
Controle de vida, interseccionalidade e política de
empoderamento: as organizações

políticas das trabalhadoras domésticas no Brasil

Life con trol, interseccionality and pol i tics
of em pow er ment: fe male do mes tic

work ers’ po lit i cal or ga ni za tions in Brazil

Joaze Bernardino Costa

Intro du ção

O ser vi ço do més ti co no Bra sil, em 2009, em pre ga va 7,2 mi lhões de pes -
so as, das qua is 93% eram mu lhe res. Des tas, 61,6% eram ne gras e 38,4% bran cas.
A so brer re pre sen ta ção de tra ba lha do ras do més ti cas ne gras se tor na mais evi den -
te quan do per ce be mos que, para cada 100 mu lhe res bran cas ocu pa das, 12 são tra -
ba lha do ras do més ti cas, en quan to para cada 100 mu lhe res ne gras o nú me ro sobe
para 21. Essa ocu pa ção pro fis si o nal tem sido mar ca da pela des pro te ção le gal e
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pela pre ca ri e da de das con di ções de tra ba lho, como bem têm as si na la do di ver sos
es tu dos (Pi nhe i ro, Fon tou ra e Pe dro sa, 2011; Ko fes, 2001; Bri tes, 2000; Ávi la,
2009). Se essa tem sido a tô ni ca em tor no do tra ba lho do més ti co, isso não quer di -
zer que não haja es for ços de mo vi men tos so ci a is, es pe ci al men te das pró pri as tra -
ba lha do ras do més ti cas, para re ver ter esse qua dro.

A am pli a ção do di re i to das tra ba lha do ras do més ti cas está na or dem do
dia em vir tu de da re cém-apro va da Emen da Cons ti tu ci o nal 72, que es ta be le ce a
equi pa ra ção le gal en tre tra ba lha do ras do més ti cas e de ma is tra ba lha do res ur ba -
nos e ru ra is do país. A con quis ta des ses di re i tos está di re ta men te li ga da à or ga ni -
za ção po lí ti ca das tra ba lha do ras do més ti cas, mo vi men to que data da dé ca da de
30 do sé cu lo pas sa do. A apro va ção da Emen da Cons ti tu ci o nal 72 não foi fru to do
aca so, e sim de um lon go pro ces so his tó ri co, em que a or ga ni za ção po lí ti ca das
tra ba lha do ras do més ti cas, ar ti cu la da com ou tros mo vi men tos so ci a is, ob te ve
êxi to nas suas re i vin di ca ções. É ób vio que esse avan ço le gal pode não sig ni fi car
mu i to, pode in clu si ve se con ver ter em “le tra mor ta”, haja vis ta que, por exem plo, 
3/4 das tra ba lha do ras do més ti cas não dis põem da car te i ra de tra ba lho as si na da,
um di re i to ga ran ti do des de 1972. Por tan to, se a lei vai “pe gar” ou não, de pen de
de inú me ras va riá ve is, que não se rão ob je to de es tu do nes te ar ti go.

O que este ar ti go se pro põe é re co nhe cer e re gis trar o pa pel de sem pe nha -
do pe las or ga ni za ções po lí ti cas das tra ba lha do ras do més ti cas – suas as so ci a ções e 
sin di ca tos – ao lon go dos úl ti mos qua se 80 anos. Nes se pe río do, cons ta ta mos um
es for ço das tra ba lha do ras do més ti cas para as su mir o con tro le de suas vi das a par -
tir de suas re i vin di ca ções tra ba lhis tas. Nes se pro ces so, as di ver sas or ga ni za ções
es ta be le ce ram ar ti cu la ções com ou tros mo vi men tos, clas sis tas-sin di ca is, fe mi -
nis tas e an tir ra cis tas, em es ca la na ci o nal e, mais re cen te men te, em es ca la in ter -
na ci o nal.

Re es cre ver a his tó ria dos avan ços le ga is das tra ba lha do ras do més ti cas,
des ta can do a im por tân cia des sas mu lhe res no fa zer his tó ri co, sig ni fi ca, por um
lado, ques ti o nar um tipo de nar ra ti va que des qua li fi ca suas vo zes e, por ou tro,
pen sar o pro ces so his tó ri co a par tir tam bém do pon to de vis ta dos ato res e atri -
zes su bal ter nos, tal como tem fe i to o pres ti gi o so gru po de es tu dos da su bal ter -
ni da de si tu a do no su des te asiá ti co (Guha, 1997; Ri ve ra Cu si can qui y Bar ra gán, 
1997).

Este ar ti go, mo ti va do pe las re cen tes dis cus sões so bre tra ba lho do més ti -
co no Bra sil, ba se ia-se em duas pes qui sas an te ri o res, opor tu ni da des em que pude 
re a li zar en tre vis tas com di ver sas li de ran ças dos sin di ca tos de tra ba lha do ras do -
més ti cas de São Pa u lo, Cam pi nas, Fran ca, Rio de Ja ne i ro, Nova Igua çu, Re ci fe e
Sal va dor, e com a pre si den te da Fe de ra ção Na ci o nal das Tra ba lha do ras Do més ti -
cas. Nes sas pes qui sas pro cu rei re gis trar a his tó ria das tra ba lha do ras do més ti cas
– es pe ci al men te sua luta pela con quis ta de di re i tos – a par tir de seu pró prio pon -
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to de vis ta. Para tan to, não so men te ba se ei-me no de po i men to oral de 31 tra ba -
lha do ras do més ti cas, mas tam bém pro cu rei re cu pe rar as re so lu ções dos dez con -
gres sos na ci o na is já or ga ni za dos por essa ca te go ria pro fis si o nal (cf. Ber nar di -
no-Cos ta, 2007 e 2011). 

Con for me ar gu men ta re mos nas pá gi nas que se guem, a his tó ria des sas
tra ba lha do ras, an tes de ser uma his tó ria de ví ti mas, re ve la o pro ta go nis mo de
mu lhe res ne gras e seus es for ços para o con tro le de suas vi das e seus des ti nos.

Con tro le da vida e da ima gem, in ter sec ci o na li da de e po lí ti ca de
em po de ra men to 

Um tema cen tral para a po pu la ção ne gra da diás po ra é como re to mar o
con tro le de suas vi das e suas ima gens den tro das so ci e da des he ge mô ni cas. O não
con tro le da vida e da ima gem con de nou a po pu la ção ne gra a pa péis su bal ter nos,
as sim como pro du ziu ima gens dis tor ci das des sas po pu la ções no in te ri or das so -
ci e da des na ci o na is. Tan to a po si ção na es tru tu ra só cio-ocu pa ci o nal quan to pre -
con ce i tos ge ram um cír cu lo vi ci o so que for ta le ce as re la ções de su bal ter ni za ção.

A ne ces si da de de re to ma da do con tro le da ima gem e da vida é evi den te -
men te um tema cen tral para as mu lhe res ne gras. Tema co mum nas duas ma i o res
so ci e da des oci den ta is que ti ve ram a ex pe riên cia da es cra vi dão – Bra sil e Esta dos
Uni dos – é a as so ci a ção da ima gem das mu lhe res ne gras aos pa péis só cio-ocu pa -
ci o na is de tra ba lha do ras do més ti cas. Mes mo que atu al men te nos Esta dos Uni -
dos o tra ba lho do més ti co re mu ne ra do es te ja sen do re a li za do em sua ma i or par te
por mu lhe res la ti nas, per sis te no ima gi ná rio so ci al a as so ci a ção da mu lher
afro-ame ri ca na com o tra ba lho do més ti co (Ho oks, 1995). No caso da so ci e da de
bra si le i ra, há não só a as so ci a ção da mu lher ne gra ao tra ba lho do més ti co, como
há tam bém sua as so ci a ção à condição de objeto sexual, tão celebrada nacional e
internacionalmente no Carnaval (Gonzales, 1984; Giacomini, 2006). 

