em 1.650 fiscalizações e resgate de 20.174 trabalhadores, 

somente foi atribuída responsabilidade penal a 112 pessoas. Constatou-se, portanto, que as 

condenações criminais na Justiça Federal chegaram a 4,2% de todos os acusados, sendo que, 

 
47  A bancada ruralista – também referida pejorativamente como bancada do boi – constitui uma frente 

parlamentar que atua em defesa dos interesses dos proprietários rurais. Uma das tentativas de dificultar o combate 

ao trabalho foi a edição da Portaria MTB nº 1129, de 13 de outubro de 2017, que fez alterações na norma que criou 

o cadastro de empregadores que submetem indivíduos a essa situação, a chamada "lista suja do trabalho escravo", 

além de haver conceituado trabalho forçado, jornada exaustiva e condições análogas à de escravo para fins de 

concessão de seguro-desemprego ao trabalhador que vier a ser resgatado. (GADELHA; RIBEIRO, 2017) 
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apenas 1% dos réus estariam sujeitos a ser presos; e isso se não se consumar a prescrição da 

pretensão executória, o que pode ocorrer diante da morosidade judicial. 

Tais dados demonstram, também, que permanece a cultura da impunidade dos autores 

denunciados por este crime. Isso se deve ao fato de que de grande parte do Poder Judiciário 

ainda é adepta da conceituação restrita e tradicional do que seja trabalho escravo – relacionada 

à liberdade de locomoção e, além disso, é inegável o poder de influência que os atuais 

“senhores de escravos” exercem no meio social. Essa impunidade acaba por incentivar a 

própria perpetuação de tais práticas, uma vez que a exploração é altamente lucrativa. 

Portanto, vê-se que a divergência conceitual sobre o que pode ser ou não considerado 

como trabalho escravo na contemporaneidade tem gerado um campo de disputas concretas, na 

medida em que a própria definição interfere diretamente no tratamento desse fenômeno por 

parte do poder público, em suas três esferas – legislativa, judiciária e administrativa 

(fiscalização). 

6.1.2 Perfil do trabalho escravo contemporâneo: necessidade de uma reflexão de gênero 

Ao analisar os dados sobre o perfil dos trabalhadores resgatados no Brasil, salta aos 

olhos uma diferença gritante na proporção entre trabalhadores homens e mulheres 

escravizados. Uma pesquisa publicada pela Repórter Brasil (2020), no programa “Escravo, 

nem pensar!”, denominada “Trabalho escravo e gênero: Quem são as trabalhadoras 

escravizadas no Brasil?”, demonstra que, do total dos 35.943 trabalhadores resgatados no 

Brasil entre 2003 e 2018, 94,8% são homens e apenas 5,2% são mulheres, totalizando 1.889. 

A pesquisa aponta que é possível que a quantidade de mulheres escravizadas seja 

subnotificada, haja vista que muitas das pessoas encontradas nas fiscalizações não são 

consideradas trabalhadoras pelas autoridades públicas, como é o caso de domésticas, 

cuidadoras e profissionais do sexo. Segundo a pesquisa, autoridades responsáveis pelo combate 

ao trabalho escravo apontam que, muitas vezes, apenas as mulheres que são encontradas na 

fiscalização não têm acesso a esses direitos justamente por elas não terem sido consideradas 

trabalhadora. (REPÓRTER BRASIL, 2020) 

A pesquisa chama atenção para fato de que, na primeira operação do Grupo Especial de 

Fiscalização Móvel (GEFM), realizada no ano de 1995, em Águas Claras e Brasilândia (MS), 

em uma carvoaria, foram encontradas vítimas homens, mulheres e crianças; porém, os 

documentos da fiscalização da época dão conta apenas dos 27 trabalhadores homens. Não 

foram informados os nomes, a procedência e nem quantas eram as mulheres e crianças, que 

aparecem apenas nas fotografias, nas quais elas são registradas como “família do trabalhador”. 

Mais intrigante, ainda, é o fato de que, na única imagem em que uma mulher aparece sozinha, 
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é registrada a mutilação de um dedo, decepado “na lida”. Sem assistência médica, ela continuou 

trabalhando na carvoaria nessa condição e, apesar disso, não foi contabilizada como 

trabalhadora resgatada. (REPÓRTER BRASIL, 2020) 

Outro caso destacado na pesquisa refere-se aos profissionais do sexo, pois na época da 

pesquisa não havia sido registrado nenhum resgate relacionado à categoria “profissionais do 

sexo” nos cadastros do Seguro-Desemprego. Os pesquisadores pontuam que, apesar de essa 

categoria constar na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), muitas vezes, os 

“profissionais do sexo” foram registrados em outras categorias como “dançarinos”, o que pode 

decorrer da dificuldade de compreensão de que a atividade sexual é também um tipo de 

trabalho e quem a realizada merece ter seus direitos reconhecidos, principalmente quando são 

vítimas de crimes, como o trabalho escravo. (REPÓRTER BRASIL, 2020) 

A pesquisa mapeou o perfil das trabalhadoras resgatadas, concluindo que a maior parte 

delas não têm o ensino fundamental completo (62%), sendo que 20% são analfabetas; a maioria 

delas é negra (53%), sendo 20% de cor amarela, 25% brancas e 2% indígenas; quanto à origem, 

16,4% são do Maranhão, 12,8% do Pará, 10,6% de Minas Gerais, 10,4% da Bahia e 10,2% de 

São Paulo; em relação à idade, 0,8% são de 13 a 19 anos, 13,3% de 20 a 29, 32,6% de 30 a 39, 

26,7% de 40 a 49, 17,7% de 50 a 59, 7,6% de 60 a 69, 1,2% de 70 a 79 e 0,2% de 80 ou mais; 

quanto à atividade desenvolvida, a maior parte eram trabalhadoras rurais (71,3%), 8,1%, 

trabalhavam como cozinheira, 7,8% eram costureiras, 2,5% operadoras no processo de 

moagem, 1,3% carvoeiras e 8,9% em outras atividades. (REPÓRTER BRASIL, 2020) 

 O perfil dos trabalhadores resgatados apresentado na mesma pesquisa é bastante 

semelhante, pois 70% estudaram até o 5° ano do ensino fundamental, sendo que 32% são 

analfabetos; a maioria deles é de cor negra (63%), sendo 19% de cor amarela, 24% branca e 

4% indígena; e, quanto à faixa etária, 39% são de 30 a 39 anos e 26% de 40 a 49 anos. 

