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H istoricamente, a América do Sul 

e os países que a compõem tor-

naram-se foco de movimentos 

migratórios, seja como países 

de destino, origem ou de trânsito.  A re-

alidade migratória no Brasil, em espe-

cial nas grandes cidades, vem mudan-

do através dos anos, contemplando, no 

contexto internacional, a tendência à 

feminização das migrações, sendo  cada 

vez mais visível o papel das mulheres na 

sociedade.  Desse modo, é possível tra-

çar um paralelo entre a crescente auto-

nomia feminina nos fluxos migratórios e 

a necessidade de se estabelecer no país 

de chegada, levando-as a buscar  no ser-

viço doméstico a sua fonte de sustento 

e moradia e deixando-as, muitas vezes, 

em situação de vulnerabilidade ou, até 

mesmo, de trabalho escravo.  Nesse sen-

tido, a presente pesquisa prevê visibilizar 

a realidade da situação das mulheres mi-

grantes trabalhadoras domésticas a par-

tir da aproximação, tendo como objetivo 

delinear um perfil socioeconômico, bem 

como debater os principais desafios para 

uma inclusão social com garantia dos 

direitos trabalhistas e sindicais para imi-

RESUMO

grantes e refugiados, em especial no se-

tor do trabalho doméstico.

 

Palavras chaves: migração internacional, 

trabalho doméstico, São Paulo, Brasil. 

Instituições organizadoras 
O Centro de Direitos Humanos e Cidada-

nia do Imigrante (CDHIC) - fundado em 

2009 - é uma organização da sociedade 

civil que tem como objetivo promover, 

organizar, realizar e articular ações que vi-

sem à construção de uma política migra-

tória que respeite os direitos humanos, 

econômicos, sociais e culturais de imi-

grantes, pessoas em situação de refúgio 

e suas famílias no Brasil, tornando-as pro-

tagonistas de suas ações e criando meca-

nismos opostos às visões que favorecem a 

dependência e o assistencialismo.

O Centro de Solidariedade é uma organi-

zação sem fins lucrativos  que trabalha com 

os Sindicatos e Organizações Não-Gover-

namentais (ONG’s) com o propósito de 

promover os direitos trabalhistas e estabe-

lecer uma alternativa de desenvolvimento 

econômico, mais equitativa e sustentável.
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A realidade migratória no Brasil 

contemporâneo e, em espe-

cial, na capital paulista e em 

sua região metropolitana, vem 

mudando através dos anos devido ao au-

mento de mulheres que migram sozinhas 

e encontram no serviço doméstico sua 

fonte de sustento e moradia.Tomando 

como base tal realidade, o presente in-

forme constitui-se como parte dos resul-

tados obtidos através do Projeto “Promo-

ção e fortalecimento das trabalhadoras 

domésticas imigrantes e refugiadas atra-

vés de diagnóstico, formação e atenção 

integral”. Tal projeto foi realizado entre 

os meses de setembro de  2017 e  janeiro 

de 2018, sendo promovido pelo Centro 

de Direito Humanos e Cidadania do Imi-

grante (CDHIC) e pelo AFL-CIO Centro 

de Solidariedade, em parceria com Sin-

dicato dos Trabalhadores Domésticos do 

Município de São Paulo (STDMSP).

O objetivo geral foi contribuir para a união 

e o fortalecimento das mulheres imigran-

tes e em situação de refúgio na cidade de 

São Paulo e Região Metropolitana através 

1. APRESENTAÇÃO

da construção de um ambiente favorável 

ao diálogo e à troca de experiências, vi-

sando, assim, a elaboração de um diag-

nóstico sobre a realidade migratória e de 

trabalho observada em tal grupo social 

e buscando-se, consequentemente, um 

maior potencial de organização e cons-

cientização na perspectiva de garantia de 

direitos e ações de lutas emancipatórias. 

Para tanto, as atividades elencadas na 

proposta foram as seguintes:

- Entrevistas com migrantes traba-

lhadoras domésticas de diversas 

nacionalidades para suscitar um 

diagnóstico sobre as realidades 

migratórias e de trabalho;

- Rodas de diálogo com o propósi-

to de escutá-las;

- Espaços de intercâmbio de experiên-

cias, conhecimentos e formação; 

- Aproximação aos serviços já rea-

lizados na organização, como as-
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sessoria para regularização migra-

tória, jurídica, social, trabalhista, 

além de outros projetos de inser-

ção social e cultural.