Esse apri si o na men to da mu lher ne gra a de ter mi na dos pa péis cons ti tui
um de sa fio ao mo vi men to das mu lhe res ne gras no Bra sil. Par te da es tra té gia para 
re to mar esse con tro le em suas mãos é o de sen vol vi men to de um pen sa men to fe -
mi nis ta ne gro, em que as atri zes so ci a is se tor nem pro ta go nis tas de suas his tó-
rias, bem como das narrativas de suas histórias.

No caso das tra ba lha do ras do més ti cas no Bra sil, essa luta pelo con tro le
da vida e da ima gem se dá atra vés da luta e do ati vis mo co le ti vo da ca te go ria pro -
fis si o nal, o que re me te à dé ca da de 1930. Ao lon go de qua se 80 anos de ati vis mo,
en con tra mos uma ar ti cu la ção po lí ti ca com ou tros ato res so ci a is, mais es pe ci fi ca -
men te com os mo vi men tos clas sis tas, feministas e negro, como demonstraremos 
logo abaixo. 
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A ar ti cu la ção po lí ti ca com os mo vi men tos clas sis tas, fe mi nis tas e ne gro
pode ser me lhor com pre en di da a par tir da no ção de in ter sec ci o na li da de. Tal no -
ção re me te a duas di men sões: de sem po de ra men to e em po de ra men to. Enquan to
con ce i to uti li za do para pen sar o de sem po de ra men to, a in ter sec ci o na li da de se re -
fe re à ma ne i ra pela qual o ra cis mo, as re la ções pa tri ar ca is, a opres são de clas se e
ou tros ei xos pos sí ve is de po der e dis cri mi na ção cri am de si gual da des. Esse con -
ce i to ga nhou no to ri e da de na dé ca da de 1990, a par tir das for mu la ções de Pa tri cia 
Hill Col lins (2000) e Kim ber le Crens haw (2002) em suas crí ti cas ao fe mi nis mo
he ge mô ni co nas so ci e da des oci den ta is mo der nas, es pe ci al men te nos Esta dos
Uni dos, em que se su pu nha que a di men são de gê ne ro ex pli ca va ple na men te a
re a li da de de to das as mu lhe res. Crens haw, por exem plo, a par tir de uma metá-
fora de en con tro de ave ni das, ex pli ca o sen ti do do con ce i to de in ter sec ci o na li-
dade. Diz ela: 

as mu lhe res ra ci a li za das fre quen te men te es tão po si ci o -
na das em um es pa ço onde o ra cis mo ou a xe no fo bia, a clas se e o gê ne ro se 
en con tram. Por con se quên cia, es tão su je i tas a se rem atin gi das pelo in -
ten so flu xo de trá fe go em to das es tas vias (Crens haw, 2002: 177).

O in di ví duo su je i to à in ter sec ci o na li da de, nas des cri ções da au to ra, tor -
na-se equi va len te a um “pe des tre” no en con tro des sas vá ri as ave ni das, so fren do
os da nos ca u sa dos por im pac tos vin dos de di fe ren tes di re ções. Nes se sen ti do, os
ei xos de po der de clas se, raça, gê ne ro, se xu a li da de atu am de ma ne i ra di nâ mi ca,
de sem po de ran do os ato res e atri zes so ci a is que even tu al men te pos sam es tar si-
tu a dos no en con tro des ses ei xos. Assim como a me tá fo ra do en con tro de ave ni -
das re me te a for ças di nâ mi cas e em mo vi men to pro ve ni en tes de di ver sas di re -
ções, o con ce i to de in ter sec ci o na li da de tam bém re me te a um ca rá ter di nâ mi co
da dis cri mi na ção e de sem po de ra men to pro vo ca dos por di ver sos ei xos de po der. 

To da via, o con ce i to de in ter sec ci o na li da de não re me te so men te às di -
men sões de opres são, de si gual da de e dis cri mi na ção. Embo ra não seja en fa ti za do
na mes ma in ten si da de, ele re me te tam bém às re la ções de em po de ra men to.
Crens haw ob ser va que as di nâ mi cas dos ei xos de po der – raça, clas se, gê ne ro, se -
xu a li da de, na ci o na li da de etc. – não são uni la te ra is no sen ti do de ge rar so men te
opres são, uma vez que os mem bros dos gru pos mar gi na li za dos são ca pa zes de re -
sis tir e ge rar mo bi li za ções po lí ti cas in di vi du a is e/ou co le ti vas. Essa abor da gem
da in ter sec ci o na li da de tam bém é compartilhada por Patricia Hill Collins, que
supõe uma dialética entre opressão e ativismo (Collins, 2000: 13).

Ou tra au to ra que apre sen ta sig ni fi ca ti vas con tri bu i ções à dis cus são do
con ce i to de in ter sec ci o na li da de é Avtar Brah (1996 e 2006). Embo ra não de i xe de 
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cha mar a aten ção para a di men são opres si va, dis cri mi na tó ria e ex plo ra tó ria das
re la ções de po der, Brah des ta ca tam bém a di men são de ati vis mo e mo bi li za ção
po lí ti ca tra zi da por esse con ce i to. De pen den do do con tex to his tó ri co, os mar ca -
do res de di fe ren ça que in for mam a no ção de in ter sec ci o na li da de podem
conduzir a formas democráticas de agenciamento político (Brah, 2006: 16).

Se clas se, raça e gê ne ro são con si de ra dos ei xos de po der, é opor tu no tra -
zer à lem bran ça as con si de ra ções fou ca ul ti a nas a res pe i to do po der. Po der não é
uma pro pri e da de, mas uma re la ção. As re la ções de po der se al te ram cons tan te -
men te, sur gin do no vos con fli tos e no vos pon tos de re sis tên cia, con se quen te -
men te pro du zin do no vos su je i tos (Fou ca ult, 1995). Assim, de pen den do do con -
tex to, a no ção de in ter sec ci o na li da de pode ser uti li za da não so men te para ana li -
sar efe i tos ne ga ti vos, tais como opressão e desempoderamento, mas para analisar 
a mobilização política.

O con ce i to de in ter sec ci o na li da de se apre sen ta como um con ce i to pro fí -
cuo, uma vez que nos per mi te vi su a li zar duas di men sões das re la ções de po der:
por um lado, a pro du ção de de sem po de ra men to, opres são, dis cri mi na ção; por
ou tro, a pro du ção de agên ci as po lí ti cas, mo bi li za ções de mo crá ti cas e su je i tos po -
lí ti cos. 

Além dis so, a uti li za ção des se con ce i to nos per mi te um pa drão de aná li -
se ba se a do na in te ra ção de uma mul ti pli ci da de de ei xos de di fe ren ci a ção e po der.
Esse con ce i to en fa ti za que di fe ren tes di men sões da vida so ci al não po dem ser se -
pa ra das para ofe re cer ex pli ca ções ab so lu tas so bre os pro ces sos de po der e de si -
gual da des. Ao con trá rio, cha ma nos sa aten ção para uma aná li se que ar ti cu la os
vá ri os sistemas de diferenciação existentes nos específicos contextos locais.

Esse con ce i to se tor na uma im por tan te fer ra men ta para com pre en der
como são pro du zi das e man ti das a dis cri mi na ção, opres são e do mi na ção das tra -
ba lha do ras do més ti cas no Bra sil, bem como para com pre en der a mo bi li za ção
po lí ti ca des sas tra ba lha do ras. Explo ra re mos, a se guir, como esse con ce i to nos
per mi te com pre en der o for ta le ci men to político das trabalhadoras domésticas no 
Brasil.

