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RESUMO 

BEZERRA, Katbe Waquim Figueiredo Lira. Trabalho doméstico no Brasil: 
origens, regulamentação e representação em Machado de Assis, Monteiro 
Lobato e Clarice Lispector. 2017. 139p. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017 

O trabalho doméstico, a despeito de ser uma das mais antigas atividades 
laborativas, somente há bem pouco tempo recebeu regulamentação que 
conferisse àqueles que o exercem igualdade de direitos com relação aos demais 
trabalhadores urbanos. Tal fato deve-se a pouca importância que historicamente a 
sociedade atribui aos serviços domésticos, e a quem os realiza. Esse preconceito 
é bastante evidenciado na literatura que, como expressão cultural, reflete e, ao 
mesmo tempo, influencia o pensamento da sociedade brasileira em todos os 
aspectos, inclusive com relação ao trabalho doméstico. Esta pesquisa tem como 
objeto as origens do trabalho doméstico remunerado no Brasil, e sua evolução até 
os dias atuais, levando-se em consideração tanto a sua regulamentação jurídica 
quanto aspectos culturais da sociedade brasileira. Inicialmente busca-se 
apresentar um panorama a respeito do trabalhador doméstico apresentando o 
que tem sido feito em âmbito internacional, especialmente sob a batuta da 
Organização Internacional do Trabalho, para garantir a esses trabalhadores 
condições decentes de trabalho e de vida. A seguir, faz-se uma apresentação das 
origens históricas do trabalho doméstico no Brasil e exposição da evolução da 
regulamentação do trabalho doméstico no país. Para demonstrar a representação 
do trabalhador doméstico na literatura, dentro deste universo tão rico e vasto, foi 
feito um recorte histórico, tendo sido apresentados apenas personagens de 
Machado de Assis, Monteiro Lobato e Clarice Lispector. A escolha desses autores 
levou em consideração a vastidão de suas obras – que representam um excelente 
campo de exploração – o momento histórico em que suas obras foram escritas, 
bem como aquele em que os enredos se desenvolvem. Por fim, faz-se uma 
análise da nova regulamentação do trabalho doméstico, que busca promover a 
efetivação de direitos fundamentais, verificando em que pontos ela corresponde 
ao que dispõe a OIT para os países signatários da Recomendação nº 189. Além 
disso, apresentam-se os efeitos imediatos da Emenda Constitucional nº 72/2013 e 
Li Complementar nº 150/2015.  

Palavras-chave: Trabalho Doméstico; História do Trabalho Doméstico; Emenda 
Constitucional Nº 72/2013; Lei Complementar Nº 150/2015; Machado De Assis; 
Monteiro Lobato; Clarice Lispector. 



 
 

  



ABSTRACT 

BEZERRA, Katbe Waquim Figueirêdo Lira. Domestic work in Brazil: Origins, 
Regulamentation and Representations in Machado de Assis, Monteiro Lobato and 
Clarice Lispector. 2017. 139p. Faculty of Law. University of São Paulo, São Paulo, 
2017 

The domestic work despite being one of the most ancient labour activities, just few 
time ago received regulamentation that guarantee to who exert it equality of rights 
in relation to those urban workers. Such fact is due to little importance that 
historically society atribute to domestic services and whom to carry it out. This 
prejudice is enough evidenced in Literature, that, as cultural expression, reflects 
and at the same time, influence the Brazilian society though in all aspects, 
inclusive in relation to domestic work. This research ains at the origins 
remunerated domestic work in Brazil and its evolution up to nowadays taking into 
consideration not only its juridical regulamentation, but also the cultural aspects of 
the Brazilian society. Initially, an attempt is made to present an overview of the 
domestic worker by presenting what has been done at the international level, 
specifically under the ILO's command, to guarantee to these workers decent 
conditions of work and life. The following is a presentation of the historical origins 
of domestic labor in Brazil and an exposition of the evolution of domestic labor 
regulation in Brazil. To demonstrate the representation of the domestic worker in 
literature, within this universe so rich and vast, a historical cut was made, and only 
characters from Machado de Assis, Monteiro Lobato and Clarice Lispector were 
presented. The choice of these authors took into consideration the vastness of 
their works - which represent an excellent field of exploitation - the historical 
moment in which their works were written, as well as the one in which the plots 
develop. Finally, an analysis is made of the new regulation of domestic work, 
which seeks to promote the realization of fundamental rights, verifying in which 
points it corresponds to what dispose ILO to the signatory countries of 
Recommendation No. 189. In addition, the immediate effects of Constitutional 
Amendment nº 72/2013 and Complementary Law nº 150/2015 are presented.  

