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Domésticas são mais de 7 milhões no país e ainda buscam
ampliar garantias trabalhistas
27/04/2012 - 6h30

Nacional

Amanda Cieglinski
Repórter da Agência Brasil

Brasília – Uma em cada cinco brasileiras (19,7%) que fazem parte do população economicamente ativa é
trabalhadora doméstica. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2009, mostram
o peso da categoria, que soma 7,2 milhões de trabalhadores, mas segue marginalizada e sem a garantia de
alguns direitos trabalhistas.

“No mundo todo, são 53 milhões de trabalhadores domésticos. Mas esse número é subestimado porque, na
maioria dos casos, é um trabalho que se exerce de maneira invisível, informal e fora das garantias da
legislação trabalhista”, aponta Laís Abramo, diretora da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil.

Integrantes de entidades que representam essas profissionais se reuniram em Brasília para analisar a
situação da categoria, em comemoração ao Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica, celebrado hoje (27). Um
dos temas discutidos foi a Convenção Internacional sobre o Trabalho Decente para Trabalhadores Domésticos,
aprovado em junho de 2011 pela OIT. O documento, que precisa agora ser ratificado pelos países-membros,
prevê a aprovação de leis que garantam mais direitos à categoria. Até o momento, apenas o Parlamento do
Uruguai confirmou a adesão.

“O Brasil já tem uma legislação relativamente avançada em comparação a outros países. Mas existem direitos
que os outros trabalhadores têm que as domésticas não têm, entre eles uma jornada claramente delimitada.
A convenção reforça a questão da valorização do trabalho doméstico e de que elas são membros da classe
trabalhadora como qualquer outro”, explica Laís.

A ministra Eleonora Menicucci, chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, disse que é um compromisso
da presidenta Dilma Rousseff ratificar a convenção, mas antes é preciso aprovar leis que ampliem alguns
direitos da categoria. “Eu não trabalho com a possibilidade de o Brasil não assinar a convenção”, disse. O
governo federal criou um comitê para discutir as estratégias para enviar e aprovar o acordo no Congresso
Nacional.

Um dos principais problemas que os trabalhadores domésticos enfrentam no país é a informalidade. Dados
apresentados pela OIT indicam que menos de 30% das domésticas têm carteira assinada e, segundo Laís,
boa parte ainda recebe menos do que o salário mínimo.

Aureana Damascena, de 33 anos, faz parte do sindicato da categoria no Piauí e conta que é muito comum
atender a profissionais que ganham R$ 300 por mês – menos da metade do mínimo atual. Ela acredita que
as trabalhadoras aceitam a baixa remuneração porque desconhecem seus direitos e têm vergonha da
profissão.

“Acho que a discriminação ocorre entre as próprias domésticas, muitas têm vergonha de dizer que são. Eu
nunca tive esse problema porque é uma profissão igual a outra”, opinou. Como muitas profissionais, Aureana
saiu ainda criança da casa dos pais para morar com parentes para estudar, mas acabou assumindo as tarefas
doméstica do novo lar em troca de comida e moradia.

“Fiquei na casa de uma tia até os 12 anos, depois saí para cuidar de criança e também não ganhava nada,
era só em troca de roupas e estudo. Só com 16 anos é que comecei a trabalhar de verdade. Hoje sou
doméstica profissional, com carteira assinada”, diz.

Últimas Notícias  Galeria de Imagens  Arquivo de notícias  Reportagens Especiais  The News in English  Ouvidoria  Expediente

Cidadania  Economia  Educação  Justiça  Meio ambiente  Internacional  Política  Saúde  Nacional  Esporte  Cultura  Pesquisa e Inovação

10h44

Meio Ambiente, Nacional,

Saúde

10h38

Meio Ambiente, Nacional,

Saúde

10h37

Meio Ambiente, Nacional,

Saúde

10h35 Nacional, Saúde

10h31

Meio Ambiente, Nacional,

Saúde

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Professor defende
investimentos em
agroecologia como
alternativa ao uso de
agrotóxicos

Pesquisador da USP diz que
uso abusivo de agrotóxicos
no país está relacionado ao
modelo agrícola

Agrotóxicos: diretor do
Ministério da Saúde diz que é
preciso reduzir subnotificação
de casos de intoxicação

Governo lança plano na
tentativa de reduzir doenças
e acidentes de trabalho

Ainda faltam estudos sobre
males causados por
agrotóxicos aos
consumidores, alerta
professor

NOTÍCIAS DO MESMO DIA

10h44 Meio Ambiente,

Nacional, Saúde

Professor defende
investimentos em
agroecologia como
alternativa ao uso de
agrotóxicos