Inter sec ci o na li da de e em po de ra men to: or ga ni za ções po lí ti cas das
tra ba lha do ras do més ti cas no Bra sil

Cons ti tui um di vi sor de águas para as tra ba lha do ras do més ti cas par ti ci -
par das ati vi da des po lí ti cas nos sin di ca tos da ca te go ria pro fis si o nal. Os sin di ca -
tos são es pa ços de rup tu ra com o iso la men to in tra mu ros vi ven ci a do pe las tra ba -
lha do ras, bem como com as re la ções ti pi ca men te hi e rar qui za das vi vi das no in te -
ri or da casa da pa troa. Atu al men te exis tem cer ca de 133 mil tra ba lha do ras or ga -
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ni za das em sin di ca tos, o que cor res pon de a qua se 2% do to tal de tra ba lha do ras
do més ti cas. Des sas tra ba lha do ras fi li a das a sin di ca tos 61,1% são ne gras (cf. Pi -
nhe i ro, Fon tou ra e Pe dro sa, 2011).

A se guir, abor da re mos de ma ne i ra por me no ri za da o mo vi men to das tra -
ba lha do ras do més ti cas no Bra sil des de o seu nas ce dou ro na dé ca da de 1930 até os 
dias atu a is. Para tan to, ba se a re mos nos sa aná li se na que les sin di ca tos con si de ra -
dos es tru tu ra is para o mo vi men to das tra ba lha do ras do més ti cas:1 (a) o Sin di ca to 
de Cam pi nas, (b) o Sin di ca to de São Pa u lo, (c) o Sin di ca to do Rio de Ja ne i ro, (d)
o Sin di ca to da Ba hia e (e) o Sin di ca to de Re ci fe. Tam bém fun da men ta re mos nos -
sas in ter pre ta ções em pes qui sa re a li za da jun to à Fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba -
lha do res Do més ti cos, a Fe na trad. Além dis so, ti ve mos aces so às re so lu ções dos
con gres sos na ci o na is or ga ni za dos pela ca te go ria.2 Ao lon go des sas qua se oito dé -
ca das de organização, o que tem sido constatado é uma articulação da atividade
política em torno das interpretações de classe, de gênero e de raça.

O mo vi men to das tra ba lha do ras do més ti cas teve iní cio em 1936, atra vés 
da atu a ção de La u de li na de Cam pos Melo, quan do esta fun dou a Asso ci a ção Pro -
fis si o nal dos Empre ga dos Do més ti cos de San tos.3 Expli ci ta men te, essa pi o ne i ra
or ga ni za ção das tra ba lha do ras do més ti cas ti nha o ob je ti vo de con quis tar o sta tus
ju rí di co de sin di ca to, uma vez que este po de ria ne go ci ar com o Esta do o re co -
nhe ci men to ju rí di co da ca te go ria e, con se quen te men te, os di re i tos tra ba lhis tas.
A ex clu são das tra ba lha do ras do més ti cas na que le mo men to não se res trin gia so -
men te ao não di re i to à sin di ca li za ção, mas en vol via tam bém a não re gu la men ta -
ção da pro fis são, o que se ria con fir ma do pela Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, 
de 1943.4

Se a ex clu são dos di re i tos tra ba lhis tas foi o mo ti va dor da pri me i ra or ga -
ni za ção po lí ti ca das tra ba lha do ras do més ti cas no país, não de ve mos in ter pre tar
como sim ples co in ci dên cia o fato de a as so ci a ção ter sido fun da da por uma mi li -
tan te do mo vi men to ne gro da épo ca. La u de li na de Cam pos Melo (1904-1991) já
mi li ta va em or ga ni za ções ne gras des de 1920, em Po ços de Cal das (MG), em San -
tos (SP) e na ca pi tal pa u lis ta. Na dé ca da de 1930, La u de li na ti nha con ta to com
mi li tan tes de as so ci a ções ne gras de São Paulo, sendo inclusive uma militante da
Frente Negra Brasileira (cf. Pinto, 1993).

A par tir da dé ca da de 1960, hou ve um se gun do mo men to de cres ci men -
to e for ta le ci men to do mo vi men to das tra ba lha do ras do més ti cas. A dé ca da foi
pre ce di da por dis cus sões so bre a si tu a ção da tra ba lha do ra do més ti ca na so ci e da -
de bra si le i ra fe i tas es pe ci al men te por or ga ni za ções do mo vi men to ne gro. A tí tu -
lo de exem plo, o Te a tro Expe ri men tal do Ne gro (TEN) ti nha en tre seus qua dros
Arin da Se ra fim, uma tra ba lha do ra do més ti ca que mo bi li zou suas com pa nhe i ras
para as au las de al fa be ti za ção do TEN e as en vol veu nos es tu dos dos di re i tos das
tra ba lha do ras do més ti cas (cf. Ser mog & Nas ci men to, 2006). Além dis so, per ce -
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be mos tam bém, em 1950, o acom pa nha men to das dis cus sões do pro je to de lei do
en tão de pu ta do Café Fi lho, que vi sa va re gu la men tar a pro fis são e ga ran tir os pri -
me i ros di re i tos po si ti vos às tra ba lha do ras do més ti cas, no jor nal O Qu i lom bo:
vida, pro ble mas e as pi ra ções do ne gro, edi ta do e di ri gi do por Abdi as Nas ci men to
(cf. Nas ci men to, 2003: 79). 

Indu bi ta vel men te im por tan te para o novo fô le go do mo vi men to das tra -
ba lha do ras do més ti cas na dé ca da de 1960 foi a atu a ção da Igre ja ca tó li ca atra vés
da Ju ven tu de Ope rá ria Ca tó li ca (JOC).5 Em 1960, a JOC re a li zou o Pri me i ro
Encon tro Na ci o nal de Jo vens Empre ga das Do més ti cas no Rio de Ja ne i ro, que
re u niu 24 tra ba lha do ras do més ti cas de vá ri as re giões do país. No ano se guin te a
JOC tam bém re a li zou o Pri me i ro Con gres so Re gi o nal, em Re ci fe, re u nin do tra -
ba lha do ras do Ce a rá, Rio Gran de do Nor te, Pa ra í ba e Per nam bu co (cf. So a res,
2002). 

É im por tan te men ci o nar que a JOC era uma or ga ni za ção vol ta da para os
tra ba lha do res em sua acep ção uni ver sal. Po rém as tra ba lha do ras do més ti cas es -
ta vam des lo ca das nas re u niões da JOC de vi do à pe cu li a ri da de da sua si tu a ção
fren te aos de ma is tra ba lha do res, que já es ta vam en qua dra dos nas leis tra ba lhis -
tas do país, en quan to elas ain da es ta vam lu tan do pe las pri me i ras re gu la men ta -
ções. De vi do a esse fato fo ram for ma dos gru pos es pe cí fi cos de tra ba lha do ras do -
més ti cas li ga dos à JOC. Ode te Ma ria Con ce i ção, uma das fun da do ras da Asso ci a -
ção Pro fis si o nal dos Empre ga dos Do més ti cos do Rio de Ja ne i ro, men ci o na essa
in com pa ti bi li da de en tre o mo vi men to ope rá rio em ge ral e o mo vi mento das tra-
ba lha do ras domésticas:

uma vez por mês a gen te (os di ver sos gru pos de tra ba -
lha do ras do més ti cas em di fe ren tes pa ró qui as do Rio de Ja ne i ro) se re u -
nia todo mun do jun to, e daí a gen te foi ven do a di fe ren ça que ha via en tre 
nós e os ou tros tra ba lha do res, que os ou tros ti nham seus di re i tos, e a do -
més ti ca não ti nha nada. Então foi daí que a gen te foi ven do a ne ces si da de 
da gen te ter al gu ma co i sa pra de fen der a gen te.6

Entre as as so ci a ções e gru pos de tra ba lha do ras do més ti cas que sur gi ram
na dé ca da de 1960 como uma de cor rên cia do tra ba lho da JOC, po de mos men ci o -
nar as as so ci a ções ou gru pos de Re ci fe, Rio de Ja ne i ro, Belo Ho ri zon te, São Pa u -
lo, Pi ra ci caba, Por to Ale gre, en tre ou tras.

