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EIXO TEMÁTICO 9 | QUESTÕES DE GÊNERO, RAÇA/ETNIA E GERAÇÃO

 

SONHOS ATROFIADOS: direitos humanos de meninas violados pelo 
trabalho doméstico 

 
ATROFIED DREAMS: human rights of girls violated by domestic work 

 
Carla Cecília Serrão Silva1 

 
RESUMO 
O presente artigo apresenta uma análise sobre como as desigualdades 
de gênero e raça contribuem para a persistência do trabalho de meninas 
como domésticas. A abordagem adotada esquadrinha os elementos 
associados às relações de gênero, à divisão sexual do trabalho 
constituídas a partir de uma cultura patriarcal e sexista. Na mesma linha 
de análise, a raça é apresentada como um mecanismo de classificação 
humana, uma prática que desde o período da colonização brasileira tem 
sido útil aos interesses de controle e marginalização de pessoas negras, 
cujas identidades estereotipadas e segregadas reforçam a inferioridade, 
a sujeição e, consequentemente, a exploração da mão de obra infantil 
feminina no trabalho doméstico. Com vistas à confirmação dos 
pressupostos acima o texto se constitui de elementos históricos, 
políticos e culturais, assim como de dados estatísticos reveladores do 
quadro mais recente das piores formas de trabalho infantil no Brasil e 
no Maranhão. 
 

Palavras-chave: Gênero, Raça, Trabalho infantil doméstico. 

 

ABSTRACT 
This article presents an analysis about how the inequalities of gender 
and race contribute to the persistence of girls’ domestic work. The 
approach here adopted engages on the elements associated to the 
gender relations and the sexual division of labor, constituted from a 
patriarchal sexist culture. In the same line of analysis, race is presented 
as a mechanism of human classification, a practice that since the period 
of Brazilian colonization has been useful to the interests of control and 
marginalization of black people, whose stereotyped and segregated 
identities reinforce the inferiority, subjection and, consequently, the 
exploration of female childrens’ workforce in domestic labor. Having 
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confirmed the assumptions previously mentioned, the texts is 
constituted of historical, political and cultural elements, as well as 
revealing historical statistic data around the most recent situations of 
exploration in child labor in the Brazilian context. 

 
Keywords: Gender, Race, Domestic child labor. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em meio a uma conjunção de variados fatores o trabalho infantil doméstico se desenha, 

caracterizado pela inserção de meninas em casas de terceiros ou de parentes com vistas ao 

desenvolvimento de atividades domésticas, como estratégia de superação da pobreza extrema 

e, ao mesmo tempo, como recurso mais facilmente disponível para a inserção feminina no 

mundo do trabalho desde tempos remotos. Uma sina determinada pela condição de classe, 

raça e gênero que no dizer de Bell Hooks (2019a, p.35), por serem facetas que constituem 

identidades não podem ser dissociadas das lutas que buscam superar pressupostos racistas e 

sexistas, amparadas por uma perspectiva de libertação que alcance todos os seres humanos, 

indistintamente. 

A Organização Internacional do Trabalho - OIT2 define o trabalho infantil doméstico 

como toda atividade econômica – remunerada ou não –, realizada por pessoas menores de 18 

anos, fora do seu núcleo familiar, no desenvolvimento de tarefas sistemáticas e cotidianas da 

vida doméstica, que garantem a reprodução da força de trabalho.  

Integrante da lista das piores formas de trabalho infantil, o trabalho doméstico persiste 

na invisibilidade, na banalização do assujeitamento e na tolerância com a exploração de pessoas 

caracterizadas pela inferioridade constituída a partir de uma cultura de apartação e 

marginalidade herdeiras da escravidão. 

Suscito a problematização das relações de gênero e raça como razões da persistência e 

das dificuldades no enfrentamento do trabalho infantil doméstico de meninas, apesar do 

aparato normativo, político e institucional que proíbe toda e qualquer forma de trabalho para 

crianças e adolescentes a não ser na condição de aprendizes, devidamente regulamentada e 

fiscalizada.  

