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Resumo  
 
O presente artigo aborda algumas das principais questões que envolvem a precarização da 
mulher no mercado de trabalho, a partir de realidades vivenciadas pelas trabalhadoras 
domésticas, destacando alguns aspectos específicos, tais como, a dupla jornada de trabalho, 
a precarização do trabalho e a efetivação da legislação da categoria, além de destacar a baixa 
remuneração. O objetivo principal deste artigo é identificar os avanços que essa categoria 
conquistou nos últimos anos, sobretudo após aprovação da Lei 150/2015, conhecida como lei 
das empregadas domésticas. Utilizou-se como metodologia a pesquisa de acervo bibliográfico 
e visita ao sindicato da categoria. A partir desse estudo obteve-se um panorama geral das 
condições de trabalho da trabalhadora doméstica e, consequentemente, maior compreensão 
das especificidades atribuídas a essa profissão. 
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Abstract 
 
 
This article addresses some of the main issues that involve the precariousness of women in the labor market, 
based on realities experienced by domestic workers, highlighting some specific aspects such as double 
working hours, precarious work and the Category legislation, in addition to highlighting the low remuneration. 
The main objective of this article is to identify the advances that this category has achieved in recent years, 
especially after the adoption of Law 150/2015, known as the Domestic Workers Act. It was used as 
methodology the research of bibliographic collection is visit to the syndicate of the category. Based on these 
studies, we obtained an overview of the working conditions of the domestic worker and, consequently, a 
greater clarity in the identification of the specificities attributed to this profession.  
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1. Introdução 

Conforme aponta a pesquisa realizada em 2011 pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e divulgada através do relatório sobre trabalhadores domésticos do mundo durante a Conferência 

Internacional do Trabalho, bem como dados da Secretaria de Política para Mulheres da Presidência da 

República (SPM), no Brasil existe aproximadamente 7,2 milhões de trabalhadores (as) empregados (as) 

domésticos (as)4, sendo que desta totalidade 95% são mulheres. Em números absolutos o Brasil é o país 

que aparece com a maior população de trabalhadores domésticos do mundo, o estudo da pesquisa feita 

envolveu um total de 117 países. Após a divulgação desses dados alguns avanços foram dados, no 

entanto, essa categoria ainda convive com relações trabalhistas marcadas pela precarização, 

informalidade e o não reconhecimento de direitos já conquistados legalmente. 

 Esse fato fez com que a própria Organização Internacional do Trabalho concedesse um olhar 

especial ao Brasil, sobretudo no que tange especificamente ao referido tema, a, consequência dessa 

articulação da OIT, somada às lutas sociais para garantia de direitos foi a recentemente aprovação da 

Lei Complementar n. 150/2015, um verdadeiro marco, que vem ampliando o rol de direitos dos (as) 

trabalhadores (as) domésticos (as) em território nacional. A partir dessa perspectiva, a pesquisa ora 

realizada analisa a situação atual da categoria, principalmente após aprovação da referida Lei no que diz 

respeito à efetivação da aplicabilidade dos seus direitos enquanto classe trabalhadora. 

 Abordaremos algumas especificidades que envolvem situações diárias vivenciadas pelos (as) 

trabalhadores (as) domésticos (as) destacando questões como a precarização do trabalho e a dupla 

jornada, bem como os reais avanços no contexto atual, isso por meio de pesquisa bibliográfica, visita ao 

sindicato da categoria. 

2. Contexto histórico 

Desde o surgimento das primeiras sociedades, o trabalho doméstico estava destinado às 

mulheres, com o desenvolvimento da agricultura e da pecuária primitiva, o homem define-se como 

superior a mulher. 

Segundo Engels em sua obra “A origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado”, diz:  

O desmoronamento do direito materno, a grande derrota histórica do sexo feminino 

em todo o mundo. O homem tomou posse também da direção da casa; a mulher viu-
se degredada, convertida em servidora, em escrava da luxúria do homem, em simples 

instrumento de reprodução. Essa baixa condição da mulher, manifestada sobretudo 

entre os gregos dos tempos heroicos e, ainda mais, entre os dos tempos clássicos, tem 

sido gradualmente retocada, dissimulada e, em certos lugares, até revestida de formas 

de maior suavidade, mas de maneira alguma suprimida (ENGELS, 2002, p.58). 