Ao mes mo tem po em que sur gi am as so ci a ções e gru pos a par tir da JOC –
po rém não su bor di na dos à Igre ja ca tó li ca –, La u de li na de Cam pos Melo atu a va,
des de 1959, em Cam pi nas para a fun da ção da Asso ci a ção dos Empre ga dos Do -
més ti cos lo cal. Em lu gar de um pa pel pre do mi nan te da Igre ja ca tó li ca, en con tra -
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mos em Cam pi nas uma ar ti cu la ção com o mo vi men to ne gro, es pe ci al men te o
Te a tro Expe ri men tal do Ne gro, e com o mo vi men to sin di ca lis ta.

Assim, na dé ca da de 1960, o mo vi men to das tra ba lha do ras do més ti cas
ga nhou uma di men são na ci o nal, sen do fru to da in te ra ção da JOC, do mo vi men -
to ne gro e do mo vi men to sin di cal. Obvi a men te as con tri bu i ções des sas or ga ni -
za ções se apre sen ta ram de ma ne i ra di fe ren ci a da em cada as so ci a ção e gru po. De
toda for ma, sua in te ra ção per mi tiu o sur gi men to de um mo vi men to das tra ba -
lha do ras do més ti cas em todo o ter ri tó rio na ci o nal. Se em 1960 o 1º Encon tro Na -
ci o nal das Jo vens Tra ba lha do ras Do més ti cas, no Rio de Ja ne i ro, ain da foi re a li -
za do sob os aus pí ci os da JOC, o 1º Con gres so Na ci o nal das Tra ba lha do ras Do -
més ti cas, re a li za do em São Pa u lo em 1968, foi fru to de sua ação autônoma. Isso,
todavia, não significou que as trabalhadoras domésticas não tivessem recebido
apoio da Igreja católica. 

A re la ção das or ga ni za ções po lí ti cas com a Igre ja ca tó li ca per ma ne ceu
am bí gua até fi na is da dé ca da de 1970. Embo ra a ala pro gres sis ta da Igre ja te nha
se po si ci o na do como apo i a do ra das tra ba lha do ras do més ti cas, re co nhe cen do seu 
pro ta go nis mo, ou tros se to res de fen di am uma con cep ção re li gi o sa da tra ba lha -
do ra do més ti ca as so ci a da ao mito de San ta Zita,7 uti li za do para en fa ti zar que a
fun ção da trabalhadora doméstica consistia em servir a família para a qual ela
trabalhava.

A rup tu ra das or ga ni za ções po lí ti cas das tra ba lha do ras do més ti cas
com o mito de San ta Zita ocor reu no 3o Con gres so Na ci o nal das Tra ba lha do ras
Do més ti cas, em 1978, em Belo Ho ri zon te, quan do o ar ce bis po da que la ci da de e 
al gu mas pa tro as ten ta ram mo no po li zar os es pa ços de fala, en fa ti zan do o pa pel
ser vil das tra ba lha do ras do més ti cas, sem re co nhe cê-las como tra ba lha do ras e
con se quen te men te por ta do ras de di re i to. Na que le con gres so, Le ni ra Car va -
lho, uma das prin ci pa is li de ran ças do mo vi men to à épo ca, foi cha ma da para
com por a mesa de en cer ra men to. Então, na sua fala, ela rom peu com a ide ia de
sub ser viên cia das tra ba lha do ras do més ti cas, as so ci a da ao mito de San ta Zita, e
en fa ti zou a ne ces si da de de elas se rem re co nhe ci das em seus di re i tos. Ve ja mos
sua nar ra ti va: 

O Con gres so de Belo Ho ri zon te foi do mi na do por pa -
tro as, do mi na do mes mo. E ti nha um pa dre lá, que ele fez uma di vul ga -
ção, que eu acho que nun ca teve um Con gres so que teve tan ta gen te no
en cer ra men to. Ago ra no de cor rer do Con gres so, teve uma vez que pe di -
ram pra mim: “Le ni ra, vê se você vai lá em cima e dá uma vi ra da nes se
con gres so.” Teve uma bri ga no au di tó rio com a te le vi são, com tudo, por -
que uma mu lher que não era nem em pre ga da do més ti ca que ria do mi -
nar, que ria fa lar. Então foi mu i to ne ga ti vo por isso. Então o mi nis tro do
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Tra ba lho veio. Eu não fui nem pra re ce ber o mi nis tro. E qui se ram que eu 
fos se en tre gar umas co i sas de flo res pra o mi nis tro, que ri am que eu fa las -
se... Aí me es co lhe ram pra eu fa lar no en cer ra men to. Aí no en cer ra men -
to eu dei a vi ra da só na fa la ção, fa lei que o que pre ci sa va era re co nhe cer
os di re i tos das tra ba lha do ras do més ti cas. Aí teve em pre ga da que cho -
rou, ti nha uma que vi nha fa lar co mi go cho ran do... (Entre vis ta Le ni ra de 
Car va lho, mem bro fun da do ra do Sin di ca to de Recife)

Du ran te essa fase do mo vi men to, em sua di men são na ci o nal, pre do mi -
nou a in ter pre ta ção clas sis ta da con di ção da tra ba lha do ra do més ti ca.8 Tan to nas
or ga ni za ções do Rio de Ja ne i ro quan to do Re ci fe, es tu da das por nós, per ce be-se a 
pre do mi nân cia des se dis cur so. Cabe des ta car que a pró pria in ter pre ta ção da JOC 
tam bém era uma in ter pre ta ção clas sis ta. O que se for mu lou nes sa oca sião até me -
a dos da dé ca da de 1980 foi uma com pre en são da luta da tra ba lha do ra do més ti ca
pre do mi nan te men te como uma luta de clas ses, como re ve la o de po i men to de
Lenira Car va lho.

É essa com pre en são que se tem tam bém do mo vi men to na ci o nal, quan -
do se ob ser vam as re so lu ções dos con gres sos na ci o na is. Não se tra ta de di zer que
as in ter pre ta ções ba se a das em raça e gê ne ro não es ta vam pre sen tes, mas de per -
ce ber que a ar ti cu la ção po lí ti ca se dava em tor no da de man da das tra ba lha do ras
do més ti cas de se rem re co nhe ci das como per ten cen tes à clas se tra ba lha do ra e,
con se quen te men te, equi pa ra das em ter mos de di re i tos aos ou tros tra ba lha do res. 
Essa era uma con se quên cia na tu ral do fato de as tra ba lha do ras do més ti cas so -
men te te rem sido re co nhe ci das pela le gis la ção tra ba lhis ta em 1972, ain da de ma -
ne i ra ex tre ma men te res tri ti va, já que con quis ta ram na oca sião ape nas o di re i to à
car te i ra de tra ba lho, a fé ri as e à pre vi dên cia so ci al. Nes se sen ti do, a luta in ci dia
so bre a efe ti va ção des ses pou cos di re i tos e so bre a con quis ta de ou tros já com par -
ti lha dos por outras categorias. 