 
2 Organização Internacional do Trabalho. NOTAS OIT 3 – O trabalho doméstico remunerado na América Latina e 
no Caribe. Disponível em: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
brasilia/documentas/publications/wcms_233908.pdf> Acesso em: 23.05.2020. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3595 

Visando alcançar o objetivo proposto situo o objeto na realidade contemporânea, sem 

descartar os elementos essenciais que se encontram inscritos na história de socialização 

humana. Com a identificação das determinações inerentes ao problema estudado, demonstro 

como ideologias de classe, gênero e raça, dominantes na formação da sociedade brasileira, não 

ficaram historicamente contingenciadas e, portanto, se reproduzem individualmente, 

institucionalmente e estruturalmente na sociedade capitalista contemporânea.  

Uma vez que o trabalho infantil doméstico é uma particularidade da vida em sociedade 

não pode ser assimilado sem situá-lo historicamente, sem compreendê-lo como resultante de 

variadas determinações da vida material e sem atualizar o debate que o contorna a partir de 

interpretações mais recentes. É, portanto, o que proponho na abordagem que se segue. 

 

2 O NASCEDOURO DA EXPLORAÇÃO DE GÊNERO RACIALIZADA: MENINAS NEGRAS NO 

TRABALHO DOMÉSTICO 

 

Na obra “Diário de Bitita”, Carolina Maria de Jesus, que nasceu em Sacramento/Minas 

Gerais pouco depois de abolida a escravidão, narra sua história de mulher negra e pobre 

marcada por experiências dolorosas de humilhação e preconceito – resquícios da escravidão. 

Filha de uma doméstica, costumava repetir que a mãe era do ventre livre, mas, apesar disso, 

tinha tanta convicção do poder dos brancos que chegava a afirmar que eles eram os donos do 

mundo. Conforme relata, a mãe aprendeu a dizer aos brancos apenas, sim senhora, sim senhor. 

Ela, assim como a mãe que “[...] lavava roupas para os ricos” (2014, p. 140), se tornou 

doméstica. Era uma menina inteligente e curiosa, que desde cedo se esforçou para encontrar 

trabalho e garantir condições mínimas de sobrevivência material para manter vivo o desejo 

pulsante de ser muito mais do que o mundo lhe permitia, em uma sociedade infestada pela 

discriminação, pelo preconceito e pelas desigualdades sociais.  

Bitita, tornou-se escritora e contra todas as probabilidades teve o seu primeiro livro 

publicado em 1960. “Quarto de despejo: diário de uma favelada” transformou-se em best-seller 

e foi traduzido para mais de 13 idiomas. Registra um cotidiano cortado pela privação material 

e pela dor do abandono social de que foi vítima desde a infância. Bitita morreu aos 63 anos, tão 

pobre quanto era ao sair de Sacramento para tentar a vida em São Paulo, na favela do Canindé. 

A identidade de mulher, negra, pobre e favelada a acompanhou até o final da vida. 
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Tomando como referência a história de Carolina Maria de Jesus tento projetar o 

fabuloso número de meninas negras que, sem outras possibilidades, atrofiam seus sonhos e 

suas potencialidades ao serem levadas a imergir desde cedo no trabalho doméstico em vista de 

ser esta a atividade que lhes cabe por identificação natural, por ser encarado como uma 

atividade sem valor, que pode ser feita por pessoa sem qualquer qualificação e ainda porque 

ninguém deseja fazê-lo, visto que o trabalho manual ainda padece dos preconceitos que o 

vinculam à improdutividade, à rudeza e à inferioridade de certos seres humanos.  

O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho infantil divulgou em 2016 a 

pesquisa “Trabalho infantil e trabalho infantil doméstico no Brasil” (DIAS, 2015), elaborada a 

partir da avaliação de microdados da Pnad/IBGE 2012-2013, na qual está registrado o número 

de 213 mil crianças e adolescentes ocupadas no trabalho infantil doméstico, um percentual de 

6,7% do total de meninas e meninos inseridos no trabalho infantil no Brasil.  

