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I. Introdução 
 Os papéis de gênero sempre colocaram o trabalho doméstico como algo 

naturalmente feminino. As mulheres possuiriam uma facilidade com esse tipo de afazer 

e estariam destinadas a se manter nessa posição se quisessem ser “boas mulheres”. 

Mesmo hoje, com tantas conquistas em diversos setores, tanto econômicos quanto 

jurídicos, o peso dos afazeres domésticos ainda é jogado para as mulheres como uma 

obrigação nata. 

  De acordo com o suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNAD) de 2018, as mulheres dedicam, em média, 21,3 horas semanais nos 

trabalhos da casa e cuidando de outras pessoas. Em oposição a isso, os homens 

investiram quase metade desse tempo, tendo uma média 10,9 horas. Mesmo estando 

empregada, a mulher cumpre cerca de 8,2 horas a mais nesse tipo de obrigação do que 

homens também ocupados. 

No caso das ciências econômicas, a perspectiva das estruturas de gênero é um 

assunto extremamente recente e que ainda está em fase quase embrionária dentro da 

academia. Alguns anos atrás o livro “O lado invisível da economia - Uma visão feminista” 

da jornalista sueca Katrine Marçal fez extremo sucesso ao trazer as teorias econômicas 

clássicas para o ponto de vista de alguém que não se encaixa no estereótipo do “homem 

econômico”.  Foi da argumentação dessa obra que nasceu a intenção desse estudo. 

O feminismo sempre teve a ver com economia. Virginia Woolf queria um teto só seu, e 

isso custa dinheiro. (Marçal,2012,p.11) 

 Dentro da teoria tradicional, o objeto de estudo da economia sempre foi o 

chamado “homem econômico” que possui algumas características vitais: ele é racional, 

funciona a base de incentivos e está sempre buscando maximizar sua utilidade em todas 

as decisões que toma. Uma mulher não pode ser o homem econômico, a partir do 

momento em que ela é obrigada pelas estruturas patriarcais a tomar decisões sempre 

pensando nos outros, ou até mesmo a não tomar decisão alguma. 

 O conceito de feminilidade torna-se exatamente o oposto ao que se considera 

masculino e, logo, completamente diferente da definição geral do que seria esse objeto 

de estudo básico da economia.  

  Tudo que ele não é – sentimento, corpo, dependência, afinidade, abnegação, 

ternura, natureza, imprevisibilidade, passividade, conexão – é o que tradicionalmente se 

associa às mulheres. (Marçal,2012,p.47) 

 No ponto apresentado pelo livro, ela argumenta como as teorias modernas 

padrão defendem que os resultados encontrados têm gênero neutro, no campo 

matemático.  

 Assim, parece que a validade das teorias econômicas para explicar a vida das 

mulheres começa a falhar, principalmente quando analisamos o trabalho doméstico.  
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 Um dos fatores apontado por Katrine dentro da sua argumentação fala 

exatamente sobre o trabalho doméstico, principalmente o não remunerado, e como ele 

é completamente ignorado pelas teorias econômicas como um fator relevante para 

análises. Não se faz surpresa ao se notar que todos os grandes teóricos clássicos eram 

homens, analisando suas próprias realidades.  

 Ela argumenta como o trabalho doméstico é uma base de sustentação para o 

desenvolvimento de praticamente todas as outras atividades produtivas. Colocado em 

perspectiva, não seria possível realizar qualquer tipo de trabalho sem se alimentar e 

seria no mínimo complexo viver em uma casa que não é limpa regularmente, ou ter 

alguém para cuidar dos filhos que você venha a ter, se você trabalha.  

 A tradução do título original “Who cooked Adam Smith 's dinner?”, (Quem 

cozinhou o jantar de Adam Smith?), faz referência a essa parcela ignorada, inclusive, 

pelo economista mais popularmente conhecido. 

 Mesmo com uma grande importância para a realização das outras atividades 

humanas, o trabalho doméstico mal é visto como um trabalho em si, muito menos como 

um indicador econômico relevante. O remunerado a pouco foi considerado dentro das 

leis trabalhistas e o não remunerado continua a ser visto somente como uma obrigação 

feminina, não como uma atividade econômica que gera e mantém um importante fator 

de produção: o capital humano. 

 E os tópicos de trabalho doméstico são uma incrível fonte de estudo para o 

entendimento das estruturas econômicas familiares, e que possuem ramificação ainda 

mais interessantes como a relação desse tipo de trabalho com raça e classe, além das 

jornadas duplas ou até triplas que algumas mulheres precisam se submeter hoje em dia. 

 É por isso que, apesar de não estar nos nossos livros teóricos ainda, os estudos 

relacionados a gênero e todas as suas vertentes têm ficado cada vez mais comuns 

reconhecidos. 

 A análise será dividida em três momentos: primeiramente, qual a história da 

desigualdade de gênero e do papel da mulheres em geral dentro do Brasil; em seguida, 

entraremos mais na questão do trabalho doméstico em si, quais são suas origens no 

Brasil e relação com a feminilidade (construção social de quais seriam as características 

físicas e comportamentais relacionadas ao sexo feminino); e, por fim, será apresentada 

uma análise de dados para maior comprovação empírica dos argumentos anteriormente 

apresentados.  

 Os primeiros capítulos trarão uma análise mais histórica e sociológica, sempre 

mantendo o ponto de vista econômico como lente, tentando traçar uma linha lógica da 

posição do trabalho doméstico dentro da vida das mulheres e como outros fatores além 

do gênero podem mudar completamente a percepção de certos papéis. 

 A análise quantitativa será focada, principalmente, no estudo Retrato das 

Desigualdades de Gênero e Raça, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
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Aplicada (IPEA) em parceria com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e a 

ONU Mulheres. Os dados abrangem de 1995 a 2015. 

 Assim, o estudo a ser apresentado procura entender, através de uma revisão de 

literatura e de uma análise econômica, como o trabalho doméstico se relaciona com as 

diferentes características das mulheres, como raça e classe. Além de colocar em 

entendimento a influência desse tipo de trabalho na renda.  

