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Vem, Maria, ver, precisamos ter nossa moradia 

A gente trabalha tanto, mas não serve pra viver 

O quarto em que nós moramos, o problema eu vou dizer 

O quarto da empregada ainda é infusão 

Tem vasilhame, roupa suja, enceradeira e botijão 

A mesa de passar ferro também não vai escapar 

Leva lá praquele quarto junto à máquina de lavar 

Se quebra um móvel em casa e não tem onde ficar 

Leva lá praquele quarto que vou mandar consertar 

Todos os quartos têm janelas ou ar condicionados 

Lá no nosso quarto tem um buraco mal furado 

A gente só vai dormir quando tudo arrumar 

Lá naquele quarto sujo que não se pode lavar 

A cama é tão estreita pra mim e a babá 

Junta-se pé com cabeça de outro jeito não dá  

O quarto além de quente, tem sabão e detergente 

Ainda tem muriçoca fazendo um sonzinho pra gente  

. 

(OLIVEIRA, Maria Carmelita de. O Quarto da empregada. 2010) 



 
 

RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta uma análise sobre a invisibilidade do trabalho análogo à escravidão 

na prestação de serviços domésticos e estuda as particularidades desse ilícito no caso do 

resgate de Madalena Gordiano. Diante disso, a pesquisa delimita como ponto de partida a 

seguinte pergunta: o que explica a invisibilidade social do trabalho doméstico em condições 

análogas à escravidão e como o caso de “Madalena Gordiano” se amolda no conceito de 

trabalho escravo doméstico? Para responder a indagação, o estudo utiliza como metodologia a 

vertente de pesquisa sociológica jurídica, relacionando o direito com outras ciências. 

Ademais, a partir do método de abordagem dedutivo, tem como técnica de pesquisa a análise 

bibliográfica documental, baseando o trabalho em documentação indireta, como livros, 

periódicos, anais de eventos, teses, dissertações, procedimentos judiciais, extrajudiciais e 

legislação, bem como, em entrevista semi estruturada com Auditora Fiscal do Trabalho. A 

pesquisa tem como objetivo compreender o trabalho escravo doméstico como um problema 

imperceptível na sociedade. Para isso, apresenta-se as suas particularidades e como elas 

corroboram para a exploração da categoria. Por fim, analisa o conceito do art. 149 do CPB em 

face do caso “Madalena Gordiano” e quais os seus impactos no combate da mazela. Como 

resultado da apresentação teórica e prática, vislumbra-se que a invisibilidade do trabalho 

escravo doméstico tem justificativa multifatorial, desde a herança escravista brasileira, a 

divisão sexual do trabalho imposta pelo patriarcalismo e a utilização do falso argumento 

“quase da família”, elementos cruciais à continuidade da exploração dos corpos de mulheres 

pretas, pobres e pouco instruídas, que são levadas às casas de seus patrões para prestar serviço 

sem observância dos direitos fundamentais do trabalhador. Madalena é o exemplo vivo do 

legado da escravidão, e seu caso serviu como estímulo para o combate do ilícito. 

 

Palavras-chave: trabalho análogo à escravidão; trabalho doméstico; invisibilidade social; 

Madalena Gordiano.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research presents an analysis of the invisibility of work analogous to slavery in the 

provision of domestic services and studies the particularities of this illicit in the case of the 

rescue of Madalena Gordiano. Therefore, the research delimits as a starting point the 

following question: what explains the social invisibility of domestic work in conditions 

analogous to slavery and how the case of “Madalena Gordiano” fits into the concept of 

domestic slave labor? To answer the question, the study uses as a methodology the legal 

sociological research strand, relating law with other sciences. In addition, from the deductive 

approach method, the research technique is the documentary bibliographic analysis, basing 

the work on indirect documentation, such as books, periodicals, annals of events, theses, 

dissertations, judicial and extrajudicial procedures and legislation, as well as, in an 

unstructured interview with the Labor Tax Auditor. The research aims to understand domestic 

slave labor as an imperceptible problem in society. For this, its particularities are presented 

and how they corroborate for the exploration of the category. Finally, it analyzes the concept 

of art. 149 of the CPB in the face of the “Madalena Gordiano” case and what are its impacts 

on the fight against the disease. As a result of the theoretical and practical presentation, it can 

be seen that the invisibility of domestic slave labor has a multifactorial justification, from the 

Brazilian slavery heritage, the sexual division of labor imposed by patriarchy and the use of 

the false argument “almost in the family”, crucial elements. to the continued exploitation of 

the bodies of black, poor and poorly educated women, who are taken to the homes of their 

employers to provide services without observing the fundamental rights of the worker. 

Madalena is a living example of the legacy of slavery, and her case served as a stimulus for 

combating the illicit. 

 

Keywords: work analogous to slavery; housework; social invisibility; Madalena Gordiano. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Os lares brasileiros de classe média e alta são comumente permeados pela presença de 

uma empregada doméstica que desempenha todas as tarefas domésticas da família, desde a 

realização de limpeza, preparo alimentar até o cuidado de crianças. Essa empregada 

doméstica é caracterizada, na maioria das vezes, como uma mulher negra, pobre e pouco 

instruída (INSTITUTO ..., 2022).  

Nessa espécie trabalhista, os vínculos obrigacionais entre os seus sujeitos são 

formados, invariavelmente, na forma de submissão e opressão, onde uma manda (patroa) e a 

outra obedece (empregada). Essa realidade é transpassada pela categoria como fruto da 

negativa histórica de direitos e de reconhecimento social, que faz a subalternatividade passar 

despercebida pelos olhos da sociedade quando protegida pelo véu do afeto e pela visão 

ideológica do dever de servir, que dão vazão à repristinação de comportamentos escravocratas 

e de exploração dessas mulheres.    

O presente trabalho teve como semente problemática o incômodo perante a 

persistência e a invisibilidade do trabalho doméstico exercido em condições análogas às de 

escravos. Essa mazela, até o ano de 2020, era pouco tratada na sociedade civil e nas esferas 

institucional e acadêmica. Portanto, passar-se-á a tentar compreender quais os “porquês” da 

continuidade silenciosa dessa forma de exploração.  

A inquietação teve como estopim a transmissão, em 20 de dezembro de 2020, nos 

grandes veículos midiáticos acerca do caso de Madalena Gordiano, que foi libertada após 

viver quase quatro décadas submetida a trabalho degradante e a longas e exaustivas jornadas 

laborais. Ora, o que explicaria uma exploração tão latente ser tão invisível à comunidade e aos 

agentes fiscalizadores? Assim, necessário se fez o estudo sobre o trabalho doméstico análogo 

à escravidão, os seus fatores de perpetuação e as peculiaridades do caso paradigmático de 

Madalena ao combate da mazela.  

Esta pesquisa se fará a partir da vertente sociológica-jurídica, pelo fato de relacionar o 

direito com outras ciências, como as ciências sociais, confrontando-a com a realidade fática 

do trabalho doméstico em condições exploratórias. Bem como, será construída a partir do 

método de abordagem dedutiva, pois parte da análise de uma questão geral para uma 

individualizada.  

Dessa forma, o objetivo geral está em compreender o trabalho doméstico em 

condições análogas à escravidão como um problema invisível à sociedade e às instituições 

públicas. Para buscar a explicação da questão, faz-se necessária a análise da matéria 
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pormenorizada desde as suas bases, fazendo-se em camadas de estudo. Portanto, esta pesquisa 

está organizada em objetivos específicos, a saber: i) apresentar as raízes históricas do trabalho 

doméstico como forma de exploração dessas mulheres; ii) conceituar o trabalho análogo à 

escravidão e a percepção dos elementos no âmbito doméstico laboral; iii) problematizar a 

naturalização e desvalorização do trabalho doméstico sob o viés de gênero e raça; iv) analisar 

a invisibilidade social e jurídica do trabalho doméstico em condições análogas à escravidão; 

v) examinar a escravidão doméstica contemporânea através do resgate de Madalena Gordiano 

e seu impacto no combate do ilícito.  

Como técnica de pesquisa o trabalho terá como base uma revisão bibliográfica e 

documental, através de documentação indireta, visto que utilizará dados oriundos de livros, 

periódicos, anais de eventos, teses, dissertações, artigos sobre a matéria. Serão, também, 

analisados procedimentos judiciais, extrajudiciais e legislação. A fim de dirimir lacunas 

acerca da prática dos agentes nas operações contra o trabalho escravo, realizou-se entrevista 

semi estruturada com a Auditora Fiscal do Trabalho (AFT) Tatiana Fernandes Rocha Lima 

que compartilhou as nuances da sua conduta como agente fiscal. 

Para esclarecer as peculiaridades do trabalho escravo doméstico que fazem perpetuar a 

não percepção social e institucional da problemática, antes de tudo, objetiva-se compreender 

como as raízes históricas do emprego doméstico e a tardia conquista de direitos e garantias 

celetistas contribuem para a exploração da categoria. Dessa forma, o Capítulo 2 tem como 

ponto de partida o recorte temporal do Brasil Imperial e o referencial teórico de Florestan 

Fernandes, no sentido que a abolição formal da escravatura deu início a novas formas de 

exploração dos ex-escravos e ex-mucamas. Analisa a luta histórica de conquista de direitos 

das empregadas domésticas, e por fim, examina o conceito de trabalho análogo ao de escravo 

e sua adaptação às peculiaridades dos serviços residenciais, à luz do art. 149 do Código Penal 

Brasileiro e de específicas normativas, a Portaria nº 671 de 08 de novembro de 2021 e a IN nº 

2 de 8 de novembro de 2021, ambas do Ministério do Trabalho e Previdência (MTE).  

No Capítulo 3, será apresentado o retrato da subalternidade imposta às trabalhadoras 

domésticas. Dessa forma, investigará o trabalho infantil doméstico como fator colaborativo 

para a sujeição de mulheres ao trabalho degradante na vida adulta e, ainda, a naturalização e 

desvalorização do trabalho doméstico sob o viés de gênero e raça, a partir da observação 

estatística do perfil da empregada doméstica brasileira e das vítimas do trabalho escravo 

contemporâneo. Ao final, trazendo à lume os ensinamentos de pensadoras contemporâneas 

como Angela Davis e Jurema Brites, para explicar a desvalorização do trabalho reprodutivo. 
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Por sua vez, no Capítulo 4 serão apresentadas as facetas da invisibilidade do trabalho 

escravo doméstico, quais sejam: a social e a jurídica. De prima, analisará o laço afetivo como 

fator de perpetuação da exploração das empregadas domésticas, isso, sobre a lógica da autora 

Marcela Rage Pereira que estuda sobre a oferta benevolente de moradia, alimento e 

vestimenta por patrões e o consequente nascimento da obrigação moral da prestação de 

serviços em troca do que já seria devido por direito (PEREIRA, 2021). Noutro pórtico, tratar-

se-á de maneira breve acerca da inviolabilidade domiciliar como elemento prejudicial à 

fiscalização das condições de trabalho impostas às domésticas.  

 Por último, o Capítulo 5 encadeia as ideias expostas para oferecer o retrato do 

trabalho escravo doméstico, a ser representado por Madalena Gordiano, mulher, negra, pobre 

e pouco alfabetizada que foi explorada e submetida a condições degradantes de trabalho desde 

a sua infância, porém, invisibilizada pelo manto da falsa integração à família. O estudo terá 

como base a Ação Civil Pública proposta em desfavor dos empregadores, Processo nº 

0010894-12.2020.5.03.0071 que tramita no 3º Tribunal Regional do Trabalho, na comarca de 

Patos de Minas/MG, bem como, entrevistas concedidas pela resgatada aos veículos de 

comunicação.  

A motivação pelo tema do presente estudo surgiu diante da necessidade de entender a 

naturalização e a banalização das transgressões de direitos das empregadas domésticas com 

que nos deparamos diariamente. A inércia perante a exploração dessa categoria é fator 

primordial para sua perpetuação. Assim, é imprescindível entender as particularidades desse 

instituto jurídico, para, então, combatê-lo.  
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2  O TRABALHO DOMÉSTICO NO BRASIL: REPAGINAÇÃO DE FORMAS 

COLONIAIS DE EXPLORAÇÃO 

 

O desenvolvimento da presente pesquisa tem como principal eixo temático o trabalho 

doméstico exercido em condições análogas às de escravos, de forma que se torna 

indispensável associar o esse tipo de labor às suas raízes, bem como, apresentar atentamente o 

seu conceito e forma de caracterização.  

Nessa toada, em um primeiro momento será apresentada a íntima relação ocorrida 

entre as empregadas domésticas e as mucamas escravizadas, com fito de demonstrar o nexo 

de continuação das condições que são impostas às mulheres exercentes dos serviços 

domésticos desde o Século XIX até os dias atuais. Para tanto, terá como ponto de partida o 

recorte temporal do Brasil Imperial e o referencial teórico de Florestan Fernandes. 

Ainda, será exposta a evolução das normas nacionais e internacionais que regem a 

classe de trabalhadoras domésticas e como o processo de reconhecimento de direitos ocorreu 

tardiamente, esculpindo-se de uma forma legitimada de subalternação e discriminação. Aqui, 

buscar-se-á entender a crescente mudança desde o início da conquista de direitos até a 

aprovação da Emenda Constitucional nº 72/2013. Portanto, serão analisadas legislações 

brasileiras à luz de convenções da Organização Internacional do Trabalho, significantes na 

luta pela busca de direitos e garantias para as obreiras.  

Por fim, em um terceiro momento, buscará conceituar o trabalho em condições 

análogas à escravidão, discorrendo sobre os seus elementos e como eles podem ser notados no 

âmbito da prestação de serviços domésticos e sobre as principais violações envolvidas nos 

casos, tais como: jornada exaustiva, as condições degradantes e o trabalho forçado, à luz do 

art. 149 do Código Penal Brasileiro e das principais normativas sobre o assunto, a Portaria nº 

671 de 08 de novembro de 2021 e a IN nº 2 de 8 de novembro de 2021 do MTE. 

 

2.1 As raízes escravocratas do labor doméstico no brasil 

 

A abolição formal da escravidão brasileira ocorreu no ano de 1888 através da Lei 

Áurea, sancionada pela Princesa Isabel, quando escravas e escravos alcançaram o status 

jurídico de “libertos”. Contudo, as práticas escravistas não foram abandonadas e as pessoas 

anteriormente exploradas permaneceram submetidas a condições precárias de trabalho e 

isentas de direitos (QUEIROZ, 1987). 
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Afirma Florestan Fernandes (2013, p. 29) em sua obra “A integração do negro na 

sociedade de classes” que, no processo abolicionista, eximiram-se o Estado, a igreja ou 

qualquer outra instituição de assumir encargos especiais que tivessem como objeto preparar 

os “libertos” para o novo regime de organização de vida e trabalho, de forma que os anseios 

de liberdade se tornaram uma nova história de exploração e crueldade.  

Na contramão da conquista de direitos, o fim do período escravocrata ocorreu 

paralelamente ao avanço do sistema capitalista-industrial no país, materializada nos negócios 

ligados à exportação de café, e ao ideário de branqueamento da população brasileira. À época, 

este ideal levou as elites locais a crerem que o problema étnico-racial do país poderia ser 

solucionado pelo caminho da miscigenação, na intenção de purificar as raízes africanas.  

Diante disso, no fim do século XIX, políticos guiaram a Política Nacional ao estímulo 

da imigração europeia e facilitação de entrada nas terras brasileiras, através de doações de 

terras nacionais e demais auxílios (OLIVEIRA, 2008), de forma que o abolicionismo e o 

imigrantismo se tornaram um só.  

Como resultado do processo, os estrangeiros passaram a ocupar os espaços mais 

dinâmicos da economia, como a indústria e o comércio, ao mesmo tempo que para os 

nacionais pobres, sobretudo ex-escravos, restavam serviços intermitentes, de menor 

remuneração e considerados de menor status, como exemplo: carroceiros, varredores de rua, 

limpadores de trilho. (SANTOS, 2017). As mulheres foram encarregadas das 

responsabilidades de manutenção de unidade familiar e de preservação das tradições culturais 

(LUNA, 2017). Ou seja, enquanto recém-libertos, escravos e escravas eram preteridos para o 

trabalho assalariado, sendo mantidos à margem da sociedade. 

Em que pese formalmente abolidas, contemporaneamente, as práticas escravagistas 

continuaram a ser reproduzidas, sobretudo no interior das residências da aristocracia. Os 

serviços domésticos seguiram sendo encarregados às mulheres negras (ex-escravas), que, de 

acordo com Judith Santos (2010), acabaram sendo o alvo principal de várias condições de 

vulnerabilidade social e submetidas à exclusão sexual, racial e social.  

Elas desenvolviam o labor de mucamas, lavadeiras, cozinheiras, amas de leite, 

costureiras, aias, pajens, também cuidavam dos filhos dos senhores, transmitiam recados, 

serviam à mesa, recebiam as visitas, entre outros serviços considerados “de casa”.  

Por estarem próximas à família dos senhores, possuíam status diferenciado das 

demais, condição que possibilitou certa segurança empregatícia após a abolição. Portanto, 

com a liberação dos escravos e a falta de previsão de direitos ou políticas públicas 

afirmativas, tornou-se comum que as ex-mucamas permanecessem prestando os serviços 



15 

 

 

domésticos às suas famílias, desta vez, em troca de comida e moradia e como forma de 

sobrevivência, o que ensejou o surgimento do “trabalho doméstico”. Nessa toada, Bergman de 

Paula Pereira (2011, p. 2) afirma que: 

 

No final do século do século XIX o trabalho doméstico, passa a figurar como 

um meio de sobrevivência, com o fim da escravidão o mundo do trabalho 

passa a ter outras configurações do ponto de vista jurídico, os que eram 

escravos agora estão libertos, a incorporação dessa mão-de-obra liberta ao 

mundo do trabalho, se deu majoritariamente pelo trabalho doméstico. Nos 

grandes centros urbanos, o trabalho doméstico ocupou um lugar de 

centralidade nas relações de trabalho estabelecidas entre ex-senhores e ex-

escravas. O sujeito feminino negro passa a realizar as tarefas do lar a partir 

de outros arranjos sociais, que são em muitos casos estabelecidos por 

contrato de locação de serviços, temos ainda aquelas, (sic) ex-escravas que 

não tinham para onde ir e continuaram com seus ex-senhores exercendo, a 

mesma função do cuidado da casa e da família patriarcal.  

 

A transmutação das relações sociais a partir de 1888, causou, em resumo, um rearranjo 

dos papéis assumidos anteriormente, de forma que “senhora e escrava” passam a ser “patroa e 

empregada”. É da análise entre o tempo escravagista e o Brasil-Contemporâneo que se 

observa o nexo de continuidade da escravidão para com as empregadas domésticas do Século 

XXI.  

A persistência dos padrões de injustiça e opressão contra essas mulheres é decorrente 

do mito da democracia racial, que incentivou a ocultação da violência simbólica perpetrada 

sobre essas, de forma que, mesmo após um século e meio do fim da escravidão, as relações 

sociais que permitiam a subordinação e dominação do grupo ainda continuam vigentes, 

conforme explana Sophia Alencar Araripe Luna (2017), em seu texto “A mucama permitida: 

a origem escravocrata do emprego doméstico no Brasil”.  

As condições desse sistema continuam as mesmas, sujeitos considerados 

desqualificados para o mercado do trabalho (indústria e comércio), geralmente moças negras, 

pobres, advindas de periferias e/ou lugares pouco desenvolvidos, analfabetas, que têm/tiveram 

vilipendiados seus direitos, que são/foram vítimas de violências e têm/tiveram sua dignidade 

desconsiderada como decorrência da forma de labor por elas desempenhadas: o trabalho 

doméstico (WERMUTH, NIELSSON, 2021).  

As correspondências entre os tempos são evidentes, rememorando os padrões da 

escravidão, quando não havia respeito à dignidade da pessoa humana, tampouco direitos e 

garantias constitucionais.  
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O labor doméstico se resume à assunção de todos os serviços de casa, desde a 

realização da limpeza das residências e preparação de alimentos ao cuidado e criação dos 

membros da família. Bem como, é atividade (ainda) considerada sem qualificação técnica, 

não merecedora de contraprestação ou condições de trabalho decentes, de forma que as 

domésticas/ex-mucamas continuam sendo submetidas a longas jornadas de trabalho, sem dias 

de folga, férias ou descanso e, muitas vezes, em troca de moradia, alimentação e vestuário, 

assim como no século XIX.  