 

                                                             
4Ao longo do texto é usado a denominação de “trabalhadores (as) empregados (as) domésticos (as) ”, em alguns pontos, 

considerando as demais funções que formam o conjunto dos (as) trabalhadores (as) da categoria, tais como, babá, lavadeira, 
faxineiro (a), governanta, cozinheira, jardineiro, motorista particular, vigia e acompanhante de idoso (a), no entanto, o objetivo 

do presente artigo é o recorte do trabalho da mulher e relações de gênero.  
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Nessa perspectiva, o homem é considerado o centro e a mulher subalterna. Essa divisão sexual 

do trabalho refletiu na divisão social do trabalho, ficando os trabalhos de caráter de cuidado e afeto para 

as mulheres, já a política e a negociação para os homens. Assim, a mulher foi vista como um indivíduo 

exclusivamente materno, responsável pelas atividades que se referem aos cuidados da casa, e, portanto, 

pode-se perceber o descaso dado às atribuições que as compete. 

A categoria dos (as) empregados (as) domésticos (as) ainda é cercada de preconceitos e suas 

funções ainda são consideradas inferiores por boa parte da sociedade, definindo-as como um trabalho 

indigno, e isso se justifica por este ser oriundo e associado a uma cultura genuinamente escravocrata. O 

que se percebe é que, por vezes, há algumas discriminações que ocorrem com essas mulheres por 

trabalharem como empregadas domésticas ou diaristas, infelizmente a sociedade ainda vê essa profissão 

como sendo menos elevada diante as demais, e em alguns casos os (as) trabalhadores (as) serem tratados 

(as) com inferioridade.  

Atualmente o trabalho doméstico é remunerado, e se diversificou em várias funções: babá, 

lavadeira, faxineiro (a), governanta, cozinheira, jardineiro, motorista particular, vigia, acompanhante de 

idoso (a). É um trabalho considerado majoritariamente feminino. Embora, atualmente o homem ajude a 

compor esse quadro profissional, a mulher é maioria nesse tipo de trabalho. Outro fator arraigado a essa 

profissão é a desigualdade racial, onde pesquisas apontam que a mulher negra é, em número absoluto, a 

que mais ocupa o trabalho de doméstica. Apesar dos avanços obtidos, por exemplo, a aprovação do piso 

salarial da categoria, a ocupação de empregada doméstica está dentre as mais precárias, destacando a 

baixa remuneração e as más condições de trabalho, trazendo riscos à saúde física e mental. 

3. Patriarcado e Gênero 

A sociedade contemporânea é extremamente marcada pela influência de um conjunto de ideias, 

que permite ter um determinado padrão de vida, mostrando ainda como se deve proceder diante da 

sociedade. Esse conjunto, tem-se em destaque o patriarcado, e o mesmo vem atravessando décadas.  

Conforme Saffioti (1979 apud QUEIROZ; DINIZ, 2014, p.102) o mesmo pode ser explicado da 

seguinte maneira: 

O patriarcado pode ser definido como o conjunto de relações sociais que tem uma 

base material e no qual há relações hierárquicas entre homens, e solidariedade entre 
eles, que os possibilitam a controlar as mulheres. Patriarcado é, pois, o sistema 

masculino de opressão das mulheres (SAFFIOTI, 1979 apud QUEIROZ; DINIZ, 

2014, p.102). 

 

A partir da citação da autora, percebe-se que o patriarcado consiste em ser uma das mais antigas 

formas de exploração e dominação sobre a mulher, afim de controla-la e mantê-la submissa sobre as 

ações dos homens. O vínculo masculino é tão forte, que os homens acabam tendo uma sincronia quando 
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o assunto é ter a mulher como propriedade. A solidariedade entre os mesmos faz com que para eles esse 

ciclo nunca tenha que mudar, como um processo natural. 