As condições nas quais persiste o trabalho infantil doméstico de meninas negras em casa 

de terceiros permitem verificar como além da classe e do gênero, a raça é decisiva para a 

manutenção e naturalização desse tipo de atividade. A identidade tem um peso grande na 

vinculação do gênero e da raça ao trabalho doméstico. Em razão dessa conexão, inúmeras 

dificuldades são produzidas quando se trata de reconhecer a violação de direitos humanos que 

tem sido historicamente infligida a pessoas que sempre tiveram suas humanidades negadas e 

seus direitos desconhecidos.  

Por causa da banalização histórica do trabalho doméstico, associada à escravidão de 

mulheres africanas, ocorre o que Patricia Hill Collins (2019, p.103) define como um ato 

intencional de desqualificação, que ignora a dureza da vida para as mulheres negras que sempre 

trabalharam compulsoriamente e sempre tiveram sua privacidade familiar violada. Em se 

tratando do trabalho de meninas negras, os estereótipos, as “imagens modelo” tratadas por 

Collins (2019) e o imaginário social explicitado por Almeida (2019) produziram um lugar que 

antecipa a condição para a qual essas meninas estão destinadas. Collins (2019, p.135) afirma 

que se trata de  

 

[..] parte de uma ideologia generalizada de dominação, as imagens estereotipadas da 
condição de mulher negra assumem um significado especial. Dado que a autoridade 
para definir valores sociais é um importante instrumento de poder, grupos de elite no 
exercício do poder manipulam ideias sobre a condição da mulher negra.  
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A autora conduz ao entendimento de que, ao assimilar um determinado modelo, a 

sociedade é impedida de enxergar a violação de direitos que se concretiza, por exemplo, na 

exploração do trabalho doméstico de meninas em casa de terceiros, uma vez que esse é o 

padrão associado a mulheres, negras e pobres desde a primeira infância, há vários séculos. 

As experiências das mulheres negras no mundo do trabalho – escravizadas, libertas ou 

livres; brasileiras ou africanas –, nunca se limitaram ao espaço privado da casa grande. O 

trabalho pesado das lavouras de cana-de-açúcar e no plantio de café foi realizado pelas 

mulheres negras da mesma forma que era pelos homens negros. Ora, àquela época as pessoas 

negras – tidas como unidades de trabalho lucrativas –, eram tratadas como desprovidas de 

gênero quando se tratava dos termos para a execução de qualquer trabalho e não recebiam 

condescendências.  

Dessa forma, a propalada fragilidade feminina foi um instituto do qual as mulheres 

negras nunca puderam usufruir ou se beneficiar. Segundo Hooks (2019b, p. 84), “o estereótipo 

da mulher negra como uma mulher ‘forte’” foi evocado nos escritos de várias ativistas brancas 

que enxergavam as mulheres negras como livres, por entenderem que o trabalho representava 

o exercício da liberdade. Ocorre que para as mulheres negras, o trabalho nunca deixou de ser a 

principal atividade de suas vidas, compulsoriamente, conforme destaca Angela Davis (2016, 

p.17) 

 

[...] as mulheres negras sempre trabalharam mais fora de casa do que suas irmãs 
brancas. O enorme espaço que o trabalho ocupa hoje na vida das mulheres negras 
reproduz um padrão estabelecido durante os primeiros anos da escravidão. Como 
escravas, essas mulheres tinham todos os outros aspectos de sua existência ofuscados 
pelo trabalho compulsório. Aparentemente, portanto, o ponto de partida de qualquer 
exploração da vida das mulheres negras na escravidão seria uma avaliação de seu 
papel como trabalhadoras.  

 

Flávia Fernandes de Souza (2012) rememora a situação das mulheres negras 

escravizadas, no Brasil, em relação ao trabalho doméstico e destaca que além de trabalharem 

cuidando da manutenção da casa, também assumiam tarefas relacionadas à produção 

econômica familiar, como cozinhar, costurar, criar animais de pequeno porte e fabricar 

instrumentos e utensílios para o trabalho doméstico. 