A limitação do espaço doméstico à empregada e às escravas é aspecto similar entre 

elas. A primeira tem, comumente, indicado o elevador, entrada, banheiro e espaço para 

alimentação específico e diverso dos de seus patrões, bem como, não lhe é permitido o uso 

dos cômodos e comodidades do domicílio, ainda que seja residente da casa. Assim explana 

Santos (2010, p. 34):  

 

Essa condição é possível de ser traçada em paralelo à realidade das mulheres 

negras escravizadas no século XIX. Elas frequentavam a Casa Grande o 

suficiente apenas para gerar comodidade ao senhor e a senhora, mas para se 

alimentar ou dormir retornava à insalubre senzala. No período escravocrata, 

as trabalhadoras domésticas moravam na senzala, mas passavam grande 

parte do dia na Casa Grande. Com o redimensionamento das casas na zona 

urbana, esses dois tipos de lugares fundiram-se e foi criado um novo cômodo 

nas casas: o quarto da empregada. Assim, o quarto da empregada mantém a 

relação com o trabalho escravo, pois mantém a presteza servil do século 

XIX, impede o controle da trabalhadora sobre sua jornada de trabalho e 

tempo de descanso e afasta essas mulheres do convívio com suas próprias 

famílias. Tal prática persiste em muitas casas. Em geral, são insalubres, sem 

espaço ou ventilação adequada e, como reflexo da subvalorização do 

trabalho doméstico, o quarto, quando não dividido com outra trabalhadora, é 

também usado como depósito [...]. 

 

A imposta distância social entre empregadores e empregadas domésticas é 

caracterizada pela segregação entre as posições hierárquicas, a partir dos termos utilizados aos 

espaços destinados às prestadoras de serviços, por exemplo, “quarto da empregada”, 

“banheiro da empregada” e “dependência da empregada” (BRITES, 2007, p.104). Tais 

espaços não servem de real acomodação, tanto que funcionam como depósito de tudo “que 

não presta mais”.  

Para além das equivalências práticas, perdura o vínculo de subordinação e opressão 

embutido no exercício dos serviços “de casa”, que, por sua vez, é atenuado pela visão 

ideológica do dever de servir e pela ambiguidade dos laços afetivos firmados entre as 

prestadoras e seus patrões/senhores. Conforme lecionado por Marcela Rage Pereira (2021), 
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tais relações eram pautadas no amor e ódio e nas peculiaridades laborais desenvolvidas por 

acordos, colaboração, gratidão, que obscurece a separação entre atribuições e gentileza, 

direitos e deveres, empregados e patrões.  

Tal particularidade se perpetua até os dias atuais. O relato da autora e ex-empregada 

doméstica Preta Rara (2019, p. 27), evidencia a permanência das transgressões dos limites da 

relação trabalhista e como elas são ocultadas pelo falso argumento que as empregadas 

integram a família (ou quase):  

 

Quando me dei conta, estava indo todos os dias, fazendo tudo na casa com o 

salário de quem era pra ir três vezes na semana, E assim aconteceu com 

todas as casas em que eu trabalhei. Combinávamos as tarefas, o horário pra 

entrar, o horário pra sair, o dia do pagamento, mas minhas patroas nunca 

cumpriam.  

Foram sete anos convivendo com pessoas que eu não queria conviver. 

Pessoas que mataram meus sonhos um pouquinho a cada dia, mesmo elas 

insistindo que eu era “quase” da família. (RARA, 2019, p. 27) 

 

A correlação existente entre a escravidão e o labor doméstico é confirmada por Moisés 

Cristo (2015), ao ressaltar que as duas categorias - a das mucamas, escravas e criadas e das 

domésticas atuais - dizem respeito ao trabalho executado por mulheres negras ou mestiças em 

uma residência, remetendo aos tempos do Brasil Oitocentista (apud GUIMARÃES, 2019, p. 

78).  

O supradito também pode ser percebido pela persistência de empregos domésticos 

exercidos em condições análogas à de escravidão, como exemplo, o caso de Madalena 

Gordiano, resgatada em 2020 na cidade de Patos de Minas/MG.  

A trabalhadora iniciou sua jornada como “empregada doméstica” aos 08 anos, ao ser 

“adotada” por uma família, sob promessa de lhe conceder boas condições de vida e 

possibilidade de frequentar a escola. No entanto, no descompasso do prometido, lhe foi 

privada de sua infância, sendo obrigada a arrumar a casa da “patroa”, sem percepção de 

salário, direito de gozar de dias de folga ou oportunidade de visitar sua família, bem como, 

vivendo em um quarto pequeno, sem janela, sem acesso a telefone celular ou televisão. O 

referido caso passou despercebido aos olhos das autoridades públicas e da sociedade durante 

40 anos. 

Madalena não é um caso isolado, a superexploração da mão de obra doméstica, 

simbolizado por mulheres negras e pobres - em sua maioria, é uma das mais antigas formas 

violação. A inexistência de denúncias, resgates ou ocorrências não expressa a ausência desse 

fenômeno nas terras brasileiras, mas, muito pelo contrário, demonstra como a falta de 
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reconhecimento social e institucional contribui para a reprodução sistêmica desse problema, 

que se reveste de uma aceitação tácita da sociedade e não possui meios eficazes para o seu 

combate. Compreende-se, nada mais, que o contemporâneo emprego doméstico é fruto de um 

rearranjo entre as relações de poder e a (re)configuração promovidas com a abolição da 

escravidão, que repristinam e reproduzem antigas formas de exploração. 

 

2.2 Tardia evolução das normas sobre o trabalho doméstico no ordenamento jurídico 

brasileiro 

 

Analisar a evolução das conquistas de direitos e garantias das empregadas domésticas 

é perceber que as raízes escravagistas não estão apenas no âmbito social, mas também 

institucional. A tardia aquisição de amparo legal demonstra o descaso e até discriminação das 

instituições políticas e legislativas para com a categoria, que resultou em expressiva 

desigualdade de classe, gênero e raça e garantiu a persistência do lugar de subalternatividade 

que ocupam desde os tempos coloniais.  

O primeiro texto legal que tratava sobre o trabalho doméstico surgiu em 21 de abril de 

1886, a Resolução nº 62, que publicou o “Código de Posturas” do Município de São Paulo e 

regulou normas específicas àqueles que prestavam serviços no âmbito doméstico, 

estabelecendo quem se enquadraria na condição de “criado de servir”. Em seu 1º artigo, 

conceitua-se como a pessoa em condição livre (escravo liberto) que exerce qualquer serviço 

doméstico. Abaixo:  

 

Art. 1.º - Criado de servir, no sentido desta postura, é toda a pessôa de 

condição livre, que mediante salario convencionado, tiver ou quiser ter 

occupação de moço de hotel, hospedaria ou casa de pasto, do cosinheiro, 

engommadeira, copeiro, cocheiro, hortelão, de ama de leite, ama secca ou 

costureira, e em geral a de qualquer serviço doméstico. (SÃO PAULO, 1886, 

on-line, sic) 

 

Inicialmente, pode-se perceber que, à época, os “criados de servir” não eram 

considerados apenas aqueles(as) que realizavam funções circunscritas às residências dos 

senhores, mas também aqueles que laboravam em estabelecimentos comerciais, como hotéis, 

hospedarias e casas de pasto.  

No dispositivo há de se destacar a nítida divisão de gênero das atividades citadas, 

quando resta estabelecido que os serviços da escrava liberta seriam os de engomadeira, ama 
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de leite, ama secca (sic) e costureira, e já os do escravo homem, moço de hotel, copeiro, 

cocheiro e hortelão.   

O Código de Posturas foi pioneiro ao estabelecer direitos trabalhistas, pois em suas 

disposições previu, dentre outros, a necessidade de um contrato escrito para tomar o serviço 

(art. 10), aviso prévio de 05 dias úteis, sendo o contrato por tempo indeterminado (art. 15), 

multa por rescisão contratual, quando por tempo determinado (§2º, art. 15), bem como, 

hipóteses de justa causa de rescisão ou demissão. 

Considerando que a referida Resolução foi aprovada antes mesmo da Lei Áurea de 

1888, guardava essencial relação com a escravatura, de forma que, ao dispor sobre os deveres 

dos criados em seu art. 22, estabeleceu que devem “obedecer com boa vontade e diligencia 

(sic) ao seu patrão” (BRASIL, 1888, on-line), demonstrando a necessária cordialidade e 

submissão que deveriam apresentar os domésticos.  

Com a abolição da escravidão pela Lei n.º 3.353, de 13 de maio de 1888, as mucamas 

e amas de leite passaram a ser sujeitos de direitos, porém anos se passaram sem qualquer 

regulamentação de seus serviços.  

Diante do desamparo legal, para aplicação aos contratos domésticos, utilizava-se as 

disposições da Lei 3.071 de 01 de janeiro de 1916 que publicou o Código Civil dos Estados 

Unidos do Brasil, em que disciplinou os contratos que tratavam da locação de serviços de 

empregados, no art. 1.216 e subsequentes (BRASIL, 1916).  

Todavia, a aplicação de normativas inespecíficas às empregadas domésticas é de 

tamanha prejudicialidade, visto que a categoria é dotada de complexidades, em função de suas 

características peculiares, de seu papel na estruturação do mercado do trabalho, bem como de 

seu entrelaçamento com aspectos fundamentais da organização social e das desigualdades de 

gênero e de raça, como a divisão sexual do trabalho e a desvalorização do trabalho 

reprodutivo (BRASIL, 2017).  

Em 30 de julho de 1923, através do Decreto n.º 16.107, ocorreu a primeira 

regulamentação específica da locação de serviços domésticos no âmbito do Distrito Federal. 

O decreto, em comparação com a Resolução nº 62 de 1886, “promoveu uma inovação e um 

explícito avanço, quando elencou, entre os deveres do locatário, a questão de prestar 

assistência ou indenizar o locador, em casos de acidente de trabalho”, dispõe Flávio Romero 

Guimarães (2019, p. 87). Mas também, regulamentava a expedição de carteira de anotações, o 

aviso prévio, todavia, não previa diferenciação aos trabalhos desenvolvidos em residências, 

hotéis e escritórios. 
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A similaridade entre as normas também está na natureza de submissão imposta aos 

empregados. Em semelhante disposição, prevê o Decreto n.º 16.107 (BRASIL, 1923) em seu 

art. 25 que são deveres do locador, entre outros: a) prestar obediência ao locatário ou às 

pessoas de sua família; e b) desobrigar-se de seus serviços com diligência e boa vontade. 

Discorre Guimarães (2020, p. 88) que ambas as legislações podem ser consideradas as 

“legislações pioneiras em matéria de direito dos trabalhadores domésticos no Brasil, a partir 

da regulamentação do trabalho dos criados de servir e dos locadores de serviços domésticos”.  

O Decreto-Lei n.º 3.078 de 27 de fevereiro de 1941, que vigorou em todo o território 

brasileiro, passou a regulamentar o trabalho doméstico, conceituando o empregado, bem 

como, estabelecendo deveres deste e do seu empregador. Na utilização do termo “empregados 

domésticos” englobou várias possibilidades de atuação no espaço laboral, na medida em que 

dispôs:  

 

 Art. 1º São considerados empregados domésticos todos aqueles que, de 

qualquer profissão ou mister, mediante remuneração, prestem serviços em 

residências particulares ou a benefício destas. (BRASIL, 1941) 

 

Dois anos após, adveio a Consolidação das Leis Trabalhistas, através do Decreto-Lei 

nº 5.452 de 01 de maio de 1943. Por um lado, enquanto a aprovação da CLT foi considerada 

um marco para o avanço e conquista dos direitos trabalhistas dos brasileiros, por outro, foi 

considerada uma medida de exclusão institucional, legislativa e não isonômica para com as 

trabalhadoras domésticas.  

Ao conceituar o empregado, dispõe que não haverá distinções entre espécies de 

emprego:  

 

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de 

natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante 

salário. 

Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à 

condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. 

(BRASIL, 1943) 

 

À primeira vista não aparenta a exclusão da categoria aos direitos elencados na 

Consolidação, visto que é formada por pessoas físicas, que prestam serviço não eventual 

mediante salário e subordinação. Entretanto, em contradição manifesta, seu art. 7º, “a”, prevê 

expressamente a inaplicabilidade da CLT aos domésticos:  

 



21 

 

 

Art. 7º Os preceitos constantes da presente Consolidação salvo quando fôr 

em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam:  

a) aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, os 

que prestam serviços de natureza não-econômica à pessoa ou à família, no 

âmbito residencial destas; (BRASIL, 1943) 

 

Ou seja, em que pese a promulgação da carta mais importante aos trabalhadores, 

ensejadora de abundantes direitos e garantias, as memórias do trabalho escravo continuaram 

impregnadas à categoria das domésticas, que permaneceu desamparada pelo Direito do 

Trabalho, como reflexo do contexto social, histórico e econômico do país. Leciona Moisés 

Cristo (2015 apud GUIMARÃES, 2019, p. 91) acerca do tratamento discriminatório e 

excludente da CLT:  

 

Se antes a falta de regulamentação e proteção ao trabalho preocupava de 

maneira geral a classe de trabalhadores, após a edição da Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT) a preocupação passou a ser exclusiva dos 

trabalhadores domésticos que ficaram à margem do Direito do Trabalho 

pleno, passando a serem vítimas da exclusão institucional. Ao privar os 

domésticos dos direitos trabalhistas, a CLT desvalorizou formalmente e 

expressamente este tipo de atividade em detrimento das demais categorias.  

 

Depois de quase um século de abolida a escravidão e três décadas da aprovação da 

CLT, foi com a Lei n.º 5.859 de 11 de dezembro de 1972, que surgiram algumas prerrogativas 

e proteções a quem exerce o trabalho doméstico, tais como: o direito ao registro do contrato 

em carteira, as férias anuais remuneradas e acrescidas de 1/3, estabilidade provisória à obreira 

gestante e benefícios da previdência social (BRASIL, 1972). 

Há de se ressaltar que a referida legislação fora sancionada de maneira paralela à 

ascensão das mulheres brancas e de classe média ao mercado de trabalho. Diante do novo 

rearranjo social, tornou-se necessária a regulamentação da atividade doméstica remunerada, 

na intenção de que aquelas, que agora saem de suas residências para se autossustentar, possam 

transferir integralmente suas responsabilidades maternas às suas empregadas.  

A Lei n.º 5.859/1942 também reformou dois importantes aspectos anteriormente 

ligados à categoria: atividade não econômica e pautada em favores. Antes definida pela alínea 

“a”, art. 7 da CLT, o trabalho doméstico era tido como de natureza “não-econômica”, ou seja, 

sem relação com ganhos monetários. Em outras palavras, o dispositivo celetista consagrava a 

prestação de serviços domésticos sem contraprestação pecuniária, tal como era ocorrido nos 

tempos da escravidão, mas apenas em troca de moradia, alimentação, vestuário e melhorias na 

condição de vida da prestadora. 
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Com o art. 1º da Lei n.º 5.859/1972, passou-se a definir empregado doméstico como 

aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à 

família no âmbito residencial destas (BRASIL, 1972). Dessa forma, inaugurou a ideia de que 

as empregadas e ex-mucamas mereciam ser remuneradas pelas tarefas domésticas realizadas, 

rompendo com o ideário nacional e herança escravagista de que o empregado doméstico não 

era nada mais do que sucedâneo natural dos antigos escravos, sem qualificação e sem 

visibilidade social (GUIMARÃES, 2019).  

Essa ruptura é evidenciada pela vedação expressa ao empregador de efetuar descontos 

no salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário ou moradia, conforme 

estabelece em seu art. 2º. Consoante Guimarães (2019, p. 93):  

 
Este dispositivo promove uma ruptura com a predominância de relações 

entre patrão e empregado, baseada, apenas, na prestação dos serviços pelos 

empregados domésticos, em troca de moradia, alimentação e vestuário. Ou 

seja, o serviço do empregado doméstico era visto como um “auxílio” ou uma 

“ajuda”, razão pela qual a simples retribuição com a alimentação e a 

moradia, por exemplo, já fazia jus ao esforço empreendido nas atividades de 

casa.  

 

Avançando, um ano antes da promulgação da nova Constituição Federal, com o 

Decreto n.º 95.247 de 17 de novembro de 1987 que alterou a Lei nº 7.619/1987, foi instituído 

o direito ao recebimento de Vale Transporte pelas domésticas (BRASIL, 1987).  

Em 1988, adveio a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), chamada 

de Constituição Cidadã, em que se destacavam vários aspectos de acesso aos direitos 

fundamentais pelos cidadãos brasileiros, dentre eles, os trabalhadores No entanto, referente às 

empregadas domésticas, por um lado, garantiu a ampliação de seus direitos e garantias, 

possibilitando o avanço mais expressivo na conquista dos seus direitos, por outro, repercute a 

exclusão histórica e social enfrentada desde o século XIX por essas mulheres.  

É que, em seu art. 7º, estabelece rol de 34 direitos e garantias fundamentais aos 

trabalhadores urbanos e rurais. No entanto, restringiu (até sobrevir a EC 72/2013) às 

empregadas domésticas apenas 9 de todos os seus incisos, quais sejam: IV, VI, VIII, XV, 

XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV (BRASIL, 1988).  

Dentre os previstos, estão o direito à percepção de salário-mínimo, a irredutibilidade 

salarial, pagamento de décimo terceiro, repouso semanal remunerado, férias anuais com um 

terço a mais de remuneração, licença maternidade e paternidade, aviso prévio e aposentadoria 

por idade, contribuição ou invalidez.  
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A promulgação da Constituição de 1988 foi mais um ensejo em que o legislador 

brasileiro ratificou os pensamentos escravocratas e limitadores, no ideário de que o trabalho 

doméstico não continha isonomia para com as outras espécies de serviço, colocando as 

prestadoras de serviços à margem da sociedade e confirmando seu lugar de subalternidade. 

Com a Lei n.º 8.036/1990, receberam o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) e o seguro-desemprego, mas este direito estava condicionado à 

regulamentação posterior por lei específica, que sobreveio décadas depois. Já em 2001, foi 

adotada a Medida Provisória nº 2.104, posteriormente convertida na Lei nº 10.208, que 

acresceu dispositivos à Lei nº 5.859/1972, estabelecendo a faculdade de inclusão do 

empregado doméstico ao FGTS, que seria realizado mediante requerimento do empregador. 

Inviabilizando, então, o direito antes adquirido, visto que deixa à cunho de vontade do patrão.  

Em 2006, adveio a Lei n.º 11.324, que alterou a Lei nº 5.859/1972 e ampliou as 

garantias trabalhistas das domésticas. Dentre os avanços, estão o direito a férias anuais 

remuneradas de trinta dias com, pelo menos, 1/3 a mais que o salário normal, a estabilidade 

provisória da doméstica gestante, garantindo-lhe a aplicação do art. 10 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), antes limitado aos trabalhadores urbanos e 

rurais não domésticos (BRASIL, 2006). E, ainda, frisou a vedação ao desconto no salário pelo 

fornecimento da alimentação, vestuário, higiene e moradia.  

Importa destacar que os avanços das garantias trabalhistas às empregadas domésticas 

foram decisivamente influenciados pela Convenção nº 189 da OIT adotada em 2011, 

intitulada de Convenção e Recomendação sobre Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os 

Trabalhadores Domésticos, que teve por finalidade a promoção de proteção mais efetiva à 

categoria, a partir de estabelecimento de normas e diretrizes específicas, complementares às 

existentes (BRASIL, 2017). Informe-se que a Delegação Brasileira participou de forma ativa 

às discussões da Convenção, todavia, só veio a ratificar e incorporar o documento ao 

ordenamento jurídico na data de 31/01/2018. 