As cam pa nhas de sen vol vi das du ran te esse pe río do – iní ci os da dé ca da
de 1960 a me a dos da dé ca da de 1980 – ti nham como foco o re co nhe ci men to clas -
sis ta-pro fis si o nal das tra ba lha do ras do més ti cas, e di ver sas as so ci a ções lan ça -
ram-se à cam pa nha para a tra ba lha do ra mo rar na sua pró pria casa e rom per com
a con cep ção de mem bro da fa mí lia.

É in te res san te ob ser var que mes mo sen do o dis cur so clas sis ta o car -
ro-che fe da cam pa nha pela mo ra dia, ca te go ri as co lo ni al-ra ci a is es ta vam pre sen -
tes. Em di ver sas en tre vis tas re a li za das e na do cu men ta ção a que ti ve mos aces so,
fre quen te men te ve ri fi ca mos a iden ti fi ca ção do quar to de em pre ga da com a sen -
za la, da casa da pa troa/pa trão com a casa grande e do trabalho doméstico com o
trabalho escravo. 
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Entre tan to, não há dú vi da de que no ho ri zon te das tra ba lha do ras do -
més ti cas es ta va o re co nhe ci men to pro fis si o nal, de pen den te, por sua vez, de seu
re co nhe ci men to como in te gran tes da classe trabalhadora. 

O re la ci o na men to com as en ti da des po lí ti cas da clas se tra ba lha do ra foi
mar ca do por idas e vin das ao lon go do tem po, pos su in do tam bém sua va ri a ção
re gi o nal. Em al gu mas ci da des os sin di ca tos da clas se tra ba lha do ra fo ram efe ti -
vos par ce i ros dos sin di ca tos das tra ba lha do ras do més ti cas, en quan to em ou tras
lo ca li da des hou ve atri tos e des con fi an ças.

O mes mo acon te ceu com o mo vi men to fe mi nis ta. O re la ci o na men to das 
tra ba lha do ras do més ti cas com o mo vi men to fe mi nis ta ini ci ou-se com enor mes
des con fi an ças, pois o tra ba lho do més ti co re mu ne ra do era vis to como con di ção
para a li ber ta ção das mu lhe res de clas se mé dia dos ser vi ços da casa. No tre cho
aba i xo, re ti ra do do Bo le tim da Asso ci a ção Pro fis si o nal dos Tra ba lha do res Do -
més ti cos do Mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro, de 1980, po de mos ver essa re la ção de
des con fi an ça: 

Na TV Edu ca ti va – Na ir ja ne e Te re za num pro gra ma
so bre a li ber ta ção da mu lher de ram o seu de po i men to so bre o as sun to:
se a eman ci pa ção das pa tro as é se li vra rem do tra ba lho do més ti co, sa í -
rem por aí e nos tor na rem cada vez mais es cra vas nas suas ca sas, en tão
não ve mos li ber ta ção. 

A in te ra ção e o in ter câm bio com o mo vi men to fe mi nis ta pas sou a acon -
te cer de ma ne i ra mais in ten sa e fre quen te a par tir do 5º Con gres so Na ci o nal das
Tra ba lha do ras Do més ti cas em Re ci fe, quan do a ONG fe mi nis ta SOS Cor po, de
Re ci fe, pas sou a pres tar as ses so ria à re a li za ção do con gres so e à Associação de
Recife, especificamente. 

Em es ca la na ci o nal, o mo vi men to fe mi nis ta se tor na ria um par ce i ro de -
fi ni ti vo das tra ba lha do ras do més ti cas na Cons ti tu in te, quan do en cam pou o pro -
je to de lei das tra ba lha do ras do més ti cas. O for ta le ci men to do re la ci o na men to
com as en ti da des fe mi nis tas ocor reu pa ra le la men te a uma re la ti va frus tra ção
com o mo vi men to sin di cal, quan do este não ofe re ceu o apoio esperado às
trabalhadoras domésticas durante a Constituinte.

Na Cons ti tu i ção, a gen te não teve ne nhum apo io da
CUT. A CUT não co lo cou a gen te em ne nhu ma pro pos ta dela. Quem bo -
tou a gen te foi as fe mi nis tas. Ti nha uma pro pos ta só das em pre ga das do -
més ti cas, mas você ti nha qua se que ter um per cen tu al de as si na tu ras,
que a gen te não con se guiu. (Le ni ra de Car va lho, mem bro fun da do ra da
Asso ci a ção e do Sin di ca to de Re ci fe).
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O pe río do en tre o 5º Con gres so Na ci o nal em Re ci fe, em 1985, e a pro -
mul ga ção da Cons ti tu i ção, em 1988, foi de in ten sa mo bi li za ção en tre as tra ba lha -
do ras do més ti cas, com inú me ras vi si tas ao Con gres so Na ci o nal, com o ob je ti vo
de pres si o nar os cons ti tu in tes a es ten de rem al guns di re i tos à ca te go ria.

Após a Cons ti tu i ção, e com a con quis ta de ape nas al guns dos di re i tos
his to ri ca men te de man da dos, a bus ca do ple no re co nhe ci men to pro fis si o nal ain -
da con ti nu ou sen do a tô ni ca não mais das Asso ci a ções, mas dos Sin di ca tos das
Tra ba lha do ras Do més ti cas, uma vez que o di re i to de sin di ca li za ção ti nha sido
con quis ta do.

Ta be la 1
Ade sões às in ter pre ta ções e ar ti cu la ção po lí ti ca de clas se, raça e gê ne ro

en tre as Asso ci a ções/Sin di ca tos das tra ba lha do ras do més ti cas

Associação/
Sindicato

1960 1970 1980 1990 2000 Observações

Santos    –    –    –    –    –

Primeira associação política
da categoria, fundada em
1936
Classe e Raça fortes nas
décadas de 1930 e 1940

Campinas
Classe
Raça

   –
Classe
Raça

Classe
Raça
Gênero

Classe
Raça
Gênero

Fundação da Associação:
18/05/1961
Atividades interrompidas:
1968-1979
Fundação do Sindicato:
20/11/1988

Recife Classe Classe
Classe
Gênero

Classe
Gênero

Classe
Raça
Gênero

Grupo: década de 1950 e
1960
Fundação da Associação:
1979
Fundação do Sindicato: 1988
Entre as décadas de 1960 e
1980, o discurso classista se
dá a partir da Igreja

Rio de
Janeiro

Classe Classe
Classe
Gênero

Classe
Raça
Gênero

Classe
Raça
Gênero

Fundação da Associação:
1961/1963
Fundação do Sindicato: 1988
Entre as décadas de 1960 e
1980, o discurso classista se
dá a partir da Igreja

Bahia    –    –
Classe
Raça
Gênero

Classe
Raça
Gênero

Classe
Raça
Gênero

Fundação da Associação:
1986
Fundação do Sindicato: 1990

Fon te e ela bora ção: Au tor
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Ta be la 2
Ade são às in ter pre ta ções e ar ti cu la ção po lí ti ca de clas se, raça e gê ne ro

no mo vi men to na ci o nal das tra ba lha do ras do més ti cas

Congressos Nacionais das
Trabalhadoras Domésticas

Intepretações
e articulações

Observação

1º Congresso Nacional
São Paulo (1968)

Classe
Tema: Demanda dos primeiros direitos
Congresso ainda muito vinculado à Igreja católica

2º Congresso Nacional
Rio de Janeiro (1974)

Classe
Avaliação dos direitos conquistados em 1972
Congresso ainda muito vinculado à Igreja católica