(REPÓRTER BRASIL, 2020) 

Assim, comparando-se os perfis dos(as) trabalhadores(as) escravizados(as), notam-se 

semelhanças evidentes, pois, tratam-se de homens e mulheres que são, em sua maior parte, de 

cor negra, com baixa escolaridade e em idade produtiva. As semelhanças no perfil do trabalho 

escravo de homens e mulheres e a desproporção gritante em termos quantitativos de resgate 

põe em evidência a necessidade de se questionar sobre onde está concentrada a escravização 

das mulheres no Brasil. Se os próprios agentes do Estado evidenciam a existência de fatores 

que acarretam a não quantificação das mulheres encontradas nas fiscalizações como 

trabalhadoras, não é difícil chegar a conclusão de que o trabalho escravo feminino no Brasil é 

demasiadamente subnotificado e, portanto, invisibilizado. 
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Os dados do trabalho escravo destoam da realidade de trabalho das mulheres, as quais 

aparecem com salários menores, com maior taxa de desemprego e maior alocação em trabalhos 

precarizados. Tamanha discrepância não pode passar despercebida, eis que, conforme colocado 

por Flávia Biroli (2018, p.27): 

A posição das mulheres nas relações de trabalho está no cerne das formas de 

exploração que caracterizam a dominação de gênero (ou o patriarcado). Trata-se de 

um conjunto variado de abordagens, atravessado pelo problema da correlação entre a 

divisão do trabalho doméstico não remunerado, a divisão do trabalho remunerado e 

as relações de poder nas sociedades contemporâneas. 

Um caminho para procurar as razões dessa desproporção é mapear as atividades 

exercidas pelos trabalhadores no momento do resgate e compará-las com as atividades 

tipicamente exercidas por mulheres e homens, decorrentes da divisão sexual do trabalho. 

Partindo dessa análise comparativa, é possível verificar se as atividades exercidas pelas 

mulheres estão sendo fiscalizadas e, por conseguinte, se estão sendo localizados os núcleos 

escravização das mulheres. 

Os dados sobre a estrutura econômica e mercado de trabalho, constantes na Síntese de 

Indicadores Sociais do IBGE (2020b, p. 31), demonstram que atividades como a agropecuária, 

indústria e construção civil são exercidas majoritariamente por homens (cerca de 6,8; 8 e 6,6 

milhões de homens, respectivamente; enquanto as mulheres são aproximadamente 1,7 milhões, 

4,1 milhões e 270 mil, respectivamente, em 2019). E, conforme consta no banco de dados do 

Seguro-Desemprego do Trabalhador Resgatado do período de 2003 a 2020, essas são as 

atividades que tem mais trabalhadores resgatados. O trabalho “agropecuário em geral” chega 

a 70% do total de trabalhadores resgatados (SMARTLAB, 2020a), merecendo destaque o fato 

de que a quantidade de trabalhadores resgatados nos setores de criação de bovinos e o cana-

de-açúcar que, quando somadas, correspondem a quase metade dos trabalhadores resgatados – 

31% e 14%, respectivamente. (SMARTLAB, 2020b). 

Por outro lado, de 6,3 milhões de pessoas que, no ano de 2019, trabalhavam em serviços 

domésticos, 5,8 milhões eram mulheres e apenas 502 mil homens; ou seja, vê-se que se trata 

de uma atividade majoritariamente exercida por mulheres, 92% (IBGE, 2020b, p. 30). No 

entanto, quando se observa o banco de dados do Seguro-Desemprego do Trabalhador 

Resgatado de 2003 a 2020, há pouquíssimos resgates relacionados a atividades domésticas, 

sendo apenas 12 empregados domésticos nos serviços gerais; empregado doméstico faxineiro 

(1); 8 cozinheiros do serviço doméstico; e alguns outros trabalhadores registrados em 

atividades assemelhadas, como caseiro agricultura (1); jardineiro (2) sempre em quantidades 

pequenas (SMARTLAB, 2020a), sendo que o primeiro resgate no trabalho doméstico ocorreu 

em 2018 (BONDI, 2020). 
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Assim, considerando que o trabalho doméstico é uma das categorias de trabalho mais 

precarizadas e que, comparado ao quantitativo de trabalhadores resgatados em outras 

atividades também precarizadas, o número de trabalhadores resgatados é infinitamente menor, 

é possível concluir que o perfil do trabalho escravo não reflete as condições de trabalho no país 

e que as fiscalizações estão concentradas em determinados setores, nos quais a presença de 

trabalhadores homens é predominante. 

Nesse sentido, é importante mencionar que a pesquisa realizada pela Repórter Brasil 

(2020) demonstra que, apesar de a média nacional ser de 5,2% de mulheres resgatadas, no 

município de São Paulo, do total de 430 trabalhadores resgatados, 30,4% são mulheres e, 

destas, 93,1% são imigrantes do setor de costura. Além desse dado revelar uma intrínseca 

relação entre migração e trabalho escravo, demonstra também que, por ser a atividade de 

costura tipicamente exercida por mulheres, a sua fiscalização fez aparecer um número de 

mulheres seis vezes maior do que a média nacional. 

Faz-se necessário, portanto, levar a fiscalização para as atividades em que as mulheres 

estão mais concentradas. E, no caso do trabalho doméstico, como exposto anteriormente, é 

necessário pensar em outras alternativas, eis que possui uma peculiaridade em relação as 

demais categorias de trabalho: a fiscalização é dificultada em razão da inviolabilidade do 

domicílio, assegurada na Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

 

6.2 TRABALHO ESCRAVO DAS “DOMÉSTICAS DE CRIAÇÃO” 

 

Como visto, o crime de redução à condição de trabalho análogo à de escravo está 

tipificado no art. 149 do Código penal, o qual visa proteger o bem jurídico “liberdade 

individual”, esta fundada na dignidade da pessoa humana. Atualmente, a legislação prevê, como 

formas escravização, que vão além do cerceamento do direito de ir e vir: o trabalho forçado, 

escravidão por dívidas, condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva, além de outras 

equiparadas, situações essas que são consideradas de forma independente. 