 Com isso, se faz possível chegar a uma conclusão sobre como o trabalho 

doméstico se entrelaça com a desigualdade de gênero em uma perspectiva econômica 

e social dentro do Brasil através da história. 
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I. Primeiro capítulo – A história e os efeitos da desigualdade 

de gênero no Brasil 

  
As origens dos papéis femininos relacionados a família remontam a alguns 

milhares de anos. A idealização da família enquanto um homem e uma mulher, se 

relacionando como provedor e cuidadora remontam a organização social da Grécia 

Antiga. A habilidade de geração de vida pela parte feminina colocou as mulheres como 

um ser “frágil”, com habilidades naturais para cuidar daquilo que ela própria gerou e do 

seu parceiro.  

Analisando isso de um ponto de vista econômico, não existe trade-off claro entre 

trabalho e domesticidade (nesse contexto, a própria palavra traz um peso, podendo 

significar a condição de alguém domesticado ou cujo papel seja exclusivamente servir a 

outrem). Na verdade, essa dúvida não deveria sequer existir dentro dessa lógica: a 

escolha é clara e vem das nossas origens biológicas.  

Criam-se então definições sociais a partir de características físicas, como, por 

exemplo, a “histeria feminina” que foi durante séculos considerada uma patologia real, 

na qual variações emocionais, tais como ansiedade e desejo sexual, eram decorrentes 

de seu útero estar fora do lugar, o chamado útero vagante. 

Explicações desse gênero durante muitos anos sustentaram o porquê as 

mulheres não serviam para o mercado de trabalho e que, teoricamente, não deveriam 

ter participação na vida fora do lar.  

A pouca ou nenhuma participação das mulheres em iniciativas econômicas, 

sociais ou políticas era explicada pela escolha ótima de ser dona de casa. Para os papéis 

tradicionais, a falta de mulheres nesse tipo de espaço não se dava a não existência de 

oportunidades ou aceitação, e sim a uma escolha própria.  

O papel social criado com desculpas biológicas estava criado e aquelas que não 

se encaixam nele já não poderiam ser consideradas “mulheres”, mesmo com as mesmas 

características físicas consideradas femininas. 

A isso ainda se soma a ideia de que as mulheres falhariam na característica mais 

definitiva do chamado homem econômico, a racionalidade. O gênero feminino seria 

passional demais para qualquer posto, que não colocar esses sentimentos em prol do 

cuidado familiar. Para as mulheres, a “maximização de sua utilidade” estaria ligada 

diretamente ao bem-estar geral, não ao modelo “egoísta” de melhores escolhas para si. 

Essa construção do papel feminino dentro da sociedade gerou consequências 

que reverberam até hoje, criando um cenário complexo de desigualdade de gênero, que 

se torna cada vez mais problemático conforme outras características como raça e nível 

social se somam. 

No Brasil, uma das primeiras conquistas em relação à desigualdade de gênero foi 

o direito ao voto. Apesar de não existir proibições diretas ao voto feminino na 



8 
 

constituição, incluir esse direito claramente nas leis brasileiras era considerado algo 

inaceitável. Durante a Constituinte de 1890, senadores e deputados declararam que a 

inclusão do voto feminino significaria “a dissolução da família brasileira” (Moniz Freire. 

Anais. v. II, p. 233. In: ROURE, Agenor de, ob. cit. p. 233); que a mulher não possuía 

capacidade, pois não tinha, “no Estado, o mesmo valor que o homem”1. 

A luta pelo sufrágio feminino talvez não possua uma história tão célebre em 

nosso país, mas isso não quer dizer que ela não existiu. Ao mesmo tempo que as 

sufragistas iam às ruas no Reino Unido para reivindicar seus direitos, algumas, mulheres 

brasileiras já iam contra as leis definidas, como o apoio de alguns políticos como o 

candidato Juvenal Lamartine, o primeiro no país a incluir em sua proposta de governo a 

ideia de que mulheres poderiam não somente opinar na escolha de seus representantes 

políticos, como também elaboração das próprias leis. 

Assim nasceu o Art. 17 da Lei Eleitoral do estado do Rio Grande do Norte, que 

ditava “Art. 17. No Rio Grande do Norte, poderão votar e ser votados, sem distinção de 

sexos, todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas por esta lei.” Foi na cidade 

de Mossoró que a professora Celina Guimarães Viana foi considerada a primeira mulher 

na lista geral de eleitores. 

O voto em si só foi aberto para toda a população brasileira pelo Código Eleitoral 

alguns anos depois. A redação final, colocada no Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro 

de 1932, considerou eleitor “o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo (...)”. 

Apesar de ter adotado relativamente cedo esse direito, a representação política 

brasileira não acompanhou as mudanças. Uma pesquisa da Procuradoria Especial da 

Mulher de 2014 mostrou que 83% das pessoas dizem que o gênero de um candidato 

não faz diferença; e que 79% dizem já ter votado em uma mulher. Mas, mesmo assim, 

os partidos possuem grandes dificuldade de cumprir com os 30% de candidaturas por 

sexo e o Brasil ainda ocupa a 131ª posição num ranking de 189 países, classificados pela 

União Inter-Parlamentar (IPU) de acordo com o percentual de mulheres nos 

parlamentos nacionais2. Em 2017 apenas 10% das cadeiras parlamentares brasileiras 

eram ocupadas por mulheres3. 

Entrando agora no âmbito trabalhista, a primeira entrada das mulheres no 

mercado de trabalho não se deu como uma revolução pela independência financeira, e 

sim como uma tentativa desesperada de sobreviver. Durante a revolução industrial, 

mães e filhos trabalhavam em condições insalubres para garantir a subsistência geral da 

família.  

 
1 http://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/voto-da-mulher, Glossário Eleitoral do Supremo 

Tribunal Eleitoral, termo Voto da Mulher; visitado em 01/12/2019 
2 https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/proc-publicacoes/cartilha-mulheres-na-

politica 
3 Estatísticas de Gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil; IBGE. 

http://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/voto-da-mulher
https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/proc-publicacoes/cartilha-mulheres-na-politica
https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/proc-publicacoes/cartilha-mulheres-na-politica
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Foi só alguns anos depois, principalmente na década de 1960 que o movimento 

feminista veio com um discurso de empoderamento4. Trabalhar não deveria ser proibido 

para as mulheres, muito menos ser considerado algo que significava dificuldades 

financeiras. Ganhar sua própria renda era uma maneira de se afirmar, tomar de volta 

um pouco do poder que seus pais e maridos tinham sobre ela. 