Keywords: Domestic work; History of domestic work; Constitutional Amendment 
No. 72/2013; Complementary Law 150/2015; Machado de Assis; Monteiro Lobato; 
Clarice Lispector. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objeto o trabalho doméstico remunerado no Brasil, 

e sua regulamentação, dentro de uma perspectiva cultural e sociológica.  

No contexto dos direitos humanos e sociais, o trabalho doméstico 

representa, no Brasil, um desafio: os trabalhadores domésticos no Brasil, ao longo 

dos tempos, não receberam tratamento isonômico aos demais trabalhadores 

urbanos, tanto no que se refere à percepção da sociedade quanto a este tipo de 

trabalho, no que se refere ao tratamento que lhe é dispensado pelo ordenamento 

jurídico.  

É possível identificar as origens dessa desigualdade ao analisar a história 

do Brasil. A abolição da escravidão não representou o fim da exploração da mão 

de obra daqueles que trabalhavam dentro dos lares, mas criou uma nova forma 

de utilização abusiva dessa mão de obra, já que o trabalho anteriormente 

exercido pelas amas, cozinheiras, entre outros escravos, passou a ser a atividade 

dos trabalhadores domésticos. Além disso, as condições de trabalho evoluíram 

vagarosamente desde então, pois, por muito tempo, inúmeras empregadas 

continuaram a morar nas residências de seus patrões, com jornadas de trabalho 

de mais 12 horas, sob tratamento humilhante, sem direito a folga semanal ou 

férias, entre outros abusos.  

Diante dessas premissas, será feito um estudo bibliográfico sobre a 

evolução do trabalho doméstico no Brasil, levando-se em consideração tanto a 

sua regulamentação jurídica quanto aspectos culturais da sociedade brasileira.  

No primeiro capítulo será apresentado um panorama a respeito do 

trabalhador doméstico, apresentando o que tem sido feito em âmbito 

internacional, especialmente sob a batuta da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), para garantir a esses trabalhadores, condições decentes de 

trabalho e de vida. 

A seguir, será feita uma análise histórica da lenta conquista de direitos 

trabalhistas pelos domésticos, desde o surgimento da regulamentação do trabalho 

doméstico no Brasil, até o advento da Lei nº 5.859, de 1972, que até 

recentemente regia essas relações de trabalho. 
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Uma das razões dessa demora na evolução das conquistas de direitos por 

parte dos trabalhadores domésticos é a (pouca) importância dada, pela 

sociedade, aos serviços por eles desenvolvidos. O papel dos domésticos, durante 

boa parte da história, foi encarado de forma inexpressiva pela coletividade 

brasileira. 

Esse preconceito é bastante evidenciado na literatura e nos veículos 

populares de expressão artística (como a televisão e o cinema) que, como 

expressão cultural, refletem e, ao mesmo tempo, influenciam o pensamento da 

sociedade brasileira em todos os aspectos, inclusive com relação ao trabalho 

doméstico.  

Nesse sentido, no quarto capítulo faremos uma apresentação de alguns 

personagens da prosa brasileira, como forma de demonstrar como a empregada 

doméstica foi representada em nossa literatura. Será feito um recorte dentro deste 

universo tão rico e vasto, que é a produção literária em nosso país, estudando 

apenas personagens de Machado de Assis, Monteiro Lobato e Clarice Lispector. 

A escolha desses autores levou em consideração a vastidão de suas obras – que 

representam um excelente campo de exploração – o momento histórico em que 

suas obras foram escritas, bem como aquele em que os enredos se desenvolvem.  