Como resultado, a convenção estabeleceu, em suma: o conceito de trabalho doméstico; 

o dever do Estado-membro em adotar medidas para assegurar e promover a proteção efetiva 

dos direitos humanos de todos os trabalhadores domésticos, dentre eles, a liberdade de 

associação e sindical, eliminação do trabalho forçado, eliminação da discriminação e 

erradicação do trabalho infantil, com estabelecimento de idade mínima para exercício dos 

serviços domésticos; o dever do Estado-membro de estabelecer a jornada de trabalho, 

remuneração mínima e a adoção de medidas e possibilidade de acesso ao domicílio, na 

intenção de inspecionar o trabalho.   
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A efetiva ampliação dos direitos dos trabalhadores domésticos somente ocorreu em 

2013 por meio da Emenda Constitucional n.º 72, chamada “PEC das Domésticas”, que alterou 

o parágrafo único do art. 7º da CF/88, para estabelecer a igualdade de direitos das 

trabalhadoras domésticas aos rurais e urbanos. A EC nº 72 fez incluir 16 (dezesseis) incisos 

no parágrafo único, que passou a vigorar na seguinte redação:  

 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos 

os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, 

XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas 

as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do 

cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes 

da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, 

IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência 

social. (BRASIL, 2013) 

 

 Dessa forma, garantiu-se às trabalhadoras domésticas, dentre outras, a proteção contra 

a despedida sem justa causa, o FGTS, a jornada de trabalho de oito horas diárias, pagamento 

de hora extra, auxílio-creche e o reconhecimento de Acordos e Convenções Coletivas de 

Trabalho, além de seguro contra acidentes de trabalho.  

Em que pese a disposição desses direitos, muitos deles careciam de regulamentação 

por lei específica, que veio a ocorrer mediante a Lei Complementar n.º 150 de 01 de junho de 

2015.  

A nova LC nº 150/2015 trouxe a vedação ao trabalho de menores de 18 anos, e define 

a trabalhadora doméstica como “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 dias por semana” (BRASIL, 2015, on-line). Ademais, regulamentou a 

jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, o direito ao recebimento por hora 

extra trabalhada, motivo de dispensa por justa causa e rescisão indireta do contrato de 

trabalho, a vedação ao pagamento de aluguel caso residam no imóvel que trabalham, FGTS, 

multa por demissão injustificada, seguro para acidentes de trabalhos, além de outras 

inovações.  

A promulgação da EC 72/2013 promoveu, tardiamente, a ruptura final à situação 

histórica de discriminação para com as empregadas domésticas, ao equiparar os direitos destas 

àqueles já garantidos no ordenamento aos demais trabalhadores. A negativa da plenitude de 

direitos a essa categoria durante 125 anos nos demonstra a persistência intrínseca das raízes 

escravistas na espécie de serviço, essa repercutida e admitida por meio de dispositivos 

normativos institucionais.  
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Faz-se concluir que a atividade laboral doméstica, ainda que carregue inegável 

importância aos arranjos familiares e para a própria sociedade brasileira, historicamente é um 

trabalho desvalorizado e invisível, isso como resultado do lugar de subalternidade que foram 

colocadas as mucamas, hoje, empregadas domésticas, desde o século XIX.  

 

2.3 A caracterização do trabalho doméstico exercido em condições análogas às de 

escravo no contexto normativo brasileiro   

 

A conquista da plenitude dos direitos e garantias trabalhistas pelas empregadas 

domésticas representou significativo avanço na busca pelo reconhecimento da categoria. No 

entanto, em que pese instituídos instrumentos legais de promoção de direitos, ainda há 

enorme distanciamento entre o positivado e a efetiva implantação nas situações reais 

(GUIMARÃES, 2019). Dessa forma, as transgressões e inobservâncias aos limites legais é 

prática recorrente na sociedade. 

Mesmo após mais de um século da libertação formal e jurídica dos escravos, os 

padrões dos tempos de escravidão são frequentemente reproduzidos nos lares brasileiros, 

sendo comum se deparar com a figura da mulher que trabalha no ambiente residencial, 

recebendo como contraprestação pelos serviços prestados apenas a sua comida, vestuário e 

direito de habitação no local do trabalho ou salário inferior ao mínimo legal, sob fundamento 

de ser considerada “quase da família”.  

À luz da Lei Áurea e dos dispositivos normativos brasileiros, a prestação de serviços 

em condições degradantes passou a ser tratada como trabalho análogo ao de escravo, por 

afrontar a dignidade da pessoa humana e destoar do princípio da valorização social do 

trabalho, consoante explana Gustavo Filipe Barbosa Garcia (2008, p. 07-15 apud 

VILLATORE; PERON, 2016, p. 9).  

O Brasil, através de ratificações a documentos internacionais, se comprometeu a 

combater e erradicar essa mazela. Dentre os institutos específicos sobre o tema, vale 

mencionar a Convenção das Nações Unidas sobre Escravatura de 1926 (ratificada no ano de 

1966), Convenção nº 29 sobre o Trabalho Forçado ou Obrigatório de 1930 da OIT (ratificada 

em 1957), Convenção nº 105 sobre a Abolição do Trabalho Forçado de 1957 (ratificada em 

1965) e o Protocolo e uma Recomendação que complementam a Convenção nº 29 (2014).  

Com forte influências das normativas internacionais, os legisladores brasileiros 

dedicaram inúmeros dispositivos legais a fim de tutelar a dignidade da pessoa humana, os 

direitos humanos, a igualdade de pessoas, os valores sociais do trabalho e a proibição da 



26 

 

 

tortura e de tratamento desumano ou degradante, sobretudo, nas prescrições da CRFB/88. Os 

objetos protegidos pelo ordenamento são antagônicos às práticas escravistas, sendo manifesta 

a sua proibição.  

Conforme denominado pelo Ministério do Trabalho e Emprego no “Manual de 

Combate ao Trabalho em Condições análogas às de escravo”, qualquer trabalho que não reúna 

as mínimas condições necessárias para garantir os direitos do trabalhador, ou seja, cerceie sua 

liberdade, avilte a sua dignidade, sujeite-o a condições degradantes, há de ser considerado 

trabalho em condição análoga de escravidão (BRASIL, 2011, on-line).  

Ainda que não haja previsão específica sobre os serviços domésticos, o art. 149 do 

Código Penal brasileiro (CPB) tipifica o crime de “redução à condição análoga à de escravo”, 

com previsão de reclusão e multa, nos seguintes termos: 

 

 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. [...] (BRASIL, 1940) 

 

Superando a ideia de que se limitaria aos casos que houvesse restrição da liberdade, as 

novas concepções do trabalho escravo esclarecem que a configuração do delito ocorre a partir 

de medidas que aviltem a liberdade do trabalhador, seja física ou cognitivamente. 

A Portaria nº 671 de 08 de novembro de 2021 e a IN nº 2 de 8 de novembro de 2021 

do MTE são as principais normativas observadas nas fiscalizações e operações contra o 

trabalho escravo. Seus arts. 2º e 24, respectivamente, conceituam os requisitos 

caracterizadores da mazela e irão balizar os comentários a seguir.  

O “trabalho forçado” era antigamente relacionado às amarras, algemas, violência ou 

intimidação. Porém, nos tempos atuais, ele se fará presente quando retirar do empregado o 

poder de decisão (a qualquer tempo e de maneira espontânea) sobre a sua permanência no 

trabalho. No caso das domésticas, quando acompanhado pela coação moral ou psicológica, a 

limitação da escolha pode induzir a obreira a acreditar ser um dever a permanência no serviço 

(BRASIL, 2021, on-line).  
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A jornada exaustiva é a forma de trabalho de natureza física ou mental que, por sua 

intensidade ou extensão, esgota as capacidades corpóreas e produtivas do trabalhador 

(ROCHA, 2015), ferindo os direitos de relacionados à segurança, saúde, descanso e convívio 

familiar e social.  Ou seja, que decorrente de alto volume ou intensão, desgaste o trabalhador 

ao ponto de não possibilitar descanso suficiente para retornar ao serviço no dia seguinte ou 

para gozar de momentos de lazer e desenvolvimento individual. Ressalte-se que a não 

observância da duração normal da jornada de 08 horas diárias e 44 semanais (prevista no art. 

58, CLT, 1943), por si só, não configura o labor exaustivo, porém é um dos indícios para tal, 

sobretudo quando estiver acompanhada da supressão dos descansos intra e inter jornada.  

A condição degradante, por sua vez, viola os direitos fundamentais da obreira 

(previstos no art. 7 da CRFB/1988) e a coloca num patamar aquém do mínimo indispensável 

para se ter uma vida digna e com a garantia de saúde, segurança, moradia, higiene e 

alimentação. A ausência de contraprestação pecuniária é um exemplo adotado pela doutrina 

para caracterização dessa condição, tendo em vista que nega à trabalhadora a liberdade de 

escolha sobre o seu destino, que passa a depender totalmente de seu empregador para 

sobreviver (PEREIRA, 2021). Essa dependência agrava-se, também, através do desestímulo à 

educação dessa mulher, bem como, com o rompimento dos laços com sua família e com a 

sociedade. O desaparecimento de vínculos sociais externos cria na família empregadora a 

única alternativa da obreira para obtenção de abrigo, alento e afeto (mesmo que oculte sua 

exploração). 

Na restrição de locomoção em razão de dívida contraída, conhecida como "servidão 

por dívida”, o empregador ou preposto - que pode ser algum membro da família - cria meios 

de endividamento do empregado a fim de impossibilitar que a trabalhadora se ausente do 

locus trabalhista ou cesse o vínculo (CAVALCANTI, 2020).  

Essa modalidade é comumente empreendida no serviço doméstico, por ser corriqueiro 

que os patrões proporcionem à “serviçal” um lar, comida e uma muda de roupas usadas. O 

débito, ainda que não seja cobrado de maneira pecuniária, visto que a LC nº 150 de 2015 veda 

expressamente o desconto salarial da empregada por fornecimento de alimentação, vestuário, 

higiene ou moradia, pode ser exigido de forma coercitiva/psicológica à permanência da 

doméstica no serviço, mas também, para garantir a sua obediência sem resistência (PEREIRA, 

2021).   

O cerceamento do uso de meios de transporte e a vigilância ostensiva estão vinculados 

à limitação do abandono do trabalho, e são empreendidos no afã de reter fisicamente o 

empregado em seu local de prestação de serviços. Por fim, o apoderamento de documentos ou 
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objetos pessoais é qualquer forma de posse ilícita do empregador ou preposto sobre 

documentos ou objetos pessoais do trabalhador, como exemplo, documentos de identificação 

pessoal, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), cartões de crédito e demais 

registros.   

A constatação do delito é, até então, incomum e a aplicação de penalizações judiciais 

são tão raras quanto. A punição do delito e a reparação da trabalhadora vítima são medidas 

necessárias a serem adotadas. Atualmente, para além da previsão de pena de reclusão no CPB, 

convém mencionar a possibilidade de inscrição dos empregadores na “Lista Suja do Trabalho 

Escravo”, criada pela Portaria Interministerial nº 2, de 12 de maio de 2011, do Ministério do 

Trabalho e Emprego e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República a fim 

de cadastrar patrões que são flagrados cometendo o ilícito do art. 149 do Código Penal 

(ROCHA, 2020, p. 60). A inclusão do empregador poderá ocorrer após processo 

administrativo e decisão irrecorrível, podendo ser mantido por um período de até dois anos. 

Ainda, a propriedade rural ou urbana onde for localizada exploração de trabalho escravo 

estará sujeita à expropriação pelo Estado, nos termos do art. 243 da CRFB.  

A sujeição de empregadas domésticas a condições análogas às de escravo decorre do 

transviamento da natureza da relação entre a trabalhadora e os patrões, que insculpida num 

falso laço familiar, compele a primeira a acreditar que deve prestar os serviços como 

retribuição da concessão de casa e comida ou apenas por acreditarem não terem para onde ir e 

como viver. Findam exploradas, violentadas e privadas de sua vida particular, e passam a 

exercer seu labor em troca de favores ou mediante remuneração abaixo do mínimo legal. 

As origens históricas do trabalho doméstico fizeram repercutir as condições em que 

era exercido durante o Brasil Colônia até o presente. Todavia, o número de denúncias, 

fiscalização e resgates de mulheres submetidas não acompanharam o fenômeno de uma das 

formas de exploração mais antigas no país.  

Dados do Painel de Informações e Estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil 

(BRASIL, [2022], on-line) mostram que, no período de 1995 a 2022, foram resgatados 58.166 

trabalhadores em condições análogas às de escravo. No entanto, indica-se que, dentre este 

número, apenas 47 trabalhadoras foram encontradas em exercícios de serviços domésticos. O 

“Radar” mostra que nos anos de 2017 e 2018 foram resgatadas em casa apenas 2 empregadas, 

em 2019, 5, em 2020, 3, em 2021, 30 e, até então, em 2022, 5.  

Com base nos dados acima destacados, tem-se que a apuração de resgates de pessoas 

em situações análogas às de escravidão no ambiente doméstico representa 0,08% de todos os 

casos analisados pelos órgãos fiscalizadores. O ínfimo percentual encontrado já é, em si, 
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suficiente para levantar a problemática da invisibilidade dessa prática no país (PEREIRA, 

2021). Luiza Batista (2022, on-line), presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras 

Domésticas, em entrevista para a plataforma jornalística “Brasil de Fato”, considera que o 

número de pessoas resgatadas ainda é insignificante frente ao que realmente acontece no país.  

Necessário se atentar que as normativas que instruem a fiscalização e caracterização 

do trabalho escravo contemporâneo são hodiernas. Somado à herança escravagista e a 

naturalização social e institucional da exploração da categoria das empregadas domésticas, 

pode-se compreender a subnotificação da mazela.  
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3 PARTICULARIDADES DO TRABALHO ESCRAVO DOMÉSTICO 

 

No Brasil, a manutenção das estruturas do trabalho doméstico remunerado circunda 

relações firmadas desde os tempos coloniais, que se resumem em um perfil definido das 

prestadoras de serviços em sexo, raça e classe.   

No capítulo anterior discutiu-se as raízes históricas e a contemporânea conquista de 

direitos do emprego doméstico e como elas representam formas de exploração e invisibilidade 

das prestadoras de serviços e, ao final, foi-se apresentado o conceito de trabalho análogo à 

escravidão, com o enfoque nas particularidades dos serviços prestados no âmbito residencial. 

Por isso, este capítulo visa apontar peculiaridades do trabalho escravo doméstico, 

inicialmente, para investigar a nascente dessa problemática, que é o trabalho infantil 

doméstico e como ele está ligado à sujeição dessa criança a condições degradantes na vida 

adulta. 

Adiante, a fim de demonstrar a violação contínua dos corpos das mulheres negras e 

pobres nos lares brasileiros, buscará apresentar o perfil das pessoas sujeitas ao trabalho 

escravo doméstico. No entanto, foi encontrado enorme obstáculo na subnotificação da 

mazela, na inexistência de dados específicos relacionados ao perfil das pessoas resgatadas até 

então e na indisponibilidade de estatísticas pelos órgãos competentes de fiscalização da 

categoria.  

Por isso, o padrão será traçado com base no paralelo entre as informações da categoria 

das domésticas em geral e o perfil das pessoas resgatadas do trabalho escravo no Brasil. O 

detalhamento das informações sobre o perfil das vítimas resgatadas permite identificar de um 

lado os riscos específicos existentes em determinadas atividades econômicas e cadeias 

produtivas e, de outro lado, vulnerabilidades relacionadas a padrões sociodemográficos e 

identitários (OBSERVATÓRIO ..., [2022], on-line). 

Por fim, trazendo a lume os ensinamentos de pensadoras contemporâneas como 

Angela Davis e Jurema Brites, para compreender a vulnerabilidade da categoria para além de 

seus antecedentes escravistas, será abordada a desvalorização dos serviços reprodutivos como 

decorrência da divisão sexual do trabalho, e assim a formação do ideário do “dever de servir” 

da mulher negra. 
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3.1 O trabalho infantil doméstico como inicialização à sujeição às condições degradantes 

de labor  

 

 O trabalho degradante não atinge tão somente as pessoas adultas. Crianças e 

adolescentes são cotidianamente expostos a violações de seus direitos fundamentais, que 

interferem no seu desenvolvimento em todos os aspectos, bem como, violam a sua dignidade.  

 É comumente percebido no Brasil a “adoção à brasileira”, prática em que patrões 

buscam meninas – geralmente negras – no interior do país e/ou em áreas pobres e menos 

desenvolvidas para trabalhar em suas residências, sob alegação de que querem ajudar a criá-

las e lhes proporcionar melhores condições de vida.  

Enquanto isso, são impostas atividades domésticas de pessoas adultas, expondo-as a 

atividades perigosas, com manuseio de fogo, objetos cortantes, materiais de limpeza e demais 

objetos inadequados ao uso por uma criança, bem como, são submetidas a longas jornadas de 

trabalho, medidas totalmente incompatíveis aos direitos fundamentais da criança e do 

adolescente estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

 O trabalho infantil é considerado uma antítese ao trabalho decente (ORGANIZAÇÃO 

..., 2022b). Retira da criança ou adolescente a fase mais importante e fundamental no 

desenvolvimento humano, acarretando num amadurecimento precoce; logo se tornam adultos 

exaustos e doentes por não terem desfrutado de fases da vida tão elementares para a 

imaginação e discursividade, tendo que trabalhar até o resto de suas vidas com inúmeros 

problemas físicos e psicológicos (CUNHA, PEREIRA, 2020). 

Na esfera doméstica, a prestação de serviços por infantes é considerada como uma das 

piores formas de trabalho infantil pela OIT, por meio da Convenção nº 182, por ser atividade 

que se realiza em ambientes perigosos e/ou em condições que afetam sua evolução 

psicológica, física e social. No entanto, é também uma das formas mais comum e tradicionais 

de Trabalho Infantil (ORGANIZAÇÃO ..., [2021], on-line): 

 

As meninas, meninos e adolescentes que realizam atividades domésticas são 

“trabalhadores invisíveis”, pois seu trabalho geralmente é realizado no 

interior de casas que não são as suas, sem nenhum sistema de controle e 

longe de suas famílias. Este grupo é provavelmente o mais vulnerável e 

explorado, bem como o mais difícil de proteger. 

Os maiores desafios para proteger as crianças nessa situação são a 

desinformação e a crença popular de que o trabalho doméstico infantil não é 

perigoso, mas sim desejável. Além dos problemas enfrentados pelos(as) 

trabalhadores(as) domésticos(as) já mencionados, as crianças e adolescentes 

em situação de trabalho doméstico infantil também sofrem com a falta de 

oportunidades educativas e de desenvolvimento social e emocional. 
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A prática é comumente verificada em casos como o de Madalena Gordiano, vítima de 

trabalho doméstico em condições análogas às de escravos, que, iniciou a prestação dos 

serviços em casa de terceiros aos 08 anos de idade, sob a perspectiva de alcançar melhores 

condições de vida e sair da sub alternatividade.  

Na contramão da expectativa, jovens e meninas se deparam com a necessidade de lidar 

com a vida adulta prematuramente, trabalhando muitas horas diárias, em condições 

prejudiciais à sua saúde e seu desenvolvimento, por um salário baixo ou, muitas vezes, em 

troca de habitação e alimentação (NOVAIS; KITAGAWA; BERTOLDI, 2016).  

 Essa mazela é um fenômeno multifatorial e, assim como o labor doméstico, possui 

suas raízes mais profundas no regime de escravidão brasileira. Pode-se dizer, na verdade, que 

o trabalho infantil doméstico é a porta de entrada e elemento facilitador da sujeição de 

mulheres às condições degradantes impostas à categoria.   

 As “causas” desse problema, que afeta principalmente jovens meninas, estão ligadas 

às questões econômicas, culturais, educacionais e políticas que afetam as famílias brasileiras 

de baixa renda. Afirma Márcia Guedes Vieira (2006, apud VIANA, 2006, p. 93) que a 

existência e perduração do trabalho infantil está totalmente interligado com a pobreza, a 

falência do sistema educacional, o descaso do Poder Público para garantir o acesso de todos 

às políticas e o ideário de que é “melhor trabalhar do que roubar” ou que “trabalhar não faz 

mal a ninguém”, de forma que impõe aos pobres o trabalho como a única via possível de 

superação de sua exclusão social.  