As atividades associadas ao trabalho doméstico têm um forte vínculo com o patriarcado, onde 

muitas vezes essas tarefas são atribuídas apenas às mulheres, o foco é que os homens não tenham que 

contribuir e participar desse ambiente que é culturalmente designado para a atividade feminina.  

No Brasil, temos visivelmente a desigualdade quando falamos entre homens e mulheres, isso se 

dá em diversos contextos, desde a política e nos demais cargos relacionados ao mundo do trabalho, e 

que por vezes, automaticamente acabam excluindo as mulheres desses ambientes. Vale ressaltar que a 

mulher negra sofre bem mais com esse sistema historicamente escravocrata, por uma questão étnico-

racial, infelizmente a sociedade contemporânea ainda é composta de preconceito, assim as coloca 

sempre em lugar de submissão pelo julgamento da sua cor. Com ideias tão fortes e formuladas durante 

a história, uma parte da sociedade passa a entender que as mulheres tem que respeitar a superioridade 

dos homens, fazendo-as acreditar nessa falsa ideia, como se fosse uma herança cultural, um bom 

costume que todos deveriam seguir e que não pudesse ser confrontado. 

Quando se pensa em patriarcado, ajuíza-se que é uma coisa absolutamente normal e que sempre 

fez parte da nossa vida, sem se questionar o porquê disso existir, como se fosse algo condicionado para 

a existência humana. No entanto, é sabido que é construído e não é natural, estudos apontam que 

antigamente havia a coletividade e não a individualidade, todos participavam de tudo, sem exceção. Mas 

houve um momento em que se teve a consciência de como seria ter o controle das coisas, passando a 

explora-las e uma nova ordem foi criada, onde os homens então poderiam exercer poder sobre as 

mulheres, como também na propriedade privada.  

4. Mulher e Mercado de Trabalho  

O lugar que a mulher ocupa no mercado de trabalho ainda é majoritariamente uma posição 

abaixo dos homens, por exemplo, nas empresas é comumente visto que os cargos destinados às pessoas 

do sexo feminino são diretamente associados aos cuidados com o próximo e dificilmente é proposto 

para a mulher assumir um cargo de grande importância, como gerência, e quando isso ocorre geralmente 

ela é subestimada. Há também a diferença entre os salários, que ocorre quando a mulher assume um 

cargo da mesma importância que um homem e mesmo assim, o salário pago ainda é inferior ao dele ou 

quando é exigido mais qualificações da mulher em relação ao homem, embora, com o passar dos anos 

esse assunto venha sendo cada vez mais debatido na sociedade, essa é uma realidade que se faz presente 

de forma expressiva. 

Conforme Ricardo Antunes isso se constata da seguinte maneira: 

As relações entre gênero e classe nos permitem constatar que, no universo do mundo 

produtivo e reprodutivo, vivenciamos também a efetivação de uma construção social 

sexuada, onde os homens e as mulheres que trabalham são, desde a família e a escola, 
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diferentemente qualificados e capacitados para o ingresso no mercado de trabalho. E 

o capitalismo tem sabido apropriar-se desigualmente dessa divisão sexual do trabalho 

(ANTUNES, 2009). 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) considera que a desigualdade de gênero e raça 

são aspectos estruturais da desigualdade social, fazendo com que a discriminação impeça a existência 

de uma relação saudável entre homens e mulheres no mercado de trabalho, impedindo assim, a garantia 

sadia de seguridade, liberdade, igualdade, representatividade e produtividade com qualidade dentro do 

ambiente de trabalho. 

É importante evidenciar que essas considerações da OIT se deram a partir da segunda metade 

do século XX, que é o momento em que se muda o foco da organização no que tange a questão da 

mulher no mercado de trabalho, pois, antes disso, eram considerados apenas os direitos das mulheres 

com relação à gestação e licença maternidade, ou seja, a mulher era vista somente como meio 

reprodutivo. Após esse primeiro momento, as estatísticas foram apontando disparidades e a OIT passa 

a sinalizar suas preocupações pelos direitos e igualdade da mulher, principalmente no âmbito do 

mercado de trabalho, considerando a equiparidade com relação ao salário dos homens, o combate em 

relação a discriminação da mulher no ambiente de trabalho e seu crescimento profissional. 