Mas o ganho de um emprego fora de casa, na verdade, significou a criação de 

uma realidade ainda mais complexa para as mulheres. Apesar de que possuir renda 

própria dá a nós certa liberdade, junto com ela vieram as jornadas duplas ou triplas. 

Estar trabalhando fora de casa não significou retirar das mulheres o papel que era dado 

a elas pela sociedade, agora só existiam mais responsabilidades. Cuidar da casa e dos 

filhos se juntou à complementação da renda da casa, ou até mesmo a manter ela por 

completo no caso das mães solos. 

Hoje, existe uma predominância leve dos homens na taxa de ocupação geral 

brasileira, sempre beirando os 50%. Mas, o principal ponto que merece atenção é: as 

mulheres trabalham mais e ganham menos, apesar de possuírem maior escolaridade.5 

As mulheres brasileiras trabalham, em média, 54,4 horas semanais contra as 51,4 

dos homens. Mas o estudo do IBGE mostra que muitas trabalham em empregos de meio 

período, o que comprova a dificuldade de manter jornadas diversas durante o dia e da 

necessidade de renunciar a um emprego próprio para cuidar da casa. O número de horas 

trabalhadas, então, só se equipara e, no caso, ultrapassa a dos homens ao ser adicionado 

ao tempo dedicado ao trabalho doméstico, como citado antes, realizado 73% a mais 

pelas mulheres. 

Ao se analisar mulheres com maior nível escolar e um pouco mais velhas, a 

diferença fica ainda maior: mulheres com ensino superior completo ou maior ganham, 

em média, 63,4% dos rendimentos masculinos, contra os 76,5% do número geral. No 

grupo de até 29 anos, as mulheres ocupam 43,1% dos cargos de chefia. Quando se passa 

para o grupo de 60 anos ou mais, esse número cai para 31,8%. 

Hoje, a população feminina tem 21,5% com graduação completa, contra 15,6% 

dos homens. Apresentam 73,5% de frequência escolar líquida, ou seja, mais de 70% das 

mulheres estão frequentando a escola no nível de ensino adequado a sua idade.  

Todos esses números só mostram as dificuldades impostas no mercado de 

trabalho para não mais a entrada das mulheres, mas agora para sua valorização e 

crescimento. Ainda ficamos com mais tempo trabalhado, menos dinheiro, mesmo com 

mais tempo investido nos estudos, ainda tendo que dividir o tempo com todos os 

afazeres domésticos. Isso considerando que estamos falando do mercado formal. 

 
4 Nesse caso, empoderamento está ligado ao sentimento de que se pode mudar o status quo, 

desafiando o poder da sociedade em definir você e suas ações 
5 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-

mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem
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Aprofundando um pouco mais e colocando o fator da raça na análise, os números 

começam a piorar drasticamente. Negras possuíam em 2015 quase 1,5 anos a menos de 

escolaridade que as brancas (9,1 e 7,7). Mesmo assim, ainda possuem maior 

escolaridade que os homens de mesma raça. Foi só em 2007 que o principal tipo de 

ocupação das mulheres negras passou a ser carteira assinada, até o ano anterior, a 

maioria eram empregadas domésticas. E o rendimento médio mensal de uma mulher 

negra era de aproximadamente R$1027 em 2015; mulheres brancas ganhavam cerca de 

R$1760 e homens negros, R$1430. 

A história da luta pelos direitos do trabalho nos anos 60 normalmente não entra 

no fato de que as reivindicações das mulheres negras eram diferentes das brancas. O 

tratamento dado a estas sempre foi muito pior e, na época, muitas já trabalhavam pela 

necessidade, principalmente em emprego relacionados ao cuidado de outras pessoas, 

faxineiras, babás e empregadas domésticas. 

O perfil de trabalho destinado as mulheres negras também possui uma herança 

muito forte da época da escravidão no Brasil, mas analisaremos isso mais a fundo no 

próximo capítulo. 

Na questão da desigualdade salarial, uma pesquisa recente do Banco Mundial, 

“Unrealized Potential : The High Cost of Gender Inequality in Earnings”, mostrou a 

correlação entre equidade e crescimento econômico. De acordo com o resultado do 

estudo, desigualdade de gênero leva a uma perda de $23,620 por pessoa globalmente; 

e a perda estimada de riqueza em capital humano chegar a $160 trilhões, se a conta só 

considerar salários iguais. Esse número representa quase o dobro da soma de todos os 

PIBs mundiais. Fica claro que o mundo inteiro se beneficiaria de maior equidade. 

Todos os fatores e dados apresentados mostram que a participação das 

mulheres tem melhorado como um todo na sociedade, mas ainda existem muitos 

caminhos a trilhar até uma situação de igualdade, principalmente no que tange às 

mulheres negras. 
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II.Segundo Capítulo – As origens e evolução do trabalho 

doméstico no Brasil 
 

O conceito de trabalho doméstico como um terceiro realizador só começou a 

ser aplicado dentro do território brasileiro com a chegada dos portugueses. 

Anteriormente a isso, atividades de limpeza e cozinha eram realizadas pelos membros 

familiares que dividiam aquele espaço. 

A primeira metade do século XIX foi o auge do tráfico de pessoas escravizadas 

no Brasil. Mais de 40% de todos os escravos chegaram ao Brasil nessa época. 

Com o início da utilização de mão de obra escrava, consolida-se a ideia do 

trabalho físico como algo pouco digno, destinada a ser realizada por aqueles que não 

possuíam habilidades para ser qualquer outra coisa além disso, no caso, os escravos. A 

ideia seria conseguir pessoas para trabalhar na exploração do açúcar, trabalho manual 

e de pouca especialização, gastando o mínimo possível. 

Os cuidados da casa e das crianças eram realizados por crianças, mulheres e 

homens negros que trabalhavam até a exaustão, ganhando como “recompensa” um 

lugar para dormir e os restos dos alimentos que eles próprios preparavam. Eles não 

possuíam permissão para ficarem doentes ou ter qualquer tipo de descanso. 

As desculpas preconceituosas, disfarçadas na época de ciência, justificavam os 

povos que seriam escravizados, mas a escravidão em si se justificaria economicamente 

pela quantidade de trabalho que era possível obrigar o escravo a realizar. 

Ameaças físicas e psicológicas, que muitas vezes se tornavam violências reais, 

não só eram aceitos socialmente, como eram o padrão. O escravo possuía uma 

“vantagem comparativa” no sentido que podia ser obrigado a trabalhar além do limite 

aceitável, sem possibilidade de desistência. 