Com relação a Machado de Assis, serão analisados personagens de obras 

tanto de sua primeira fase (Iaiá Garcia, A mão e a luva, O melhor das noivas) 

quanto de sua fase madura (Memorial de Aires, Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, O Enfermeiro). Essas obras são ambientadas no século XIX, momento de 

efervescências políticas no Brasil: movimentos abolicionistas e republicanos.  

Monteiro Lobato é o escritor, talvez, mais conhecido por suas obras 

infantis, sendo a mais importante delas a série sobre o “Sítio do Picapau 

Amarelo”. Dentre as personagens de maior destaque está Tia Anastácia, em 

relação à qual é possível identificar características muito interessantes a respeito 

do tratamento dado aos domésticos na primeira metade do século XX, quando 

surgiu a primeira lei regulamentadora do trabalho doméstico. Também serão 

apresentados personagens de sua obra adulta, tendo sido analisados os contos 

“O pito do reverendo”; “O resto de onça”; “Vidinhas ociosas”; “Toque outra” e “O 

jardineiro Timóteo”. 

Clarice Lispector, por sua vez, aparece como a visão feminina da literatura 

da segunda metade do século XX, com sua forma peculiar de escrever e 
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apresentar os enredos e personagens. Além de “A paixão segundo G. H.” serão 

analisadas crônicas de jornal direcionadas ao público feminino e que, claro, não 

raro, tratavam das relações domésticas. Serão estudadas as crônicas: “Enquanto 

a empregada nova não chega”; “Como tratar a empregada”; “Dies Irae”; “A 

mineira calada”; “Por detrás da devoção”; “Das doçuras de Deus”; “De outras 

doçuras de Deus”; “Agradecimento” e “O que eu queria ter sido”. Quando a Lei nº 

5.859 foi publicada, em 1972, Clarice era uma autora consagrada, e em razão de 

sua contemporaneidade, com o advento da Lei que tratava dos empregados 

domésticos, optamos por estudar alguns de seus personagens. 

As mudanças sociais e as legislativas possuem uma relação de 

interferência mútua e resultam da evolução do pensamento da sociedade em 

relação aos mais diversos aspectos da vida, neste caso, quanto ao trabalho 

doméstico.  

Partindo dessa contextualização histórica e cultural, no quinto capítulo será 

realizada a análise da nova legislação do trabalho doméstico, e se tentará 

compreender que reflexos estas alterações constitucional e infraconstitucional 

terão sobre as relações de trabalho doméstico. Surgem, então, questionamentos 

acerca do futuro da categoria e, também, quanto às mudanças culturais que esse 

novo tratamento jurídico poderá promover na sociedade brasileira. Buscar-se-á, 

nesta pesquisa, identificar quais mudanças poderão ocorrer, na prática, na vida 

desses trabalhadores, com relação à efetivação de seus direitos fundamentais e 

seus empregadores e, consequentemente, para a profissão, ante as mudanças 

legislativas recentes. 

Diante do fato de que a esmagadora maioria dos trabalhadores domésticos 

é formada por mulheres1, daremos preferência à utilização da expressão no 

feminino para nos referirmos às pessoas que exercem essa profissão, como 

forma de reconhecimento a esses milhões de mulheres que, em todo o mundo e, 

em especial, no Brasil, ao longo da história dedicaram e dedicam suas vidas a 

cuidar e zelar por famílias e lares que não são os seus. 

 

 

 

                                                           
1 Segundo dados do DIEESE, em 2011, mais de 90% dos trabalhadores domésticos no Brasil 

eram mulheres. 
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CONCLUSÃO 

 

O trabalho doméstico é milenar. Talvez se constitua em uma das mais 

antigas formas de trabalho da humanidade. Um trabalho invisível, repetitivo, e 

desvalorizado, a despeito de sua importância para o funcionamento das famílias 

e, por consequência, das sociedades. 