Com relação à desigualdade de salário entre homens e mulheres, dados oficiais do Fórum 

Econômico Mundial divulgados em setembro de 2016 mostram que o Brasil aparece no 129º lugar em 

um comparativo de salários entre 144 países no mundo. A grande diferença no aspecto trabalhista entre 

homem e mulher aparece ao longo do Relatório de Desigualdade Global de Gênero 2016, em 

determinados pontos essa diferença acontece não somente no Brasil, mas também em outros países. 

Conforme dados da Organização Internacional do Trabalho de 2010, do total de trabalhadores (as) 

domésticos (as), apenas 26,8% possuía registro na carteira de trabalho. 

No que concerne à dupla jornada de trabalho, que historicamente e na maioria dos casos é 

assumida pela mulher, ao exercer o papel de trabalhar fora e ainda assumir os afazeres domésticos, ou 

seja, um acumulo de tarefas, e consequentemente, uma sobrecarga. Visando melhores condições de vida 

a mulher busca se aperfeiçoar em alguma área através dos estudos, ampliando ainda mais a acumulação 

de tarefas, ocasionando uma tripla, que tenta a todo custo conciliar as suas atividades do dia-a-dia.  

Neste contexto, o Sociólogo Brasileiro Ricardo Antunes (2009) em sua obra Os Sentidos do 

Trabalho destaca alguns aspectos importantes acrescido de elementos decisivos quando se tematiza essa 

questão de gênero, segundo ao autor: 

A mulher trabalhadora, em geral, realiza sua atividade de trabalho duplamente, dentro 

e fora de casa, ou, se quisermos, dentro e fora da fábrica. E, ao fazê-lo, além da 

duplicidade do ato do trabalho, ela é duplamente explorada pelo capital: desde logo 

por exercer, no espaço público, seu trabalho produtivo no âmbito fabril (ANTUNES, 

2009, p.108).  
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O que se pode destacar como positivo é o direito desta mesma mulher poder se aposentar antes 

do homem, e a justificativa é evidenciada pela acumulação de serviços por parte desta, e, sobretudo, 

quando se assume maior responsabilidade após ter filhos, gerando a necessidade de intensificar ainda 

mais a luta pelo reconhecimento dos quais a mulher tem direito. 

5. Precarização  

A partir dos anos 80, a mundialização do capital emitiu efeitos complexos e um tanto 

contraditórios, afetando desigualmente o emprego feminino e o masculino. Em relação ao emprego 

masculino pode-se dizer que houve uma regressão, enquanto a oferta do emprego e o trabalho feminino 

remunerado cresceram, havendo assim aumento da inserção da mulher no mercado de trabalho, tanto 

nos espaços formais quanto informais.  

Na maioria das áreas onde prevalecem os empregos precários e vulneráveis é crescente a 

inserção da mulher, sendo mais ofuscada pela brutal forma de como se dá a precarização dentro das 

condições de trabalho ofertada. É comprovado que no mundo inteiro a figura feminina recebe os piores 

salários, sendo as maiores vítimas dos contratos parciais e temporários, e as mais atingidas pelo 

subemprego e o pelo desemprego.  

Nesse sentido, Mazzei (2004) afirma que “a divisão social e sexual do trabalho, na configuração 

assumida pelo capitalismo contemporâneo, intensifica fortemente a exploração do trabalho, fazendo-o, 

entretanto, de modo ainda mais acentuado em relação ao mundo do trabalho feminino [...]”. 