 Mencione-se que a desigualdade social, perpetuada pela situação de pobreza de parte 

da população brasileira, é pano de fundo para a naturalização dessa atividade. Visto que 

geram situações as quais crianças e adolescentes têm de assumir o papel de complementar a 

renda do lar (NOVAIS; KITAGAWA; BERTOLDI, 2016, p. 337), assim, são “enviados” para 

residências de terceiros e entregues para uma família que, supostamente, se encarregará de seu 

cuidado - como uma troca de favores, na esperança de que isto as conduza a melhores 

condições de vida.  

 De acordo com André Viana Custódio (2006, p. 96), a mão de obra infantil tornou-se 

extremamente atrativa ao empregador, pois, trata-se de categoria em que “geralmente não 

reivindica seus direitos, não está representada em sindicatos e dificilmente exige melhores 

condições de trabalho, pois a exploração está mascarada pela velha prática de caridade”. Mas 

também, pela invisibilidade decorrente de seu exercício, visto que está circunscrito ao 

domicílio dos patrões, ambiente oculto da fiscalização e da própria sociedade.  
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 A aceitação social desse fenômeno foi também amparada pelo legislador brasileiro. 

Em flagrante incoerência, até o ano de 2017, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que 

deveria servir para a proteção dos interesses dos jovens, em seu art. 2481, previu a tipificação 

como infração administrativa a ausência de apresentação à autoridade judiciária do 

adolescente trazido ao lar para prestar serviços domésticos, mas não a utilização da mão de 

obra infantil, in letteris:  

 

Art. 248. Deixar de apresentar à autorida de judiciária de seu domicílio, no 

prazo de cinco dias, com o fim de regularizar a guarda, adolescente trazido 

de outra comarca para a prestação de serviço doméstico, mesmo que 

autorizado pelos pais ou responsável: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em 

caso de reincidência, independentemente das despesas de retorno do 

adolescente, se for o caso. (BRASIL, 1990a) 

 

Perpassados os anos, ordenamento jurídico pátrio passou a considerar a proibição do 

trabalho infantil, por vislumbrados os consequentes malefícios causados às crianças 

submetidas.  

Sobre o trabalho exercido no âmbito doméstico, através do Decreto nº 6.481/2008, que 

cuidou em regulamentar as proibições legal acerca das piores formas de trabalho infantil, bem 

como, firmar ações para erradicá-las, dispõe acerca dos possíveis riscos ocupacionais com o 

exercício de serviços doméstico por crianças e adolescentes: 

 

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. (BRASIL, 2008) 

 

É que o trabalho doméstico, por si só, é relação exploradora e que tem, historicamente, 

seus direitos trabalhistas negados. Quando uma criança é colocada para desempenhar as 

funções de adultos, exerce atividades incompatíveis com sua condição biológica, psicológica 

e cognitiva (PASSERINI, 2009 apud NOVAIS; KITAGAWA; BERTOLDI, 2016), 

compondo, então, um grave cenário de privação e prejuízo no seu desenvolvimento pessoal.  

A condição degradante da utilização de mão de obra infantil utilizada em residências 

de terceiros reside, também, por ser desenvolvida no seio do núcleo familiar, onde a criança 

 
1 O Art. 248 do Estatuto da Criança e do Adolescente foi revogado através da Lei nº 13.431 de 04 de abril de 

2017. 
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deveria desenvolver seus laços afetivos, sendo colocadas em total relação de exploração e 

desamparo. Nessa toada, Silva leciona (2003, apud CUSTÓDIO, 2006, p. 121):   

 
A  exploração  do  trabalho  infantil,  compromete  a  infância,  circunstancia

ndo constrangimentos múltiplos, gerando alienações múltiplas, e 

desencadeando,  dessa  maneira,  o  dilema  e  o  impasse  de  ser  amplament

e alienado, ou seja, ser criança e ser adulto ao mesmo tempo; ser criança 

empobrecida e trabalhar precocemente; ser criança, com responsabilidades 

adulta  e dessa forma não dispor de tempo para o lúdico; ser criança 

adultizada; implicará em consequências para todo desenvolvimento digno 

dessa criança.  Além disso, ao mesmo tempo, acumular responsabilidades e 

pressões que, sem dúvida, deixarão marcas indeléveis na memória, afetando 

assim o processo de construção da identidade. 

 

É certo que, submetidas precocemente às condições trabalhistas, crianças e 

adolescentes têm sua infância e o seu desenvolvimento cognitivo comprometidos, mas 

também, podem ser privadas do contato com sua família e serem mais suscetíveis aos maus 

tratos e a abusos físicos e psicológicos (NOVAIS; KITAGAWA; BERTOLDI, 2016).  

É indissociável a correlação entre o trabalho infantil e o trabalho escravo, em apertado 

resumo, nas palavras de Felipe Caetano e Wilson Pereira (2020, p. 167), o “trabalho infantil é 

filho da escravidão e pai do trabalho escravo”.   

 A OIT, mediante pesquisa realizada em 2007, apontou que 93% pessoas regatadas do 

trabalho escravo eram egressos do trabalho infantil (BRASIL, 2012, on-line). Em outras 

palavras, depreende-se que a criança ou adolescente vitimada pelo labor precoce, possuem 

muito mais chance de vir a se tornar trabalhador em condições análogas à escravidão.  

 As meninas trabalhadoras são sujeitas desde o início de suas vidas a longas jornadas, 

atividades perigosas e com baixa remuneração, sendo comum a dificuldade de acesso, 

permanência e frequência à escola, proporcionando a reprodução da força de trabalho com 

baixa qualificação e impedindo o acesso a outras oportunidades positivas ao seu 

desenvolvimento (CUSTÓDIO, 2006). 

Cada história de mulheres resgatadas em condições degradantes de trabalho doméstico 

tem suas particularidades, mas o início da prestação de serviços durante a infância é um 

denominador comum, consoante assevera Marcela Rage Pereira (2021, p. 248-249):  

 

O trabalho doméstico infantil representa o embrião de situações de trabalho 

doméstico escravo que permeiam toda a vida de suas vítimas. Jovens que 

vão trabalhar em casas de estranhos e se veem privadas de usufruir uma 

infância digna. Sem terem acesso à educação e ao convívio social familiar, 

crescem sem conhecerem outra vida, vendo-se, por conseguinte, numa 

situação de vulnerabilidade existencial. Quando essas crianças são “dadas” 
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para outra família, é como se tivessem suas infâncias congeladas. Crescem 

sem história, sem vida, sem sonhos e sem vínculos afetivos-familiares.   

 

Essas meninas violentadas tornam a acreditar que o trabalho precário e informal que 

lhe é imposto é sua única alternativa de subsistência e sobrevivência, o que lhes faz 

permanecer na prestação de serviços domésticos mesmo após a chegada da vida adulta. A 

negativa de seus direitos durante sua jornada “profissional”, faz as vítimas desconhecerem 

aquilo que lhes é devido por lei, e, assim, reproduz a deficiência dessa relação trabalhista.  

 

3.2 Perfil econômico e social das trabalhadoras sujeitas ao labor doméstico e às 

transgressões de direitos e garantias trabalhistas 

 

3.2.1 O retrato social e econômico das trabalhadoras domésticas brasileiras  

 

 O “dever de servir”, papel associado à mulher negra, foi instituído pelo estereótipo da 

mucama, que, destituída de vida privada, foi criada para atender aos desejos dos senhores e 

isentar suas sinhás dos afazeres e cuidados do lar e da família, em troca de moradia, 

alimentação e proteção, sem garantia de qualquer direito (NOGUEIRA, 2017). Essa ainda é a 

realidade que enfrentam as domésticas contemporâneas. 

 À imagem dessas profissionais é comum associar a classes sociais mais 

desfavorecidas. Resumem Paulino e Santos (2018, p. 35) sobre as empregadas, que são 

geralmente, “mulheres negras, trazidas do Nordeste para as grandes metrópoles, não 

pertencentes aos padrões de beleza ou senhoras que já ‘estão na família’ há muito tempo”. 

Em que pese adquiridos direitos e reconhecida a grande relevância do papel, a OIT, a 

partir do estudo sobre o perfil do trabalho decente no Brasil (ORGANIZAÇÃO ..., 2012, on-

line) considera que o labor doméstico brasileiro ainda é realizado em condições de 

informalidade, assim, desamparado pela legislação nacional e sem garantia de acesso à 

proteção social e/ou aos demais direitos trabalhistas, o que contribui para a reprodução da 

vulnerabilidade social do grupo.  

 Contextualizado pela precariedade no trabalho, baixa proteção legal e institucional 

históricas, o perfil das pessoas que prestam serviços domésticos no Brasil se repete desde a 

época escravagista, de forma que a “empregada doméstica” tem, geralmente, gênero, raça e 

classe definidos: mulher, preta e pobre.  
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 Conforme esclarece Solange Sanches (2009), esse tipo de serviço, culturalmente, 

constitui o lugar da mulher e não exige nenhuma qualificação para a execução das tarefas, de 

forma que se tornou refúgio para trabalhadores com baixa escolaridade e sem experiência 

profissional no mercado de trabalho. 

Dito isso, o emprego doméstico remunerado representa uma parcela expressiva da 

força de trabalho no país, todavia, ainda carregam os "ranços" das relações escravistas, com 

frequentes registros de preconceitos e desrespeito aos direitos humanos e trabalhistas. Dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (INSTITUTO ..., 2022) confirmaram que é atividade essencialmente 

feminina e negra, que, do total de 5,7 milhões de empregados domésticos, 92% eram 

mulheres (5,2 milhões) e 65% negras (3,4 milhões), e, não obstante, responde por 17% da 

ocupação feminina brasileira (OIT, 2012, on-line).  

As trabalhadoras domésticas, em geral, são mal remuneradas. Essa categoria é o 

grupamento ocupacional que apresenta um dos piores padrões remuneratórios da classe 

trabalhadora, tendo que, em 2021, a maioria das domésticas auferiram renda mensal média 

inferior ao salário-mínimo vigente no período.  

Baseado na PNAD, 76% (4,0 milhões) das trabalhadoras domésticas não possuíam 

vínculo formal constituído e perfaziam por mês salário médio de R$ 802,00, ou seja, 

considerando salário-mínimo vigente em 2021, R$ 1.100,00, a maioria das domésticas 

percebia R$ 410,00 a menos do que a remuneração mínima, prevista constitucionalmente. Tal 

índice torna-se ainda mais preocupante quando analisado perante o recorte de raça. Mulheres 

negras prestadoras de serviços domésticos, em 2021, quando sem carteira assinada, recebiam 

R$743,00, enquanto não negras, nas mesmas condições, auferiram R$ 920,00 (INSTITUTO 

..., 2022).  

Importa ainda destacar a taxa de analfabetismo que acomete essas trabalhadoras. 

Resultado do estudo “A situação do trabalho no Brasil na primeira década dos anos 2000” 

realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (2012), 

constatou proporção de 14,1% de mulheres analfabetas dentre as prestadoras de serviços 

domésticos. Tal percentual supera em muito a taxa que acometem as pessoas com 15 anos ou 

mais no Brasil, qual seja, 8,6%. 

 Nesse sentido, fica bem caracterizado que o trabalho doméstico no Brasil continua 

sendo uma das principais possibilidades de inserção ao mercado de trabalho de mulheres 

pobres, negras e de baixa escolaridade.  
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A perpetuação desse padrão construído na sociedade e enraizado no tempo do Brasil 

Colônia, serve para reforçar os traços patriarcais e excludentes que vigoram até os dias atuais 

na sociedade brasileira, a fim de que os sujeitos que a compõe e exploram os menos 

favorecidos, possam encontrar em diversas instituições as estruturas necessárias para a 

continuidade da negação de valores e direitos à categoria.  

 

3.2.2 A análise do perfil de pessoas resgatadas do trabalho em condições análogas às de 

escravos e a subnotificação sobre o emprego doméstico 

 

 O Painel de Informações e Estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil (BRASIL, 

2022, on-line) mostra que, no período de 1995 a 2022, foram resgatados 58.166 trabalhadores 

em condições análogas às de escravo, e, dentre eles, 47 foram apurados no exercício de 

serviços domésticos, proporcionalmente, 0,08%.  

 Insta esclarecer que se considera o trabalhador resgatado quando a fiscalização 

competente constata a submissão fática do obreiro a uma das hipóteses do art. 149 do CP, 

conforme disposto na Instrução Normativa nº 2 de 12/11/2021 do Ministério do Trabalho e 

Previdência, em seu art. 32 (BRASIL, 2021a).  

Ultrapassado isso e rememorando o dito em linhas pretéritas, o ínfimo percentual 

encontrado referente ao resgate de pessoas submetidas a condições degradantes de trabalho 

doméstico traduz, por si só, a problemática da subnotificação desse tipo ilícito.  

A diminuta estatística não tem a mínima coerência com a realidade da categoria. A 

atividade doméstica nasceu do trabalho escravo, foi negligenciada e esquecida durante anos 

pela sociedade e pelos legisladores, tendo alcançado a maioria de seus direitos trabalhistas 

somente no ano de 2013. Da tardia conquista de direitos, pode-se compreender que a negativa 

do mínimo legal a essas trabalhadoras ocorria de maneira reiterada no Brasil.   

Somado a isso, é uma espécie laborativa que é reconhecida pela inclinação à 

transgressão de direitos trabalhistas e fundamentais da pessoa humana pela OIT 

(ORGANIZAÇÃO ..., 2012, on-line), conforme explanado no estudo do Perfil do Trabalho 

Decente no Brasil e responde por 17% da ocupação feminina brasileira, empregando 5,7 

milhões de pessoas.  

Em outras palavras, quer-se dizer que é inconcebível uma espécie de trabalho, que 

emprega grande parte das brasileiras e é tão precarizada apenas tenha vitimizado 47 mulheres 

no trabalho análogo ao de escravo ao longo dos anos registrados (2017-2022). 



38 

 

 

A ausência de trabalhadoras domésticas nos índices oficiais informativos sobre a 

erradicação dessa mazela, revela que a estrutura e medidas para o combate da problemática 

atualmente não se amoldam às peculiaridades do trabalho doméstico desempenhado por 

mulheres, consoante explana Marcela Rage Pereira (2021), e assim não representa o 

panorama real da categoria.  

Dito isso, passar-se-á a analisar os dados constantes do Observatório Digital da 

Erradicação do Trabalho Escravo (OBSERVATÓRIO ..., [2022], on-line), atualizados até 

2020, na intenção de traçar o perfil das vítimas de trabalho escravo contemporâneo, e, ao fim, 

das resgatadas nos lares brasileiros em exercício de emprego doméstico, apesar dos dados 

irreais referentes à problemática. 

O estudo publicado apurou 55.712 pessoas encontradas em situações degradantes de 

trabalho até 2020 e que, no Brasil, as pessoas mais vulneráveis ao crime de trabalho escravo 

são aquelas que possuem ocupações rurais, sendo os setores de criação de bovinos (31%) e de 

cultivo de cana-de-açúcar (12%) os dois tipos de ofícios mais relevantes e com frequente 

envolvimento nos resgates realizados pelos fiscalizadores.  

Sobre a raça das vítimas, retratou-se que 45% das vítimas se identificam como parda 

ou “mestiça”, 23% como branca, 16% como amarela (de origem asiática), 13% como pessoa 

preta e 4% como indígena. Disso, pode-se depreender a problemática vítima em sua maioria 

negros, divididos entre pardos e pretos.  

No que tange à escolaridade, o Observatório apresenta que a grande maioria dos 

trabalhadores submetidos a condições degradantes possuem baixíssima escolaridade, na 

medida em que apenas 5% concluíram o ensino fundamental. Estatisticamente, 37% cursaram 

e não completaram o 5º ano da escola, 30% é analfabeto e 15% possuem do 6º ao 9º ano 

incompleto. 

Noutro pórtico, sobre o gênero dos trabalhadores resgatados, tem-se que os homens 

representam a avassaladora maioria, representando 94,6% do total de registros (34.562), já as 

trabalhadoras, retrata o remanescente percentual de 5,4% do total. 

Do levantamento supra, em apertado resumo, pode-se dizer que o perfil das vítimas do 

trabalho em condições análogas à escravidão no Brasil, em latu sensu, é homem, negro e com 

baixa ou sem escolaridade.   

 A fim de tratar dar maior visibilidade e importância ao recorte de gênero, a 

Organização Repórter Brasil cuidou em realizar estudo específico sobre as obreiras 

(mulheres) escravizadas no país entre os anos 2003 e 2018 (REPÓRTER ..., 2020).  
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 Diante disso, sobre a origem dessas mulheres, mostra que os estados do Pará, 

Maranhão e Bahia somam 39,6% dos estados natais das vítimas. Ainda, que 62% dessas 

"escravas" não concluíram o ensino fundamental e que 53% são negras, divididas entre pardas 

(42%) e pretas (11%).  

 Sobre a ocupação dessas mulheres, Marcela Rage Pereira (2021, p. 236) resume:  

 

Do total de 1.889 trabalhadoras resgatadas, a principal ocupação registrada é 

a de trabalhadora rural, com 1.212 registros (71,3%). Em segundo lugar, 

aparecem 153 na função de cozinheira (8,1%)), seguidas de 178 costureiras 

(7,8%). 2,5% das mulheres estão registradas como “operadora no processo 

de moagem” e 1,3% como “carvoeira”. O quantitativo de 8,9% compõe a 

categoria “outros”. Grupo residual que abarca, por exemplo, trabalhadoras 

domésticas e profissionais do sexo, registradas como dançarinas.  

 

 A autora conclui que, a partir dos dados colhidos pelo Observatório Digital da 

Erradicação do Trabalho Escravo e pela Organização Repórter Brasil, a maioria das mulheres 

resgatadas apresenta características semelhantes às dos homens escravizados e, face à enorme 

discrepância de resgate entre gêneros, assim deveria ser a proporção de verificação entre 

homens e mulheres submetidos a condições semelhantes à escravidão. 

 Pereira (2021, p. 239), considerando a média anual de 2.053 de trabalhadores 

vitimados, calculou que os homens resgatados no ano de 2018 correspondiam a 0,0094% de 

toda a população empregada no setor agrícola, e, assim, “a mesma proporção de pessoas 

resgatadas deveria ser verificada no setor de serviço doméstico”.  

 Portanto, haja vista que em 2018 havia 5,7 milhões de empregadas domésticas, 

deveriam ter sido resgatadas 536 trabalhadoras se o sistema de fiscalização alcançasse de 

forma igualitária homens e mulheres. E, apesar disso, até então, ocorreram apenas 47 

liberações de mulheres (BRASIL, [2022], on-line). 

Face à escassez e incipiência de dados específicos sobre os resgates de trabalhadoras 

domésticas ocorridos, a jurista Marcela Rage Pereira cuidou em analisar processos penais e 

trabalhistas a fim de refletir as peculiaridades dessa espécie de ilícito.  

Decorrente de análise aos casos envolvendo trabalho infantil doméstico no âmbito das 

Procuradorias do Trabalho da 9ª, 10ª, 14ª, 22ª e 24ª Regiões constatou, dentre outros, que é 

comum entre as histórias averiguadas: as vítimas eram adolescentes do sexo feminino, que 

forma privadas do acesso à educação, todas desempenhavam afazeres domésticos e serviços 

de babá de crianças pequenas e estavam sujeitas a longas jornadas de trabalho sem percepção 

do salário-mínimo (PEREIRA, 2021). 
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É evidente a carência de dados específicos referente ao trabalho escravo no âmbito 

doméstico, que prejudica a captação das formas e vítimas dessa problemática. As primeiras 

informações de trabalhadoras encontradas são datadas de 2017 e, até hoje, conforme os dados 

oficiais da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, apenas 47 mulheres foram retiradas de 

lares em situação de exploração, dado notoriamente subestimado.  

Das estatísticas acima averiguadas, é possível deduzir que política fiscalizatória 

brasileira é, majoritariamente, voltada aos trabalhadores homens rurais, e, por isso, a 

marginalização das vítimas do sexo feminino. Todavia, a ausência de informes sobre a 

averiguação dessa espécie de ilícito e sobre quem são vitimizados por ele obstaculiza a 

formação de políticas públicas para seu enfrentamento, explicada daí a importância da 

colheita de informações pormenorizadas. 