Em todo o mundo, estima-se, há mais de 52 milhões de trabalhadores 

domésticos, 83% deles são mulheres. As características da trabalhadora 

doméstica variam de país para país. Enquanto no Brasil predominam mulheres 

nacionais, negras e de baixa escolaridade, no México, segundo país latino em 

número de empregados domésticos, também há predominância de mulheres, 

nacionais, porém de origem indígena. Nos países desenvolvidos o número de 

empregados domésticos é bem inferior ao dos países latinos, sendo que a maioria 

de deles é formada por mulheres migrantes, que têm no trabalho doméstico uma 

porta de entrada para o mercado de trabalho. Essas informações evidenciam o 

fato de, independentemente do país em que atua, a empregada doméstica 

atravessa situações de vulnerabilidade, seja por questões raciais ou sexuais, seja 

em razão da nacionalidade e/ou ilegalidade de sua situação migracional. 

Atualmente, ainda que não seja sua única preocupação, o trabalhador 

doméstico migrante vem sendo o principal foco da Organização quanto a essa 

categoria, pois muitas das empregadas domésticas que trabalham nos países 

desenvolvidos são oriundas de países periféricos e, muitas vezes, não possuem 

autorização para residir e trabalhar onde vivem. Isso as coloca em situação de 

maior vulnerabilidade.  

Em junho de 2011 foram aprovadas a Convenção nº 189 (Convenção 

sobre o Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores 

Domésticos), que estabelece normas com o escopo de promover dignidade aos 

trabalhadores domésticos e a Recomendação nº 201 da OIT (que apresenta 

orientações para a implementação de programas e ações previstos nessa 

Convenção). Apesar de, em grande medida, a OIT voltar seus olhos para o 

trabalho doméstico realizado por migrantes, a maioria das disposições da 

Convenção nº 189 podem ser observadas mesmo em países em que o trabalho 

doméstico é realizado majoritariamente por nacionais, como é o caso do Brasil. 
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Em nosso país a estrutura socioeconômica, no Brasil, dentro da qual surgiu 

o trabalho doméstico foi a escravista. A escravidão era base de sustentação da 

economia e da sociedade brasileiras. O processo abolicionista andou a passos 

lentos (durou quase sessenta anos), e algumas das leis editadas nesse processo 

não tinham efeitos práticos imediatos e a Lei do Ventre Livre, é um exemplo disso. 

Segundo ela seriam livres os filhos de mulheres escravas nascidos a partir de sua 

edição. No entanto, eles deveriam manter-se sob a tutela dos proprietários de 

suas mães até os 21 anos e cresceriam realizando todo tipo de trabalho por eles 

determinado, assim como sofreriam castigos “não excessivos” e poderiam ser 

alugados a terceiros. A seguir editou-se a Lei dos Sexagenários, garantindo a 

liberdade dos escravos que contassem com 60 anos ou mais, mas eram poucos 

os escravos que chegavam a essa idade. A abolição total, pelo menos 

legalmente, somente veio a ocorrer em 1888, com a edição da Lei Áurea, que 

declarou extinta a escravidão no Brasil. 

Porém a cultura da exploração escravista estava intrincada na sociedade 

brasileira e as relações sociais, especialmente relacionadas ao trabalho evoluíram 

vagarosamente. Um dos aspectos sociais que demonstram isto é o patriarcalismo, 

que persistiu por longos séculos.  

Em meados do século XIX inicia-se o processo de urbanização e, além dos 

escravos domésticos passou-se a utilizar trabalhadores domésticos livres. Havia, 

no período pré-abolicionista, uma hierarquia entre as próprias trabalhadoras 

domésticas (escravos ou livres), porém, fosse ela livre ou escrava, era tratada de 

forma inferior às demais categorias de trabalhadores, submetendo-se a condições 

de vida e trabalho tantas vezes desumanas. Mesmo aquelas criadas que estavam 

numa posição hierárquica superior às demais, pelas atividades realizadas e 

supervisão do senhor, estavam expostas a uma jornada exaustiva, que não lhe 

conferia condições de descanso necessário para a recuperação de sua saúde. 

Em 1886, com a crescente massa de trabalhadoras domésticas livres 

(libertas ou brancas), aumentava a necessidade de regulação das relações entre 

patrões e aquelas trabalhadoras, o que levou à criação de Regulamentos em 

diversas cidades do país, com o intuito de exercer controle sobre a atividade. 