Nesse viés, o primeiro elemento a ser destacado como caracterizador da condição de 

trabalho escravo é o tratamento que é direcionado às “domésticas de criação”. Como herança 

do sistema escravocrata, estas, muitas vezes, recebem um tratamento marcado pela 

desumanidade, a inferioridade e a invisibilidade da própria condição de pessoa, o que pode ser 

enquadrado na categoria de trabalho degradante, por atingir diretamente a dignidade do(a) 

trabalhador(a). Em muitos casos, a degradância se manifesta em aspectos como a alimentação 

que é fornecida, o local para descanso e, inclusive, pela colocação para realizar atividades 
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aviltantes, como foi destacado nos relatos de Preta Rara (2019), descritos anteriormente. 

No caso de Anastácia, objeto do presente estudo, desde criança, ela recebia, das 

reclamadas, um tratamento pautado em agressões, o que deixou marcas físicas e psicológicas, 

pois a chegou a se emocionar e chorar quando questionada se tinha algum “sentimento” pelas 

reclamadas; mencionado “a mágoa” que tinha. Relatos de espancamento expõem o quão 

desumana é a relação de trabalho doméstico em muitas “casas de família”, evidenciando a 

permanência de práticas escravistas, onde os castigos físicos eram amplamente admitidos. 

A jornada exaustiva se mostra muito presente na escravização das “domésticas de 

criação”, considerando que, por residirem no local de trabalho e não serem reconhecidas como 

trabalhadoras, elas não têm uma jornada definida, ficando, muitas vezes, à disposição 24 h por 

dia. Nesse sentido, apontam D’Angelo e Hannemann (2018, p. 178) que, dentre os modos de 

execução de trabalho escravo, jornada exaustiva talvez seja o “mais fácil” de ser identificado, 

ou mais corriqueiro, em se tratando de trabalho doméstico. 

Frisa-se que a jornada exaustiva não está relacionada apenas à extrapolação dos limites 

legais de duração de jornada, mas, sobretudo, à submissão a um esforço excessivo ou 

sobrecarga de trabalho. Assim, a depender da tarefa realizada, uma pequena jornada pode se 

tornar exaustiva. A esse respeito, destaca-se, por exemplo, que Anastácia menciona, em vários 

momentos, que carregava tantos baldes de água para fazenda que suas pernas doíam muito e, 

hoje, ela reclama das dores decorrentes de problema de varizes. 

Além disso, considera-se como exaustiva a jornada que não possibilita o descanso, o que 

também foi destacado por Anastácia, que trabalhava de domingo a domingo, sem feriados e 

férias. O descanso de Anastácia equivalia ao ditado popular “quando descansa, carrega pedra”, 

pois, como ela mesma disse, o descanso era “Barrer o terreiro no sol quente” (sic). Além disso, 

no trabalho doméstico, a jornada exaustiva ocorre, muitas vezes, em razão da acumulação de 

diversas funções, pois impossibilita o descanso. 

Da mesma forma, para caracterização de trabalho forçado, pode haver casos em que as 

“domésticas de criação” sejam tolhidas do seu direito da sua de ir e vir, considerando a 

dificuldade de fiscalização no âmbito doméstico48. 

Ainda, merece ser destacada a possibilidade de se considerar como forçado o trabalho 

realizado por alguém que tem sua vontade anulada em razão das condições de vulnerabilidade 

social na qual ele se encontra, o que se mostra mais adequado às “domésticas de criação”, já 

que, além de serem entregues em decorrência dessa vulnerabilidade, elas se tornam totalmente 

 
48  Como ocorreu com Madalena Gordiano, cujo caso será exposto no tópico seguinte. 
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dependentes dos seus patrões, principalmente nos casos de migração. 

Nesse sentido, Villatore e Peron (2016) caracterizam a condição de trabalho aqui 

denominada “doméstica de criação” como um exemplo de trabalho escravo doméstico forçado. 

Segundo os autores, a partir do conceito de trabalho forçado previsto na Convenção número 29 

da OIT: 

podemos enquadrar o trabalho dos empregados domésticos no âmbito familiar, sem 

pagamento em dinheiro, apenas com a troca dos serviços por moradia, comida e 

vestimentas, como trabalho na condição análoga a de escravo e podemos assim 

apresentar as medidas necessárias ao seu combate. (VILLATORE; PERON, 2016, p. 

8) 

Apesar de usar o termo “trabalho forçado”, Villatore e Peron (2016) abordam as outras 

formas de caracterização de trabalho escravo contemporâneo, como o próprio trabalho 

degradante; e destacam a prisão psicológica pela gratidão. 

Dessa forma, o trabalho escravo “por dívida”, no caso das domésticas de criação, deve 

ser abordado por uma perspectiva diversa da qual é comumente caracterizado. É certo que pode 

haver casos em que os patrões imputem a contração de dívidas à(ao) trabalhador(a) 

domésticas(os), principalmente nos casos em que reside no local de trabalho. Contudo, no caso 

das “domésticas de criação”, a dívida que merece destaque não é material, mas sim moral, pois 

essas meninas são aprisionadas por uma gratidão, em razão da retirada das condições de pobreza 

das suas famílias de origem. 

Assim como a patrimonial, a dívida moral também reduz a capacidade de decisão da 

vítima, que se vê impedida de sair da condição em que se encontra. Isso explica porque 

Anastácia, mesmo recebendo um tratamento rígido, deixou transparecer que nunca cogitou 

deixar de trabalhar para elas, demonstrando imensa gratidão pela criação que seus filhos tiveram 

pelas reclamadas. 

Assim, como apontam Villatore e Peron (2016, p. 16), nesses casos, o trabalho escravo 

doméstico se dá por má-fé, em que pessoas se apresentam com intensão de “ajudar” a criança 

ou adolescente a ter uma vida melhor, mas que, na realidade, buscam mão de obra escrava, para 

a realização de serviços domésticos. 

Nesse sentido, Mendes e Oliveira Júnior (2019, p. 65) constatam que “as mulheres 

empregadas no setor domésticos (sic) estão submetidas a inúmeras assimetrias de poderes, que 

as tornam especialmente vulneráveis na cadeia social e trabalhista”. Dessa forma, sustentam 

que a escravidão, nesse setor, não deve ser observada apenas na sua concepção tradicional, de 

“possuir pessoas”, mas, principalmente, sobre a existência de controle total desses(as) 

trabalhadores(as), de modo que, independentemente da restrição de liberdade ou do 

consentimento do trabalhador, a escravidão existe quando ocorre uma grave afronta à 
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dignidade humana. (MENDES; OLIVEIRA JUNIOR, 2019, p. 68) 

No mesmo sentido, D’Angelo e Hannemann (2018), analisando o trabalho infantil 

doméstico à luz do conceito do ilícito previsto no art. 149 do CP, defendem que, para se 

caracterizar o crime, não se deve perquirir, tão somente, se há ou não restrição à liberdade de 

locomoção, pois, “a liberdade que é protegida pela lei é a referente ao direito do ser humano 

de se autodeterminar, de ter escolhas, de poder interromper um contrato de trabalho ou uma 

relação de emprego quando entender que é o melhor para si” (D’ANGELO; HANNEMANN, 

2018, p. 176). Assim, sustentam os autores que, de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto, é plenamente possível que o trabalho infantil doméstico seja enquadrado em 

quaisquer dos modos de execução do crime preceituado no art. 149 do CP. 