 

3.3 Subalternidade além das correntes da escravidão: desvalorização do trabalho 

reprodutivo e a reprodução estratificada 

 

 A reiteração histórica do padrão das pessoas que desempenham as tarefas de cuidado e 

manutenção da família, para além da estruturação patriarcal e hierárquica do período 

escravocrata, está intrinsecamente ligada ao estabelecimento dessas atividades como meros 

desdobramentos da essência feminina, que resulta em sua desvalorização socioeconômica e 

num modelo altamente estratificado de gênero, classe e cor (GUIMARÃES, 2019).  

 Com a ascensão das mulheres (brancas e de classe média) ao mercado de trabalho, 

tornou-se necessária a transferência dos cuidados domésticos, antes assumidos pelas “donas 

de casa”, para outras mulheres, agora mediante remuneração. No entanto, o novo rearranjo 

social não modificou o âmago da submissão contida na atribuição considerada essencialmente 

feminina.  

 As relações de gênero estabelecidas entre homens e mulheres são norteadas pelas 

diferenças biológicas, geralmente transformadas em desigualdades que tornam a mulher mais 

vulnerável à exclusão social (FISCHER; MARQUES, 2001, on-line). “Gênero”, aqui, deve 

ser realçado diretamente ligado às lutas políticas e por sua forma de reprodução social, de 

modo a captar a maneira em que as suas respectivas características são compreendidas e 

representadas socialmente.  

 A divisão sexual do trabalho é termo utilizado para se referir à segmentação de 

atividades e responsabilidades entre homens e mulheres sob fundamento exclusivo de gênero. 

Historicamente, foram designados aos homens a esfera produtiva e às mulheres a esfera 
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reprodutiva e de cuidados, dando ensejo a apropriação das funções com maior valor social 

adicionado pelos homens (HIRATA; KERGOAT, 2007). Nessa medida, afastam as mulheres 

do exercício de maior prestígio e melhor remuneração.    

 Helena Hirata e Daniele Kergoat (2007, p. 599-600) lecionam que essa divisão é 

fundada nos princípios de separação e hierarquia: na medida em que designam em específico 

os papéis de cada gênero, estabelecem, também, que um “trabalho de homem ‘vale’ mais que 

um trabalho de mulher”. 

Noutro pórtico, a fim de melhor elucidar a desvalorização do trabalho doméstico, a 

filósofa e escritora Angela Davis (2016, p. 230) explana a temática sob a ótica capitalista-

industrial. Afirma que, com a Revolução Industrial, houve o deslocamento da economia para 

longe do ambiente privado, transferindo-a de “casa” para a “fábrica”.  

As mercadorias produzidas nas indústrias, diferentemente das tarefas domésticas, 

passaram a satisfazer a demanda de lucro do empregador. A separação física entre os 

ambientes, acarretou uma “fundamental separação estrutural entre a economia familiar 

doméstica e a economia voltada ao lucro do capitalismo”. Portanto, como os serviços 

domésticos não geram lucro, foi naturalmente definido como uma forma inferior de trabalho 

(DAVIS, 2016, p. 232).  

Fruto desses aspectos, o labor doméstico passou a ser considerado atividade altamente 

feminalizada e fruto de um entrecruzamento de desigualdades. Explica Jurema Brites (2013, 

on-line) que a tal "feminilização" não representa o índice elevado de participação feminina no 

mercado de trabalho, mas a atribuição dessa atividade à capacidade reprodutiva das mulheres, 

gerando, assim, a persistência da naturalização e desvalorização do setor.  

O próprio conceito de profissão concebido pela sociedade tem como referência 

atributos técnicos e conhecimentos científicos, obtidos após formação educacional. Partindo 

desse pressuposto, o labor doméstico, tido como atribuição natural das mulheres, é até então 

desconsiderado como atividade econômica.  

Como reflexo de ser reputada como uma ocupação e não profissão, até o ano de 2013, 

empregadas domésticas não gozavam da totalidade de direitos trabalhistas que amparam os 

demais trabalhadores urbanos comuns. Eram e são vistas de maneira desqualificada, 

exercendo seu labor em condições precárias, sujeitas à baixa remuneração e impossibilitadas 

do acesso à educação, quadro que tornou a categoria vulnerável aos abusos aos seus direitos 

fundamentais e trabalhistas.   

Atualmente, nos lares brasileiros de classe média e alta, as relações familiares são 

cotidianamente permeadas pela presença de ajudantes, cuidadoras, babás, cozinheiras e afins, 
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que realizam todos os serviços domésticos, inclusive, de cuidado e criação dos membros da 

família. O exercício dessas atividades - desempenhadas, geralmente, por mulheres, negras e 

pobres, reproduz-se num sistema estratificado de gênero, classe e cor e reverbera as 

desigualdades sociais instituídas desde os tempos coloniais.  

Nas lições de Shellen Colen (apud PEREIRA, 2021, p. 152), a “reprodução 

estratificada” significa dizer que as tarefas reprodutivas físicas e sociais são realizadas de 

acordo com desigualdades baseadas em ‘hierarquias de classe, raça, etnia, gênero, lugar na 

economia global, status de migração, as quais são estruturadas por forças sociais, econômicas 

e políticas”. 

Enquanto as empregadas assumem os serviços residenciais e reprodutivos, os demais 

membros da família podem se dedicar a atividades (melhores) remuneradas fora do lar. A 

matriarca, para além de seu processo de ascensão ao mercado de trabalho, lida com a 

administração dos demais cuidados domésticos, como saúde e decoração do lar. 

Do pai, honrando sua atribuição de provedor, espera-se a manutenção econômica de 

sua família, que dará respaldo ao investimento nas carreiras estudantis e sociais dos filhos 

(BRITES, 2007). A ele poucas tarefas domésticas são destinadas, podendo assumir o 

transporte das crianças ao colégio ou fazer as compras do supermercado. Às crianças e jovens 

residentes, não são dedicadas, geralmente, quaisquer atividades, pois têm seus dias totalmente 

ocupados pela escola ou cursos complementares. 

Desse modo, a assunção dos serviços residenciais pela empregada doméstica é o que 

permite a desvinculação da família branca, burguesa, do significado de inferioridade social 

atribuído à categoria (PEREIRA, 2021), no entanto, alijam a categoria trabalhadora da 

possibilidade de ascensão social, que utiliza deste labor a forma de promoção de sua família e 

como forma de subsistência.  

 Não obstante, Jurema Brites (2007, p. 94) explica que essa relação é embebedada por 

ambíguos laços afetivos, que muitas vezes transcende a dimensão laboral, e decorre da 

colaboração entre a empregada (no exercício de seus serviços) e a família empregadora (na 

liberdade de promoverem o projeto familiar) que a distância social entre os sujeitos faz 

reproduzir a estratificação.  

 

A questão é: se existe tanta intimidade e afeto entre as crianças e suas 

empregadas, como se reproduzem patroas adultas com um sentido tão forte 

de hierarquia? Como se separam esses mundos? Não é regra entre os patrões 

investigados um tratamento ríspido com suas empregadas. As crianças 

aprendem a distância social entre elas e as empregadas domésticas através de 

outras vias – informações subliminares, por exemplo, nos dizeres dos seus 



43 

 

 

pais e na disposição de espaço. “Quarto de empregada”, “banheiro de 

empregada”, “dependência de empregada” são espaços de segregação, onde 

o respeito ensinado às crianças de classe média com as posses alheias 

desaparece. Os espaços destinados às empregadas na casa das patroas não 

respeitam a individualidade das trabalhadoras. (BRITES, 2007, p. 103) 

 

Enquanto as patroas e empregadas compartilham o mesmo saber sobre o mesmo 

universo, todavia, uma ordena e a outra obedece. Dispõe Jurema Brites (2007, p. 95): 

 

Antes, consideramos a doméstica dentro de certas famílias de classe média 

como uma mulher que, no convívio diário com outra mulher (a dona-de-

casa), constrói, troca e remodela saberes domésticos, num ambiente onde 

cumplicidade e antagonismo andam sempre de mãos dadas e onde a 

desigualdade subentendida nessas trocas informa um exemplo típico de 

“reprodução estratificada”. 

 

As negociações extra-salariais, trocas de serviços não vinculados ao contrato, fofocas 

e doação de carinhos com as crianças reforça a existência forte laço de afeto, que, no entanto, 

não impede a reprodução hierárquica e a forte demarcação entre quem é o chefe e quem é o 

subalterno (BRITES, 2007), assim como será demonstrado em tópico posterior. 

A sutil distância social vislumbrada entre os sujeitos do labor doméstico faz com que 

os patrões e crianças, através de suas rotinas cotidianas, naturalizem a desigualdade, 

conciliando a ambiguidade afetiva representada pela inclusão e exclusão simultânea que 

enfrenta a obreira.  

 As vulnerabilidades das mulheres empregadas domésticas, para além das correntes da 

escravidão, está pautada na vinculação desse tipo de serviços a atribuição essencial e 

naturalmente femininos e em sua consequente desvalorização econômica-social. A 

precariedade de direitos e ausência de amparo legal das trabalhadoras gera a retroalimentação 

do ciclo de pobreza e subalternidade que são impostas às vítimas desse sistema. Ainda que as 

mulheres venham conquistando a ascensão no trabalho produtivo, isso não significou a 

modificação nas relações do trabalho doméstico, mas, acentuou a divisão racial do serviço.  
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4 FACETAS DA INVISIBILIDADE DO TRABALHO DOMÉSTICO EM 

CONDIÇÕES ANÁLOGAS À ESCRAVIDÃO 

  

A prestadora de serviços domésticos é comumente associada a membro da família 

empregadora, no entanto, para além de não receber tratamento similar aos verdadeiros 

integrantes, tem desrespeitados os seus direitos celetistas por não ser reconhecida como uma 

trabalhadora/empregada, percebendo como remuneração de seus serviços, o que já deveria ser 

proporcionado: moradia, alimentação e vestimentas.  

Neste capítulo serão apresentadas duas faces da invisibilidade do trabalho escravo 

doméstico, que corroboram com a exploração das empregadas e dificultam a fiscalização e a 

percepção das violações ocorridas. Portanto, serão analisadas a invisibilidade social a partir 

dos laços afetivos firmados e a inviolabilidade domiciliar, que obstaculiza a verificação das 

condições trabalhistas pela sociedade civil e pelos próprios órgãos competentes.  

De prima, será estudado o afeto como fator de subalternização das trabalhadoras a 

partir das lições de Marcela Rage Pereira, em sua obra “A invisibilidade do trabalho escravo 

doméstico e o afeto como fator de perpetuação”, e entender a nociva faceta da oferta 

benevolente de moradia, alimento e vestimenta a uma mulher que não tem, geralmente, outra 

saída, se não adentrar ao trabalho doméstico.  

Noutro pórtico, tratar-se-á de maneira breve acerca da inviolabilidade domiciliar como 

elemento que obstaculiza a fiscalização das condições de trabalho impostas às domésticas, 

seja pela população ou pelos agentes fiscalizatórios.  

 

4.1 A invisibilidade social: o afeto como fator de perpetuação explicado sob a ótica de 

Marcela Rage Pereira  

  

 “A minha empregada é quase da família” é frase culturalmente repetida pelas famílias 

de classes média e alta brasileiras, proferida no sentido de transmitir a inverídica ideia de que 

a trabalhadora doméstica integra a família de seus patrões e recebe similar tratamento dos 

demais membros da residência. Nela se confundem os limites das relações de trabalho e da 

intimidade pessoal dos sujeitos envolvidos. 

 O argumento, por óbvio, não condiz com os reais sentimentos dos patrões, mas é 

historicamente reproduzido e socialmente aceito para encobrir situações que aviltam a 

dignidade das trabalhadoras, bem como, para atenuar as obrigações trabalhistas dos 



45 

 

 

empregadores. A relação do trabalho doméstico é embasada em laços afetivos que a colocam 

numa cortina que dificulta a demonstração de suas verdadeiras linhas exploratórias. 

 O domicílio privado alberga dois diferentes mundos, personificados pela empregada e 

sua patroa, que apesar de habitar o mesmo edifício, vivem em espaços diferentes, regidos por 

distintas regras e atribuições sociais. Assevera Marcela Rage Pereira (2021) que, nesse 

encontro, as mulheres articulam e negociam seus desejos, necessidades e conflitos, fazendo 

conceber o laço afetivo. O afeto, no caso, é marcado pela ambiguidade da inclusão e exclusão, 

visto que ao mesmo tempo que denota proximidade, carrega seu lado de submissão.  

 “Afeto” tem como definição o “sentimento e emoção que se manifestam de muitos 

modos” (DICIO, 2022). Na ótica da psicologia, é explicado como as “tendências para 

responder positiva ou negativamente as experiências emocionais relacionadas com as pessoas 

ou objetos” (TOMÉ, 2021 apud PEREIRA, 2021, p. 113).  

 Tal sentimento é compreendido como termo abstrato, situacional e discursivamente 

embutido e tem como sua esfera de atuação o pré-cognitivo. Ao discorrer sobre o impacto 

dessa emoção nas relações desenroladas pelas domésticas e patrões, Marcela Rage Pereira 

(2021, p. 117-119) explica que, por ser sensação pré-pessoal, quando não traduzido em 

linguagem, não acessado e refletido pela consciência, o afeto convola-se em um mecanismo 

de micropoder que recai sobre certos corpos. E que, na conjuntura do trabalho doméstico, 

“por refletir estruturas macro de dominação, como a colonialidade de gênero, é considerado 

natural, atemporal e, portanto, imperceptível”.  

 O afeto age como fator de perpetuação das vulnerabilidades das empregadas 

domésticas, que têm seus direitos fundamentais vilipendiados e negados sob fundamento de 

que fazem parte da família, e terminam deixadas ao não reconhecimento como as prestadoras 

de serviço que são.  

 Assim como anteriormente asseverado, o domicílio é estruturado pelas desigualdades 

sociais encontradas frente a empregada e a família empregadora. Nas relações daí surgidas, o 

afeto se comporta como o elo de conexão entre os dois grupos e é efeito da intimidade 

paradoxal que se desenvolve no interior da residência. 

 A autora expõe a natureza dúplice do afeto, que guarda em si o signo da intimidade e 

do não pertencimento simultaneamente, e que marca zonas de contato e zonas de exclusão no 

mesmo ambiente. É que, enquanto o trabalho doméstico tem como característica 

preponderante a entrada na intimidade privada de uma família, o acesso da trabalhadora é 

limitado por práticas, gestos e símbolos, que estabelece a manifesta divisão entre ela e a 

família.  



46 

 

 

 Na contratação de uma empregada doméstica, para além de arrumar a casa e cozinhar 

a alimentação familiar, espera-se a prestação do afeto e a criação de um bom e cordial vínculo 

com os moradores da residência, prestações essas que não são verbal ou formalmente 

contratadas.  

 O paradoxo encontrado nesse tipo de relação reside no fato de que a empregada passa 

a conviver com a intimidade e a privacidade das famílias, no entanto, são verdadeiramente 

excluídas do núcleo familiar por uma série de oposições e demarcações simbólicas, assim 

ensina Juliana Cristina Teixeira (2015, p. 221):  

 

Ao mesmo tempo em que elas estão dentro dessa relação familiar de um 

modo muito peculiar, e muito íntimo, estão também fora, por uma série de 

oposições e demarcações simbólicas que envolvem os espaços (o quarto dos 

patrões), os objetos, o alimento. [...] Algumas delas desenvolvem relações 

afetuosas intensas com as crianças, figurando como a memória das babás, 

ainda que em nenhum momento tenham sido contratadas como tal. Apesar 

de relações afetuosas presentes nas experiências de algumas delas, relações 

que as ligam a sujeitos inferiores também são presentes, sendo esse discurso 

de inferioridade, inclusive, incorporado por elas próprias. 

 

 Necessário pontuar que o laço afetivo é percebido comumente entre a obreira e os 

filhos ou com a própria patroa. O vínculo se forma a partir das ações diárias que envolvem o 

cuidado e a dedicação da doméstica para com a família que a emprega, bem como, mediante o 

tempo, histórias e amenidades compartilhados.  

Jurema Brites (2007, p. 97) explana que as crianças permaneciam grande parte de seus 

dias com as empregadas, sem a presença de seus pais, que trabalhando fora, deixavam suas 

crias sob responsabilidade das domésticas. A intensidade de contato entre elas cria vínculo 

que extrapola os limiares profissionais, haja vista que no decorrer dos dias crianças “dialogam 

com as empregadas, ouvem suas histórias, escutam a mesma música no radinho de pilha da 

cozinha, perguntam muitas coisas”, gerando uma intimidade cotidiana.  

Concomitante à existência desse vínculo, os sujeitos da relação conhecem firmemente 

os lugares que ocupam, posições estas diametralmente opostas. Leciona Pereira (2021, p. 

118): 

 

Para ilustrar, cita-se a relação de trabalho doméstico adjetivada com a 

locução “quase da família”. Nessa, a estrutura permeada pelos sentimentos 

impõe marcadores como o lugar da casa a ser ocupado pela “trabalhadora”, 

os afazeres que a ela competem, a (não) remuneração a ser esperada, sem 

que seja preciso explicar em palavras os significados implicados em ser 

“quase da família”.  
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 A imposição de limitações espaciais do domicílio à empregada é um dos palpáveis 

exemplos dessa exclusão paradoxal. Ainda que seja considerada “quase da família”, não 

utiliza a sala de estar, não se senta à mesa durante as refeições ou utiliza os ambientes de lazer 

da casa. Pode-se pontuar, também, a prática comum de destinar somente as sobras das 

refeições às ajudantes, que espera seus patrões se alimentarem, para, do que sobrar, realizar a 

sua refeição.  

 Ainda que o afeto venha a servir como elo de duas realidades socioeconômicas e 

culturais distintas, ele fundamenta a dicotomia da inclusão e exclusão da doméstica à família 

empregadora, que, em que pese ser considerada quase da família para a qual trabalha, é 

cobrada para que mantenha postura de servidão, subalternidade e cordialidade (TEIXEIRA, 

2015).  

Outra forma de marcar a distância social, cultural e espacial emerge das apreciações 

negativas e discriminatórias realizadas pelas patroas em relação às domésticas e seu trabalho. 

É através de uma censura sutil, acompanhada da desqualificação da atividade realizada, que 

faz transparecer a ideia de que as funcionárias possuem capacidade pessoal reduzida, fruto do 

despreparo cultural, moral e cognitivo dos grupos de baixa renda.  

A dicotomia existente no ambiente doméstico é simbolizada a partir do manual de 

comportamento subentendido e transmitido entre gerações das donas de casa. Parafraseando 

Suely Kofes (1990 apud PEREIRA, 2021, p. 167), tais manuais aconselham as patroas a tratar 

os empregados com respeito, bondade e educação, pois seria a melhor maneira de conseguir 

um trabalho bem-feito e a submissão dos criados. No entanto, há de ser observado o limite do 

tratamento, para que as coisas não se confundam e as domésticas passem a se comportar como 

se fosse, realmente, da família.  

 Todo o narrado constrói a concepção da ideia de subalternidade do trabalho 

doméstico, reduzem as trabalhadoras a um objeto ou uma propriedade e naturalizam a posição 

de servir. Pela precariedade do trabalho e das condições das prestadoras de serviço, bem como 

frente ao sentimento ligado ao laço afetivo, cria-se a ideia da necessária disponibilidade 

absoluta aos empregadores, independentemente da definição da jornada. Assim explana 

Marcela Rage Pereira (2021, p. 170): 

 

[...] por estar o trabalho de cuidado ligado ao afeto, a mensuração do tempo 

nesse tipo de trabalho, mostra-se refratária à mensuração do tempo 

cronológico. Fatores como a complexidade da atividade do cuidado; “a 

interpenetração de tempos públicos e privados''; "a mobilização de 

dimensões subjetivas e morais”; e o fato de a interação com o outro ser 
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competência socialmente feminina, obstam a quantificação temporal do 

trabalho.  