3º Congresso Nacional
Belo Horizonte (1978)

Classe

Tema: Extensão da CLT às trabalhadoras domésticas
Ruptura com o discurso conservador da Igreja católica
Criação informal de uma equipe nacional com o objetivo
de aumentar a interação entre as diversas associações
municipais e estaduais

4º Congresso Nacional
Porto Alegre (1981)

Classe
Tema: A trabalhadora doméstica menor de idade
Criação formal da Equipe Nacional*

5º Congresso Nacional
Recife (1985)

Classe
Gênero

Tema: O reconhecimento da profissão de empregada
doméstica
As intepretações e articulações raciais ainda eram
bastante fracas, embora alguma associações já tivessem
iniciado o diálogo com o movimento negro
Congresso histórico, a partir do qual se iniciou a luta pela
conquista dos direitos constitucionais

6º Congresso Nacional
Campinas (1989)

Classe
Gênero
Raça

Tema: União, organização, luta
Em 1988, com a promulgação da Constituição, as
trabalhadoras domésticas conquistaram, entre outros, o
direito de fundar Sindicatos
Sobretudo pela ascensão do Sindicato de Campinas, as
interpretações e articulações raciais ganham importância
no movimento nacional
Neste Congresso a Equipe Nacional foi substituída pela
Conselho Nacional*, uma organização mais dinâmica e
efetiva no planejamento nacional do movimento

7º Congresso Nacional
Rio de Janeiro (1993)

Classe
Gênero
Raça

Tema: O novo perfil da trabalhadora doméstica no Brasil
As intepretações e articulações de classe, raça e gênero se
tornam centrais no movimento das trabalhadoras
domésticas
Em 1997, como um desenvolvimento da Equipe Nacional 
e do Conselho Nacional, é fundada a Federação Nacional
das Trabalhadoras Domésticas*

8º Congresso Nacional
Belo Horizonte (2001)

Classe
Gênero
Raça

Tema: Igualdade na luta e equiparação dos direitos
Interpretações e articulações de raça, classe e gênero
fortes
Consolidação do diálogo com organizações internacionais 
e multinacionais. Exemplo: Conlactraho, OIT, ONU
Mulheres

                                                                                                                                                                                      (continua)
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Ta be la 2
Ade são às in ter pre ta ções e ar ti cu la ção po lí ti ca de clas se, raça e gê ne ro
no mo vi men to na ci o nal das tra ba lha do ras do més ti cas (con ti nu a ção)

Congressos Nacionais das
Trabalhadoras Domésticas

Intepretações e 
articulações

Observação

9º Congresso Nacional
Salvador (2006)

Classe
Gênero
Raça

Tema: 70 anos de luta
Interpretações e articulações de raça, classe e gênero fortes
Consolidação do diálogo com organizações internacionais 
e multinacionais
Diálogos com governos. Exemplo: Seppir, SPM,
prefeituras

10º Congresso Nacional
Recife  (2011)

Classe
Gênero
Raça

Tema: A hora é agora: para levantar e fortalcer nossas
bandeiras
Interpretações e articulações de raça, classe e gênero fortes
Consolidação do diálogo com organizações internacionais 
e multinacionais
Diálogos com governos. Exemplo: Seppir, SPM,
prefeituras

* Tanto a Equipe Nacional quanto o Conselho Nacional foram organizações precursoras da Federação Nacional
das Trabalhadoras Domésticas

Fonte e elaboração: Autor

Em es ca la na ci o nal, o pe río do após a Cons ti tu i ção foi de as cen são do
Sindi ca to de Cam pi nas e, pos te ri or men te, do Sin di ca to da Ba hia, que ini ci ou as
ati vi da des en quan to gru po na dé ca da de 1970, con so li dan do-se efe ti va men te
também no início dos anos de 1980. 

Com a con quis ta de ma i or es pa ço na ci o nal dos Sin di ca tos de Cam pi nas
e da Ba hia, as in ter pre ta ções e mo ti va ções po lí ti cas ra ci a is e fe mi nis tas ga nham
mais es pa ço en tre o mo vi men to na ci o nal das tra ba lha do ras do més ti cas. Não se
tra ta de di zer que as in ter pre ta ções clas sis ta-sin di ca is de sa pa re ce ram ou fo ram
in va li da das, mas de cons ta tar que hou ve um re po si ci o na men to dos fa to res, pas -
san do a ha ver uma ma i or aber tu ra às in ter pre ta ções ra ci a is e de gê ne ro. Isso se
de veu, em pri me i ro lu gar, ao fato de que his to ri ca men te os Sin di ca tos de Cam pi -
nas e da Ba hia ti nham vín cu los com o mo vi men to ne gro. Em se gun do lu gar, ao
diá lo go com o movimento feminista iniciado na primeira metade da década de
1980 e fortalecido ao longo daquela década e das seguintes. 

De me a dos dos anos 1990 até o pre sen te mo men to, o que ve mos é a con -
so li da ção das ali an ças en tre mo vi men tos ne gros, mo vi men tos fe mi nis tas e mo -
vi men tos clas sis tas. Além da con so li da ção des sas ali an ças, per ce be-se a cons tru -
ção de uma rede com ato res in ter na ci o na is, go ver nos e or ga nis mos, tais como a
Con fe de ra ção La ti no-Ame ri ca na e do Ca ri be de Tra ba lha do ras Do més ti cas
(Con lac tra ho), a Rede Inter na ci o nal de Tra ba lha do ras Do més ti cas (Inter na ti o -
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nal Do mes tic Wor kers Net work, IDWN), a ONU mu lhe res, a Orga ni za ção
Inter na ci o nal do Tra ba lho (OIT), a Se cre ta ria Espe ci al de Pro mo ção de Po lí ti cas 
de Igual da de Ra ci al (Sep pir), a Se cre ta ria de Po lí ti cas para as Mu lhe res (SPM)
etc. A apro va ção, na 100a Con fe rên cia Inter na ci o nal do Tra ba lho da OIT, da
Con ven ção n° 189 e da Re co men da ção n° 201 so bre Tra ba lho De cen te para as
Tra ba lha do ras e os Tra ba lha do res Domésticos, no dia 16 de junho de 2011, veio
evidenciar essa rede transnacional constituída pelas trabalhadoras domésticas
(cf. Goldsmith, 2013).

A apro va ção da Con ven ção n° 189 foi acom pa nha da por uma de le ga ção 
bra si le i ra sig ni fi ca ti va do pon to de vis ta nu mé ri co. Entre go ver no, em pre ga -
do res e tra ba lha do res, mais de 70 pes so as es ti ve ram pre sen tes à Con fe rên cia da
OIT. Lá es ta vam cin co tra ba lha do ras do més ti cas9 e a de pu ta da Be ne di ta da Sil -
va, que se tor na ria peça im por tan te para a apro va ção da Emen da Cons ti tu ci o -
nal que equi pa rou as tra ba lha do ras do més ti cas aos de ma is tra ba lha do res do
país.

Como um sub pro du to da Con ven ção n° 189, que de ve ria ser ra ti fi ca da
vo lun ta ri a men te pe los pa í ses mem bros da OIT para ter uma efe ti va va li da de le -
gal, o tema tra ba lho do més ti co foi pos to na agen da po lí ti ca bra si le i ra e pas sou a
ocu par a mí dia. Assim, em diá lo go com as tra ba lha do ras do més ti cas, ONGs fe -
mi nis tas e an tir ra cis tas, sin di ca tos de ou tras ca te go ri as, or ga nis mos in ter na ci o -
na is e Se cre ta ri as de Esta do, um gru po de par la men ta res pro pôs uma Emen da à
Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci tan do a al te ra ção do ar ti go que res trin gia a apli ca ção
dos di re i tos so ci a is e tra ba lhis tas no caso das tra ba lha do ras do més ti cas. No úl ti -
mo dia 2 de abril de 2013, o Con gres so Na ci o nal apro vou por una ni mi da de o
voto da relatora deputada Benedita da Silva e pôs fim a uma segregação legal que
estava enraizada na Constituição Federal do Brasil.