É evidente que o nível de capacitação das mulheres é inquestionável, sendo isso resultado dos 

constantes avanços e mudanças ocorridas dos últimos anos, e por isso mesmo, por vezes se torna até 

deprimente as colocações que as mulheres acabam conseguindo ocupar no mercado de trabalho. Uma 

pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, em 2001, revela que entre as mulheres que 

trabalhavam apenas 42% estavam inseridas no setor formal, ao passo que 57% delas se alocavam no 

setor informal. Os salários, com níveis de escolaridade mais elevados e com garantias de direitos 

trabalhistas se encontram no setor formal e mesmo neste setor, as mulheres se inserem 

predominantemente nas faixas de rendimentos mais baixos e sua colocação em cargos de chefia é 

mínima. Isso evidencia a acentuada desigualdade em relação aos valores médios pagos para os trabalhos 

realizados conforme o sexo. 

O Portal de Estatísticas do Estado de São Paulo por meio da Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados (SEADE) menciona: 

A figura da trabalhadora flexível, que inclui a jornada parcial com trabalho 

em domicílio, permite a combinação de atividades domésticas com as do 
mundo do trabalho, o que significa que contribui também para que sua 

inserção se dê em condições precárias e inseguras, geralmente levando à 
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intensificação da carga de trabalho, à redução da remuneração e à perda da 

proteção oferecida pela legislação (SEADE, 1998).  

 

Com as afirmações supracitadas, o que se demonstra é, o quanto desvalorizado é a profissão dos 

(as) trabalhadores (as) domésticos (as) no sistema capitalista. Para os donos dos meios de produção, o 

exercício desta atividade não traz lucro para o sistema, por não se tratar de um meio industrial, o que o 

torna insignificante para o capital, porém, ao serem reconhecidos (as) enquanto classe trabalhadora 

detentora de direitos e inseridos no mercado de trabalho, essas trabalhadores (as) terão a garantia de um 

salário digno, bem como seus direitos trabalhistas assegurados e assim, estarão inseridas no capitalismo 

enquanto consumidoras, através de seus gastos do diários. Para muitos (as) desses (as) trabalhadores 

(as), esse é um trabalho de pouco perspectiva de ascensão social. 

6. Regulamentação da profissão 

Ao longo dos anos a categoria dos (as) empregados (as) domésticos (as) veem avançando nas 

conquistas de seus direitos, pleiteado por uma grande luta, conseguindo conquistar mais respeito, 

igualdade e valorização nas funções exercidas, almejando assim ser uma profissão tão importante quanto 

qualquer outra. Foram muitas iniciativas de regulamentação dos direitos trabalhistas através de leis e 

decretos concebidos ao longo dos anos, sobretudo, na profissionalização, até chegar na atual conjuntura. 

É necessário saber e entender como se deu esse processo das conquistas de direitos através dessas leis 

que contribuíram para melhorias alcançadas pela profissão que é bastante exercida, e altamente marcada 

pela conjuntura sócio-política-econômica da sociedade brasileira. 

A luta dos (as) trabalhadores (as) domésticos (as), iniciou-se na década de 1930, de acordo com 

informações de Creuza Maria Oliveira atual Presidente da Fundação Nacional dos (as) Trabalhadores 

(as) Domésticos (as) (FENATRAD) reivindicando a efetivação de seus direitos. Tem-se como marco 

histórico a iniciativa de Laudelina Campo Neto, sendo a primeira trabalhadora empregada doméstica 

que começou a lutar pelos direitos trabalhistas, e mesmo depois de ter ocorrido diversos encontros com 

representantes do Estado não houve avanços, pois naquele momento histórico, para o governo a 

prioridade era especificamente a pauta dos direitos dos (as) trabalhadores (as) operários (as) de fábricas. 

Com o passar dos anos o movimento dos (as) empregados (as) domésticos (as) crescia cada vez 

mais e na década de 1960 ganhou o apoio da Igreja Católica. O que culminou com a criação de grupos 

e associações, porém com a ditadura militar no Brasil algumas domésticas do movimento foram presas 

e até padres e freiras, no entanto,  no início da década de setenta obteve-se a primeira lei em favor desses 

(as) trabalhadores (as), que lutaram e ainda lutam pela igualdade de diretos na sua profissão, a Lei nº 

5.859, de 11 de dezembro de 1972, regulamentada pelo Decreto nº 71.885, de 9 de março de 1973, que 

dispõe sobre a profissão da empregada doméstica, conceituando-a e atribuindo-lhes direitos.  
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A Carta Magna de 1988, vem dar continuidade aos direitos até então adquiridos e foi a partir de 

sua aprovação que outros direitos foram conquistados, tais como: salário com base em remuneração 

integral, repouso semanal, férias anuais, licença maternidade ou paternidade, irredutibilidade de salário, 

aviso prévio e aposentadoria, porém isso não foi aplicado na prática, e somente é revisto a partir da Lei 

2006 que fez alterações em alguns artigos da referida lei. 