 

 A ininterrupção do trabalho é comumente notada, sobretudo, no dia a dia das 

domésticas que residem nas casas de seus patrões. Corriqueiramente iniciam seu labor antes 

de seus chefes acordarem para preparar o café da manhã, e perdura até tarde da noite, 

obrigatoriamente após organizar todos os aposentos da residência.  

 As demandas do serviço abrangem o núcleo comum de atividades domésticas, como, 

cozinhar as refeições da família, limpeza de dormitórios, banheiros e cozinha, lavagem e 

organização das roupas e o cuidado das crianças. A depender da quantidade de roupas ou 

acúmulo de poeira, por exemplo, o tempo utilizado para o cumprimento de suas tarefas será 

variável dia a dia. Porém, deverá se fazer presente, proficiente e vigilante por todo o tempo 

necessário, independente da jornada contratada (PEREIRA, 2021, p. 170). Muitas vezes essas 

domésticas laboram tempo muito superior ao limite imposto no art. 2º da Lei Complementar 

nº 150, que prevê a duração normal da jornada em 08 horas diárias e o máximo de 44 horas 

semanais, e não são proporcionalmente remuneradas.  

Ainda assim, essas trabalhadoras vivem em permanente regime de prontidão. Caso 

venha a ocorrer alguma intercorrência fora de seu horário habitual de trabalho (que por si só 

já violam as normativas da categoria), por exemplo de madrugada, deverá responder de forma 

ágil e prestativa, haja vista ter sido “acolhida” por aquela família que lhe abriu as portas de 

sua residência e lhe garantiu comida e proteção, e assim não transparecer a ideia de 

ingratidão, sob pena de ser colocada para fora e perder todas aquelas “regalias”.  

Nessa corrente, elucida Juliana Cristina Teixeira (2015, p. 224) que a docilidade e 

utilidade da empregada doméstica é representada pela porta da dependência da empregada 

sempre aberta, que se fecha apenas para no horário de dormir.  

O sentimento de gratidão criado na funcionária é um dos combustíveis de sua 

submissão e da “obediência sem resistência”. O surgimento do laço afetivo é a partir do 

assistencialismo e das pequenas gratificações oferecidas pelos patrões a favor de suas 

ajudantes, que tem como efeito o binômio gratidão-obediência.  

Para além de abrigo, alimentação e “melhores condições de vida”, os empregadores se 

permitem ofertar tratamentos gentis, dar conselhos, ouvir desabafos, entregar remédios e 

autorizar saídas - excedentes àquelas formalmente acordadas - para a empregada acompanhar 

familiares ou cuidar de seus filhos que adoeceram.  



49 

 

 

A criação desse laço, futuramente transvestido em dívida, é também a partir da entrega 

de presentes e do trânsito de móveis, roupas, comida que sai da casa da patroa para a casa da 

empregada. No entanto, os objetos dados às empregadas são, geralmente, coisas que já 

perderam a utilidade para o padrão de consumo ou que foram substituídos por melhores no 

contexto residencial dos patrões. A transferência desses residuais abarca significados sociais 

que espelham e reforçam as relações desiguais de poder: 

 

Veiculam a mensagem de que “quem dá uma coisa de segunda mão ocupa 

um lugar superior na hierarquia. Assim, tal como as empregadas ocupam na 

casa dos patrões lugares residuais, as coisas que elas ganham também são 

“sobras”, sendo vistas como “pessoas de segunda classe” na hierarquia 

social”. (PEREIRA, 2021, p. 171)  

 

Tais comportamentos assumidos pelos patrões criam uma dimensão afetiva que 

fundamenta a principal peculiaridade dessa espécie de serviço. De forma que as empregadas - 

prestadoras do serviço - convivem, paradoxalmente, dentro de uma família com fronteiras 

intransponíveis, a partir de demarcações simbólicas que envolvem os espaços, tempo, objetos, 

gestos e tratamentos que recebem  

Na relação entre empregada e empregadores, o afeto assume o papel de repercussão 

das desigualdades sociais existentes entre os dois grupos e certifica a posição de 

subalternidade das funcionárias. Conforme resume a autora: 

 

Diante desse cenário, o afeto subalterniza as trabalhadoras domésticas na 

medida em que impõe a elas condição de submissão e exclusão em relação 

àqueles que aproveitam de seu trabalho. Associado a opressões 

interseccionais de gênero, classe e raça, o afeto manifestado em diferentes 

comportamentos cumpre o papel de silenciar essas trabalhadoras. Além de 

naturalizar a posição de servir, é usado como chave para se obter obediência 

e fidelidade. (PEREIRA, 2021, p. 159).   

 

É culturalmente aceito os patrões colocarem a empregada doméstica numa posição de 

“quase da família” e, concomitantemente, negligenciar/negar seus direitos trabalhistas em sua 

totalidade. É que esse jogo afetivo retira da trabalhadora o reconhecimento social da prestação 

de seu serviço como trabalho, passando a ser considerado exclusivamente uma ocupação que 

não é passível de remuneração.  

A expressão “quase da família”, por si só, demonstra o paradoxo imposto à categoria 

das domésticas. Exprime a ideia de que a empregada está numa posição de pertencimento ao 

núcleo familiar, apesar de haver manifesta divisão entre ela e seus patrões. Na verdade, ela 
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não faz parte da família e não é tratada como tal, porém, também não é vista como uma 

empregada (no sentido celetista de ser).  

A falsa ideia de integração da empregada à família reflete diferentemente entre os 

sujeitos da relação trabalhista doméstica. Para a patroa funciona como uma aceitação em ter 

alguém estranho compartilhando o cotidiano de seu lar e de sua família, mas está 

condicionado à execução das atividades diárias com carinho e afeto. Enquanto para a 

doméstica, serve como uma abertura das vias de acesso aos seus empregadores e a um 

favorável ambiente laboral.  

Tal vínculo afetivo representado pelo “quase da família”, além de fixar a empregada 

doméstica na subalternidade, faz passar despercebidos as violações dos direitos fundamentais 

e trabalhistas dessas obreiras, tornando invisíveis os casos de submissão das domésticas a 

condições análogas às de escravos.  

Explica Marcela Rage Pereira, reiteradamente, que ser tratada como membro do 

núcleo familiar impõe, gradualmente, maior carga de serviço e constitui forma de acolhimento 

que discrimina e exclui. É prática comum as famílias de classe média e alta recorrer a meninas 

de classe pobre para realizar os serviços de suas residências. Em contrapartida, para além da 

“remuneração” contratada, é garantido uma melhoria de condições de vida, mediante roupa, 

comida e lugar para viver. Como efeito, leciona: “A família, ao se julgar benfeitora por 

abrigar a trabalhadora e dispensar-lhe tratamento cordial e afetuoso, assume sua posição 

hierárquica exigindo trabalho e obediência, sem assegurar as contraprestações trabalhistas 

devidas” (PEREIRA, 2021, p. 177).  

O afeto somado à desvalorização do trabalho reprodutivo decorrente da divisão sexual 

do trabalho faz com que o labor doméstico seja encarado como natural e gratuito, 

“remunerado” com a adoção e “integração” da trabalhadora àquele lar. Assim, cria-se a ideia 

de que esta mulher ou menina não haveria de receber pecúnia por lavar, cozinhar, limpar e 

servir, já que está realizando atividades naturais da mulher e que faz parte da família 

benfeitora.  

É certo que essa situação leva à não formalização de contratos trabalhistas e ao 

inadimplemento de direitos legais. Assim, não há a cobrança dos direitos como trabalhadora 

e, caso haja, a reclamação é encarada como ingratidão ou rebeldia.  

Faz-se necessário pontuar que a constituição dos laços afetivos para com os sujeitos da 

relação trabalhista doméstica não constitui ilícito. A ilegalidade reside na negativa da 

integralidade dos direitos da trabalhadora ao não ser reconhecida como tal ou por residir na 

casa e se alimentar da comida de seus patrões.  
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 A submissão dessa categoria a condições análogas à escravidão passa despercebida 

pelos olhos da sociedade e da vigilância das instituições públicas. Mas além disso, também se 

torna invisível no crivo da justiça. A argumentação de que a empregada-reclamante faz parte 

da família violentadora é utilizada no âmbito judicial para justificar a inobservância - total ou 

parcial - de suas obrigações formais, previstas na CLT e LC nº 150. Consoante indica Pereira 

(2021, p. 179), do conjunto total das Reclamações Trabalhistas baseadas no vínculo 

empregatício doméstico, julgadas entre 2006 e 2017, 52,47% foram desfavoráveis às 

trabalhadoras.  

Diante do exposto, entende-se que o afeto é inerente a essa espécie de trabalho e 

decorre da convivência diária, diálogos, cuidados, pelo tratamento cordial e “benevolente” 

dos empregadores. No entanto, o vínculo não funciona tão somente para integrar essa 

mulher/menina ao ambiente familiar, mas serve como forma de poder e de demarcação da 

hierarquia desses patrões, colocando a doméstica em um lugar de subalternidade e impondo-

lhe uma dívida, a ser paga com gratidão e obediência. 

A alegação de serem as funcionárias “quase da família” é o pano para manga para 

violarem seus direitos trabalhistas e as fazerem trabalhar em troca do que já seria devido por 

direito: salário, moradia, alimentação e vestuário, consoante inteligência do art. 18 da LC nº 

150. Somado à desvalorização do trabalho reprodutivo e pelo subjugamento histórico dessa 

categoria, as violações aos direitos se tornam imperceptíveis aos olhos da sociedade, das 

instituições fiscalizadoras competentes e da própria Justiça do Trabalho.  

 

4.2 A inviolabilidade domiciliar frente às violações dos direitos trabalhistas das 

empregadas domésticas  

 

Fiscalizar o trabalho doméstico constitui um desafio para a efetivação da integralidade 

dos direitos trabalhistas da categoria trabalhadora, sobretudo no que concerne às condições de 

trabalho decente e o reconhecimento da prestação de serviços como emprego e atividade 

econômica remunerada. Esse tipo de atividade, como a sua denominação auto-explica, é 

realizada entre os muros das residências dos empregadores, o que dificulta o policiamento da 

sociedade e das instituições.  

A naturalização das transgressões de direitos das empregadas é fruto da precarização 

do reconhecimento da categoria que se perpetua desde o Brasil Colonial, mas também decorre 

da barreira física que envolve a realização desse trabalho, ocultando as violações dos olhos 

fiscais e se configurando como forma de trabalho invisível.  
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O paradigma existente é flagrante: de um lado, a necessidade de observância aos 

direitos fundamentais e individuais de uma empregada doméstica e de outro, a inviolabilidade 

domiciliar que protege o empregador e sua propriedade. Esse último possui encosto no art. 5º, 

inciso XI da CRFB, que prevê que 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).  

Esta prerrogativa constitucional está diretamente vinculada ao resguardo da 

privacidade e intimidade dos indivíduos e possui notável importância dentro do ordenamento 

jurídico brasileiro, que atribuiu ao dispositivo o status de direito fundamental e de cláusula 

pétrea, consoante previsto no art. 60, §4º, inciso IV da CRFB.  

Não obstante a clareza dessa realidade jurídica, assevera a Excelentíssima 

Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Maria Zuíla Lima Dutra 

(2015, p. 169), que a sociedade faz uma interpretação literal dessa norma, desconectada da 

realidade sócio-histórica e desconsiderando as exceções a essa inviolabilidade, por exemplo, o 

caso de prestar socorro. Faz-se, assim, prejudicar a percepção dos casos que envolvem a 

superexploração de meninas/mulheres prestadoras de serviços domésticos.  

Assim verificado, a máxima “casa como asilo inviolável” comporta exceções. 

Tratando sobre a invisibilidade da exploração de mão de obra infantil no labor doméstico, a 

magistrada explica que como não é tipificado como crime, só seria possível excepcionar a 

inviolabilidade de domicílio em nome do “flagrante delito” quando há episódios de tortura ou 

a redução da vítima à condição análoga à de escravo.  

De acordo com Dutra (2015, p. 164), a mitigação do direito constitucional deve ser 

observada também quando for notória a necessidade da prestação de socorro. Esta não deve 

ser exclusivamente vinculada a desastres da natureza - como inundação ou incêndio, mas ao 

risco que alguém esteja correndo e não se tenha como obter a permissão de entrada. Ora, o 

fato de uma menina estar sendo explorada no trabalho doméstico, sem percepção de salário, 

sem acesso à educação ou lazer e sendo humilhada pela família empregadora não 

caracterizaria um sério risco à vida, dignidade e integridade da vítima apto a ensejar a entrada 

de agentes institucionais a uma propriedade privada? A jurista entende que sim.  

Ainda que o lar seja predominantemente caracterizado por sua natureza privada, ele 

admite uma dimensão pública na medida em que abriga uma relação de trabalho danosa e que 

desrespeita os direitos fundamentais da obreira (DUTRA, 2015). Conforme leciona, o privado 
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desaparece quando se trata de grupos vulneráveis/invisíveis e mais ainda quando essa 

invisibilidade se refere à superexploração do trabalho precoce. 

A interpretação do preceito de forma literal e desmembrada da realidade sócio-

histórica tem servido para a ocultação da exploração de mulheres empregadas domésticas e 

para a corroboração com a impunidade dos transgressores, de forma que não pode mais ser 

considerado um empecilho limitador à atividade dos auditores fiscais do trabalho (AFT).   

Dito isso, faz-se importante mencionar que a atuação dos AFT para averiguação das 

condições laborais no âmbito doméstico é dotada de significativa limitação legislativa, haja 

vista existirem diversos dispositivos incompatíveis com a natureza jurídica da fiscalização 

(RABELO, 2015).  

É de competência do AFT assegurar o cumprimento das disposições legais e 

regulamentares nas relações de trabalho e emprego, bem como, reprimir/prevenir práticas 

exploratórias, conforme a Lei nº 10.593/2002 que dispõe sobre a carreira.  

Tratando sobre o trabalho doméstico, na intenção de conciliar a imprescindibilidade de 

fiscalização com o princípio de inviolabilidade domiciliar, o art. 11-A foi acrescido à 

supracitada norma, que passou a prever que a fiscalização no âmbito doméstico deverá ter 

natureza prioritariamente orientadora e que:  

 

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. (BRASIL, 2002) 

 

Entretanto, tal dispositivo concorre para a fraude do mau empregador, que beneficiado 

pelo “aviso prévio” cuidará de regularizar a situação da obreira e de seus direitos 

anteriormente à incidência da fiscalização. Não obstante, nos termos do §2º, que trata sobre 

auto de infração, dispõe que será adotado o critério de dupla visita para a sua lavratura, 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. 

Nas palavras de Janaina da Silva Rabelo (2015, p. 122): 

 

Todavia, como o empregador doméstico causará resistência ou embaraço a 

fiscalização se ocorre agendamento prévio e entendimento entre patrão e 

auditor? E, ainda, se possui natureza prioritariamente orientadora? Se não 

houver autuação, não há fortalecimento do labor doméstico, já que mesmo 

antes da aprovação da Emenda Constitucional nº 72/2013, os empregadores 

não garantiam os direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988.  
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 Nessa mesma diretriz está a previsão contida no §3º do dispositivo, o qual leciona que 

durante a inspeção, o AFT far-se-á acompanhar pelo empregador ou por alguém de sua 

família por este designado. Ora, inviabiliza a íntegra revelação das condições laborais ou até 

alguma denúncia pela empregada, por temer alguma represália do patrão.  

Em entrevista à AFT Tatiana Fernandes Rocha Lima (LIMA, 2022), buscando 

entender a inviolabilidade domiciliar na prática da auditoria e de resgates de trabalhadoras 

domésticas submetidas a condições análogas às de escravo, foi-se esclarecido que também é 

utilizado para resguardo jurídico da fiscalização a anuência da entrada da equipe por algum 

morador. Melhor explicando, poderão anuir com a entrada da equipe os residentes do 

domicílio, sejam eles: os patrões/proprietários ou até o empregado, se caso lá residir.  

Explica a auditora que a autorização judicial, ainda que possua força legal, nem 

sempre é a medida mais adequada para a fiscalização das condições trabalhistas de uma 

doméstica, pois pode gerar um embate e resistência do empregador em relatar as verdadeiras 

condições que impõe à obreira.  

É comum a ausência de provas físicas e concretas da submissão de uma obreira a 

condições degradantes ou a jornada exaustiva, por isso, a conversa com a vítima e 

empregador possui vultuosa importância na averiguação das circunstâncias. Dessa forma, é a 

partir do contato com os sujeitos da relação que se ocorre a prévia constatação do ilícito, 

sobretudo quando utilizado o argumento que a trabalhadora integra a família. 

A partir do posto, a inviolabilidade domiciliar, quando não ponderada de forma 

razoável, é uma grande aliada para a invisibilidade dessa exploração e para a impunidade dos 

empregadores, na medida que obstaculiza a fiscalização dos agentes competentes e da própria 

sociedade civil. A garantia constitucional deve ser interpretada de maneira mitigada quando se 

tratar de exploração de meninas e mulheres nos interiores dos domicílios privados, seja pelo 

caso ser excepcionado pelo flagrante delito ou pela necessidade de prestar socorro.  

No entanto, a ideia de que a violação dos direitos fundamentais das trabalhadoras 

domésticas se enquadra nas exceções do art. 5º, inciso XI da CRFB somente será difundida 

social e juridicamente quando as prestadoras dos serviços passarem a ser reconhecidas como 

trabalhadoras e sujeitos de direitos, e não como “integrantes” da família.  
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5 O CASO PARADIGMÁTICO “MADALENA GORDIANO” 

 

 O presente capítulo é orientado numa espécie de evolução da apresentação dos 

conteúdos teóricos, visto que já foi apresentado o conceito de trabalho escravo doméstico, 

suas formas de exploração e as particularidades que sujeitam à sua invisibilidade. Agora, será 

construída uma abordagem prática, a demonstrar a persistências das ações escravistas, assim 

como identificado no caso de Madalena Gordiano.  

 Madalena é a prova viva da exploração da mulher negra, preta, pobre, que foi 

“adotada” por uma família em sua infância, com o fim único e exclusivo de utilizar de sua 

mão de obra para a realização de trabalhos domésticos sem remuneração adequada ou 

observâncias de direitos trabalhistas. O caso a ser tratado constatará como o argumento 

“quase da família” pretende velar as transgressões de direitos da categoria.  

 Portanto, será apresentado as perspectivas do caso, desde sua chegada na casa de 

Maria das Graças em Viçosa/MG, passando pela sua liberação até os momentos pós resgates, 

na tentativa de reintegrá-la à sociedade.  

 Para isso, foi utilizada como base a Ação Civil Pública proposta em desfavor dos 

empregadores de Madalena, autos de procedimento nº 0010894-12.2020.5.03.0071 que 

tramita no 3º Tribunal Regional do Trabalho, na comarca de Patos de Minas/MG, sobretudo, 

os depoimentos da escrava, de seus empregadores e o relatório de fiscalização confeccionado 

pelo SIT/MTE. Também foram analisadas entrevistas concedidas pela resgatada aos inúmeros 

veículos de comunicação, a fim de dar maior proximidade ao seu relato.  

 Ao fim, será tratado brevemente sobre os impactos do caso comentado no combate ao 

trabalho escravo doméstico. Isso pois, após a publicidade do procedimento de fiscalização em 

grandes programas televisivos (como o Fantástico, apresentado pela Rede Globo), os números 

de resgates tiveram considerável aumento, tendo servido como estímulo à denúncia da prática 

e como conscientização da população sobre a perpetuidade dessa mazela desde os tempos 

coloniais.  

 

5.1 Apresentação geral do caso  

 

 Madalena Gordiano, natural do distrito de São Miguel do Anta, no município de 

Viçosa/MG, era uma menina preta e pobre quando, aos 08 anos de idade (ano de 1981), saiu 

da casa de seus pais em sua cidade natal, para pedir comida para a sua família. Junto com sua 
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irmã gêmea, eram as mais novas dos 09 filhos, em uma família que vivia em condições de 

vulnerabilidade socioeconômica e de extrema precariedade.  