 

[...] a prestação desse serviço sempre constituiu o principal setor de inserção das 
mulheres no universo do trabalho, no decorrer da formação da sociedade brasileira. 
[...] A escravidão doméstica compreendeu uma das principais modalidades de 
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utilização do trabalho escravo. [...] as escravas sobressaíam como segmento 
majoritário entre a criadagem das casas coloniais. [...] Devido à aversão ao trabalho 
manual – típica das sociedades escravistas – e às exigências feitas pela própria 
economia colonial [...], grande quantidade de mulheres escravizadas foi alocada nos 
domicílios. (SOUZA, 2012, p. 244-245). 

 

Trato de um contexto no qual as teorias raciais já haviam alcançado o seu propósito de 

desqualificar as diferenças, desfigurar a humanidade de povos não brancos e disseminar a 

ideologia das identidades, que passou a delimitar os lugares a serem ocupados conforme a raça. 

Disso decorre, também, a condição que naturaliza e hierarquiza o esquema de representação 

da mulher/menina – negra e pobre –, trabalhadora doméstica.  

Não faltam registros sobre a naturalização da prática de tomar meninas para o trabalho 

doméstico, desde tempos mais remotos. O Jornal do Commercio e o Correio Paulistano, são 

exemplos de veículos de comunicação do período imperial que publicavam anúncios de 

compra, venda ou aluguel de escravizadas(os) para fins domésticos. Lamentavelmente, esses 

anúncios não ficaram no passado, esse é um fenômeno que se atualizou e, paradoxalmente, 

continua a ser reproduzido no Brasil.  

 

No dia 02 de maio de 2015, jornal do Estado do Pará publicou um anúncio no qual um 
casal de empresários solicitava: "BABÁ - Casal Evangélico - Precisa adotar uma menina 
de 12 a 18 anos que resida, para cuidar de uma bebe de 1 ano que possa morar e 
estudar, ele empresário e ela também empresária. Apresentar-se com os Pais ou 
Responsáveis no Cond. Viver Castanheira, Bl B-A6-, Apto. 202, BR 316 px. ao Viaduto 
do Coqueiro, ao lado da AMEPA. Melhores informações pelos fones [...]".  
Na rede social Facebook, no dia 26 de abril às 7:05 (sem informação do ano), foi 
publicado pela própria usuária da rede o seguinte texto: “quero uma menina que 
precise d ajuda financeira pra mora com migo, sou casada, evangélica, meu esposo é 
pastor, tenho uma filha de 2 anos...se for menor d idade pretendo pôr na escola, levar 
e busca, vou cuida como filha...alguém sabia de alguma pessoa? [...]” (BELCHIOR, 2015. 
Disponível em: https://www.geledes.org.br/precisa-se-de-meninas-para-trabalho-
infantil-e-escravo/#ixzz3ZvO5lswE. Acesso em: 12 de maio de 2020.) Grifos meus. 

 

Um fenômeno que só se explica como efeito do racismo enraizado socialmente, aliado 

a percepções de gênero profundamente conservadoras e, obviamente às condições de classe. 

Frutos de um longo e acentuado processo que atribui a pessoas pobres conceitos violentos e 

violadores de suas humanidades, por carregarem identidades marcadas pela diferença 

excludente, como negras e indígenas.  

No caso brasileiro, é flagrante a contradição representada pela utilização da mão de 

obra de meninas como domésticas em casa de terceiros, em oposição às normativas de 
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proteção aos direitos de crianças e adolescentes, prefiguradas na Constituição Federal de 1988, 

no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Legislação Trabalhista e em outras leis 

infraconstitucionais que preservam e detalham esses direitos. Esses fatos reforçam o 

entendimento de que o enfrentamento do trabalho infantil não depende apenas do aparato 

legal que o proíba. Existe uma estrutura poderosa que conforma identidades e segrega 

socialmente as pessoas diferentes, tratando-as como desiguais a partir do que Douglas 

Rodrigues Barros, (2019, p.43) define como “uma limitação que impõe invisibilidade, um não 

reconhecimento peremptório de um não-Outro inexistente, um nada.”, cuja existência se 

tornará real se o olhar externo do Outro, assim o permitir. Essa é a estrutura que, alimentada 

pelo racismo, continua sendo absorvida como natural em nosso país. 