Nessa época as empregadas ainda eram submetidas a salários irrisórios e 

contratos precários. O trabalho infantil era outra realidade enfrentada pelas 

empregadas domésticas do final do século XIX. Eram as dificuldades econômicas 
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que, como ainda hoje se observa, obrigavam os filhos de libertos a trabalhar como 

empregados domésticos, muitas vezes em troca de alimentos, vestuário, local 

para morar. 

O advento da República e da Constituição de 1891 não trouxe qualquer 

alteração nesse panorama, pois tinha caráter liberal e não previa direitos sociais. 

As relações de trabalho, a partir do advento do Código Civil de 1916, eram 

tratadas como se tivessem caráter meramente civil, como simples “locação de 

serviços”.  

De fato, o modelo do constitucionalismo social foi inaugurado somente em 

1917, com a Constituição Mexicana de 1917, abordando diversos aspectos do 

trabalho, inclusive com relação à proteção do trabalho da mulher. Seguiu-se a ela 

a Constituição de Weimar, destinando a segunda parte de seu texto aos direitos 

econômicos e sociais. No Brasil, esse reconhecimento por parte do estado só veio 

a ocorrer com a Constituição de 1934, mesmo assim, as relações de trabalho 

eram tratadas como contratos civis.  

Em 27 de fevereiro de 1941 foi criado o Decreto-Lei nº 3.078, que dispunha 

acerca da locação dos empregados em serviços domésticos. A norma definia 

empregados domésticos como sendo “todos aquele que, de qualquer profissão ou 

mister, mediante remuneração, prestem serviços em residências particulares ou a 

benefício destas” (art. 1º). Estabeleceu diversas exigências para que pudesse 

haver a locação dos serviços, como a obrigatoriedade de exame médico para a 

obtenção do registro em carteira profissional, o que dificultava o acesso dos 

trabalhadores ao documento, inclusive porque os custos deveriam ser arcados 

pelo empregado. Era prevista a criação de uma norma regulamentadora desse 

Decreto, o que jamais foi feito. 

Em 1942 começaram os estudos para a elaboração da Consolidação das 

Leis do Trabalho, cujo Anteprojeto foi publicado no Diário Oficial da União em 

janeiro de 1943. Sua Exposição de Motivos declarou que por coordenar normas 

vigentes, não compreendeu os empregados domésticos, deixando claro, pois, o 

posicionamento adotado pela Comissão de elaboração da CLT acerca da não-

vigência do Decreto-Lei. 3.078/41, em razão da ausência de regulamentação. 

Nada os impedia, entretanto, de tratar acerca dos trabalhadores domésticos, 

suprindo a lacuna existente.  
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No final da década de 50 movimentos sociais promoveram a 

conscientização e organização das empregadas domésticas, dando origem a 

congressos e encontros dessas trabalhadoras. Suas lutas renderam frutos: Em 

dezembro de 1972 a profissão de empregada doméstica finalmente foi 

regulamentada.  

A Lei 5.859/72 definiu trabalhador doméstico como “aquele que presta 

serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família 

no âmbito residencial destas” e elencou alguns direitos a que a categoria faria jus 

a partir de então. A norma sofreu diversas alterações tanto antes quanto após o 

advento da Constituição Federal de 1988, que a recepcionou. 

Com relação à Constituição, deve ser dito que apesar de ser chamada 

“cidadã”, negou parte desse atributo às empregadas domésticas, que, mais uma 

vez, foram colocadas à margem do reconhecimento de direitos fundamentais. A 

elas foi dado tratamento discriminatório negativo com relação aos demais 

trabalhadores. O parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal (CF) limitou 

seu rol de direitos constitucionais trabalhistas a apenas alguns dos que haviam 

sido assegurados aos trabalhadores urbanos.  

Havia um ciclo vicioso no que diz respeito ao trinômio lei-empregada 

doméstica-sociedade: o tratamento discriminatório conferido pelo Estado às 

empregadas domésticas (tanto na demora na normatização da profissão, quanto 

na frágil regulamentação), pode ser considerado como um reflexo da 

desvalorização dessa atividade pela sociedade. Ao mesmo tempo, a falta de 

regulamentação que reconhecesse seus direitos fundamentais sociais alimentava 

a desvalorização da profissão.  