Sendo assim, tal conjunto de atividades 

foi pensado para oferecer atenção inte-

gral e acompanhamento aos reais sujei-

tos do projeto, as mulheres imigrantes 

e refugiadas.

É importante destacar que a integração 

de pessoas migrantes na sociedade de 

destino é um fenômeno multicausal em 

que o trabalho determina a capacida-

de econômica dos sujeitos, a inserção 

social e o acesso aos serviços básicos. 

O trabalho doméstico, então, torna-

se uma opção para muitos migrantes, 

embora, por se tratar de uma das áre-

as mais afetadas pela informalidade do 

trabalho, resulte em profundas conse-

quências para as condições enfrentadas 

pelas mulheres migrantes.

A ausência de informações sobre a situ-

ação social das mulheres migrantes tra-

balhadoras domésticas no país é preocu-

pante e nos alerta quanto à necessidade 

de se elaborar análises e estudos de caso 

que sejam capazes de evidenciar as re-

alidades dessas trabalhadoras, além de  

explanar o papel que essas ocupam no 

mercado de trabalho brasileiro. Ao longo 

da História, é possível perceber como as 

mulheres no cerne dos fluxos migratórios 

acabaram por não serem contempladas 

em sua totalidade pelo trabalho remune-

rado e pelo acesso aos direitos sociais, 

dificultando-lhes a geração autônoma de 

renda e a obtenção de melhores condi-

ções de vida. O reconhecimento, a visibi-

lidade e a abordagem de uma perspec-

tiva de gênero, portanto, permite uma 

melhor concepção do fenômeno migra-

tório, além de uma maior compreensão 

quanto aos papéis assumidos na econo-

mia doméstica.

Para a construção de políticas eficientes 

na defesa dos direitos humanos dessas 

comunidades, a questão migratória pre-

cisa de uma análise que supere o concei-

to clássico de migração, sendo incluídos 
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temas como a migração temporária, o es-

tudo das rotas e trajetórias migratórias e 

das redes de imigração. Nesse contexto, 

surgem perguntas sobre a participação 

das mulheres no processo de migração, 

a distribuição espacial das comunidades 

na cidade, a inserção social e a constru-

ção de redes que acompanhem-nas no 

país de destino.

Desse modo, o relatório inicia-se com 

uma análise do contexto em que o pro-

jeto está inserido, os aspectos gerais do 

objeto de estudo, o trabalho doméstico 

remunerado e os quadros legais aplica-

dos a níveis nacional e internacional. Na 

segunda parte, encontramos os resulta-

dos das pesquisas realizadas durante o 

projeto com dados que nos permitem 

traçar o perfil dos trabalhadores do-

mésticos migrantes de São Paulo, ca-

racterísticas econômicas e familiares, 

países de origem, razões de migração, 

experiências no trabalho; além disso, 

encontraremos os resultados das rodas 

de conversas com o Sindicato dos Tra-

balhadores Domésticos do Município 

de São Paulo (STDMSP). Finalmente, na 

terceira etapa do relatório, encontrare-

mos as reflexões finais.
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2. CONTEXTO

A confluência destes fatores parece ha-

ver influenciado no crescimento do nú-

mero de migrantes internacionais, desta-

cando-se, especialmente, as migrações 

caribenha, asiática e africanaNo presen-

te, os contextos envolvendo a República 

Bolivariana da Venezuela também provo-

caram uma visível mudança nos padrões 

migratórios da região sul-americana, 

sendo os países ao seu entorno, os prin-

cipais destinatários.1

O Brasil é o país de maior extensão ter-

ritorial  e, por sua vez, o centro econô-

mico da região, havendo, portanto, um  

aumento expressivo nos números rela-

cionados de imigrantes que chegam à 

procura de melhores condições socioe-

conômicas. Entre as causas deste novo 

ciclo migratório, destaca-se  o desem-

prego. No entanto, ao chegarem ao país, 

os imigrantes deparam-se com situações 

adversas, como por exemplo: 

- As dificuldades para regularizar e 

1- Organización Internacional para las migraciones (OIM ).Informe Migratorio 
Sudamericano.N° 2 Año 2017

H istoricamente, os países que 

compõem a América do Sul 

tornaram-se focos de mo-

vimentos migratórios, seja 

como países de destino, de origem ou 

de trânsito. No transcorrer das últimas 

décadas, os fluxos migratórios envol-

vendo países do hemisfério sul aumen-

taram em torno de 75% no referente 

a uma escala regional e, aproximada-

mente, 50% naquilo que concerne ao 

fluxo mundial de pessoas migrantes 

(Banco Mundial, 2006).