A escravidão também é mais barata, considerando que não existe um salário a 

ser pago e a sua própria alimentação vinha dos cultivos feitos por eles próprios. Além 

do fato de que fugas, mesmo que existentes, não eram simples e só o fato de ser negro 

já entregaria que a pessoa deveria ser um escravo, o que levava a questionamentos que 

escravos fugidos não tinham como explicar. 

Para entender melhor esse contexto e como ele moldou as relações sociais que 

vivemos hoje, é necessário entender melhor como a escravidão chegou e acabou no 

Brasil. 

 

1. II.I – A trajetória do trabalho livre 
 

Os primeiros passos em direção à proibição do trabalho forçado, apesar das 

desculpas sociais e humanas, na verdade são extremamente econômicos. Com o avanço 
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da Revolução Industrial inglesa e a consolidação do modelo capitalista de consumo, os 

escravos passaram de mão de obra para um grande mercado não explorado. Sem 

salários, não existiria o consumo necessário para continuar a girar a engrenagem do 

modelo econômico que estava crescendo. 

Falando do contexto brasileiro, as coisas mudam um pouco de perspectiva. Toda 

a nossa economia era baseada na exportação de gêneros agrícolas, não existia a ideia 

de venda de produção excedente para um público consumidor agora criado na era 

industrial inglesa. 

A escravidão foi sendo aos poucos substituída simplesmente pelo aumento do 

preço dos escravos gerada pela proibição do tráfico e, finalmente, do trabalho escravo 

em si.  

 Nesse período foram feitas diversas leis, com o objetivo de fazer uma transição 

gradual e o mais lenta possível entre o trabalho escravo e o remunerado. Primeiro em 

1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a entrada de escravos no Brasil após 

pressões agressivas do Reino Unido. Segue-se a isso duas leis, a do Ventre Livre (1871) 

e do Sexagenário (1885). 

 Hoje, já se entende que ambas essas leis não mudaram muita coisa na situação 

das pessoas escravizadas. No caso do Ventre Livre, a lei determinava que todos os filhos 

de escravos nascidos a partir de sua promulgação, nasciam livres. O ponto é que o dono 

desses escravos podia escolher em que momento liberaria aquele filho. Se ele esperasse 

até os 21 anos, não receberia nada, mas se liberasse a criança com 8 anos, ele receberia 

uma indenização. 

 A maior parte dos detentores de escravos acabam ficando com esses filhos até 

os 21 anos, já que conseguiam lucrar mais em cima do trabalho dele, do que o dinheiro 

da indenização. É óbvio que essa lei não muda tanto assim a situação, já que se liberado 

enquanto criança, essa pessoa não conseguiria simplesmente ir embora e arranjar outra 

vida fora do lugar onde nasceu. E mesmo sendo liberado com 21 anos, essa pessoa já 

passou grande parte da vida enquanto escrava e não necessariamente vai conseguir um 

emprego remunerado se abandonar seu local de origem.  

 A lei do Sexagenário segue uma lógica parecida, libertando escravos com mais 

de 60 anos. Mas essas pessoas ainda precisavam trabalhar 3 anos como indenização por 

sua liberdade, além de serem proibidas de se mudar por mais 5 anos. Também 

deslegitima o objetivo da lei quando se considera que pouquíssimos escravos chegavam 

aos 60 anos, por causa da exploração física, além de que, como as crianças da lei do 

Ventre Livre, eles não seriam absorvidos pelo mercado de trabalho, não só pelo histórico 

de escravo, mas pela própria idade. 

 Mesmo com essas tentativas de atrasar o processo abolicionista no Brasil, não 

demorou muito para que a Lei Aurea (1888), que determinava o fim da escravidão no 

Brasil, fosse assinada. Mas a liberdade por si não melhorou a vida dessas pessoas, já que 

não houve nenhum movimento para reinseri-los na vida que pessoas libertas possuíam.  
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Em um ponto de análise econômico, alguns autores se propõem a tentar explicar 

o porquê de o contingente de ex-escravos não ter sido absorvido pelo mercado de 

trabalho pós as leis que determinaram o fim da escravidão. 

A ideia era de que eles seriam ineficientes, “preguiçosos”, avessos ao trabalho 

pesado. O motivo seria que, na hora de pesar as possibilidades de distribuição de seu 

tempo, teriam maior “prazer” no lazer do que valeria até um certo salário. Eles só teriam 

funcionado como trabalhadores antes porque eram forçados a trabalhar.  

Juntamente a isso, falava-se da necessidade de um “branqueamento” do Brasil, 

que, de acordo com as teorias geneticistas da época, seria o caminho para o 

desenvolvimento do país.  

Esse contexto criou uma situação em que a população negra se torna uma 

grande massa de mão de obra excedente, precisando, na necessidade de sua própria 

sobrevivência, continuar a realizar os mesmos tipos de trabalho que faziam na época da 

escravidão, em troca de casa e comida. 

 Em termos econômicos, a produtividade marginal do trabalho dessas pessoas 

era tão baixa, ou assim considerada, que eles colocavam sua força à venda por um 

salário no limiar da subsistência. Uma quantidade grande de pessoas ofertando um tipo 

de trabalho pouquíssimo especializado a um demandante preconceituoso precisava de 

outro tipo de incentivo, nesse caso, se submeter a condições de trabalho análogas à 

escravidão. 

 Nesse sentido, pode-se dizer, objetivamente, que a pobreza é equivalente à 

escravidão: a oferta de trabalho tornada disponível pelos trabalhadores destituídos pode 

tornar a escravidão, de certo modo, desnecessária. (Versiani, 1994, p.4-5) 

2. II.II – De amas a servas  
 

Dentro das especificidades das trabalhadoras domésticas, criou-se nessa época 

um discurso de quase “apadrinhamento” dessas mulheres. Como elas viviam dentro das 

próprias casas das famílias, cuidavam das crianças e faziam parte do dia a dia de seus 

patrões, eram teoricamente consideradas “privilegiadas” entre os então escravos e 

“parte da família”. 

 A realidade não era exatamente assim, apesar de não estarem expostas a 

castigos físicos tão severos e as intempéries da natureza, essas mulheres eram colocadas 

em outras situações de violência, como a sexual. Muitas eram usadas como iniciadoras 

da vida sexual dos homens da casa ou eram tomadas como amantes pelos seus captores. 