Lélia Gonzalez (2020, p. 255) afirma que, em grande medida, isso se deve ao “apartheid 

sofisticado, sofisticadíssimo, como é o racismo brasileiro” que encobre a real história do povo 

negro e nos define a partir de estruturas ideológicas escravizantes, exploradoras e excludentes. 

Aos olhos de Francoise Vergès (2020, p.25) esse processo pode ser traduzido como a produção 

capitalista de trabalhos invisíveis e pessoas descartáveis, “sob as quais repousam as vidas 

confortáveis das classes médias e do mundo dos poderosos. A autora nos evoca à constituição 

de um feminismo decolonial que materialize “[...] a despatriarcalização das lutas 

revolucionárias.”, e afirme o direito de existir negado a uma parte da humanidade, marcada 

pela racialização dos seus corpos e pela criação de identidades significativamente nocivas.  

Tenho convicção da necessidade de que, em qualquer tempo sejam provocadas 

reflexões sobre a vida, sua forma de organização e as normas que a orientam, de maneira a 

estimular o desenvolvimento de ações produtivas, solidárias, que nos desloquem rumo à 

descolonização das mentes; que iluminem a compreensão da gravidade do racismo, do 

sexismo, do patriarcado e dos paradigmas que ancoram identidades – encarnadas no passado 

e resistentes no presente. Descolonizar as mentes e as ações reconhecendo as identidades que 

oprimem e ao mesmo tempo imobilizam sujeitos políticos em todos os espaços da sociedade, 

mesmo nos espaços de produção de conhecimento, nos de elaboração das leis, nos de 

organização política por direitos, nos de execução das políticas públicas, nos de controle social 

etc.  

Instaurar corporeidades e formas de ser que não tolerem a dominação e a exclusão e 

que ao mesmo tempo construam caminhos equilibrados para acessar as potencialidades do 
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mundo são pretensões demasiado ousadas, porque exigem a destituição das formas de ser 

produzidas nas relações de autoridade, hierarquia e poder, definidoras dos lugares e das 

identidades que regulam as nossas vidas, afirma Vladimir Safatle (2020). 

Essa assertiva me leva a retomar Carolina Maria de Jesus - Bitita, como um expoente da 

pujança de meninas e mulheres negras, tolhidas de suas variadas capacidades em favor da 

autoridade, da dominação e da sujeição que lhes foi imposta. Cito-a pela significância de sua 

história e dos seus relatos como representação das omissões e negações impostas às pessoas 

negras – meninas e mulheres em particular –, pela aristocracia brasileira por meio de relações 

arbitrariamente violentas que aqui se constituíram. 

Uma mudança revolucionária de valores que reflita o compromisso com a liberdade, 

conforme descreve Hooks (2017), é condição fundamental à superação de atitudes 

dominadoras. A autora afirma haver um elenco de condutas nas quais a cultura de dominação 

se perpetua por meio de rituais rigorosamente reproduzidos no cotidiano da vida social – em 

espaços públicos e/ou privados. Essa é uma das razões pelas quais a liberdade não está ao 

alcance de muitas pessoas neste mundo.  

 

Olhando para trás, vejo que nos últimos vinte anos conheci muita gente que se diz 
comprometida com a liberdade e a justiça para todos; mas seu modo de vida, os 
valores e os hábitos de ser que essa gente institucionaliza no dia a dia, em rituais 
públicos e privados, ajudam a manter a cultura de dominação, ajudam a criar um 
mundo sem liberdade. (HOOKS, 2017, p. 42). 