 Na sua jornada em busca por alimento, abordou a senhora Maria das Graças, esta 

professora, advinda de uma família com grande importância local e residente no bairro nobre 

da cidade. Na ocasião, “Gracinha” convidou Madalena para morar em sua residência. Os pais 

da infante, acreditando na melhora de condições de vida, assentiram com a proposta, 

conforme relatado em depoimento pessoal da empregada aos agentes fiscalizadores. 

 Em seu novo “lar”, Madalena vivia com Gracinha e seu esposo, bem como, com os 

filhos do casal: Dalton, Evandro, Leandro e Vanessa. Era no quarto desta última que dormia, 

em um colchão sobre o chão, à época.  

 Ainda que ciente de que iria ajudar nas tarefas domésticas (365 DIAS ..., 2021, on-

line), na sua “nova família”, não encontrou melhores condições de vida, mas sim uma era de 

exploração. Não recebeu o mesmo tratamento dos demais membros e passou a se dedicar 

exclusivamente aos serviços que lhe eram impostos, como faxinar a casa, lavar a louça e 

passar roupa.  

Apesar de derivada de uma família numerosa e muito humilde, a menina frequentou a 

escola até ser “adotada” pela Sra. Gracinha, que cessou seus estudos no terceiro ano do ensino 

fundamental, pois “achava que ela ‘já estava grande’ e porque tinha que ajudar a fazer os 

serviços da casa”, consoante exposto em depoimento. Isso, em total discrepância aos 04 filhos 

do casal, que além de não realizarem quaisquer afazeres domésticos, brincavam, estudavam e 

usufruíram de uma infância digna. 

Em regime de exploração, Madalena viveu com essa família desde 1981 até 2005, 

quando foi “dada” a um dos filhos do casal, Dalton, ao se mudar para a cidade Patos de 

Minas/MG. Lá, já com idade superior a 30 anos, passou a realizar os serviços domésticos na 

casa de seu patrão e sua esposa, Valdirene, porém sem nunca ter sido formalizado o vínculo 

empregatício.  

Os trabalhos consistiam em fazer a faxina, lavar louça, passar roupa e auxiliar nos 

preparos das refeições, e eram realizados todos os dias da semana, inclusive domingos e 

feriados, sem jornada definida, mas geralmente das 02 horas da madrugada às 20 horas, com 

salário que variava em R$ 100,00, R$ 200,00 e R$ 300,00 por mês.  

Gordiano era sujeita a circunstâncias degradantes de vivência, em total desrespeito ao 

direito à uma vida digna e liberta. Seus aposentos nessa residência, assim como asseverou o 

AFT Humberto Camasmie (MULHER ..., 2020, on-line) em entrevista para a Rede Globo, se 

resumiam a um quarto bem pequeno, que “não deve ter 3 metros de comprimento por 2 de 
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largura, não havia janela, não havia nenhuma ventilação, era um quartinho bem abafado”. 

Também não possuía acesso a telefone celular ou televisão.  

Sobre as condições de vida da empregada, esclareceu Madalena que comia os restos 

das comidas de seus patrões e que não se juntava à mesa para realizar as refeições, mas, se 

alimentava isolada na “dependência de empregada”. Ainda, afirma que jamais fora 

reconhecida pelos seus serviços, de forma que eram frequentes as broncas e reclamações da 

patroa Valdirene, que tecia fortes críticas à execução do trabalho da doméstica.  

A empregada, que laborou desde o início de sua infância, suportava alta carga de 

trabalho, em uma jornada exaustiva, sem os devidos intervalos intra ou inter jornadas ou 

descanso semanal remunerado. Isso piorou quando foi necessário passar a cuidar da sogra de 

seu empregador, que demandava cuidados especiais por, à época, enfrentar enfermidades, 

acumulando as funções “originais” com as de cuidadora de idoso. 

Há de se registrar, ainda, a superexploração econômica a que foi submetida Madalena. 

Para além da ausência de pagamento de salário, seus patrões Dalton e Valdirene cuidaram de 

arranjar casamento fraudulento para a empregada, com o intuito de perceberem, através dela, 

valores significativos provenientes de pensões previdenciárias junto ao INSS.  

Marino Lopes da Costa era tio de Valdirene, e foi ex-combatente do Exército, 

recebendo 02 benefícios, que somados totalizavam em torno de R$ 8.000,00 mensais. O 

casamento foi celebrado entre Mariano, à época, com idade muito avançada, e Madalena, 

pessoa de pouca instrução. Dois anos após, sobreveio o falecimento do pensionista, tornando-

se sua “esposa” a beneficiária das quantias. No entanto, assim como assevera em depoimento, 

Gordiano nunca recebeu a totalidade dos valores: 

 

a pensão que recebe em razão do falecimento de seu marido é sacada por 

Dalton; que tem conta em banco mas não fica com o cartão do banco; que é 

Dalton quem fica com o cartão; que não sabe a senha do cartão do banco; 

que não sabe se há valores em sua conta no banco (BRASIL, [2022]b, p. 52) 

 

Os verdadeiros beneficiários das pensões eram os empregadores, que utilizavam dos 

montantes para custear a faculdade de Medicina da filha. Mas também era cotidianamente 

utilizado para arcar com despesas diversas, visto que nos extratos bancários (FIGURA 1) 

continham uma multiplicidade de operações, dentre as quais se destacam pagamento de 

boletos altos valores, transferência para o próprio empregador ou para sua filha, contratação 

de empréstimo de vultosa importância e gastos com aplicativos de locomoção, como 99POP, 

Uber e afins.  
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Figura 1 - Extrato bancário da conta vinculada a Madalena Gordiano. 

 

Fonte: BRASIL, [2022]b, p. 393.  

 

 A natureza das transações e compras que constam nos extratos bancários fortifica 

aquilo relatado por Madalena em seu depoimento. Há desmedida incompatibilidade entre as 

incontáveis despesas com plataformas digitais (Uber, Spotify, dentre outros) e a suposta 

gerência da conta pela titular, como aduziu o empregador em seu relato, visto que ela sequer 

detinha acesso a smartphones ou, nem mesmo, telefones e televisões.     

De forma a agravar a dependência da vítima com seus exploradores, teve os seus laços 

sociais rompidos desde sua chegada na casa de Maria das Graças, porém, na residência do seu 

então empregador, eles foram tolhidos, ao ponto que a empregada era proibida de manter 

contato com os demais moradores do edifício. Seu lazer se resumia a frequentar a missa na 

Igreja Católica em frente ao prédio em que residia. 
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A ausência de salário somado à falta de prestação de itens básicos de higiene, fez com 

que a empregada se submetesse a “situações vexatórias, humilhantes e reiteradas de ter que 

solicitar, por meio de bilhetes encaminhados” (BRASIL, [2022]b, p. 482) às vizinhas que lhe 

doassem dinheiro, comida e/ou itens básicos de higiene pessoal.  

Foi a partir deles que ensejou a abertura de denúncia perante o Ministério Público do 

Trabalho pelos condôminos. A notícia de fato indicava a possível submissão da trabalhadora 

as condições análogas às de escravos, e apontavam para a possível ausência de pagamento 

salarial, inexistência de descansos remunerados e não remunerados, jornada exaustiva, a 

liberdade de ir e vir tolhida, proibição de manter contato com vizinhos e a dependência 

financeira em relação à família empregadora.  

Diante da denúncia, o Ministério Público do Trabalho instaurou Inquérito Civil nº 

000165.2020.03.004/1 e oficiou ao Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo em Minas 

Gerais, a fim de que fosse realizada operação para apurar os fatos (BRASIL, [2022]b). No 

entanto, haja vista a garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar, foi necessário 

requerer judicialmente a autorização judicial para ingresso à residência.  

Dias depois, houve o deferimento dos pleitos ministeriais. Na manhã do dia 26 de 

novembro de 2020, a equipe formada por dois auditores fiscais do trabalho, um Procurador do 

Trabalho e três agentes da Polícia Federal, abordou Madalena Gordiano na saída do prédio em 

que residia. Identificaram-se e disseram que estavam ali para verificar as condições de 

trabalho e conversar com ela para ajudar. 

Em entrevista cedida à pesquisadora Marcela Rage Pereira (2021, p. 326), o AFT 

Camasmie, também participante da operação, relatou que, no momento do resgate, ao mesmo 

tempo em que a resgatada tentava proteger os seus empregadores, naturalizando as coisas que 

lá aconteciam, foi convicta em falar as atividades domésticas que desempenhava, 

reconhecendo-se como uma empregada e jamais uma pessoa integrante da família.   

A dignidade da pessoa humana é inerente a todos os seres humanos e é um princípio 

absoluto. Madalena, no entanto, teve sua dignidade desrespeitada e violada desde os seus 08 

anos de idade. As transgressões aos direitos fundamentais dessa trabalhadora foram tantas que 

se foi necessário realizar um resgate por equipe especializada, que constatou a sua submissão 

a condições análogas às de escravo. O caso de Gordiano é apenas um dentre inúmeros que 

ocorrem despercebidos nos lares brasileiros, perpetuados sob fundamento de que as vítimas 

integram a família de seus exploradores. Dito isso, faz-se valioso analisar as irregularidades 

encontradas, na intenção de melhor compreender essa mazela invisível.  
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5.2 As violações encontradas 

 

 Da operação ocorrida a partir de 26 de novembro de 2020, resultou na libertação de 

uma menina-mulher chamada Madalena e deu início a um processo de reafirmação de sua 

condição como pessoa humana e sujeito de direito. Direitos básicos, porém, lhe negados por 

toda a sua existência, tais como: vida digna; liberdade; lazer; constituir família; viajar; 

descansar; e ser remunerada pelos seus serviços prestados.  

 O trabalho que exercia Gordiano é comumente descaracterizado pelos empregadores 

sob justificativa de as domésticas “quase” fazem parte de suas famílias. Argumento este que 

serve como véu para a não observância dos direitos trabalhistas garantidos à categoria e a 

subsistência da impunidade dos patrões. Esse discurso foi adotado pelos seus patrões na 

intenção de se eximir da responsabilização pelos danos causados à sua empregada. 

 Todavia, o vínculo empregatício existente entre a senhora Madalena e Dalton e 

Valdirene pode ser facilmente constatado. No teor do art. 1º da LC nº 150/2015, 

empregada(o) doméstica(o) é aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, 

onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial 

destas, por mais de 2 (dois) dias por semana (BRASIL, 2015).  

Assim como exposto em tópico anterior, no cumprimento dos requisitos 

caracterizadores do emprego, M.G. prestava seus serviços para a família do Sr. Dalton, sem 

qualquer finalidade lucrativa, realizando faxina, engomando roupas e auxiliando no preparo 

de refeições em seu núcleo residencial, em Patos de Minas/MG, todos os dias da semana, 

inclusive aos domingos e feriados, sem concessão de folgas ou férias, durante 14 anos, de 

forma a evidenciar a continuidade do serviço.  

O trabalho doméstico era prestado diretamente pela empregada e era dirigido pela Sra. 

Valdirene, esposa, que ordenava as demandas a serem executadas, bem como, avaliava a 

execução de seu serviço, como exposto por M.G em seu depoimento, ao narrar que recebia 

frequentes broncas e repreensões pela qualidade dos serviços. Como forma de retribuição, lhe 

eram pagos R$ 100,00, R$ 200,00 ou R$ 300,00 por mês.  

É inquestionável que Madalena possuía papel de trabalhadora na casa de seus patrões, 

porém, não era vista como tal. O grupo fiscalizador, após averiguadas as condições que eram 

submetidas a obreira, lavrou 15 (quinze) autos de infrações face a inobservância de seus 

direitos celetistas.  

Consoante constatado em Relatório de Fiscalização (BRASIL, [2022]b, p. 295) entre 

as infrações imputadas, foi-se constatado que a Madalena era submetida à serviço dotado de 
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informalidade, visto que nunca foi assinada sua CTPS; sem sistema de fiscalização de 

jornada, de forma que lhe era imposta carga horária exaustiva, ocorrida das 02 horas da 

manhã às 20 horas, sem descanso inter ou intra jornadas adequados; sem concessão de férias 

anuais, caracterizando trabalho ininterrupto em, pelo menos, 14 anos (tempo em que laborou 

na residência do então patrão); sem remuneração devida; e em condições degradantes, 

análogas às de escravos.  

Sobre essa última, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) fundou-se na 

jornada exaustiva de trabalho e a submissão a condições degradantes da trabalhadora, e, 

juridicamente, nos incisos II e III do art. 7º da IN nº 139 de 22 de janeiro de 2018, que dispõe 

sobre a fiscalização para a erradicação de trabalho em condição análoga à de escravo.  

A normativa, que deu ensejo ao teor da IN nº 02 de novembro de 2021, considera 

jornada exaustiva aquela que por extensão ou intensidade acarrete violação de direito 

fundamental do trabalhador, notadamente os relacionados à segurança, saúde, descanso e 

convívio familiar e social.  

É certo que o expediente que cumpria Gordiano a impediu de exercitar a sua 

individualidade, de ter tempo para lazer ou de constituir laços familiares ou sociais, para além 

de com seus patrões ou seu grupo da Igreja. Os laços com seus parentes foram tolhidos desde 

sua chegada à casa de “Gracinha”, mas, também não teve chance de formar novos vínculos, 

explicado pela interrupção de sua infância e de sua vida, por ter vivido exclusivamente como 

“serviçal” de uma família.  

Madalena viveu por, pelo menos, 14 anos em regime de prontidão. Enquanto 

estivesse acordada, estava disponível para atender a família que lhe aceitou, conforme 

asseverou em seu depoimento. Seu lazer se resumia em ir à missa, não possuía amigos ou 

tampouco conversava com os vizinhos, prática proibida pelos empregadores. 

A autora Marcela Rage Pereira (2021) explana que tais fatos corroboraram para a 

situação de violação de direitos que estava a vítima submetida, visto que o convívio social é 

imprescindível para a afirmação do trabalhador como ser social. A proibição de se relacionar 

com pessoas de fora da residência mostra que estava totalmente isolada e vivendo em situação 

precária em termos de existência digna, individual e socialmente. 

A condição degradante de trabalho, por sua vez, foi consubstanciada pelo não 

recebimento de salário-mínimo como contraprestação dos serviços domésticos que realizava. 

Madalena era “paga” com valores irrisórios que variavam entre cem e trezentos reais mensais 

e sem percepção dos demais encargos trabalhistas, como 13º salário.  
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A precariedade a que foi exposta a obreira foi que ela passou a solicitar, por meio de 

bilhetes à vizinhos do edifício, dinheiro, comida e itens básicos de higiene pessoal. Situação 

vexatória e humilhante, conforme descreveu o Procurador do Trabalho Thiago Lopes de 

Castro, em petição inicial de Ação Civil Pública proposta em desfavor dos empregadores 

(BRASIL, [2022]b, p. 482).  

Os recados enviados por Gordiano remontam a sensação de miséria que era a ela 

imposta, mas também, o medo que sentia de seus patrões. Abaixo, expõe-se algumas 

mensagens obtidas através do Processo nº 0010894-12.2020.5.03.0071, em que a vítima 

suplica por pequenas quantias ou itens de higiene, para tomar banho: 

 

 

Figura 2 - Bilhete enviado a morador do edifício. 

 

Fonte: BRASIL, [2022], p. 319.  
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Figura 3 - Bilhete enviado a morador do edifício solicitando um sabonete 

 

Fonte: BRASIL, [2022], p. 322.  

 

Figura 4 - Bilhete enviado a morador do edifício solicitando pequena quantia 

 

Fonte: BRASIL, [2022], p. 323.  
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Os referidos bilhetes transpassam a impressão de penúria que encarava a doméstica, 

a ponto de suplicar por cinco a vinte reais ou itens básicos de higiene para seu autocuidado. 

Deles entende-se que a família empregadora de Madalena sequer lhe proporcionava o básico 

para sua sobrevivência. O temor pelas “autoridades” também é flagrante, onde a obreira roga 

que a(o) vizinha(o) jogue ou rasgue o papel (Figura 2), com receio de uma apreensão.  

Ainda que não expostos no Auto de Infração nº 22.021.259-7, que cuidou de notificar 

o patrão pela submissão da empregada a condições análogas às de escravo, também se faz 

necessário apontar a existência de retenção da trabalhadora no local de trabalho em razão de 

apoderamento de documentos pessoais. Dalton e Valdirene estavam de posse da CTPS e do 

cartão bancário da trabalhadora, que, de acordo com o MPT, aliado à circunstância de 

percebimento de valores irrisórios, levavam a doméstica a não ter acesso a qualquer recurso 

financeiro e, consequentemente, tinham o condão de retê-la no local de trabalho (BRASIL, 

[2022], p. 36).  

 Diante do acima narrado, cai por terra a afirmação que Gordiano era tratada como se 

fosse da família, ou considerada como uma irmã para Dalton, como aduziu em depoimento 

(BRASIL, [2022], p. 52). Que membro receberia tratamento tão negligente e degradante como 

era imposto à vítima?  

A empregada sequer se considera parte da família. Em seu depoimento (BRASIL, 

[2022], p. 49), assevera que come a mesma comida que seus empregadores, porém não senta à 

mesa com eles, e que as filhas do empregador não a chamam de “tia”, mas de Madalena. A 

existência do “quarto da empregada”, localizado nos fundos da residência, é demarcadora da 

separação ocorrida entre a família e não família. Nesse caso, a forma de dominação não foi 

expressa, mas simbólica. As condições físicas isoladas e desconfortáveis servem para pontuar 

a hierarquia social entre os dois “grupos” residentes do imóvel (PEREIRA, 2021, p. 331). 

Ao ser questionada sobre o que sente sobre a família que lhe abrigou, M.G refere-se 

à sua patroa como uma “mulher terrível” (CURI, 2021). O fato de Gordiano residir no mesmo 

imóvel em que a família autuada não a torna da família:  

 

O fato de residir no mesmo imóvel em que moram o autuado, sua esposa e 

filha, não torna Madalena membro da família. Ela não se senta para as fazer 

refeições com a família do autuado, e se alimenta no pequeno quarto de 

empregados do apartamento. Ela não convive com família, passando seus 

períodos de repouso no quarto. Ela não assiste TV na sala com a família, 

mas em um pequeno televisor disponibilizado em seu quarto. Enfim, a Sra. 

Madalena não convive com a família do autuado, apenas reside no local de 

trabalho em que presta os seus serviços domésticos. (BRASIL, [2022], p. 

800) 
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 O argumento de que integrava a família não correspondia minimamente à realidade 

vivida pela escrava, que nunca se considerou parte dela (BRASIL, [2022], p. 49). Foi 

utilizado apenas na tentativa de encobrir as graves violações que ocorriam dentro da 

residência.  

Madalena Gordiano é o legado vivo da escravidão do Brasil Oitocentista. Desde que 

foi “adotada” por uma família diferente da sua, aos oito anos de idade, teve seus direitos 

fundamentais tolhidos. Foi, ao perpassar da infância até ser resgatada, privada do acesso à 

educação, ao convívio social e familiar, ao lazer, ao descanso e, sobretudo, a uma vida digna. 

Todas essas circunstâncias escancararam às autoridades fiscalizadoras a sua submissão às 

condições análogas às de escravo.  

Madalena nos mostra como é possível uma relação de exploração ser invisível por 

tanto tempo 

 

5.3 Aprender a viver: (re)começos pós-resgate 

 

Resgatar uma trabalhadora submetida a condições análogas à escravidão é uma ação 

que denota tamanha complexidade, desde a ação para retirada do local de exploração até as 

medidas a serem adotadas no momento pós-resgate.  

Tratando-se, em específico, de trabalho escravo doméstico, a remoção da vítima do 

logradouro em que viveu (geralmente) por muitos anos é aflitivo. Ainda que violentada e 

desrespeitada, a relação existente entre a doméstica e sua família empregadora é dotada de 

laços afetivos, de forma que, comumente, causa culpa àquela que é resgatada, que se sente em 

uma dívida moral de não se revoltar contra a sua exploração (BRASIL, [2022], p. 503). 

Mulheres como Madalena, que tem/tiveram seus laços biológicos e sociais tolhidos, se veem 

em uma situação de desamparo e solidão ao serem retiradas da casa de seus patrões.  