Portanto, a análise da história de vida e de trabalho de Anastácia demonstra que, 

enquanto uma “doméstica de criação”, ela foi, desde a sua infância, colocada em condições 

que podem ser consideradas como de escravidão contemporânea, com destaque para a jornada 

exaustiva e condições degradantes de trabalho. Apesar disso, ela sequer teve o vínculo de 

trabalho reconhecido judicialmente, o que demonstra a importância de se problematizar essa 

prática social. Assim, no tópico seguinte, faz-se uma análise comparativa com um caso 

semelhante ao de Anastácia, que, contudo, teve desfecho diametralmente oposto. 

 

6.3 UM CASO RECONHECIDO DE TRABALHO ESCRAVO DE UMA “DOMÉSTICA 

DE CRIAÇÃO” 

 

Nos anos de 2020 e 2021, várias denúncias de trabalho escravo doméstico – inclusive 

na condição de uma “doméstica de criação” – foram levadas a público, a exemplo do caso da 

Sra. Madalena Gordiano, resgatada em 27 de novembro de 2020, após quase quatro décadas de 

escravidão. O caso de Madalena ganhou notoriedade na mídia, tendo sido objeto de reportagem 

no programa Fantástico, da Rede Globo, em 20 de dezembro de 2020. (GORTÁZAR, 2021) 

Madalena Gordiano, mulher, negra, de 46 anos, passou a vida prestando serviços 

domésticos a uma família rica de Minas Gerais, sem direito a nada, em nítida condição de 

trabalho escravo contemporâneo. Madalena tinha oito anos quando sua mãe “bateu na porta” 

de uma família pedindo comida. A dona da casa, uma professora branca, propôs a “adoção” de 

Madalena. Ela tinha uma irmã gêmea e mais sete irmãos; e, diante da condição de miséria e 

fome da família, a mãe dela aceitou entregá-la, iniciando um processo de exploração que durou 

quase quatro décadas. (GORTÁZAR, 2021) 

Madalena não foi adotada como filha e tampouco voltou à escola. Sua vida resumiu-se 
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aos serviços domésticos da família Rigueira, que sequer retribuía Madalena com o suficiente 

para adquirir produtos de higiene pessoal. E foi através dos bilhetes que Madalena deixou no 

apartamento vizinho pedindo dinheiro para comprar itens básicos de higiene que o caso foi 

denunciado às autoridades. O pouco que aprendeu a escrever a salvou. (GORTÁZAR, 2021) 

A trabalhadora escravizada dormia em um pequeno quarto sem janela, não tinha 

telefone celular, nem televisão; tinha apenas três camisetas. Além do afastamento da sua 

família e da situação de exploração, Madalena foi obrigada a se casar com um parente militar 

idoso da família Rigueira, que tinha 78 anos à época, deixando uma pensão de mais de oito mil 

reais, da qual ela recebia migalhas. Como uma verdadeira escrava, Madalena foi cedida  ao 

filho da professora, o professor de Medicina Veterinária Dalton Milagres Rigueira, para 

realizar os serviços domésticos da casa dele, o qual disse que ela era “como se fosse da família”. 

(GORTÁZAR, 2021) 

Qual o significado da frase “como se fosse da família” em uma situação como essa? 

Conforme demonstram os estudos citados anteriormente, as “domésticas de criação” são ditas 

como “da família” para mascarar a sua condição de trabalhadoras e não lhe serem pagos seus 

direitos. E, no caso de Madalena, assim foi também considerada para poder casá-la com outro 

parente da família, a fim de usufruir da pensão vultosa deixada. A vida de Madalena foi tão 

explorada quanto os meninos e meninas mencionados nos processos de tutela e soldada do final 

do século XIX. Porém, dentro de quase quarenta anos, ninguém ousou questionar sua condição. 

Madalena é o retrato completo de uma “doméstica de criação”, foi a “criada” da família 

Rigueira: tirada da sua família de origem com oito anos, sob proposta de adoção e a pretexto 

da condição de pobreza, ela foi explorada de todas as formas possíveis pela família 

escravocrata, que retirou a suas possibilidades de estudar, trabalhar, criar vínculos sociais, de 

casar-se com quem quisesse e até mesmo de comunicar-se com a sua família. Teve sua 

existência roubada. 

Após a repercussão do caso “Madalena Gordiano”, foram sendo denunciados outros 

casos de domésticas que viviam em condições semelhantes, aumentando as estatísticas nesse 

setor, que antes eram inexpressivas. A visibilidade que a mídia televisiva deu ao problema 

contribuiu para que outras pessoas – as próprias domésticas ou terceiros que presenciavam seu 

trabalho – conseguissem desnaturalizar a situação de exploração49. 

As histórias de Madalena e de Anastácia se cruzam em diversos aspectos. Ambas foram 

 
49  Após a repercussão do caso de Madalena na imprensa do mundo todo, nos primeiros seis meses de 2021 

mais 15 trabalhadoras em condições semelhantes foram libertadas, conforme apuração do Fantástico. (MELLO, 

2021) 
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meninas negras entregues a outra família em razão da condição de pobreza das suas próprias 

famílias, quando tinham idades próximas (8 e 10, respectivamente), vivendo por quase quatro 

décadas com as famílias “acolhedoras”. Elas prestavam serviços domésticos sem ser 

reconhecidas como trabalhadoras, não tendo nenhum direito trabalhista assegurado afora uma 

parca remuneração: sem jornada definida, sem dias de descanso, sem férias, sem CTPS 

assinada, sem FGTS, sem previdência, etc. Ambas não estudaram, são analfabetas, apesar de 

serem “acolhidas” por professoras. Afora isso, o tratamento recebido, nem de longe, era 

afetuoso, sendo demonstrado por Anastácia a mágoa e as marcas de um tratamento rígido; e, 

por Madalena, a total exclusão de uma vida social. 