 

Adiro à perspectiva de Hooks (2017) e afirmo que essa também é uma das razões pelas 

quais o enfrentamento do trabalho doméstico padece da resistência cimentada na 

subjetividade e reproduzida objetivamente não apenas por quem o mantém comodamente em 

casa, mas também por todas as pessoas que são tão prisioneiras da colonização de suas mentes, 

quanto as meninas são vitimadas pelo trabalho infantil doméstico.  

A revolução de valores apontada por Hooks (2017), e inspirada por Martin Luther King, 

pressupõe a superação da noção de sociedade voltada para coisas, em favor da construção de 

uma sociedade orientada para as pessoas. Um desafio gigantesco para modificação das nossas 

subjetividades, edificação de novas formas de ser e de novos corpos como descreve Safatle 

(2016), numa estratégia para assumir um compromisso pessoal contra os sistemas interligados 

de dominação – classe, raça, gênero. Particularmente nos tempos em que vivemos, o desafio 

ganha proporções assustadoras, a considerar o recrudescimento das forças voltadas à 
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manutenção das desigualdades, das identidades e dos sistemas de dominação classista, racista 

e sexista, proclamados por meio de valores tradicionais sem quaisquer constrangimentos, em 

nome de uma tal ‘ordem’. 

A superação das práticas de exploração e violação dos direitos de meninas no trabalho 

doméstico passa a exigir uma educação que se aproprie das diferenças como parte intrínseca 

das formações sociais e as utilize como ferramentas de mudança. Nesse contexto, entendo que 

o incentivo a ampliação de estudos e pesquisas voltados à compreensão e ao combate do 

trabalho de meninas no serviço doméstico à luz dos entraves da classe, do gênero e da raça são 

fundamentais, também, para os avanços relacionados à compreensão das diferenças inerentes 

à vida neste planeta, mas que não coadunam com desigualdade, opressão e dominação. 

Suplantar as identidades reclama o exercício do pensar como mecanismo de 

rompimento com as habituais práticas deletérias. Um pensar definido por Ernest Bloch (2005), 

como movimento que induz à transposição, no entanto, sem negar a realidade que está posta, 

as condições que a favorecem ou que a tornam necessária, muito menos as ações que nesse 

mesmo processo germinam para sua superação.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este texto busca desvelar alguns dos elementos de naturalização e descaso consumados 

no desprezo de vidas que, por guardarem uma determinada identidade, passam a não ter 

importância mesmo exploradas no desempenho de atividades imprescindíveis – embora 

invisíveis –, ao processo produtivo no capital. 

Como interessada na temática do trabalho infantil doméstico de meninas destaco, sem 

qualquer dúvida, que as normativas – leis, convenções, resoluções, acordos, termos de conduta 

etc. –, são essenciais para as conquistas que atualmente colocam o Brasil na dianteira dos países 

que mais avançaram no combate do trabalho infantil, o que pode ser confirmado nos relatórios 

que medem os impactos das medidas formais adotadas pelo poder público de acordo com o 

que prevê e orienta a legislação específica.  

Se as concepções sobre o trabalho de doméstico de meninas resultam de uma poderosa 

influência ideológica pautada pelo racismo, pelo sexismo e pelas desigualdades sociais advindas 

das relações econômicas e políticas dominantes, elas funcionam como um sistema de 
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dominação que inviabiliza a percepção dos corpos cotidianamente excluídos e marginalizados 

nesta sociedade. Visto que essas percepções estão espraiadas socialmente, por consequência, 

afetam também agentes públicos responsáveis pela execução das políticas de enfrentamento 

do trabalho infantil. Em razão disso, é possível asseverar que as estruturas ideológicas de poder 

e dominação têm influência nas instituições em sentido oposto ao da proteção e defesa dos 

direitos de crianças e adolescentes, delineando limites muito frágeis para o enfrentamento da 

sujeição nas relações permeadas pela exploração e pelo poder de opressão, apesar da 

formatação do aparato legal. 

