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Perguntaram à Ministra o que tinha a dizer sobre essa declaração 

terrível. S. Ex.ª respondeu:  

 

Na verdade, o que está em extinção é esse tipo de 

mentalidade. A sociedade brasileira avançou muito e 

não aceita mais esse pensamento arcaico da época do 

Brasil colonial, que considerava negras e negros como 

seres inferiores, feitos para servir a uma elite branca. 

Mais do que uma afirmação infeliz, a comparação do 

ex-ministro demonstra o desrespeito, a desvalorização, 

a invisibilidade e o desconhecimento sobre a realidade 

das quase sete milhões de trabalhadoras domésticas. 

 

E quando perguntada sobre a situação das trabalhadoras 

domésticas no Brasil, S. Ex.ª respondeu: 

 

O trabalho doméstico é uma ocupação das mais 

antigas e tem raízes na escravidão do colonialismo e 

outras formas de servidão. A naturalização do trabalho 

doméstico ainda gera discriminação, embora seja a 

ocupação que mais emprega mulheres no Brasil e a porta 

de entrada para o mercado de trabalho para as mulheres 

pobres. Representa 15,8% da ocupação feminina, o que 

corresponde a quase sete milhões de mulheres, 72,8% 

delas sem carteira de trabalho assinada, conforme dados 

do IBGE de 2008. O trabalho doméstico, por ser 

realizado dentro de casa, não é reconhecido ainda como 

uma profissão, mas como uma das tarefas 

tradicionalmente feminina e não remunerada. É 

considerado como “não trabalho”, uma ocupação 

“inferior” e servidão - feito por mulheres e negras em 

sua maioria, o que reforça a discriminação de gênero e 

de raça. Geralmente as trabalhadoras domésticas têm 

mais carga horária de trabalho, arcam com a 

responsabilidade do cuidado não só da casa, mas da 

família que vive na casa (filhos, idosos ou pessoas com 

necessidades especiais). Suportam grande pressão dada à 

repetição e diversidade de tarefas que têm que dar conta 

ao mesmo tempo, além de recair sobre elas a 



complexidade das relações e problemas da família que é 

obrigada a absorver. O não reconhecimento e 

valorização do trabalho doméstico, além da 

discriminação, são algumas das causas do grande 

número de trabalhadoras domésticas sem vínculo formal 

de trabalho. E ainda recebem salários mais baixos, cerca 

de 30% a menos das que possuem carteira assinada. E 

entre as trabalhadoras domésticas negras a situação é 

ainda pior: a maioria não possui vínculo formal de 

trabalho (59%) e recebe equivalente a apenas 67,4% do 

salário mínimo. Daí a necessidade de romper com essa 

mentalidade escravocrata com que são tratadas, afirmar 

a sua contribuição para o desenvolvimento e valorizá-las. 

 

 

       E quando perguntada sobre  o que a SPM tem feito em relação à 

formalização do trabalho doméstico? 

A ministra Iriny Lopes respondeu:  

“Queremos dar visibilidade ás questões e importantes 

para as trabalhadoras domésticas, como a formalização 

do trabalho e garantia dos seus direitos. 

A SPM concluiu recentemente o GT - sobre  os 

Impactos Sócio-econômico de uma Proposta de 

Ampliação dos Direitos Assegurados aos trabalhadores e 

trabalhadoras Domésticas Previstos na Constituição 

Federal. 

No dia 27 de abril, hoje, Dia Nacional das 

Trabalhadoras Domésticas, estamos lançando o relatório 

final do GT com a presença de ministras, secretárias, 

trabalhadoras  e representações das entidades sindicais. 

Será o primeiro evento com essa categoria na 

perspectiva de sua afirmação e proteção. Por isso, 

estamos articulando ações conjuntas para, de um lado, 

fazer cumprir e ampliar os direitos das trabalhadoras.  E 

de outro, articular com outras secretarias e ministérios 

para promover a formalização das domésticas e a 

ampliação dos seus direitos. 

Não podemos aceitar que a área que mais emprega 

mulheres no Brasil é também a área que mais 

desvaloriza o seu trabalho. Essas ações, voltadas para as 

trabalhadoras domésticas estão articuladas com os eixos 

da SPM de promover a autonomia econômica, social e 

política  das mulheres. E responde enfaticamente ao eixo 



central de Governo da Presidenta Dilma Rousseff que é 

a erradicação da pobreza.” 

Senhora Presidenta e Senhores Deputados, encerro este 

pronunciamento que, por coincidência, acontece no Dia Nacional das 

Trabalhadoras Domésticas. Haverá no Município de  Cariacica uma série 

de atividades voltadas para o debate dessa questão da trabalhadora 

doméstica, da sua valorização e da formalização do seu trabalho. 

O Estado do Espírito Santo somente no ano de 2001 quebrou o 

recorde previsto em suas  metas,  de sete mil  empreendedores  individuais 

que  saíram da  informalidade e chegaram ao trabalho  formal com carteira, 

com previdência e com direitos garantidos. Muito obrigado. (Muito bem!) 

 

 