Mesmo com tantas semelhanças, as histórias de vida e de trabalho de Madalena e 

Anastácia tiveram desfechos opostos. Enquanto a primeira foi reconhecida nacionalmente 

como trabalhadora escravizada resgatada, ganhando notoriedade na mídia televisiva como 

símbolo do combate ao trabalho escravo doméstico no país, Anastácia é uma senhora anônima, 

residindo numa casa simples, em um local que sequer aparece no mapa da cidade. Enquanto 

Madalena conseguiu um acordo para receber como indenização o apartamento do seu 

explorador, avaliado em cerca de R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), além de um 

carro, de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) (NASCIMENTO, 2021); Anastácia sequer foi 

reconhecida como trabalhadora, teve sua reclamação trabalhista julgada totalmente 

improcedente e vive atualmente do benefício do bolsa-família e de faxinas, quando encontra; 

e, ainda, paga o sindicato dos trabalhadores rurais, na expectativa de conseguir se aposentar 

um dia. 

É certo que as histórias de vida de Madalena e Anastácia tiveram diferentes contornos, 

principalmente quando se considera que Anastácia teve quatro filhos que residiram no mesmo 

local que ela e, ainda, que teve a possibilidade de viver por um período em casa própria, herança 

de sua mãe. Contudo, faz-se necessário questionar se o fato de os filhos de Anastácia terem 

sido criados e sustentados pelas reclamadas exclui o processo de exploração do trabalho que 

ela sofreu durante toda a sua vida, afora os maus tratos, a impossibilidade de estudar e o 

desamparo em que foi deixada pela família das reclamadas, quando mais vai precisar, na sua 

velhice. 

Em verdade, essa exclusão ocorreu porque a condição das “domésticas de criação” é 

suavizada pela sociedade, sendo legitimada pela necessidade de sobrevivência. Num contexto 

de pobreza, trata-se de um ato de solidariedade para com a “criada” e a família necessitada, 

pois, afinal, onde estariam Madalena e Anastácia se não fosse a “criação” dada pelas famílias 

“acolhedoras”? Teriam elas sobrevivido? A resposta a esse questionamento foi dada por 
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Anastácia quando questionado se ela entregaria um filho seu na mesma condição que ela foi 

entregue: “Pra passar o que eu passei é melhor ficar do jeito que tá né. Né não?” (sic). 

Nesse ínterim, cabe um outro questionamento: o que legitima essa prática social é a 

necessidade de sobrevivência das “domésticas de criação” ou é o fato de a sua existência ser 

necessária ao conforto de outras vidas, como aponta Françoise Vergès (2020, p. 20)? Uma 

coisa é certa, “doméstica de criação” é uma prática social muito lucrativa. Tem-se uma 

empregada disponível 24 horas por dia, sem ter que lhes pagar nem conceder nenhum direito. 

Desse modo, ao compreender as raízes dessa prática social e as formas como ela foi 

sendo disseminada e aceita pela sociedade, permite-se reconhecer a problemática intrínseca 

que carrega: negação do direito à existência de pessoas pelo simples fato da sua condição 

socioeconômica. São vidas roubadas, dedicadas exclusivamente ao trabalho árduo e sem 

qualquer possibilidade de mudança da condição de pobreza. 

 

6.4 NEM EMPREGADA, NEM DA FAMÍLIA 

 

Na problemática envolvendo as “domésticas de criação”, vislumbra-se que o 

reconhecimento dos direitos trabalhistas dessas pessoas é o mínimo que se pode fazer para 

reparar as violações sofridas, pois, quando não  há este reconhecimento,  elas permanecem num 

limbo jurídico-social: não são trabalhadoras e, tampouco, pertencem à família. 

A condição de uma “doméstica de criação” é definida como uma pessoa que vive num 

ambiente familiar diverso do seu, trabalhando como se empregada doméstica fosse – e até 

mesmo em condição de trabalho escravo –, mas tendo seus direitos trabalhistas negados por ser 

“quase da família” ou por ser destinatária da “caridade”, diante de uma situação de pobreza, ou, 

ainda, por estar numa relação de “troca de favores”, de “ajuda mútua”. 

Tal condição é, em si, a prova da carga simbólica que a frase “é quase da família” carrega 

e das consequências que ela produz, numa relação de trabalho doméstico. Esse “quase” já 

aponta a condição social em que as “domésticas de criação” se encontram: num limbo jurídico-

social. Não têm os direitos decorrentes do vínculo parental, como alimentos, herança e a própria 

afetividade familiar; e, por outro lado, também não têm assegurados os direitos trabalhistas e 

outros decorrentes da relação de emprego, como os previdenciários, o seguro-desemprego, 

dentre outros. Como aponta Silva (2014, p. 112), essas meninas sofrem o dilema por não serem 

filhas, nem empregadas, e essa situação faz com que elas “se encontrem num limbo que as 

aproxima das escravas contemporâneas”. 
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Assim, a problemática social das domésticas de criação, para além da exploração do seu 

trabalho – por vezes em condições de escravidão contemporânea – é o limbo jurídico-social em 

que elas são colocadas. Diante disso, deixa-se o questionamento: se a “doméstica de criação” 

não é considerada efetivamente como membro família, por que não pode ser reconhecida como 

trabalhadora doméstica? 

A resposta a essa pergunta é de suma importância, pois, conforme restou demonstrado, 

a condição de “doméstica de criação” vai se prolongado no tempo, de modo que, muitas vezes, 

essas meninas passam grande parte da sua vida – ou toda ela – nessa condição: sem vínculo de 

trabalho e sem vínculo familiar. E, quando chegam à velhice, muitas ficam totalmente 

desamparadas, como ocorreu com Anastácia, que, aos quase cinquenta anos, ficou 

desempregada, analfabeta e sem perspectiva alguma de ser inserida no mercado de trabalho ou 

de se aposentar-se. 

 

6.5 UMA ABORDAGEM DECOLONIAL: PELO DIREITO DE EXISTIR 

 

A “doméstica de criação” é resquício de uma colonialidade ressoante, de um processo 

de transição que permanece entranhada nas relações sociais. A sua existência na sociedade 

brasileira atual demonstra que o trabalho doméstico ainda está no processo de transição para o 

trabalho livre, pois, se há pessoas cuja sobrevivência é garantida apenas para servir, esse 

trabalho não pode ser considerado como livre. Por isso, faz-se necessário uma abordagem 

decolonial, consistente em tornar visível o que permanece vigente da estrutura colonial. Como 

apontam Mendes e Oliveira Junior (2019, p. 69), “para mudar a situação de exploração da 

dignidade da trabalhadora doméstica é necessário descolonizar o pensamento”. 