Não raras vezes são registradas manifestações de indignação em relação às dificuldades 

para reduzir o trabalho infantil, sustentadas no entendimento de que as famílias são 

inteiramente responsáveis pelo insucesso na redução dos casos, devido aos desajustes de suas 

relações privadas. Alerto para o fato de que essas manifestações visam destacar como as 

pessoas pobres têm dificuldades para cumprir normas e o quanto isso atrapalha o avanço das 

ações públicas e do desenvolvimento do país. Uma completa inversão de sentido que 

escamoteia as questões de classe e reproduz os sistemas de dominação, exploração e sujeição, 

neste particular, fundamentados na raça e no gênero. 

Por tais razões, pessoas que têm a responsabilidade profissional de combater estruturas 

de dominação por meio das ações de políticas públicas entram em conflito com as suas próprias 

concepções coloniais, conservadoras de identidades nocivas e de relações de poder 

sustentadas pelo dualismo status x sujeição. Não me atrevo a generalizar a afirmação anterior 

dado que a história demonstra o oposto, haja vista os avanços alcançados até o momento que 

resultam da diligência de grupos profundamente comprometidos com as lutas contra o trabalho 

infantil, que contribuíram para a existência das garantias legais de proibição e combate 

atualmente materializadas.  

A utilidade dos mecanismos estatais com suas estruturas ideológicas – econômicas, 

políticas e jurídicas –, se verifica por meio da reprodução de comportamentos classificadores 

de pessoas a partir da classe, da raça, do gênero, da orientação sexual, da língua, da religião e 

outras tantas categorizações. As instituições estatais, por ação ou inação, definem os limites de 

acesso ou de avanço para tais pessoas e, mais importante, as condições de manutenção das 

identidades que as acompanham e das desigualdades sociais que as afetam. 
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Se levado em conta que em termos absolutos o Brasil já figurou como o país com maior 

número de empregadas domésticas no mundo, segundo dados da OIT (apud BETIM, 2018), 

deduz-se que essa atividade está naturalmente incorporada ao imaginário social e vinculada ao 

grupo racializado de meninas/mulheres negras. Tem-se, portanto, elementos que favorecem a 

banalização do trabalho infantil doméstico de meninas em casa de terceiros. 

A histórica formação da sociedade brasileira tem, em seu conteúdo, explicações 

suficientes para as dificuldades encontradas no combate ao trabalho infantil doméstico de 

meninas em casa de terceiros na atualidade. Uma delas está retratada na compreensão da 

essencialidade do servir, que assujeita determinadas pessoas aos interesses de outras histórica 

e culturalmente habituadas a serem servidas. 

Do exposto, pode ser deduzido que somente em um sistema de produção erguido sob a 

perspectiva do poder econômico, do domínio, da sujeição, do racismo e do sexismo se pode 

justificar a propriedade de uma pessoa sobre outra, assim como a resistência em cogitar 

mudanças estruturais que suprimam a condição de subalternidade. 

Pelos recursos da história é possível entender como as elites brasileiras se constituíram 

enquanto tal. Pela mesma via, se torna possível compreender de que forma a escravidão de 

povos africanos tornou a raça uma questão latente neste país e como a raça, aliada às relações 

de gênero e da divisão sexual do trabalho, faz com que o trabalho doméstico remunerado seja 

majoritariamente ocupado por mulheres negras e o quanto esse aspecto influencia na entrada 

de meninas no trabalho doméstico e vice-versa, uma vez que não são poucas as trabalhadoras 

domésticas que iniciaram sua vida profissional quando crianças ou adolescentes e se mantém 

durante toda a vida nesse tipo de trabalho.  

A recusa das identidades é apenas um dos caminhos para a transposição do problema 

que elas representam, como é o caso do trabalho infantil doméstico de meninas para si e para 

suas famílias. À medida que ele deixa de ser encarado como “ajuda” às famílias empobrecidas, 

em favor de uma leitura honesta na qual prevaleça o reconhecimento da exploração que a ele 

está vinculada, pode ser que deixe também de ser interpretado como condição natural para 

meninas negras e pobres. 
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