Indu bi ta vel men te, to man do o mo vi men to das tra ba lha do ras do més -
ti cas em sua di men são na ci o nal, em me a dos da dé ca da de 1980 so ma ram-se às 
in ter pre ta ções e de man das clas sis tas as in ter pre ta ções de gê ne ro, e no fi nal da 
mes ma dé ca da so mou-se às in ter pre ta ções e ar ti cu la ções de clas se e gê ne ro a
di men são ra ci al. Des sa for ma, po de mos afir mar que o mo vi men to das tra ba -
lha do ras do més ti cas se cons ti tui num ver da de i ro mo vi men to fe mi nis ta ne -
gro.

A fim de sin te ti zar o que re la ta mos aci ma, a Ta be la 1 des cre ve as in ter -
pre ta ções e ar ti cu la ções pre do mi nan tes em cada as so ci a ção/sin di ca to ao lon go
das dé ca das. Por ou tro lado, a Ta be la 2 des cre ve as in ter pre ta ções e ar ti cu la ções
pre do mi nan tes no mo vi men to na ci o nal como um todo. Para des cre ver o mo vi -
men to na ci o nal, op ta mos por des ta car os con gres sos na ci o na is da ca te go ria pro -
fis si o nal, uma vez que es tes re pre sen tam acor dos e decisões que transcendem as
decisões locais de cada associação/sindicato. 
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Con si de ra ções fi na is: as or ga ni za ções po lí ti cas das tra ba lha do ras
do més ti cas e o con tro le de suas vi das

Sa be mos que mu i ta água de ve rá pas sar por ba i xo da pon te a fim de que a
equi pa ra ção le gal das tra ba lha do ras do més ti cas aos de ma is tra ba lha do res se efe ti -
ve.  A con quis ta da equi pa ra ção le gal não é o fim da his tó ria num país ca rac te ri za -
do pelo des cum pri men to de leis, haja vis ta que a le gis la ção que ga ran te a as si na tu -
ra da car te i ra de tra ba lho das tra ba lha do ras do més ti cas re mon ta a 1972 e ape nas
26,3% de las têm suas car te i ras as si na das. To da via, o sig ni fi ca ti vo nes sa lon ga tra je -
tó ria não é sim ples men te o re gis tro da his tó ria na pers pec ti va de ven ce do res e per -
de do res, e sim o re co nhe ci men to de pro ta go nis tas que co mu men te são ol vi da das.

Ao lon go dos qua se 80 anos de exis tên cia do mo vi men to or ga ni za do das
tra ba lha do ras do més ti cas no Bra sil cons ta ta mos a he te ro ge ne i da de de seu ati vis -
mo. To man do como re fe rên cia o tron co his tó ri co do mo vi men to – os sin di ca tos
de Cam pi nas, São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro, Ba hia e Re ci fe –, per ce be mos que o en -
vol vi men to des ses sin di ca tos com as in ter pre ta ções e com as ar ti cu la ção po líti-
cas de classe, raça e gênero varia espacial e temporalmente. 

Espe ci al men te até me a dos da dé ca da de 1980, pra ti ca men te to dos as as so ci -
a ções pri vi le gi a vam as in ter pre ta ções de clas se, à ex ce ção das as so ci a ções de Cam pi -
nas e Ba hia, que já pos su íam in ter pre ta ções e ar ti cu la ções ra ci a is. Em me a dos da dé -
ca da de 1980, no 5o Con gres so Na ci o nal da ca te go ria, as in ter pre ta ções de gê ne ro ga -
nha ram es pa ço na ci o nal men te, em de cor rên cia do diá lo go en tre as tra ba lha do ras
do més ti cas e o mo vi men to fe mi nis ta. To da via, as ten sões en tre o mo vi men to das
tra ba lha do ras do més ti cas e o mo vi men to fe mi nis ta fo ram man ti das, de vi do às di fe -
ren ças e às de si gual da des de clas ses. So men te na se gun da me ta de da dé ca da de 1980, 
com a as cen são no mo vi men to na ci o nal dos sin di ca tos de Cam pi nas e Ba hia, foi que
as in ter pre ta ções e ar ti cu la ções ra ci a is ga nha ram im por tân cia, so man do-se às já
exis ten tes in ter pre ta ções e ar ti cu la ções de raça e gê ne ro. So bre tu do após a dé ca da de
1990, o mo vi men to das tra ba lha do ras do més ti cas co me çou a ter uma ar ti cu la ção in -
ter na ci o nal, pas san do a com por sua rede de ar ti cu la ção não so men te com mo vi men -
tos so ci a is, mas tam bém com ór gãos mul ti la te ra is e go ver nos.

Ao lon go de todo esse per cur so his tó ri co que des cre ve mos, per ce be mos
uma as so ci a ção en tre es ses três ei xos de po der – raça, clas se e gê ne ro – e a po lí ti ca
de em po de ra men to das tra ba lha do ras do més ti cas. Em ou tras pa la vras, a in ter sec -
ci o na li da de cons tru í da pelo mo vi men to das tra ba lha do ras do més ti cas en tre os ei -
xos de po der raça, clas se e gê ne ro per mi tiu o for ta le ci men to de suas in ter pre ta ções
de de man das de mo crá ti cas e a cons tru ção da so li da ri e da de po lí ti ca com ou tros
mo vi men tos. Re gis trar esta his tó ria não é só re gis trar a his tó ria da luta pelo con -
tro le da pró pria vida, mas é tam bém o es for ço de re gis trar uma his tó ria do pon to
de vis ta das atri zes su bal ter nas, con fe rin do-lhes o pro ta go nis mo que lhes cabe.
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Notas

1. Exis tem apro xi ma da men te 40 sin di -
ca tos de tra ba lha do ras do més ti cas no Bra -
sil. Além dos pes qui sa dos, des ta cam-se em 
im por tân cia his tó ri ca, de vi do à atu a ção
po lí ti ca, os sin di ca tos de Belo Ho ri zon te e
Por to Ale gre, que já or ga ni za ram três con -
gres sos na ci o na is, e os sin di ca tos do Ma ra -
nhão, de Be lém do Pará e de Nova Igua çu,
devido a importantes atuações políticas na
atualidade.

2. As tra ba lha do ras do més ti cas já re a li -
za ram dez con gres sos na ci o na is: 1º Con -
gres so Na ci o nal, em São Pa u lo, 1968; 2º
Con gres so Na ci o nal, no Rio de Ja ne i ro,
1974; 3º Con gres so Na ci o nal, em Belo Ho - 
ri zon te, 1978; 4º Con gres so Na ci o nal, em
Por to Ale gre, 1981; 5º Con gres so Na ci o -
nal, em Re ci fe, 1985; 6º Con gres so Na ci o -
nal, em Cam pi nas, 1989; 7º Con gres so Na -
ci o nal, no Rio de Ja ne i ro, 1993; 8º Con -
gres so Na ci o nal, em Belo Ho ri zon te, 2001; 
9º Con gres so Na ci o nal, em Sal va dor, 2006; 
10o Congresso Nacional, em Recife, 2011.