 Segundo Françoise Vergès (2020, p. 40-42) o pensamento decolonial vai de encontro 

ao processo do colonialismo implantado, em países que foram colonizados. Apesar de 

descolonizados, a sistemática da colonialidade persiste na sociedade, trazendo sérias 

implicações para as vidas das pessoas. Nas suas palavras, a abordagem decolonial considera a 

persistência de 

uma colonialidade que herdou a partilha do mundo que a Europa definiu no século 

XVI e que continuou reafirmando por meio da espada, da pena de escrever, da fé, do 

chicote, da tortura, da ameaça, da lei, do texto, da pintura e, depois, por meio da 

fotografia e do cinema; uma colonialidade que institui uma política de vidas 

descartáveis, humans as waste. (VERGÈS, 2020, p. 42) 
Françoise Vergès (2020, p. 35), autointitulada feminista decolonial, se opõe à 

colonialidade para afirmar o “direito à existência”, em oposição às vidas consideradas 

descartáveis. E, para defender esse direito de existir, a autora aponta a necessidade de superar 
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as narrativas “civilizatórias”. Nesse sentido, o feminismo decolonial coloca “em xeque” o fato 

de que os feminismos ocidentais são atravessados pela divisão do mundo operada pela 

escravidão e pelo colonialismo desde o século XVI: “de um lado a humanidade que tem o direito 

de viver e, de outro, aquela que pode morrer” (VERGÈS, 2020, p. 44). 

A abordagem decolonial evidencia a partilha racial do mundo e a naturalização do estado 

de servidão racializada (VERGÈS, 2020, p. 45). Nessa partilha, há pessoas que são destinadas 

a serem servidas e outras a servir; e, no caso do trabalho doméstico, estas são mulheres, negras 

e pobres, segundo os dados expostos em capítulo anterior. Nesse sentido, o feminismo 

decolonial visa fazer uma análise “multidimensional” da opressão, se recusando a enquadrar 

raça, sexualidade e classe em categorias que se excluem mutuamente, permitindo evitar uma 

hierarquização das lutas (VERGÈS, 2020, p. 47). 

Faz-se necessário, portanto, recusar a “temporalidade escravidão/abolição”, como 

aponta Françoise Vérgés (2020, p. 52) e demonstrar que não se trata de um passado histórico, 

mas sim um processo, que não é homogêneo e muito menos linear. A prática social de “criar 

empregada doméstica” existe no Brasil desde o período Imperial, convivendo com a própria 

escravidão e ultrapassando ela. E, apesar de ser encarado como um problema social desde 

aquela época, tal prática ainda é vista sob o prisma da solidariedade, por grande parte da 

sociedade, inclusive pelo judiciário. 

As provocações que o feminismo decolonial traduz são primordiais para compreender a 

negação do direito de existir às “domésticas de criação”. Num país em que as relações sociais 

foram moldadas pela escravidão e pelo colonialismo, ainda ressoa a ideia de que há pessoas 

nascidas para servir – em razão da sua condição de pobreza –, cuja sobrevivência só é garantida 

na medida em que são necessárias a outras vidas, por elas servidas. Às “domésticas de criação” 

dá-se o suficiente apenas para sobreviver e perpetuar a condição de pobreza, negando-lhes o 

direito de ter uma existência própria, de brincar, estudar, criar laços e vínculos sociais, 

vislumbrar outras formas de trabalho e outra condição de vida. 

A colocação de uma pessoa na condição de “doméstica de criação” tem sido justificada 

pela pobreza, contudo, faz-se necessário indagar: por que essas meninas pobres, para 

sobreviver, precisam entregar suas existências? Nesse ínterim, destaca-se o fato de que, apesar 

da condição de pobreza da sua família de origem, a reclamante do caso estudado no presente 

trabalho disse que preferiria não ter sido levada para outra família: “Pra passar o que eu passei 

é melhor ficar do jeito que tá né. Né não?” (sic). Ela respondeu negativamente, com expressão 

triste, que não permitiria que um filho seu fosse entregue a outra família como ela foi. 
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7 CONCLUSÕES 

 

As “domésticas de criação” são meninas-mulheres vulneráveis socioeconomicamente, 

tiradas de suas famílias ainda na infância ou adolescência e enviadas para serem “criadas” como 

empregadas domésticas, na casa de famílias mais abastadas, a pretexto de terem uma 

“oportunidade” de sair da condição de vida à qual estão submetidas. Elas são recrutadas do seu 

local de origem “sob encomenda”; indicadas por outras empregadas domésticas; ou, ainda, 

entregues pelas próprias famílias, sendo comumente encontrado casos envolvendo 

apadrinhamento. Além disso, a historiografia social do trabalho demonstra que tal prática já foi 

intermediada pelo Judiciário, nos chamados contratos soldada e também pela tutela. E, 

hodiernamente, continua sendo praticada sem qualquer pudor, inclusive, mediante divulgação 

em redes sociais. Trata-se, portanto, de uma prática antiga, porém contemporânea, sendo 

disseminada e naturalizada na sociedade como uma forma de subsistência de famílias pobres. 

Nesse contexto, ao serem levadas, as “domésticas de criação” tornam-se duplamente 

prisioneiras: da gratidão, pela “oportunidade” prometida; e da condição de vulnerabilidade, que 

tolhe quaisquer possibilidades de mudança dessa condição de vida. Trabalhando e residindo no 

mesmo local, elas se tornam totalmente dependentes da família “acolhedora”, pois, muitas 

vezes, o único pagamento que lhes é dado é moradia, alimento e vestimentas; sendo comum o 

impedimento de acesso à escola, ao trabalho externo e, até mesmo, ao contato com a própria 

família de origem e à formação de outros vínculos sociais. Quando é paga alguma remuneração, 

esta é em valor é ínfimo, o bastante para mantê-la na mesma condição. E, o prometido 

tratamento “como se fosse da família”, em verdade, só é suscitado para mascarar a relação de 

exploração, pois, na prática, o seu lugar de “criada” é sempre demarcado. 