Observa-se que, as conquistas alcançadas até o ano de 1988 foram poucas, mas que deu a 

categoria dos (as) empregados (as) domésticos (as) uma nova visão da sua profissão, e mais valorização 

em relação as outras profissões. A partir de então deu-se início a uma reformulação, no que diz respeito 

a visão da realidade já existente, onde para boa parte da sociedade a empregada doméstica deveria seguir 

os moldes impostos pela escravidão, exatamente como acontecia no passado. 

Importantes avanços ocorreram após aprovação da Lei Complementar 150/2015, e nesse 

sentido, conforme consta no texto da referida lei, entende-se que a atividade exercida pelos (as) 

trabalhadores (as) domésticos (as) passa a ser um serviço exercido de forma contínua, onerosa, 

subordinada, pessoal e que não tenha finalidade lucrativa à família, preenchendo os requisitos de exercer 

as atividades mais de dois dias por semana e ter mais de 18 anos. Houve ainda mudanças na jornada de 

trabalho onde não pode exceder 8 horas diárias, 44 horas semanais e o limite de 220 horas mensais. 

Direito aos (as) empregados (as) doméstico (as) de trabalharem 12 horas seguidas, por 36 de descanso, 

além de horas extras, permitindo ainda a compensação e as horas extraordinárias não serão pagas mas 

deverão ser compensadas com o respectivo repouso e outro dia. Outra conquista é o direito ao intervalo 

para refeições, onde o (a) trabalhador (a) deve gozar do intervalo para descanso, sendo esse período de 

1 hora no mínimo e ainda o adicional noturno, com a aplicação da lei complementar os empregados (as) 

que trabalham entre às 22:00 horas e 00:00 horas tem o direito ao recebimento ao adicional. Destacando 

ainda o direito as férias e ainda a possibilidade de indenização decorrente de rescisão de contrato.  

Pode-se concluir que, embora a aprovação desta lei tenha sido bastante favorável aos interesses 

dos (as) empregados (as) domésticos (as), a mesma não foi publicada em um cenário favorável, onde o 

país atravessava o ápice de uma crise sócio-político-econômica, isso fica explicito através das 

dificuldades que o Estado impôs para sua devida aprovação. Fazendo assim, que a lei que ficou 

conhecida como lei das empregadas domésticas, mesmo sendo aprovada, o que se observa é que sua 

execução ainda não está de acordo com suas diretrizes.  

7. Metodologia 

A metodologia utilizada deu-se pelo acúmulo adquirido através de pesquisas bibliográficas e 

sites oficiais e visita junto ao sindicato da categoria dos (as) empregados (as) trabalhadores (as) 

domésticos (as). Para tanto, considerou-se apenas os que atendessem a finalidade do tema abordado no 

intuito de alcançar objetivos concretos.  
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Com o intuito de fazer uma pesquisa mais ampla e enriquecer o trabalho ora pesquisado, 

considerando a importância de relacionar dados teóricos com os aspectos associados a realidade do 

cotidiano dos (as) empregados (as) trabalhadores (as) domésticos (as), é que propôs-se conhecer o 

trabalho desenvolvido pelo sindicato da categoria. O objetivo da visita junto à instituição é oriundo da 

necessidade de associar os conhecimentos adquiridos com as pesquisas teóricas e o que vem sendo 

aplicado na prática. Podemos analisar até que ponto de fato ocorre a efetiva aplicabilidade dos direitos 

dessa categoria, ciente de que estas são inerentes das lutas pleiteadas para o cumprimento efetivo dos 

seus direitos.  

