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RESUMO: Pesquisa publicada, no ano de 2018, pela Clínica de Trabalho 
Escravo e Tráfico de Pessoa da UFMG, revelou que ao longo de 13 anos de 
fiscalizações (2004 a 2017) o Ministério do Trabalho constatou em apenas uma 
ação fiscal, dentre as 373 realizadas, a ocorrência de trabalho escravo 
doméstico. Além da falta de remuneração, a vítima se encontrava atada aos 
grilhões psicológicos da ignorância sobre seus próprios direitos e do sentimento 
de gratidão moral pela casa e pela comida que lhe eram oferecidas, aos seus 
olhos, por benevolência dos empregadores. Esse quadro desperta inquietude. 
Seria mesmo o retrato fiel da realidade de um país onde o trabalho doméstico é, 
eminentemente, realizado por mulheres negras, historicamente os primeiros 
corpos colonizados e ainda hoje, estatisticamente, corpos em posição de 
subalternidade? É preciso levar em conta a maneira como o trabalho doméstico 
ainda é desempenhado nos lares brasileiros: em geral, de forma contínua com 
apropriação total do tempo (e, muitas vezes, até mesmo do espaço) da 
trabalhadora para servir à família, com poucos direitos efetivamente 
assegurados e marcado por uma noção falseada de afetividade que contribui 
para a naturalização de práticas exploratórias e para a perpetuação de situações 
coloniais. Cite-se como exemplo de desequilíbrio nos direitos trabalhistas, o fato 
de que até 2015 o controle de jornada das empregadas domésticas não era 
regulamentado no Brasil, permitindo que as horas à disposição fossem (quase 
que) infinitas e que as eventuais horas extraordinariamente trabalhadas não 
fossem remuneradas. Mesmo após a mudança da lei ainda é possível observar 
relações que permanecem pautadas pela mesma cultura de exploração e 
negação dos direitos dessas trabalhadoras. O objetivo do presente estudo é 
descortinar as causas da invisibilidade do trabalho doméstico escravo, a partir 
da (re)leitura da sua configuração histórica, sob a ótica do feminismo decolonial. 
A permanente violação de direitos fundamentais dessas trabalhadoras – 
majoritariamente mulheres e negras – é um reflexo inegável do período 
escravocrata. Nesse cenário, o conceito de colonialidade de gênero emerge 
como chave de leitura para mensurar a dimensão da opressão vivida por 
mulheres no contexto pós-colonial, a fim de romper com o ciclo histórico de 
submissão de gênero racializada, colonial e capitalista. Busca-se visualizar a 



concretude da exploração do trabalho doméstico, a partir das formações 
eurocêntricas-patriarcais, compreendendo a subalternidade das mulheres na 
colonialidade hierarquizada na concepção de raça e de gênero. A partir disso, 
espera-se alcançar os pontos de confluência das instâncias de exploração que 
desaguam no fenômeno da invisibilidade do trabalho escravo doméstico, para 
que seja possível organizar as bases de resistência às reproduções coloniais 
ainda hoje visíveis e presentes nessas relações. O estudo realiza revisão 
bibliográfica como metodologia e apresenta viés jurídico-sociológico em sua 
perspectiva histórica, a fim de compreender a partir do feminismo decolonial os 
elementos da dominação de poder colonial que contribuem para a invisibilidade 
do trabalho escravo doméstico, marcado pela raça e pelo gênero. 
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