Sabe-se que a transição do trabalho escravo para o livre não se trata de um fato histórico, 

mas sim um processo, que não é homogêneo e muito menos linear. E o trabalho doméstico, por 

ter sido realizado pela mão de obra escrava durante quase quatro séculos no Brasil, ainda é 

permeado de uma série de práticas escravagistas, naturalizadas e invisibilizadas. Assim, a partir 

do estudo de caso e considerando as pesquisas realizadas em variadas áreas do conhecimento, 

constatou-se que a “criação” de empregadas domésticas “como se fossem da família” é uma 

prática de cunho escravagista, de modo que é possível caracterizá-la não só como uma relação 

de trabalho doméstico, como também de escravização contemporânea. 

Os estudos demonstram que o tratamento destinado às “domésticas de criação” é 

pautado pela inferioridade, desumanidade e a invisibilidade da própria condição de pessoa, 

sendo recorrentes agressões físicas e psicológicas, fornecimento de alimentação e local para 
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descanso precários, além da colocação para realizar atividades aviltantes, o que pode 

caracterizar trabalho degradante. A jornada exaustiva se mostra muito presente, considerando 

que, por residirem no local de trabalho, elas não têm uma jornada definida, ficando, muitas 

vezes, à disposição 24 h por dia, realizando diversas funções e sem previsão de descanso. Além 

disso, elas podem ser tolhidas do seu direito de ir e vir, considerando a dificuldade de 

fiscalização no âmbito doméstico, bem como em razão das condições de vulnerabilidade social 

na qual se encontram, o que anula o consentimento e caracteriza trabalho forçado. Por fim, por 

residirem no local de trabalho, pode haver casos em que os patrões imputem a contração de 

dívidas à(ao) trabalhador(a) domésticas(os); contudo, é mais comum que elas sejam 

aprisionadas por uma dívida moral – gratidão – em razão da retirada das condições de pobreza 

das suas famílias de origem, o que também reduz a capacidade de decisão. 

No caso em estudo, constatou-se que Anastácia foi uma trabalhadora escravizada desde 

a infância. Apesar de não consentir, foi para a casa das reclamadas aos dez anos, passando a 

realizar atividades domésticas, incluindo o carregamento de água da cidade para a fazenda. Nas 

quase quatro décadas de trabalho, diz que não tinha descanso, nem folgas em domingos, 

feriados, dias santos e tampouco férias. Além de uma parca remuneração semanal – que não 

soube dizer a partir de quando passou a receber – ela não usufruiu nenhum outro direito 

trabalhista. Como se não bastasse, era tratada com xingamentos e apanhava de “pau”, 

“bengala”, o que deixou marcas físicas e psicológicas, demonstradas durante a entrevista. 

Mesmo nessas condições, ela contou que nunca pensou em sair daquela realidade, o que 

demonstra uma prisão psicológica pela gratidão e pela vulnerabilidade. 

Aos cinquenta e um anos, Anastácia é uma senhora negra e analfabeta, está 

desempregada e sem perspectiva alguma de ser inserida no mercado de trabalho ou de se 

aposentar. Sobrevive do benefício do bolsa-família e faxinas, quando encontra; numa casa 

simples, que foi o único bem que conseguiu adquirir na vida, com a herança deixada após a 

morte de sua mãe. Ela foi colocada num limbo jurídico-social, pois a família que a “acolheu” 

não a reconhece como trabalhadora – não lhe assegurando os direitos trabalhistas e outros 

decorrentes da relação de emprego, como os previdenciários, o seguro-desemprego, dentre 

outros – e tampouco como membro da família – não usufruindo dos direitos decorrentes do 

vínculo parental, como alimentos, herança e a própria afetividade familiar. E, após ingressar 

com uma reclamação trabalhista, o trabalho que prestou durante toda a sua vida não foi 

reconhecido como tal. 

A análise da história de vida e de trabalho de Anastácia evidencia que, em contextos 

como esse, muitas dessas crianças e adolescentes “acolhidas” passam décadas, senão toda uma 
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vida, nessa condição e, quando chegam a reclamar no Judiciário por seus direitos trabalhistas, 

são vistas como pessoas ingratas, o ônus probatório da existência de relação de emprego lhes é 

imposto e, mesmo quando é inconteste a prestação de serviços, argumentos jurídicos e 

extrajurídicos são mobilizados para impedir o reconhecimento do vínculo. Nesse contexto, 

verifica-se que o reconhecimento de vínculo empregatício e, da mesma forma, da relação de 

trabalho escravo – pois o vínculo trabalhista é pressuposto – não depende apenas da observância 

dos critérios legais e da cisão existente entre empregadas(os) domésticas(os) e diaristas. 

Portanto, após a delimitação da problemática e a análise do caso, constatou-se que as 

“domésticas de criação” têm dificuldades no reconhecimento do vínculo empregatício e que a 

sua condição pode ser caracterizada como trabalho escravo doméstico. Inicialmente, partiu-se 

da hipótese de que o fator impeditivo do vínculo seria a alegação da existência de uma relação 

afetiva-familiar, considerando a conhecida frase “é como se fosse da família” e o fato de 

residirem no local de trabalho. Contudo, a leitura de pesquisas de variadas áreas do 

conhecimento e, principalmente, as peculiaridades do caso estudado, demonstraram que, na 

verdade, a problemática das “domésticas de criação” não tem como obstáculo de superação 

apenas a alegação de uma relação afetiva-familiar, mas, sobretudo a legitimação social da 

prática de acolhimento de crianças vulneráveis, a qual, atrelada ao caráter pessoal das relações 

domésticas, faz com que a prestação de serviços, nesse contexto, seja encarada como uma mera 

“troca de favores”, numa relação de solidariedade-gratidão. 

Para superação de tais argumentos, deve-se salientar que a distinção entre ser “filha de 

criação” ou “doméstica de criação”, a depender do contexto, pode até parecer ser sutil, 

considerando que o fato de as mulheres – incluindo crianças e adolescentes – realizarem 

atividades domésticas, na casa em que residem, ainda é tido como um dever de colaboração 

mútua entre os familiares. Contudo, considerando que a afetividade não se afere em si mesma, 

mas na relação existente, se esta é pautada pela exploração do trabalho dessas meninas, não há 

como prevalecer a alegação de uma relação afetiva-familiar, pois tais relações são 

incompatíveis. 