 Enquanto mulheres livres, as amas de leites simplesmente passaram a ser as 

criadas da casa, com pouco ou nada mudando em relação a sua rotina de trabalho.  

Essa ideia se junta a várias outras falácias históricas que foram construídas em 

relação a escravidão no brasil, e que muitos ainda repetem hoje em dia. A famosa 
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“democracia racial” é uma delas. A partir do momento em que existe miscigenação, o 

racismo não faria sentido, logo ele não existiria. Isso somente foi utilizado como uma 

desculpa para não dar assistência aos ex-escravos (e pessoas negras até hoje) com a 

justificativa de que, se somos todos somos tratados iguais, com o mesmo nível de 

esforço, chegaríamos no mesmo lugar. 

Esse processo manteve, e ainda mantêm, uma estrutura de abuso e exploração 

em cima do trabalho doméstico. Por isso, não é surpreendente o fato de o Brasil possuir 

a maior população de trabalhadores domésticos do mundo (3 para cada 100 habitantes), 

sendo esses, em sua maioria, mulheres negras de baixa renda. 

 Até hoje existem os chamados “quartos de empregada”. Quartos minúsculos nos 

fundos dos apartamentos ou casas que seriam o lugar de moradia dessas mulheres. Até 

não muito tempo atrás era comum que elas morassem nas casas em que trabalhavam, 

só podendo sair em finais de semana. 

  A realidade é que, as mulheres não “começaram a trabalhar” a partir de certo 

ponto na história, elas sempre trabalharam. Agora, simplesmente o fazem fora de casa, 

cada vez mais competindo com os próprios homens por suas posições. Cria-se então 

uma situação quase contraditória em relação à participação das mulheres no mercado 

de trabalho. 

 Se as mulheres, majoritariamente brancas de classe média, agora conseguiram 

seus empregos fora de casa e uma certa independência financeira, quem está fazendo 

o trabalho doméstico anteriormente desempenhado por ela?  

 A liberdade tão almejada pelos movimentos dos direitos civis que se espalharam 

pelo mundo veio, no Brasil, em cima de uma situação de extrema desigualdade de renda, 

onde as mulheres de famílias mais abastadas, normalmente brancas, puderam trabalhar 

fora de casa. Para poderem fazer isso, essas mulheres acabam contando com a 

participação de mulheres negras como suas “substitutas” nos trabalhos da casa. 

 

 

3. II.III – PEC das domésticas e reforma trabalhista 
  

Em 1943, o governo Getúlio Vargas apresentava a Consolidação das Leis do 

Trabalho, unificando a legislação referente às relações pessoais e coletivas de trabalho, 

com o objetivo de proteger os trabalhadores. Ela garante direitos como: registro em 

carteira de trabalho, determinação da duração da jornada de trabalho, período de 

descanso, férias, organização sindical, fiscalização e diversos outros. 

A Constituição de 1988 definiu alguns direitos básicos para o trabalho doméstico, 

como salário-mínimo, décimo terceiro, férias remuneradas e aposentadoria. Isso mais 

de 40 anos após todas as outras categorias já gozarem disso e ainda sim, são apenas 

uma parte do que já era obrigatório. 



15 
 

A CLT se mantém até hoje, tendo sofrido diversas mudanças através dos anos, 

mas as trabalhadoras domésticas só tiveram acesso completo a esses direitos em 2013, 

com a chamada “PEC das domésticas”. Antes disso, esse tipo de trabalho era 

considerado à parte e só começou a receber direitos aos poucos.  

A criação dessa Proposta de Emenda Constitucional (PEC), no final, apenas 

reafirmou esses direitos conquistados aos poucos e adicionou outros pontos 

importantíssimos: regulamentação de jornada de trabalho e horas extras. Esses muito 

presentes no dia a dia dessas trabalhadoras, já que muitas dormiam em seus trabalhos. 

A definição de um trabalhador doméstico se dá na lei da seguinte forma: 

“Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de 

forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa 

ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana, aplica-

se o disposto nesta Lei.” 6 

A própria definição do trabalho doméstico já apresenta uma noção de que é um 

tipo de ocupação que não gera lucro. Como dita o próprio título original do livro A 

Economia Invisível, Adam Smith só pode escrever e desenvolver suas teorias porque 

alguém estava fazendo seu jantar. Na falta de um método de avaliar economicamente 

o impacto do trabalho doméstico, ele se torna completamente desvalorizado. 

Na época, a aprovação dessa lei gerou controversas entre a parcela da população 

que empregava essas mulheres, com a desculpa de que as relações entre o empregador 

e o emprego no âmbito doméstico deveriam ser tratadas como privadas, sem a 

interferência governamental. Essa ideia reforça a noção de que o trabalho doméstico 

não é um trabalho “de verdade” e resgata percepções escravocratas de posse.  

Ainda existia a desculpa de que regulamentar a profissão faria com que ficasse 

muito caro manter uma trabalhadora doméstica em sua casa, não valendo a pena 

manter essa trabalhadora, o que pioraria a situação para essas mulheres.  

Esse tipo de discurso só mostra a superioridade com que a parcela da população 

que contrata domésticas sente que possui, já que a noção de valor que atribuem ao 

trabalho dessas mulheres é tão baixo, que ele não vale a pena pelo valor mínimo 

determinado por lei.  

A categoria do trabalho doméstico continua sendo muito informal, exatamente 

porque, confrontadas com a necessidade de subsistência, precisam aceitar as condições 

dos padrões para poderem manter seus empregos. Ganhar pouco é melhor do que não 

ganhar nada, mesmo que trabalho em si valha muito mais do que o determinado. 

A Reforma trabalhista, aprovada em 2017, também ajudou a manter a situação 

a parte que essas mulheres vivem. O foco na negociação entre emprego e empregador 

 
6 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp150.htm 
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e a retirada da obrigatoriedade de se pagar, por exemplo, o sindicato, acaba colocando 

ainda mais em vulnerabilidade esse grupo. 

O IBGE mostra que, em 2019, apenas 1,7% das trabalhadoras domésticas estava 

ligada ao sindicato, 38,8% delas contribuíam para a previdência; e 27,8% possuíam 

carteira assinada. 