3. O ter mo “em pre ga do/a do més ti co/a” só
foi uti li za do quan do se tra tou de pes soa ju -
rí di ca. As tra ba lha do ras do més ti cas a par -
tir da dé ca da de 1980 de li be ra ram a subs ti -
tu i ção do ter mo por “tra ba lha do ra do més -
ti ca” a fim de for ta le cer a luta pelo enqua-
dramento trabalhista da categoria.

4. A Con so li da ção das Leis do Tra ba lho,
no seu ar ti go 7º, di zia o se guin te: “Os pre -
ce i tos cons tan tes da pre sen te Con so li da -
ção, sal vo quan do for, em cada caso, ex -
pres sa men te de ter mi na do em con trá rio,
não se apli cam: (a) aos em pre ga dos do més - 
ti cos, as sim con si de ra dos, de um modo ge -
ral, os que pres tam ser vi ços de na tu re za
não eco nô mi ca a pessoa ou a família, no
âmbito residencial destas”.

5. A JOC foi um bra ço da Ação Ca tó li ca
Ope rá ria, mo vi men to da Igre ja ca tó li ca

fun da do pelo pa dre bel ga José Car dijn
(1882-1967), que con sis tiu na mo bi li za ção
de le i gos que res pon di am ao ape lo do Papa
Pio XI (Encí cli ca Urba no Dei, 1922) para
que des sem um tes te mu nho de sua fé no
meio em que viviam (cf. Soares, 2002).

6. Du ran te uma das pes qui sas, fo ram en -
tre vis ta das 26 tra ba lha do ras fi li a das à
Fe na trad e aos se guin tes sin di ca tos: Sin -
di ca to do Rio de Ja ne i ro, Cam pi nas, São
Pa u lo, Re ci fe, Ba hia. To das as en tre vis ta das
au to ri za ram-me a ci tar seus no mes re a is,
quan do a ci ta ção se re fe ris se ao his tó ri co da
or ga ni za ção po lí ti ca das trabalhadoras do-
mésticas (cf. Bernardino-Costa, 2007).

7. “San ta Zita nas ceu em 1218 em Mon -
sa gra ti, nos ar re do res da ci da de de Luc ca.
Fi lha de cam po ne ses, aos 12 anos foi tra -
ba lhar como em pre ga da do més ti ca na casa
de uma rica fa mí lia. Per gun ta va-se sem pre 
a si mes ma: ‘Isto agra da ao Se nhor?’ ou ‘Is-
to de sa gra da a Je sus?’ Foi-lhe con fi a do o
en car go de dis tri bu ir  es mo las cada sex ta-
fe i ra. E dava do seu pou co, da sua co mi da,
das suas rou pas, da qui lo que pos su ía, das
par cas eco no mi as. Di zem que um dia foi
sur pre en di da en quan to so cor ria os ne ces -
si ta dos. No seu aven tal o que era ali men to
se con ver teu em flo res. Foi do més ti ca a vi-
da toda. Na hora da mor te ti nha ajo e lha da
a seus pés toda a fa mí lia Fa ti nel li, a quem
ser vi ra toda vida. Mor reu no dia 27 de abril 
de 1278. Pio XII a pro cla mou pa dro e i ra
das empregadas domésticas do mundo
inteiro.” (http//www.chatcristao.hpg.
ig.com.br/santa_zita.htm)

8. Cabe des ta car que es ta mos fa lan do do
pre do mí nio da dis cus são clas sis ta no mo -
vi men to em sua di men são na ci o nal. É cla -
ro, como dis se mos an te ri or men te, que já
ha via a in ter pre ta ção ra ci al por par te da
Asso ci a ção de Cam pi nas, po rém essa
di men são da in ter pre ta ção e da luta po lí -
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ti ca ain da não tinha alcançado um reco-
nhecimento nacional.

9. As cin co tra ba lha do ras do més ti cas que
es ti ve ram pre sen tes à 100a Con fe rên cia In- 
ter na ci o nal do Tra ba lho fo ram: Cre u za
Ma ria de Oli ve i ra (pre si den te da Fe de ra -
ção Na ci o nal de Tra ba lha do ras Do més -
ti cas), Su e li Ma ria de Fá ti ma San tos (Sin -

di ca to das Tra ba lha do ras Do més ti cas de
Ser gi pe), Ma ria No e li dos San tos (Sin -
di ca to das Tra ba lha do ras Do més ti cas do
Mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro), Ma ria Re -
gi na Te o do ro (Sin di ca to das Tra ba lha do -
ras Do més ti cas de Campinas) e Ione San-
tana de Oliveira (Sindicato das Traba-
lhadoras Domésticas do Estado da Bahia).
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Re su mo
Mo ti va do pe las re cen tes dis cus sões le ga is em tor no do tra ba lho do més ti co no
Bra sil, este ar ti go pro põe-se des ta car o pro ta go nis mo das or ga ni za ções
po lí ti cas das tra ba lha do ras do més ti cas na con quis ta dos di re i tos da ca te go ria
pro fis si o nal. Ba se a do em en tre vis tas re a li za das com tra ba lha do ras do més ti cas
sin di ca li za das em di ver sas ci da des bra si le i ras, o ar ti go es tru tu ra seu
ar gu men to a par tir do con ce i to de in ter sec ci o na li da de, de mons tran do como,
ao lon go dos úl ti mos 80 anos, as or ga ni za ções po lí ti cas des sas tra ba lha do ras
têm se ar ti cu la do com o mo vi men to clas sis ta-sin di cal, negro e feminista, o
que tem sido fundamental para desenvolver uma política de empoderamento e 
de autocontrole da vida. 
Pa la vras-cha ve: sin di ca to das tra ba lha do ras do més ti cas; in ter sec ci o na li da de; 
em po de ra men to; raça; classe; gênero.
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Abstract
Mo ti va ted by the re cent le gal dis cus si ons about do mes tic wor kers in Bra zil,
this pa per aims to high light the le a ding role of do mes tic wor kers’ po li ti cal
or ga ni za ti ons in the con quest of rights. Ba sed on in ter vi ews with uni o ni zed
do mes tic wor kers in dif fe rent Bra zi li an ci ti es, the ar ti cle uses the con cept of
in ter sec ci o na lity and shows how, in the last 80 ye ars, do mes tic wor kers’
po li ti cal or ga ni za ti ons have ar ti cu la ted them sel ves with tra de uni ons, as well
as black and fe mi nist mo ve ments, and  how this ar ti cu la ti on is important for
a politics of empowerment and control of their own lives.
Key words: fe ma le do mes tic wor kers’ uni ons; in ter sec ci o na lity; po li tics of
em po wer ment; race; class and gender.

Ré su mé
Mo ti vé par les ré cen tes dis cus si ons lé ga les sur le tra va il do mes ti que au Bré sil,
cet ar ti cle veut met tre en re li ef le pro ta go nis me des or ga ni sa ti ons po li ti ques
des em plo yées do mes ti ques dans la con quê te des dro its de leur ca té go rie
pro fes si on nel le. Appu yé sur des in ter vi ews avec des em plo yées do mes ti ques
syndi quées dans dif fé ren tes vil les bré si li en nes, l’ar ti cle or ga ni se son
ar gu men ta ti on à par tir du con cept d’in ter sec ci o na li té, mon trant com ment, au
long des der ni ers 80 ans, les or ga ni sa ti ons po li ti ques de ces ou vriè res se sont
ar ti cu lées avec les mou ve ments clas sis te, des no irs et fé mi nis te, ce qui a été
fondamental pour qu’elles puissent développer une politique
d’autonomisation et d’autocontrôle de leur vie. 
Mots-clés: syndi cat des em plo yées do mes ti ques; in ter sec ci o na li té;
au to no mi sa ti on; race; clas se; gen re.
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