O momento posterior ao resgate envolve mais do que oferecer à vítima um novo 

logradouro, mas faz-se necessária a assunção de medidas que reafirmem a condição da 

trabalhadora como pessoa detentora de direitos. Dentre os procedimentos necessários, 

destaca-se a rescisão contratual e o pagamento das verbas rescisórias, com o fito de reparar os 

danos trabalhistas, a emissão das guias do seguro-desemprego e, sobretudo, o acolhimento da 

empregada, com o afã de reduzir a situação de vulnerabilidade que lhe foi imposta (BRASIL, 

2020, on-line).  
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Explana PEREIRA (2021, p. 338) que o desdobramento exitoso de um resgate 

encontra-se em um acolhimento cuidadoso, individual e especializado, bem como, com a 

prestação de assistência social e psicológica, visto que a vítima é exposta ao ciclo de 

exploração por longo período no trabalho escravo doméstico. Para além do auxílio financeiro, 

o assessoramento social é de tamanha importância para reintegrar a doméstica à sociedade, 

colocando-a em um lugar seguro para que possa, lentamente, (re)aprender a viver.  

O GEFM conta com a ajuda de equipe interdisciplinar para realizar os resgates de 

trabalhadores em condições de escravidão e, devido à ausência de um regulamento 

institucional geral formalizado, trabalham protocolos individualizados, a cada caso. São 

observados, dentre outros, se a doméstica possui vínculos com seus familiares, nível de 

escolaridade, o tempo em que foi submetida à exploração, mas também, a estrutura que a 

localidade oferece para o acolhimento das vítimas. 

No caso de Madalena, Marcela Rage Pereira (2021, p. 338-339) em entrevista ao AFT 

Humberto Camasmie, relatou que o plano inicial era abrigá-la em local provisório e levá-la a 

sua cidade natal, e dentre as opções estavam um abrigo para idosos deficientes ou um quarto 

de hotel. Ambas as possibilidades apresentavam empecilhos: Gordiano não era deficiente e 

nunca havia ficado sozinha, respectivamente. Mandar para sua família biológica também não 

era uma alternativa, haja vista o receio em ser explorada em razão da renda da pensão por 

morte de seu falecido marido. 

O momento posterior ao resgate de M.G era de tamanha delicadeza, visto a abrupta 

mudança decorrente de ter sido removida da casa em que viveu por grande parte de sua vida, 

a falta de estrutura estatal para acolhimento e a necessidade de reiniciar a vida de uma mulher 

de 48 anos. A solução encontrada foi acolher a vítima na residência do próprio auditor, a fim 

de lhe proporcionar um abrigo humano e afetivo.   

Passado o momento inicial, Madalena foi abrigada em um lar provisório em 

Uberlândia/MG, e apesar de bem acolhida e amparada, ainda não contava com o 

acompanhamento necessário para prepará-la para a vida em sociedade, lhe garantir acesso à 

educação e ao mercado de trabalho. Portanto, foi novamente acolhida por um agente, desta 

vez, pela assistente social Tais Teófilo, que assumiu, enquanto cidadã, a responsabilidade do 

Estado em amparar a trabalhadora de forma eficiente (PEREIRA, 2021, p. 340). 

Até onde se tem notícias, em dezembro de 2021, Gordiano ainda residia com a 

assistente. Em entrevista para a Jovem Pan Patos (2021, on-line), a ex-escrava doméstica, 

retrata sobre a sua nova vida livre, relata que voltou a estudar, tem se exercitado, mas também 

que tem conhecimento sobre a gravidade das condições que foi submetida:  
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tô estudando, tô cuidando da minha saúde, tô fazendo academia, fiz uma 

tatuagem no braço. Eu tô estudando, tô aprendendo cada coisa boa, sabe? 

[...] E vou lançar um livro, aí eu vou mandar um livro pra ‘ocê’, sobre minha 

história. Tem que lançar, essa história muito grave. (365 DIAS ..., 2021, on-

line) 
 

A história de Madalena, no entanto, se difere das demais trabalhadoras domésticas 

resgatadas, pelo fato que reaveu o recebimento das pensões por morte do falecido cônjuge e 

agora perfaz alta renda mensal, o que lhe possibilita reconstruir sua vida de maneira mais 

confortável, se assim pode-se dizer. Na maioria dos casos, as vítimas do trabalho escravo 

doméstico não possuem meios de sobrevivência. Para elas, os desafios e a falta de perspectiva 

de vida pós-resgate são ainda maiores (PEREIRA, 2021).  

Como desfecho da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor dos empregadores de 

Madalena, Dalton e Valdirene, foi celebrado acordo em 13 de julho de 2021 com finalidade 

de dar quitação às irregularidades trabalhistas apuradas pelo MPT (BRASIL, [2022], p. 953). 

Restaram consignadas obrigações de fazer e não fazer aos Demandados, a fim de se 

obrigarem ao cumprimento da legislação trabalhista no que concerne à contratação de 

empregados domésticos.   

Nos termos do pacto, à título de acerto rescisório e indenização por danos morais 

individual e coletivo, restou acertado a transferência do imóvel que residia a família 

empregadora, situado em Patos de Minas/MG, no valor correspondente a seiscentos mil reais 

e de um automóvel Hyundai IX35, ano/modelo 2014/2015, que corresponde à importância de 

setenta mil reais.  

Em sede de entrevista à Jovem Pan Patos (365 DIAS ..., 2021, on-line), Madalena 

informou que iniciou o processo de venda do imóvel, na intenção de realizar seu sonho: 

adquirir uma casa própria.  

Ainda que restituída pelos danos sofridos, a atuação do MPF na seara criminal para 

responsabilização dos exploradores é de imensurável importância, no afã de tutelar valorosos 

os direitos constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a liberdade, mas também, para 

disseminar o aspecto pedagógico do resgate à população.  

Foi oferecida denúncia contra os empregadores de M.G (BRASIL, 2022, on-line), os 

patrões e suas filhas, pelos crimes de redução de trabalhador à condição análoga à de escravo 

(art. 149, CPB), violência doméstica (art. 129, § 9º, CPB) e roubo, com incidência do 

aumento de pena de concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2°, 

incisos II e V, CPB).  
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A violência doméstica, conforme explana a entidade, se justifica pela apuração de que 

a vítima nunca foi considerada como membro da família, mas que era tratada com desprezo e 

invisibilidade, “em estado permanente de negligência afetiva” e mantida num sistema de 

aprisionamento por dependência.  

Por sua vez, a acusação de roubo se fundamenta na apropriação dos cartões bancários 

da vítima pelos empregadores, que, de forma livre e consciente, subtraíram os valores de 

titularidade da doméstica. O montante roubado foi apurado pelo Ministério Público Federal 

(MPF) em mais de um milhão de reais.  

A denúncia foi recebida no dia 22 de abril de 2022 pela Justiça Federal, que instaurou 

a Ação Penal sob autos de nº 1000437-52.2021.4.01.3806. Se condenados pelos crimes 

denunciados, os acusados estarão sujeitos a penas que, somadas podem ir de 2 anos e 3 meses 

a 11 anos de prisão, referente aos art. 149 e 129; e de 5 anos e 4 meses a 15 anos de prisão, 

atinente ao delito de roubo (BRASIL, 2022, on-line).  

 

5.4 O impacto do resgate de Madalena Gordiano ao combate do trabalho doméstico em 

condições análogas às de escravidão  

 

O caso de Madalena Gordiano trouxe ao debate pela sociedade brasileira sobre o 

trabalho escravo ocorrido no âmbito doméstico, conforme considera Luiza Batista, 

coordenadora geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (FENATRAD, 

2022, on-line), e relembrou à população sobre a persistência dessa mazela como sequela da 

escravidão brasileira e da desvalorização do trabalho reprodutivo.  

O resgate da doméstica alcançou grande destaque na mídia televisiva e on-line. Em 

20 de dezembro de 2020 (domingo), a operação foi divulgada no programa Fantástico, 

transmitido pela Rede Globo, em uma longa reportagem, que retratou das minúcias da 

situação apurada. Essa primeira publicação deu vazão a um “boom” na repercussão do caso de 

Madalena e da problemática por ela enfrentada. A ação realizada pela equipe formada pelo 

GEFM foi divulgada nos maiores sítios de notícias do país, como G1, Jornal CBN, Jornal 

Folha de São Paulo, Carta Capital, e muitos outros.  

Para além da publicização, a repercussão nos meios de comunicação serviu como 

estímulo para várias denúncias de casos similares, asseverou Pereira (2021). 

Dados do Painel de Informações e Estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil 

(BRASIL, [2022]a, on-line) indicam que apenas 47 trabalhadoras foram encontradas em 

exercícios de serviços domésticos. Através de estatísticas colhidas do RADAR SIT, 
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aproximadamente, 74,4% dos trabalhadores encontrados em condições análogas à de escravo 

em serviços domésticos no Brasil são datados dos anos de 2021 e 2022, posteriores à 

divulgação do caso de Gordiano. Abaixo gráfico extraído da aba “Trabalho Escravo”, em 

situação de “Trabalho Escravo Urbano” e CNAE (Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas), “Serviços Domésticos”, em todos os anos:  

 

Gráfico 1 - Quantidade de Trabalhadores em Condições Análogas à Trabalho Escravo em Todos os Anos no 

Brasil Serviços domésticos 

 

Fonte: BRASIL, [2022]a, on-line. 

 

As informações sobre a problemática são incipientes. O Painel de Informações 

(SIT/MTE) apenas exibe dados de resgates de domésticas a partir do ano de 2017. Nos leva a 

pensar entre duas possibilidades: não ocorreram resgates antes de 2017 ou, se ocorreram, não 

foram registrados. As duas alternativas expõem a invisibilidade de que é dotado o trabalho 

escravo doméstico.  

Saliente-se que não se tem informação sobre as fiscalizações nessa área antes do ano 

de 2017, como ocorriam e se ocorriam. Assim como asseverado na Subseção 2.1, a conquista 

integral de direitos da categoria ocorreu com a EC nº 72 no ano de 2013, anterior a isso, as 

empregadas estavam desprotegidas juridicamente e não gozavam de todos os direitos 

fundamentais trabalhistas garantidos aos demais.    

No total de 58.166 trabalhadores resgatados em condições análogas às de escravo, 

apenas 47 trabalhadoras foram encontradas em exercícios de serviços domésticos. O “Radar” 

mostra que nos anos de 2017 e 2018 foram resgatadas apenas 2 empregadas em cada ano, em 

2019, 5, em 2020, 3, em 2021, 30 e, até então, em 2022, 5 (BRASIL, [2022]a, on-line).  

 Do aumento expressivo dos números de resgates e denúncias desde 2020 se pode 

entender que tornar público casos como o de Gordiano faz rememorar (ou apresentar) à 
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população sobre a existência de trabalho análogo à escravidão nas residências e reforça a 

necessidade de conscientizar patrões e empregadas sobre os seus direitos e deveres.  

 É que o reconhecimento social e institucional das domésticas como classe trabalhadora 

encontra fortes obstáculos na herança escravocrata da sociedade, bem como, na 

desvalorização do trabalho reprodutivo e doméstico, decorrente das marcas do patriarcalismo 

na sociedade. Tais empecilhos formam a ideia do dever de servir da mulher negra e pobre, de 

forma que se tornou banal e natural explorar os seus corpos.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa viabilizou discutir sobre a realidade sociojurídica do trabalho em 

condições análogas às de escravos que recai sobre as trabalhadoras domésticas. Ao avançar, 

veio à tona que essa violência não é inexistente no país, como demonstram os números 

oficiais, mas, que ela esteve acobertada pela invisibilidade social e jurídica decorrente da 

herança da cultura escravocrata-patriarcal brasileira.  

Nessa monografia, foi indagado o que explica a invisibilidade social do trabalho 

doméstico em condições análogas à escravidão e como o caso de “Madalena Gordiano” se 

amolda no conceito do art. 149 do CPB. A fim de responder o questionamento de partida do 

presente trabalho, faz-se necessário revisitar os principais tópicos apresentados anteriormente.  

O labor doméstico tem origem que remonta os tempos do Brasil Oitocentista. Apesar 

de formalmente abolidas pela Lei Áurea, as práticas escravagistas continuaram a ser 

reproduzidas, especialmente no interior das residências. Para as escravas, haja vista a 

proximidade com a família dos senhores, foi possibilitada uma certa segurança empregatícia. 

Nesse contexto, após abolida a escravidão, a verdadeira mudança ocorrida foi no aspecto 

terminológico, quando “senhora e escrava” passam a ser “patroa e empregada”.  

A liberdade veio desacompanhada da previsão de direitos e garantias, de forma que 

para as ex-mucamas, os serviços domésticos representavam a única oportunidade de 

sobrevivência, exercendo-os em troca de moradia e alimentação. As condições do sistema 

escravista continuam as mesmas, e em que pese passados mais de um século, o labor 

doméstico ainda continua sendo a saída de subsistência às mulheres negras, pretas e pobres, 

na maioria. É certo que o rearranjo entre as relações de poder e a (re)configuração promovidas 

com a abolição da escravidão firmaram a linha de continuidade de exploração das antigas 

escravas, no entanto, em novos modelos. 

A subalternidade da categoria foi marcada pela negativa história da integralidade dos 

direitos trabalhistas: a conquista ocorreu somente em 2013 com a promulgação da EC nº 

72/2013. Anterior a isso, as domésticas não eram reconhecidas como obreiras tais quais os 

demais trabalhadores, foram negligenciadas e esquecidas por institutos de grande valor no 

ordenamento jurídico, a saber: a CLT e a CRFB.  

O desprezo com o grupo asseverou a desvalorização já imposta por sua origem. 

Apesar de ser atividade indispensável para o bom funcionamento dos lares brasileiros, é uma 

atividade historicamente esquecida pelos legisladores. De forma que a aquisição da plenitude 

de direitos tão tardia protelou a possibilidade de as domésticas serem reconhecidas 
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merecedoras de remuneração além do que já lhe deveria ser devido por direito. Sem previsão 

normativa, as condições degradantes do trabalho foram livremente impostas a elas.  

Historicamente desprotegidas, a superexploração do labor doméstico vitima, em sua 

maioria, mulheres negras e pobres, que chegam às casas dos seus patrões durante a infância e 

juventude. A fácil sujeição dessas mulheres tem íntima relação com o trabalho infantil 

doméstico. O início do labor ocorre quando ainda são meninas, adotadas na intenção de 

melhorar de vida ou lhes ser garantido um teto e um prato de comida diariamente. No entanto, 

passam a realizar exclusivamente atividades de cuidados domésticos, em intensas jornadas de 

trabalho, sendo privadas de educação e do convívio social e familiar. Ao perpassar do tempo, 

meninas se tornam mulheres, porém, desconhecem seus direitos e acreditam que aquele 

trabalho, mesmo em circunstâncias degradantes, é a sua única alternativa de subsistência e 

sobrevivência.  

A intenção em traçar o perfil específico das pessoas resgatadas pelo trabalho escravo 

em serviços domésticos encontrou vultuoso obstáculo na disponibilidade de dados oficiais 

sobre o assunto. O empecilho no acesso aos relatórios de fiscalização, no acesso às 

autoridades para solicitação de estatísticas e até a demora nas respostas aos requerimentos 

impossibilitou a pretensão. Portanto, o padrão foi traçado através da análise paralela entre o 

perfil das pessoas que compõe a categoria das domésticas e das vítimas do trabalho escravo 

em geral, tendo concluído que são pretas, pobres e não escolarizadas as exploradas no 

trabalho doméstico.  

Há de se mencionar que a utilização do gênero feminino quando se refere às 

“domésticas” é explicado pela maioria massiva de mulheres na prestação desses serviços. A 

expressividade da polarização de gênero na categoria deixa nítido que é um fator fulcral para 

a preservação das circunstâncias impostas ao grupo, sobretudo quando relacionada com a 

flagrante desvalorização dos trabalhos reprodutivos-domésticos, resultante da lógica capital e 

patriarcalismo.  

 Na relação do trabalho doméstico se formam vínculos afetivos que funcionam como 

elo entre os dois grupos sociais que habitam a residência. No entanto, também age como um 

fator de perpetuação da imperceptibilidade das violações dos direitos dessas trabalhadoras, 

pois retira o reconhecimento social da prestação de serviço como um emprego, que ensejaria a 

obrigação de contraprestação e do cumprimento de obrigações trabalhistas.  

É comum se deparar com a expressão “quase da família”. Esse argumento, somado à 

desvalorização do trabalho reprodutivo, faz com que os serviços domésticos prestados por 

uma mulher “quase da família” sejam encarados como natural e gratuito.  
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 Partindo dessa conjuntura, as violações dos direitos celetistas dessas obreiras se 

tornam invisíveis à sociedade, que sequer acreditam estar violando alguma norma. A 

prejudicialidade da percepção de condições degradantes – em latu sensu – também reside no 

fato de ser trabalho exercido dentro de locais privados, protegidos pela inviolabilidade 

constitucional.  

O labor doméstico é considerado uma espécie de trabalho invisível por estar oculto 

dos olhos da sociedade civil e dos agentes fiscalizadores. Essa peculiaridade elementar 

dificulta a percepção de violações dos direitos da obreira, corroborando com a impunidade 

dos maus empregadores. 

É diante desse contexto que se chegou à conclusão que a invisibilidade do trabalho 

escravo doméstico decorre um conjunto de fatores: da formação de uma mentalidade social de 

normalidade das transgressões de direitos dessas mulheres, decorrente da origem escravocrata 

desse trabalho; da desvalorização do trabalho reprodutivo; da íntima ligação com o trabalho 

infantil doméstico; da exploração de grupo que, por si só, já é socialmente subalterno; pela 

proteção de serem as prestadoras de serviço “quase da família”; pelo locus de trabalho 

invisível à sociedade e às instituições públicas.  

Com toda a base teórica construída, avançou-se à análise do resgate de Madalena 

Gordiano, onde se pôde constatar a flagrância do caso aos elementos caracterizadores do 

trabalho escravo doméstico, disposto no art. 149 do CPB, balizado pela Portaria nº 671 de 08 

de novembro de 2021 e a IN nº 2 de 8 de novembro de 2021 do MTE.  

Madalena, seguindo o padrão comentado na presente pesquisa, é uma mulher preta, de 

origem muito humilde, foi adotada por uma “benfeitora” aos oito anos, quando lhe foi privada 

de seus estudos e teve sua vida/infância reduzida à prestação de serviços domésticos àquela 

família. Foi “doada” para um dos filhos da adotante, que lhe impôs condições degradantes de 

trabalho, sem a percepção de salário-mínimo e em uma jornada muito superior àquela prevista 

nas normas trabalhistas.  

A importância de estudar sobre o caso de Gordiano consiste na flagrante necessidade 

de conscientizar a população sobre a persistência dessa mazela, pois as políticas fiscalizatórias 

não foram pensadas para prevenir o trabalho escravo exercido no ambiente doméstico ou por 

mulheres. A grande veiculação da operação de resgate dessa trabalhadora serviu como 

estímulo para as denúncias de outras mulheres em situações similares, materializado no 

aumento expressivo das estatísticas do Radar SIT, como anteriormente exposto.  

 Conscientizar a sociedade não se resume a reafirmar a existência dessa problemática, 

mas fazer ciente os limites dessa relação trabalhista, bem como, os direitos e deveres de cada 
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sujeito que a compõe, cumulada com ações específicas e regulares dos agentes fiscais 

competentes. Por fim, imprescindível que essas medidas sejam assumidas em paralelo ao 

estabelecimento de uma política de pós-resgate eficiente, com a melhor estruturação de 

entidades de acolhimento das vítimas, pois não podem ter a mesma sina dos antigos escravos 

liberados, que foram jogados à margem da sociedade, sem nenhuma dignidade de vida.    

  O presente estudo não pretendeu esgotar o tema, porém o que se espera é que possa 

contribuir de alguma forma para a sociedade, conferindo visibilidade ao que foi discutido, 

inclusive em razão da revelação diária de casos similares ao de Madalena Gordiano. Também 

porque não foi possível localizar muitos outros trabalhos acadêmicos com tema circunscrito 

ao trabalho escravo doméstico que contivesse uma conceituação específica do delito e sobre 

suas peculiaridades, confirmando a incipiência do assunto na esfera acadêmica.  
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