Sem a carteira assinada, todos os direitos assegurados pela CLT não são 

repassados, além do fato que, quando seus patrões não cumprem com a lei, muitas 

delas não tem condição financeira de entrar na justiça e não conseguem apoio do 

sindicato para tal, pelas razões já descritas. 

A noção de investimento através do tempo também é complexo nesse caso. 

Muitas podem conseguir valores maiores trabalhando por fora da CLT, mas a 

obrigatoriedade da contribuição para a previdência conseguiria, de alguma forma, 

garantir uma renda futura, que não existe nesse caso. Essa mulher vai, quase 

literalmente, trabalhar até morrer, porque não possuía garantias futuras, nem férias 

pagas, inclusive. 

A regulamentação do trabalho doméstico foi importantíssima e deveria, 

inclusive, ter acontecido muito anteriormente. Mas os números mostram que ainda 

existe um caminho muito longo de conscientização e cumprimento da lei para que ela 

seja efetivamente aplicada. 

  

4. II.IV - A pandemia da COVID-19 

  

Em março de 2020, o Brasil começava a identificar seus primeiros casos da 

COVID-19. Uma mulher voltou de uma viagem para a Itália, epicentro da doença na 

época, e, mesmo com as recomendações de isolamento que já estavam sendo aplicadas, 

chamou a empregada doméstica para sua casa. Não demorou muito para que essa 

trabalhadora apresentasse sintomas, fosse internada e morresse, sendo uma das 

primeiras vítimas fatais da doença no Rio de Janeiro. 

A pandemia evidenciou ainda mais as diferenças sociais e econômicas existentes 

no Brasil. Com a maior parte da população que morre em decorrência do vírus sendo 

das camadas mais pobres da sociedade e tendo como predominância pessoas negras.  

Os protocolos de segurança sanitária, como lavar as mãos com frequência e 

manter o distanciamento social, param de fazer sentido quando se entra em uma casa 

que sequer tem saneamento básico e em que moram cinco pessoas em dois cômodos. 

Além das distâncias das periferias para os locais de trabalho, em que, para chegar lá, é 

necessário entrar em transportes públicos lotados e sem ventilação. 

Mesmo assim, em decretos de isolamento social, o trabalho doméstico foi 

considerado como essencial. Existe inclusive um projeto de lei (2477/2020) em 

tramitação que tem como objetivo proibir que o trabalho doméstico seja considerado 
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essencial, e que em casos de idosos e pessoas com necessidades especiais, essas pessoas 

sejam consideradas profissionais de saúde. 

Com a necessidade de isolamento, muitas dessas trabalhadoras não conseguem 

ficar em casa pelo medo de perderem seus empregos e não conseguirem renda para 

manter a si mesmas e as suas famílias. Foi inclusive, uma das categorias que mais perdeu 

vagas de emprego disponíveis: de acordo com a PNAD divulgada em janeiro desde ano, 

foram 1,5 milhões de postos de trabalho perdidos entre agosto e novembro de 2020. 

Nesse ponto, foi criado o auxílio emergencial, no qual tinham direito ao 

benefício: “As pessoas que fazem parte do cadastro de Microempreendedores 

Individuais (MEI), os contribuintes individuais do INSS, autônomos e trabalhadores 

informais que não recebem nenhum outro benefício do Governo Federal (com exceção 

do Bolsa Família)”. Além disso, “A pessoa também precisa ter mais de 18 anos, não ter 

emprego formal, ser de família com renda mensal per capita (por pessoa) de até meio 

salário-mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar mensal total de até três salários-mínimos 

(R$ 3.135), além de não ter tido rendimentos tributáveis, em 2018, acima de R$ 

28.559,70” 7. O benefício era em 2020 de R$600 e para mulheres chefes de família se 

tornava R$1200. 

Uma análise da Fundação Getúlio Vargas (FGV)8 sobre os efeitos do auxílio 

emergencial, mostra que sem ele, as empregadas domésticas sofreram uma perda de 

21% de sua renda durante a pandemia e que com ele sua renda amentou cerca de 61%9.  

Os resultados também mostram que trabalhadores informais, que já ganhavam 

menos antes da pandemia, perderam ainda mais renda (2,5 vezes mais) por causa dela 

e o auxílio emergencial teria aumentado em 50% a renda dessas pessoas. 

A necessidade de se manter dentro de casa também trouxe de volta para muitas 

mulheres a responsabilidade pela casa e pelos filhos mais uma vez. Nas redes sociais e 

em sites de notícias, famosas falam sobre como, pela primeira vez em anos, ou na vida 

inteira, precisaram cuidar das próprias casas para poder permitir que as trabalhadoras 

domésticas de suas casas ficassem em segurança. 

De acordo com a consultoria GFK, isso gerou um aumento das compras de 

eletrodomésticos, principalmente aspiradores de pó, o que mostra que, agora são os 

patrões que fazem o trabalho doméstico, eles começam a entender o quão 

efetivamente trabalhoso ele é e procuram formas de facilitar esse processo.   

Nos meses recentes algumas histórias de trabalho análogo a escravidão também 

vieram à tona nos noticiários. Mulheres pobres que foram “adotadas” por famílias ricas, 

com a ideia de dar melhores condições a criança do que ela teria com a família 

 
7 https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/auxilio-emergencial/auxilio-emergencial-2020  
8 https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/efeitos-auxilio-emergencial-sobre-renda 
 
 

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/auxilio-emergencial/auxilio-emergencial-2020
https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/efeitos-auxilio-emergencial-sobre-renda
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sanguínea. No fim, mulheres como a Madalena10 passam a vida trancadas, sem acesso 

à educação ou a simples liberdade de andar na rua.  A desculpa é sempre que, é melhor 

estar limpando o chão da casa de alguém rico, do que na rua passando fome. 

A situação criada pela pandemia, em termos conceituais, lembra o fim da 

escravidão. Pela necessidade de sobrevivência em tempos de uma crise mundial, esses 

trabalhadores precisam se submeter a condições consideradas insalubres e colocar suas 

vidas em risco para poderem manter seus empregos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-14/madalena-escrava-desde-os-oito-anos-expoe-
caso-extremo-de-racismo-no-brasil-do-seculo-xxi.html  

https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-14/madalena-escrava-desde-os-oito-anos-expoe-caso-extremo-de-racismo-no-brasil-do-seculo-xxi.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-14/madalena-escrava-desde-os-oito-anos-expoe-caso-extremo-de-racismo-no-brasil-do-seculo-xxi.html
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III. Terceiro capítulo - Análise de dados 
 

Nesse capítulo serão analisados diretamente dados em relação à temas como 

renda, desemprego e previdência. Apresentam-se os dados focados em cortes como 

raça e gênero. 