10h38 Meio Ambiente,

http://www.ebc.com.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/
http://www.tvbrasil.org.br/
http://www.ebc.com.br/canais-ebc/radios/
javascript:void(0);
http://rss.ebc.com.br/
javascript:Fonte.resize('content',+1);
javascript:Fonte.resize('content',-1);
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/nacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/ultimasnoticias
http://agenciabrasil.ebc.com.br/ultimasimagens
http://agenciabrasil.ebc.com.br/arquivonoticias/2011
http://agenciabrasil.ebc.com.br/grandes_reportagens
http://agenciabrasil.ebc.com.br/newsinenglish
http://agenciabrasil.ebc.com.br/ouvidoria
http://agenciabrasil.ebc.com.br/pagina/expediente
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/cidadania
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/economia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/educacao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/justica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/meio-ambiente
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/internacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/politica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/saude
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/nacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/esporte
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/cultura
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/pesquisa-e-inovacao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/meio-ambiente
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/nacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/saude
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/meio-ambiente
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/nacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/saude
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/meio-ambiente
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/nacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/saude
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/nacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/saude
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/meio-ambiente
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/nacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/saude
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/professor-defende-investimentos-em-agroecologia-como-alternativa-ao-uso-de-agrotoxicos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/professor-defende-investimentos-em-agroecologia-como-alternativa-ao-uso-de-agrotoxicos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/professor-defende-investimentos-em-agroecologia-como-alternativa-ao-uso-de-agrotoxicos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/professor-defende-investimentos-em-agroecologia-como-alternativa-ao-uso-de-agrotoxicos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/professor-defende-investimentos-em-agroecologia-como-alternativa-ao-uso-de-agrotoxicos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/pesquisador-da-usp-diz-que-uso-abusivo-de-agrotoxicos-no-pais-esta-relacionado-ao-modelo-agricola
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/pesquisador-da-usp-diz-que-uso-abusivo-de-agrotoxicos-no-pais-esta-relacionado-ao-modelo-agricola
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/pesquisador-da-usp-diz-que-uso-abusivo-de-agrotoxicos-no-pais-esta-relacionado-ao-modelo-agricola
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/pesquisador-da-usp-diz-que-uso-abusivo-de-agrotoxicos-no-pais-esta-relacionado-ao-modelo-agricola
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/agrotoxicos-diretor-do-ministerio-da-saude-diz-que-e-preciso-reduzir-subnotificacao-de-casos-de-intox
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/agrotoxicos-diretor-do-ministerio-da-saude-diz-que-e-preciso-reduzir-subnotificacao-de-casos-de-intox
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/agrotoxicos-diretor-do-ministerio-da-saude-diz-que-e-preciso-reduzir-subnotificacao-de-casos-de-intox
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/agrotoxicos-diretor-do-ministerio-da-saude-diz-que-e-preciso-reduzir-subnotificacao-de-casos-de-intox
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/governo-lanca-plano-na-tentativa-de-reduzir-doencas-e-acidentes-de-trabalho
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/governo-lanca-plano-na-tentativa-de-reduzir-doencas-e-acidentes-de-trabalho
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/governo-lanca-plano-na-tentativa-de-reduzir-doencas-e-acidentes-de-trabalho
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/ainda-faltam-estudos-sobre-males-causados-por-agrotoxicos-aos-consumidores-alerta-professor
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/ainda-faltam-estudos-sobre-males-causados-por-agrotoxicos-aos-consumidores-alerta-professor
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/ainda-faltam-estudos-sobre-males-causados-por-agrotoxicos-aos-consumidores-alerta-professor
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/ainda-faltam-estudos-sobre-males-causados-por-agrotoxicos-aos-consumidores-alerta-professor
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/ainda-faltam-estudos-sobre-males-causados-por-agrotoxicos-aos-consumidores-alerta-professor
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/meio-ambiente
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/nacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/saude
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/professor-defende-investimentos-em-agroecologia-como-alternativa-ao-uso-de-agrotoxicos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/professor-defende-investimentos-em-agroecologia-como-alternativa-ao-uso-de-agrotoxicos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/professor-defende-investimentos-em-agroecologia-como-alternativa-ao-uso-de-agrotoxicos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/professor-defende-investimentos-em-agroecologia-como-alternativa-ao-uso-de-agrotoxicos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/professor-defende-investimentos-em-agroecologia-como-alternativa-ao-uso-de-agrotoxicos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/meio-ambiente
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Domésticas são mais de 7 milhões no país e ainda buscam ampliar garantias trabalhistas | Agência Brasil

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-27/domesticas-sao-mais-de-7-milhoes-no-pais-e-ainda-buscam-ampliar-garantias-trabalhistas[27/04/2012 10:57:43]

| Compartilhar Fale com a Ouvidoria

A presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (Fenatrad), Creuza Oliveira, avalia que o
fato de haver sindicatos da categoria em todo o país já mostra avanços importantes conquistados.

“Temos motivo para comemorar, mas precisamos continuar lutando. A mensagem que eu deixo para cada
trabalhadora é que a gente não pode desistir jamais dos nossos sonhos. As trabalhadores domésticas são
mulheres, são cidadãs e precisam buscar a cada dia o direito de se empoderar ainda mais”, defende.

Edição: Graça Adjuto
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