Isso pode ser percebido através da literatura. A literatura é produto de dado 

momento histórico (“cronotopia”) e são “vinculados à cultura porque o ser 

humano, seu autor, é um sujeito social”219. O Direito, como a Literatura, nasce da 

cultura e é inserido nela. A conexão entre essas duas linguagens, Direito e 

Literatura, se dá portanto, no fato de que ambas são inseridas na cultura e 

“marcados por sua relatividade para com os dados de tempo e lugar em que 

produzidos”220, ambos estão marcados pela historicidade. 

                                                           
219 Nitschke, Guilherme Carneiro M. A noção de “cronótopo” no cruzamento entre literatura e 
direito. In. MARTINS-COSTA, Judith. Narração e Normatividade. p. 63  
220 Idem, p. 73 
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Assim, estudando algumas obras literárias percebemos que personagens 

empregadas domésticas raramente têm sido protagonistas e, quando 

representadas, são carregadas de estereótipos (odiosa, indolente, suja, 

preguiçosa) ou são colocadas como pessoas de menor valor. Em obras do século 

XIX ao século XX é possível identificar esse ponto comum, e foi o que 

observamos nessa pesquisa. Foram estudadas algumas obras de Machado de 

Assis, Monteiro Lobato e Clarice Lispector. Diferentes autores, de diferentes 

épocas, sendo o primeiro contemporâneo do processo abolicionista; o segundo 

viveu durante a Primeira República e a última testemunhou o advento da Lei 

5.859/72. Nelas observamos os traços do paternalismo, do conflito de 

sentimentos entre patroa (patrão) e empregada (empregado) – ora afeição, ora 

ressentimento – do racismo, do patriarcalismo, do higienismo, do discurso do 

culto da domesticidade, enfim, características que refletem a desvalorização do 

trabalho e do trabalhador doméstico. 

O advento da EC nº 72/2013 e da LC nº 150/2015 traz a esperança de que 

essa realidade seja transformada. A nova regulamentação do trabalho doméstico 

deu nova definição a quem seria trabalhador doméstico, estabelecendo um 

critério quantitativo para a caracterização da não eventualidade: 3 dias de 

trabalho por semana para a mesma família. Essa norma acaba por manter o 

tratamento discriminatório com relação às diaristas, as quais permanecem sem 

amparo legal. 

As novas normas estenderam às empregadas domésticas os direitos que 

lhe haviam sido negados em 1988: limitação de jornada; horas extras; Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); proteção contra despedida arbitrária; 

seguro desemprego; adicional noturno. Estabeleceu-se, ainda, um regime 

unificado de pagamento dos tributos, contribuições e demais encargos referentes 

ao empregado doméstico, o Simples Doméstico.  

Todas essas mudanças na Lei podem ser o gatilho para mudanças 

comportamentais na sociedade e, assim, quebrar o ciclo vicioso mencionado 

acima, criando-se uma nova cultura de respeito e valorização do trabalho 

doméstico. Algumas pequenas mudanças já puderam ser percebidas, como a 

redução da jornada de trabalho221, mas ainda é muito cedo para identificar 

                                                           
221 COSTA, Joana Simões de Melo; BARBOSA, Ana Luiza Neves de Holanda; HIRATA, 
Guilherme. Working Paper, n. 149, oct. 2016. p. 3. Disponível em <http://www.ipc-
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mudanças mais profundas, especialmente quanto ao aspecto cultural da 

sociedade. O que se espera é que, a partir de agora, ocorra uma verdadeira 

mudança de mentalidade daqueles que usufruem do trabalho dessas mulheres e 

homens; que as empregadas e empregados domésticos sejam tratados como 

profissionais que são (assim como qualquer outro deve ser); que possam usufruir 

dos direitos que lhes foram reconhecidos, enfim, que lhes seja garantido trabalho 

digno, em todos os seus aspectos. 

 

  

                                                                                                                                                                                
undp.org/pub/eng/WP149_Effects_of_domestic_worker_legislation_reform_in_Brazil.pdf> 
Consultado em 05.07.2017 
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