Os dados foram disponibilizados no Retrato das desigualdades de gênero e raça, 

feito pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) a partir da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE. 

A análise tem como objetivo mostrar números reais das situações sociais e 

econômicas descritas nos capítulos anteriores e utilizar os argumentos apresentados 

como motivadores desses números. 

Começando com uma visão geral da população, o gráfico abaixo mostra a 

distribuição da população por raça. A população feminina tem distribuição similar, com 

1% sendo transferido das pardas para as brancas, de forma geral. 

 

Fonte: IPEA 

Mercado de trabalho e desemprego 

Entrando no mercado de trabalho, o gráfico abaixo mostra como a população 

feminina no Brasil está dividida, de acordo com o tipo de ocupação. Considerando-se 

maiores de 16 anos, a maior parte das mulheres em 2015 possuía um emprego com 

carteira assinada, apresentando uma diferença de quase 10% entre as brancas e negras.  
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A partir do gráfico a seguir, considera-se como população negra pessoas que se 

consideram pretas e pardas. 

 

 

Fonte: IPEA 

 Olhando para o empregado doméstico especificamente, cerca de 14% das 

mulheres brasileiras estavam ocupadas como trabalhadoras domésticas. Olhando no 

corte de raça, 18% das mulheres negras eram empregadas domésticas, contra 10,3% das 

mulheres brancas.  

 A taxa de mulheres empregadas com carteira assinada é a maior da série 

histórica (menor sendo 24% em 1995) e a de trabalhadoras domésticas, a menor (maior 

sendo 17,9% em 2001). A proporção da população masculina ocupada como empregado 

doméstico não passa de 1% em nenhum dos anos da análise. 

 Com esse gráfico já é possível perceber tanto como as mulheres negras são mais 

presentes no trabalho doméstico, quanto também possuem menos empregos com 

carteira assinada. 

 Olhando especificamente para carteira assinada, em 1995 as trabalhadoras 

domésticas que possuíam esse direito não chegavam a 20%. No ano mais recente, a 

proporção chega a 32,5% nas trabalhadoras brancas. Ainda é um número baixo em 

relação à proporção geral de trabalho formal, que, de acordo com o Síntese de 

Indicadores Sociais do IBGE, em 2014, era de 56,5% na população feminina geral. 

 Analisando o corte racial, mais uma vez as mulheres negras aparecem com taxa 

menores de formalidade, variando entre 3% e 8% de diferença para baixo. 
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Fonte: IPEA 

Seguindo em uma ideia de análise da não participação no mercado de trabalho, 

os próximos gráficos apresentam diferentes cortes da população desocupada, ou 

desempregada. 

 Analisando a taxa de desocupação da população feminina mais uma vez as 

mulheres negras apresentam taxas piores do que as mulheres brancas. No caso dos 

dados em análise, inclusive, apresenta-se uma das piores taxas de desocupação da série 

histórica. Mesmo entre as mulheres brancas, as taxas são maiores do que a média 

masculina. 

 

Fonte: IPEA 
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Fonte: IPEA 

 Olhando em uma perspectiva mais específica, a taxa de desocupação por anos 

de estudo traz resultados contraintuitivos. As maiores taxas estão nos maiores anos de 

estudo, o que mostra que, entre as mulheres que ingressaram no ensino médio, existem 

mais desempregadas que aquelas que não possuem estudo algum. 

 Os números também mostram um crescimento na taxa para todos os grupos de 

anos de estudo. Em comparação com os homens, principalmente os brancos, as taxas 

são quase metade do apresentado pelas mulheres. 

Em relação a trabalho infantil, a taxa da população feminina se apresenta abaixo 

do valor geral. As taxas masculinas são consideravelmente maiores nesse fator, 

chegando a 11,3% no início dos anos 2000. 

 

Fonte: IPEA 

 Os números apresentados mostram uma concentração muito maior de mulheres 

no trabalho doméstico e uma maior presença de mulheres negras no grupo, reflexo de 
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todo o histórico discutido nos capítulos anteriores. Além disso, fica claro a falta de 

formalidade nesse tipo de ocupação e uma tendência quase contraditória de anos de 

estudo em relação a desemprego. O primeiro ponto mostra a falta de valorização da 

profissão e o segundo uma dificuldade de, mesmo com mais estudo, as mulheres 

conseguirem empregos. 

 

Educação 

 Agora, olhando sobre o ponto da educação, percebe-se um crescimento 

considerável nos anos de estudo durante o período analisado. Isso mostra mais 

mulheres chegando e finalizando o ensino médio. 

 Mas, no corte racial, mais uma vez mostra-se uma diferença que mantém em 

mais de dois anos em praticamente toda a série, mas diminui ligeiramente nos anos mais 

recentes. 

 Em comparação com as médias masculinas, as mulheres possuem mais tempo 

de estudo, em ambas as cores, com os homens brancos apresentando a mesma média 

das mulheres negras em 2015 e os homens negros apresentando os piores valores para 

todo o período. 

 

Fonte: IPEA 
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Fonte: IPEA 

 Olhando a média das trabalhadoras domésticas em específico, vê-se uma queda 

muito grande em relação à população feminina em geral. Entre as mulheres brancas, as 

que são trabalhadoras domésticas não chegam ao valor inicial da série em relação a 

média geral (7,3 anos em 1995 para mulheres brancas em geral e 6,9 em 2015 para 

trabalhadoras domésticas). 

 Nas domésticas negras, o maior valor (6,6 anos) não ultrapassa o valor de 2005 

(6,9 anos) da população feminina. No caso das domésticas, a diferença entre brancas e 

negras é muito menor que na população geral. 

 

Fonte: IPEA 
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 Olhando em uma perspectiva de continuação da educação e maior facilidade 

para trabalhar, o gráfico acima mostra proporção de trabalhadoras domésticas que 

possuem filhos na pré-escola ou creche.  

 Mesmo que o número geral não seja muito grande, os números mostram que as 

mulheres negras tendem a colocar mais seus filhos nesse tipo de instituição.  