Os fatores determinantes, ou melhor, ex-

plicativos para  o aumento significativo 

destas taxas são diversos. Não obstan-

te, é possível identificar ao menos três 

fatores de maior peso, tais quais os se-

guintes: o aumento do número de con-

flitos armados como a guerra na Síria, 

que ocorre desde 2011; a incidência de  

desastres ambientais , como por exem-

plo, o terremoto que atingiu o Haiti em 

2010; e o endurecimento das políticas e 

legislações migratórias relativas aos paí-

ses do hemisfério norte.
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tramitar a sua documentação;

- Os  desafios envolvendo o acesso 

aos serviços públicos;

-  A ausência de uma assistência ju-

rídica especializada; 

- A falta de um conjunto de políti-

cas de inserção produtiva e social 

da pessoa migrante.

Todos estes fatores acabam por serem 

agravados pela pouca ou nenhuma fami-

liarização com a língua portuguesa.

As Mulheres MigrAntes 

A análise dos fenômenos referentes aos 

movimentos internacionais das popu-

lações a partir de uma perspectiva de 

gênero foi historicamente removida dos 

estudos das ciências sociais. As motiva-

ções da migração e a integração social 

nas sociedades de destino foram anali-

sadas segundo as necessidades dos ho-

mens. As mulheres foram apresentadas 

como um padrão associativo à imigra-

ção, como uma companhia ao marido, 

e não como parte do movimento inicial 

(COURTIS; PACECCA, 2010). 

As mudanças no mercado de trabalho 

promoveram uma transformação na de-

manda pela força de trabalho e no nú-

cleo familiar. A feminização da migração 

que ocorre a partir da década de 1950 

é acompanhada pela crise do capitalis-

mo e do modelo keynesiano-desenvol-

vimentista dos anos 1970. Esse modelo 

prevaleceu nos países da região e teve 

o seu declínio gradual a partir de 1960, 

quando ocorreu a flexibilização dos mer-

cados de trabalho e, consequentemente, 

o capital perdeu a sua territorialidade. 

Tais transformações contribuíram para a 

deslocação temporária de contingentes 

estrangeiros (BANKIRER, 2000). 

Atualmente, há o aumento crescente de 

mulheres que migram sozinhas e desco-

brem no trabalho doméstico uma fonte 

de sustento e moralidade. Historica-

mente, a distribuição sexual do trabalho 

atribui às mulheres a responsabilidade 

pela vida reprodutiva, assumindo tarefas 

relacionadas à manutenção do lar, bem 

como o atendimento de crianças e pes-

soas maiores. A invisibilidade e a falta de 

reconhecimento do trabalho doméstico 

remunerado na sociedade limitam o ple-

no desenvolvimento das pessoas como 

sujeitos de direitos e limitam o pleno 

exercício das mulheres em seus direitos.2 

Os dados da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) mostram que o tra-

balho doméstico é a fonte de emprego 

mais importante para as mulheres da 

américa latina , já que é exercido por 

mais de 15% das mulheres empregadas. 

2- Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador -GMIES El trabajo del 
hogar remunerado: Brechas y vulnerabilidades”  -  p
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No entanto, 80% dos 18 milhões de pes-

soas no trabalho doméstico na América 

Latina encontram-se na informalidade, 

resultando em 8 de cada 10 pessoas 

sem contrato escrito,3 regulação de ho-

rários, segurança social, descanso sema-

nal, pagamento de horas extras, entre 

outros. Fatores que favorecem possíveis 

situações de trabalho escravo.

 

2.1 MArco Jurídico dAs 

relAções do trAbAlho 

sob o plAno nAcionAl 

e internAcionAl 

o cAso brAsileiro

Na atualidade, existem diferentes instru-

mentos jurídicos que visam regulamen-

tar as atividades inerentes ao trabalho 

doméstico, tanto sob o plano nacional 

quanto sob o plano internacional. Nesse 

último, os convênios e acordos jurídicos 

estabelecidos entre as nações são facili-

tadores na hora de promover e assegurar 

a manutenção dos direitos humanos. En-

tre esses, figuram a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos;  o Pacto Interna-

cional de Direitos Civis e Políticos; o Pac-

to Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais; etc. O Convênio C189 

proposto pela Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) entrou em vigor no dia 