Ademais disso, considerando que não há óbice legal para a realização de contrato de 

trabalho mesmo entre familiares, a distinção entre a prestação das atividades domésticas como 

dever de cooperação familiar e o trabalho doméstico prestado no âmbito de uma relação de 

emprego não é, em si, a existência ou não do vínculo afetivo-familiar, mas sim a dinâmica em 

que é realizada essa prestação, ou seja, a presença ou ausência dos elementos caracterizadores 

do vínculo de emprego. Dessa forma, defende-se que o alegado vínculo afetivo-familiar não 

deve ser considerado, por si só, como fator impeditivo do vínculo trabalhista nesses casos. 
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Assim, a incompatibilidade entre a exploração do trabalho e a filiação socioafetiva e, 

por outro lado, a compatibilidade entre o vínculo familiar e o empregatício, sugerem que a 

problemática das “domésticas de criação” tem como principal obstáculo de superação a 

legitimação social dessa prática, atrelada à ideia de “ajuda mútua”. A afetividade, por sua vez, 

é utilizada em muitos casos apenas como fator jurídico impeditivo, tendo em vista que as 

atividades domésticas realizadas pelos membros da família não são reconhecidas como 

trabalho, no Brasil. A análise do caso de Anastácia serviu para demonstrar isso, pois, nele 

prevaleceu a tese no sentido de que ela foi apenas destinatária de caridade. Sequer foi arguido 

que ela era da família ou “quase da família”, o que foi dito apenas em audiência, pelas 

testemunhas da defesa. 

Dessa forma, verifica-se que os casos envolvendo “domésticas de criação” desafiam as 

regras de distribuição e análise probatória, de modo que, para serem dirimidos, carecem de uma 

atuação mais proativa dos julgadores – que pode ser justificada em razão da condição de 

vulnerabilidade socioeconômica delas e pelo fato de se tratarem de relações de longa data –, 

bem como de uma sensibilização acerca da problemática, o que é possível quando se vai além 

da legitimação social do acolhimento de crianças e adolescentes vulneráveis para enxergar que 

as “domésticas de criação” não são tratadas como “filhas de criação”, pois, a relação havida 

entre as  elas e a família “criadora” é, desde a sua origem, de exploração da sua força de trabalho. 

Nesse sentido, o feminismo decolonial traz provocações primordiais para compreender 

a problemática envolvendo as “domésticas de criação”: o direito à existência, e não apenas à 

sobrevivência. A colocação de uma pessoa na condição de “doméstica de criação” tem sido 

justificada pela pobreza, contudo, faz-se necessário indagar: por que essas meninas-mulheres, 

para sobreviver, precisam entregar suas existências e viverem na condição de “criadas”? 

Pensar numa resposta para essa pergunta leva à relevância deste estudo: é preciso 

visibilizar e desnaturalizar essa prática social, pois ela é resquício de uma abolição inacabada, 

que não possibilitou aos(às) ex-escravos(as) e seus(suas) descendentes a mudança da condição 

de “vida necessária”. Num país moldado pela escravidão e pelo colonialismo, ainda ressoa a 

ideia de que há pessoas nascidas para servir – em razão da sua condição de pobreza –, cuja 

sobrevivência só é garantida na medida em que são necessárias a outras vidas, por elas servidas. 

Ao mostrar as origens dessa prática, os fatores que contribuíram para sua disseminação e as 

suas consequências, retiraram-se as máscaras dessa exploração: o respaldo social e o suposto 

afeto. A utilização de um caso concreto aproxima e sensibiliza o leitor, o que pode contribuir 

para tanto. 
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Além disso, a presente pesquisa reuniu estudos de diversas outras áreas do 

conhecimento – notadamente na história, antropologia, sociologia, comunicação social e na 

literatura – demonstrando que essa prática é bastante conhecida não só no âmbito do costume, 

mas também pela academia. Contudo, são poucos os estudos na área do direito que se debruçam 

especificamente sobre a problemática envolvendo as “domésticas de criação”. Assim, ao tratar 

dessa problemática na perspectiva do direito, busca-se sensibilizar os diversos atores jurídicos 

e auxiliá-los nas suas respectivas funções, na leitura dessa realidade, como na própria tomada 

de decisão, ou mesmo na forma como esses casos devem ser levados ao judiciário. 

Diante disso, delimitar e nomear essa prática foi uma das preocupações deste trabalho, 

tendo em vista que os estudos sobre a problemática têm demonstrado que a criação de 

empregadas domésticas, apesar de ser enraizada na sociedade brasileira desde os tempos 

remotos, é nomeada de diversas formas, o que não só mascara a exploração, como também 

dificulta a identificação e a realização de pesquisas. O termo “doméstica de criação”, cunhado 

nesta pesquisa, demarca a relação de exploração do trabalho doméstico, mediante “promessa 

de criação”, diferenciando-a de práticas que se originam da mesma forma, mas com outra 

finalidade, como as “filhas de criação”. 

A presente pesquisa foi realizada a partir da análise de um caso específico, de modo que, 

apesar de ser representativo da problemática, possui limites de generalização, principalmente 

em razão das peculiaridades que o caso possui. Dessa forma, a partir das contribuições desse 

estudo, é possível fazer análises mais abrangentes, envolvendo grupo de trabalhadoras que 

viveram nessa condição, como, por exemplo, a utilização de grupo focal. Assim, seria possível 

apontar outros elementos que também constituem óbice para o reconhecimento dos direitos 

trabalhistas dessas pessoas, bem como analisar consequências dessa prática em relação aos 

demais âmbitos da vida, a exemplo do isolamento social. 

Outra possibilidade de estudo que pode contribuir para o reconhecimento de vínculo 

dessas trabalhadoras – e, por conseguinte, da relação de trabalho escravizado – é a realização 

de uma análise jurisprudencial, dos casos já julgados, a partir da qual seria possível entender 

como os elementos apontados nesse estudo são mobilizados nos processos para evitar o 

reconhecimento do vínculo, a existência de outros elementos, bem como a verificação da 

distribuição e análise probatória, etc. 

A percepção da pesquisadora acerca da problemática é que, embora a vulnerabilidade 

socioeconômica das “domésticas de criação” e de suas famílias de origem apareça como um 

contraponto autorizativo e, até mesmo, legitimador, dessa prática – como uma alternativa de 

sobrevivência – deve-se questionar se, na verdade, o que legitima essa condição não seria o fato 
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de a sua existência ser necessária ao conforto de outras vidas, por elas servidas. Deve-se ter 

solidariedade e afeto para com essas pessoas, que são, em verdade, vítimas da exploração do 

trabalho infantojuvenil doméstico e colocadas num estado de indefinição – nem da família, nem 

trabalhadora – reproduzindo a sua vulnerabilidade. 
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