 Os números em relação a educação mostram que as mulheres possuem maior 

tempo médio de estudo do que os homens, mesmo tendo maiores taxas de 

desemprego. Além disso, mostra que as trabalhadoras domésticas acabam 

abandonando a escola no ensino fundamental, muitas vezes nem o concluindo. 

Previdência e assistência social 

 Os gráficos a seguir mostram a participação das mulheres e trabalhadoras 

domésticas na previdência e em programas de assistência social. 

 Primeiro olhando a cobertura da previdência pública na população feminina em 

idade ativa, ou seja, antes de se aposentar. De forma geral, essa cobertura não chega a 

70% das mulheres brancas e não alcança 60% nas negras. 

 Mais uma vez, as mulheres brancas apresentam valores maiores para todos os 

anos, mas não existe muito crescimento para nenhuma das duas no período analisado.  

 
Fonte: IPEA 
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Fonte: IPEA 

 No quesito de contribuição para a previdência, as trabalhadoras domésticas 

também apresentam valores bem menores que a população feminina em geral. 

Previdência é um investimento de longo prazo e a pública está diretamente ligada a 

regularização da situação trabalhista por meio da carteira assinada. Esses fatores podem 

explicar o motivo das trabalhadoras domésticas apresentarem uma taxa menor de 

contribuição. 

 Agora, analisando domicílios comandados por mulheres que recebem recursos 

de programas de assistência social é possível notar um crescimento muito grande do 

programa Bolsa Família, principalmente entre as mulheres negras. 

 O Bolsa Família é direcionado para famílias vivendo em pobreza ou extrema 

pobreza, ou seja, de aqueles que possuem renda mensal de R$89,00 a R$178. É 

necessário para receber o benefício possuir uma criança/adolescente entre 0 e 17 anos 

ou uma gestante. 

 O valor básico até o início desse ano estava em R$89,00 para extrema pobreza e 

o variável seria de R$41,00 por menor ou gestante. 

  Esse crescimento mostra uma maior abrangência do programa nos anos 

analisados e uma provável maior incidência de pessoas nas situações de pobreza entre 

a população negra.  
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Fonte: IPEA 

Renda 

 Passando para uma análise em relação à renda, o gráfico abaixo mostra o 

rendimento médio mensal de toda a população ocupada, dividido por gênero. 

 A disparidade salarial é clara durante todo o período analisado, apesar de 

demonstrar diminuição. Em alguns anos a diferença chega a ser de quase R$1000, mais 

do que o salário-mínimo em qualquer um dos anos analisados (em 2015, eram R$ 

788,00). 

 

Fonte: IPEA 
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 Olhando para a população feminina, a diferença racial também se mostra 

considerável. As mulheres negras ganham metade das brancas nos primeiros anos 

analisados. A diferença ainda se mantém em mais de R$800 em 2015. 

 

Fonte: IPEA 

 Analisando as trabalhadoras domésticas, os valores caem ainda mais. As 

domésticas brancas ganham mais, mesmo que a diferença seja muito menos que o corte 

racial da população feminina em geral. Mas mesmo elas, não chegam no menor valor 

das mulheres brancas no geral. As domésticas negras não chegam a ganhar o salário-

mínimo em 2015. 
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 Os números apresentados mostram uma disparidade salarial considerável entre 

homens e mulheres, mesmo em anos mais recentes. Além disso, a diferença racial 

também é considerável na análise feminina 

Tempo 

 Os gráficos abaixo mostram o tempo gasto com trabalhos domésticos e quem 

mais está presente neles. 

 Primeiro, a proporção da população maior de 16 ano que cuida de qualquer 

afazer doméstico. Mesmo que caindo um pouco, a taxa das mulheres está sempre perto 

do 90%, enquanto os homens mal passam de 50%. 

 

Fonte: IPEA 

 Olhando então a média de horas semanais dedicadas a trabalhos domésticos, as 

mulheres gastam mais que o dobro de tempo que os homens, em todo o período 

analisado. Nos primeiros anos, chega a quase ser as horas semanais regulamentadas 

pela CLT.  

Isso mostra como as mulheres possuem praticamente um segundo emprego em 

casa, gastando quantidades enormes de tempo trabalhando mesmo depois de 

teoricamente terem saído de seus empregos principais. 
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Fonte: IPEA 

 O gráfico abaixo mostra a comparação do tempo gasto entre mulheres brancas 

e negras. Ao contrário de muitas outras variáveis, essa apresenta pouca diferença entre 

os grupos, mesmo com as mulheres brancas ainda possuindo menos horas. 

 

Fonte: IPEA 

 

 Os gráficos acima mostram uma realidade em que os homens não participam das 

atividades da casa. A gigantesca diferença entre homens e mulheres reafirma que a 

questão do cuidar doméstico é algo ligado ao feminino e que não é considerado um 

trabalho de verdade quando não remunerado, mesmo sendo gasto quantidades 

consideráveis de tempo. 
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Conclusão 
 A economia ainda é uma ciência excludente em muitos sentidos. Estudos 

recentes sobre desigualdade tem se tornado cada vez mais proeminentes, mas as 

próprias bases da ciência possuem problemas. 

Os números apresentados mostram com clareza a diferença de acesso e 

remuneração das mulheres em relação aos homens e da população branca em relação 

a negra. Em basicamente todas as variáveis analisadas, homens brancos possuíam taxas 

melhores que as mulheres em geral e mulheres brancas superavam tanto mulheres 

negras como homens negros. 

 Ter mais tempo de estudo e maior taxa de desemprego, além de ganharem 

menos e gastarem muito mais tempo com o trabalho de casa, as mulheres, 

principalmente as negras sofrem de um histórico escravista que as vê como 

empregadas, sem dar o devido valor ao seu trabalho, tão importante para o dia a dia 

daqueles que as contratam. 

 Notícias sobre pessoas sendo escravizadas em pleno 2021, as diferenças de 

salário ainda existentes mostram uma realidade que continua a ignorar a importância 

dessas mulheres no quadro geral. 

 Mesmo com as melhoras em muitos dos fatores, ainda existe um caminho longo 

e complexo para a equidade salarial e social tanto das mulheres em relação aos homens, 

quanto da população negra em relação a branca. 

 Enquanto ciência social que se utiliza muito bem das ciências exatas, a Economia 

não só poderia, como deveria estudar essas desigualdades e propor melhores soluções 

para elas.  
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