05 de setembro de 2013  e reconhece - 

3- Lexartza, Larraitz; Chavez, María José & Carcedo, Ana Políticas de forma-
lización del trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe. 
Lima, OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, FORLAC, 2016 p .

por exemplo - as condições particulares 

sob as quais se estabelecem o trabalho 

doméstico, além de assegurar que os 

estados signatários se comprometam a 

promover leis e/ou normativas que con-

solida os princípios e direitos fundamen-

tais relacionados ao trabalho, tais quais :

- Liberdade de Associação, Liber-

dade Sindical e o reconhecimento 

do direito de negociação efetiva;

- A erradicação de todas as formas 

de trabalho forçado e compulsório;

- A erradicação do trabalho infantil;

- A eliminação da discriminação em 

matéria de emprego e ocupação.4 

Na atualidade, apenas 25 países rati-

ficaram o convênio mencionado e o 

Brasil figurava entre os países que não 

incluíram esses temas na lista de prio-

ridades até o momento, sem embargo, 

o 1 de fevereiro de 2018 Brasil ratificou 

o convênio com o fim de promover o 

trabalho decente para mais de sete mi-

lhões de trabalhadoras.

O país ainda não aderiu à Convenção 

Internacional relacionada à proteção 

dos direitos trabalhistas das pesso-

as migrantes e suas famílias. Tal con-

4- Art 3 do  Convênio C189 sobre o trabalho decente para as trabalhadoras 
e os trabalhadores domésticos  Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
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venção, por sua vez, é reconhecida 

pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), como um entre os instrumentos 

fundamentais para a defesa e manu-

tenção dos direitos humanos.5

Contudo, naquilo que se refere à regula-

mentação do trabalho doméstico quanto 

a jurisdição nacional vigente, o ano de 

2013 é tido como um ponto de inflexão 

devido à aprovação da Emenda Consti-

tucional nº 66, popularmente citada nos 

meios de comunicação nacional como 

a “PEC das domésticas”; já que essa 

emenda alterou o art. 7º da Constitui-

ção Federal (CF88) e, posteriormente, foi 

substituída pela Emenda Constitucional 

nº 72 com o propósito de equiparar aos 

direitos dos trabalhadores e trabalhado-

ras domésticas, urbanas e rurais.

No corpo do texto desta Emenda, é pos-

sível perceber a ampliação de determi-

nados direitos sociais, tais quais aqueles 

que vemos a seguir:

São assegurados à categoria dos 

trabalhadores domésticos os direi-

tos previstos nos incisos IV, VI, VII, 

VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 

XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e 

XXXIII e, atendidas as condições 

estabelecidas em lei e observada 

5- Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de. Todos os Tra-
balhadores Migrantes e dos Membros das suas. Famílias. Adotada pela Re-
solução 45/158 da Assembléia Geral da ONU em 18 de dezembro de 1990

a simplificação do cumprimento 

das obrigações tributárias, princi-

pais e acessórias, decorrentes da 

relação de trabalho e suas pecu-

liaridades, os previstos nos incisos 

I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem 

como a sua integração à previ-

dência social.6

Neste mesmo sentido, no dia 1 de julho 

de 2015, foi promulgada a Lei Comple-

mentar de nº 105/2015, sendo assim re-

vogada a Lei anterior, conhecida como a 

“Lei dos Domésticos”, de nº 5.859/72. A 

nova normativa passou a definir empre-

gado doméstico, em seu art. 1o,  como:

Aquele que presta serviços de for-

ma contínua, subordinada, onero-

sa 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.7

Nos seus demais artigos, a PLC de nº 

105/2015 também passou a regulamentar 

e categorizar as jornadas de trabalho e 

férias, assim como a contabilizar os perí-

odos inerentes às horas extras e garantir 

o direito ao  seguro desemprego e acesso 

ao Fundo de Garantia do Tempo de Servi-

ço (FGTS), entre outros .

6- BRASIL. Emenda Constitucional n. 72, de 2 de abril de 2013. 

7- BRASIL. Lei Complementar n. 150, de 1º de junho de 2015. 
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Muitos dos avanços alcançados foram 

fragilizados com o advento da Lei nº 

13.467 de 20178, também conhecida 

como “Reforma Trabalhista”, as rela-

ções trabalhistas aumentando a situa-

ção de vulnerabilidade do trabalhador, 

principalmente, quando modifica quais 

verbas integram o salário (Art. 457 e 

parágrafos) e negociações entre pa-

trão e empregado, como por exemplo, 

8- Lei que modifica a Consolidação das Lei do Trabalho, CLT.

a negociação do horário de almoço.