Contudo, sabe-se que, os desafios são muitos e que a aprovação da lei não é garantia de sua 

aplicabilidade prática, dada as dificuldades ainda encontradas para a sua aplicação, podendo ser 

apontado a falta de fiscalização devido à complexidade encontrada pelo próprio sindicato em atuar junto 

à categoria, porém a intenção aqui foi elaborar uma pesquisa que pudesse ser associada teoria e pratica, 

afim de compreender melhor a realidade dos (as) empregados (as) trabalhadores (as) domésticos (as), 

no Brasil, com recorte nas mulheres.  

8. Considerações Finais 

 A pesquisa aqui escrita e elaborada deu-se através de um trabalho maior oriundo da proposta de 

uma das disciplinas ofertadas na turma do segundo semestre noturno do Curso de Serviço Social da 

Universidade Nove de Julho, Campus Santo Amaro, São Paulo, envolvendo assim outros protagonistas, 

a pesquisa foi orientada pela Professora Mestre Regiane Aparecida de Oliveira Peixoto que ministrou a 

disciplina de Relações de Gênero e Sociedade, com a construção de Projeto de Curso II.  

A pesquisa teve como objetivo aprofundar o conhecimento sobre a inserção da mulher no 

mercado de trabalho, a partir da realidade das empregadas domésticas observando as questões de 

relações de gênero na sociedade, disparidades salariais e as formas de precarização desse trabalho, afim 

de fazer alusão a consciência da desigualdade que temos na sociedade no que tange as questões 

trabalhistas e especificas entre homens e mulheres, que muitas vezes passam como algo normal no 

cotidiano. Essa pesquisa possibilitou ainda uma maior criticidade ao se pensar nos problemas sociais 

relacionados a questões de gênero.  

Se tratando do conteúdo da pesquisa, diante do exposto nesse trabalho, pode-se perceber que a 

visão do lugar da mulher na sociedade, sobretudo, no que se refere à sua inserção no mercado de trabalho 

tem ainda muitos desafios a serem superados, independente do ambiente em que esta esteja inserida. No 

caso especifico da categoria dos (as) empregados (as) trabalhadores (as) domésticos (as), considerando 

que o Brasil possui uma das maiores populações do mundo que exercem esse tipo de trabalho, 

certamente o desafio é ainda mais acentuado, pois trata-se de superar os desafios impostos por uma 
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sociedade caracterizada por uma cultura genuinamente escravagista e fortemente marcada pelo 

patriarcado e o conservadorismo. 

Isso fica explicito no tamanho da resistência para a aceitação e o reconhecimento dessa categoria 

enquanto classe trabalhadora, detentora de direitos originados pela aprovação da Lei n.150/2015, 

conhecida como a Lei das Empregadas Domésticas. Sendo assim, é inegável que o Brasil ainda está 

longe de alcançar o ponto ideal para favorecer os (as) empregados (as) trabalhadores (as) domésticos 

(as), e nesse sentido é preciso traçar metas, planos de ação a fim de que se alcance mudanças efetivas 

em pequenos e médios prazos. Portanto, a construção dessa pesquisa nos possibilitou, ainda mais, o 

amadurecimento, e, consequentemente, a agregação de valores no que se refere as especificidades que 

permeiam a sociedade e que hoje nos permite ter um outro olhar diante das diversas situações e que estas 

muitas vezes se naturalizam. 

Fazer essa pesquisa foi gratificante, pois ser trabalhadores (as) periféricos (as) e em grande 

maioria mulher, perceber que, por vezes as mazelas que sofremos com a questão de gênero diariamente, 

são por vezes tratadas como comuns no cotidiano, porém, nunca deve ser naturalizadas e tidas como 

normais, e encarar sempre de frente as diversas situações que são impostas no decorrer da vida, podendo 

assim ter a possibilidade de apoderar-se por meio do conhecimento e acreditando ser possível vencer a 

cultura machista ao nosso redor, na certeza de que: “lugar de mulher é onde ela quiser! ”. 
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