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Resumo  

Durante a pandemia da Covid-19, no Brasil, a categoria de trabalho mais afetada pela 

possibilidade de demissões e afastamentos é, prioritariamente, a categoria composta pelas 

trabalhadoras domesticas. Trabalhando sob condições precárias ao enfrentamento do vírus, a 

maioria das trabalhadoras não possui acesso aos direitos trabalhistas e não contam com o apoio 

dos empregadores para realizarem o isolamento social.  

Palavras-Chave: Trabalho Doméstico. Trabalhadoras. Pandemia.  

Introdução 

Cleonice, 63 anos, trabalhadora domestica no Leblon e moradora do município de Miguel 

Pereira, apresentou os primeiros sintomas da Covid-19 no domingo, 15/3/2020. Portadora de 

diabetes e hipertensão, teve contato com a empregadora que havia recentemente retornado de 

uma viagem para a Itália. Por mais de 10 anos, Cleonice percorreu, semanalmente, 120km até 

o apartamento de luxo onde exercia seus serviços. Considerada “parte da família” como 

informado pela proprietária do local, a trabalhadora não foi avisada dos sintomas da 

empregadora, que testou positivo para Sars-Cov-2, e se tornou a primeira vítima do vírus do 

Rio de Janeiro. 

Majoritariamente, as mulheres com baixa renda caracterizam a categoria do trabalho doméstico 

no Brasil. Partindo do ponto em que seus serviços são extremamente desvalorizados, o 

isolamento social causa, para aquelas que ainda mantem seus empregos, uma vulnerabilidade 

enorme contra o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Sem acesso aos materiais necessários 

para combaterem uma possível contaminação, as trabalhadoras estão posicionadas em uma 

situação de ameaça a suas vidas e as vidas de suas famílias.  

Fundamentação 

Realizada em 2019, a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua (PNAD) aponta que 

6,23 milhões de brasileiros se encontram na categoria de serviços doméstico. Desse número, 
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92,7% são mulheres, assim representando uma margem de 6 milhões de trabalhadoras. 

Relacionando os dados apresentados pela pesquisa com a realidade da sociedade brasileira 

contemporânea, é possível perceber que o trabalho doméstico é de grande relevância para as 

mulheres, representando 15% das trabalhadoras ocupadas. Os números apontam para uma forte 

diferença de gênero dentro da categoria de trabalho. Pertencente ao modelo de sociedade 

capitalista e patriarcal, o trabalho de cuidado segue ininterruptamente sendo responsabilidade 

das mulheres, permitindo, a partir da terceirização do serviço doméstico, que homens 

continuem não assumindo seu papel de colaborador da residência.  

Dentro do grupo das trabalhadoras domesticas, há constantemente uma maioria de mulheres 

negras e com baixo nível de renda que exercem o papel de cuidadora em casas de famílias 

favorecidas economicamente. Essas mulheres são responsáveis por amenizar as diferenças de 

gênero dentro da instituição família, liberando a carga de cuidados de suas empregadoras, em 

geral mulheres brancas, gerando uma consistente segregação racial entre as próprias mulheres. 

Esse processo de empregabilidade é resultado do longo período de escravidão no Brasil, que 

continua influenciando negativamente as oportunidades melhoria de vida da população negra e 

criando uma cultura de opressão e desrespeito a sua existência.  

A pandemia da Covid-19 tem evidenciado as vulnerabilidades que enfrentam as mulheres 

trabalhadoras da categoria de trabalho doméstico, majoritariamente composta por uma classe 

de mulheres socialmente e economicamente desfavorecidas. A normatização do conceito de 

“parte da família”, criado pelas empregadoras para diminuírem a necessidade de cumprimento 

da lei e dos direitos das trabalhadoras, e assim justificarem os abusos que cometem com suas 

funcionárias, vem se tornado um problema ainda maior com a instituição da quarentena.  

Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos (Fenatrad), a instituição teve um 

amento de 60% nas denúncias de mulheres forcadas exercerem seus serviços domésticos sob 

ameaças de demissão ou congelamento de salários. A possibilidade de contaminação no 

transporte até o trabalho tornou viável a opção de trabalhadoras pernoitarem nas residências 

onde trabalham e, com frequência, essas mulheres que passam a morar com os empregadores 

se tornam reféns, trabalhando durante todo o período de permanência na casa sem aumento de 

salário proporcional.  

Em 2015, como resultado de muita persistência da categoria, o trabalho doméstico foi 

regulamentado através da PEC n° 72/05. Na tentativa de equiparar e estabelecer uma igualdade 
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entre os diversos grupos de trabalho, a lei garante uma serie de direitos trabalhista básicos, 

como definição de uma jornada de trabalho e um teto salarial de um salário mínimo, para todos 

os trabalhadores domésticos que exercem seus serviços para um mesmo empregador mais de 

duas vezes na semana.  

Os empregadores, ainda em tempos normais, tendem a burlar a lei, não assinando a carteira de 

trabalho e, consequentemente não garantindo os direitos trabalhistas de seu funcionário. 

Atualmente, no Brasil, apenas 28% dos trabalhadores domésticos possuem carteira de trabalho 

assinada, o que se transfigura em uma constante falta de estabilidade econômica para os mais 

de 5,7 milhões de brasileiros nessa situação. Segundo o IBGE, a categoria das trabalhadoras 

domesticas foi intensamente afetada pela crise do Covid-19, alcançando o número de 1,7 

milhões de trabalhadoras que perderam seus empregos.  

Com a massiva oferta de mão de obra decorrente das demissões geradas pela crise, a falta de 

interesse pela garantia de direitos por parte dos empregadores aumenta. Motivadas pela 

necessidade dos meios de existências e pela falta de oportunidades a qual são expostas, as 

trabalhadoras domesticas tendem a aceitar o descumprimento das leis e se submetem a 

condições de trabalho análogas à escravidão. Sem regulamentação, as trabalhadoras domesticas 

trabalham sem o fornecimento de mascaras, luvas ou álcool em gel, itens básicos para garantir 

a saúde dessas mulheres em meio a pandemia.   

A categoria de domesticas diaristas, aquelas que prestam serviços ocasionais para diversos 

empregadores respeitando o limite de uma ou duas vezes na semana no mesmo domicilio, é a 

mais afetada dentre o grupo de trabalhadoras domesticas. Enfrentando as mesmas condições 

precárias de prevenção ao Covid-19, as diaristas tendem a ter um contato intenso com um maior 

número de pessoas. Sem a fiscalização adequada, essas mulheres encontram-se em uma 

situação de risco em meio à maior crise sanitária do século.  Partindo do ponto em que seus 

serviços são extremamente desvalorizados, o isolamento social causa, para aquelas que ainda 

mantem seus empregos, um aumento considerável na demanda de trabalho sem aumento 

salarial proporcional.  

De acordo com a pesquisa realizada em abril pelo Instituto Locomotiva, 39% das trabalhadoras 

domesticas que exercem a função de diaristas foram desligadas de seus serviços sem 

remuneração ou qualquer forma de auxílio financeiro de seus empregadores. 



4 
 

Considerações Finais 

Dentro da categoria do trabalho doméstico, a predominância de mulheres negras e com baixa 

renda expõe a precarização do fornecimento e da execução dos direitos trabalhistas nas relações 

trabalhistas das mulheres pertencentes ao grupo. Os empregadores, motivados pela falta 

fiscalização e negligencia do Estado, não cumprem com os seus deveres, abandonando as 

trabalhadoras sem qualquer compromisso com suas necessidades e demandas.  

Essa situação agrava-se com a determinação de isolamento social como medida de combate ao 

Covid-19. As trabalhadoras domesticas, antes ameaçadas pelo descumprimento da lei, agora 

enfrentam também a falta de recursos de proteção ao vírus, sendo forçadas a continuarem 

exercendo seus serviços sob consequência de não serem capazes se cumprir com os seus deveres 

familiares.  
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