Dentro do desejo do legislador refor-

mista, é possível verificar, em muitos de 

seus artigos, a prevalência da conven-

ção/acordo coletivo em detrimento ao 

estipulado pela Consolidação das Lei do 

Trabalho (CLT), mesmo que signifique um 

benefício menor ao trabalhador. Assim, 

a importância da participação dos sin-
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dicatos laborais em lutar por benefícios 

aos empregados domésticos é essencial 

para, dentro desse contexto, manter di-

reitos e lutar por mais, por meio de acor-

dos e convenções coletivas.

2.2 As MudAnçAs iMpleMentAdAs 

pelA novA lei de MigrAções

O presente informe se encontra inserido 

na Lei Complementar nº 105/2015  que 

passou a entrar em vigor no dia 21 de 

novembro de 2017. Esta Lei substituiu o 

Estatuto do Estrangeiro, outorgado nos 

anos 1980. Enquanto a Constituição Fe-

deral de 1988 estabelece:

Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida. 9

O antigo Estatuto caracterizava a imigra-

ção como um problema de segurança, 

impedindo assim, a participação de imi-

grantes em manifestações políticas e sin-

dicais.10 A Nova Lei 13.445 que estabele-

ce o direito de associação e participação 

para fins lícitos, diz expressamente que:

9- BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Bra-
sil. Capítulo I  Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos Art. 5º

10- Bela Feldman-Bianco. La Cuestión Migratoria en Brasil: Paradojas y 
Avances.Megagon Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales N* 14/4 
| Agosto 2017

Ao migrante é garantida no ter-

ritório nacional, em condição de 

igualdade com os nacionais, a 

inviolabilidade do direito à vida, 

à liberdade, à igualdade, à segu-

rança e à propriedade, bem como 

são assegurados: [...] VI - direito 

de reunião para fins pacíficos; VII 

- direito de associação, inclusive 

sindical, para fins lícitos11

Isso significa que com a Nova Lei de 

Migrações é permitido aos  imigrantes 

se sindicalizarem, melhorarem as condi-

ções trabalhistas, sociais e econômicas 

frente aos seus empregadores, como 

também a se informarem sobre os seus 

direitos e evitar situações de trabalho 

análogo ao escravo.

A sindicalização, portanto, permite que 

haja uma participação das trabalha-

doras migrantes na construção de um 

espaço próprio para colocarem suas 

demandas específicas e, inclusive, a 

possibilidade dessas demandas faze-

rem parte de um acordo/convenção 

coletiva, diante das mudanças na legis-

lação trabalhista brasileira.

11- BRASIL. Lei 13.445/2017 Seção II Dos Princípios e das Garantias. Art. 4º
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3. RESULTADOS 

3.2 perfil dA Mulher MigrAnte 

trAbAlhAdorA doMésticA nA 

cidAde de são pAulo 

Os seguintes dados foram coletados por 

meio da realização de 18 entrevistas com 

mulheres de diferentes nacionalidades. O 

critério utilizado para a seleção foi: 1) Ser mu-

lher imigrante; 2) Trabalhar  na cidade de São 

Paulo e Região Metropolitana; 3) Que traba-

lhe ou já tenho trabalhado como doméstica.

Gráfico 1. Nacionalidade 
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3.1 MetodologiA dA pesquisA 

F oi utilizada metodologia mis-

ta quantitativa e qualitativa, um 

procedimento de pesquisa para 

coletar informações necessárias 

para analisar o perfil socioeconômico das 

mulheres domésticas migrantes. Como 

segunda fase do projeto, realizaram-se 

duas rodadas de conversas junto ao Sin-

dicato dos Trabalhadores Domésticos de 

São Paulo (STDMSP) com o objetivo de 

promover experiências entre trabalha-

doras migrantes e brasileiras. Além de 

oferecer assessoramento e acompanhar 

as mulheres imigrantes e em situação de 

refúgio que atuam como trabalhadores 

domésticos e que exigem atenção do 

Centro de Direitos Humanos e Cidadania 

de Imigrantes (CDHIC).
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Gráfico 2. Tempo no Brasil
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No que refere ao tempo de residência no 

Brasil, observa-se uma grande presença 

de menos de dois anos das mulheres ve-

nezuelanas, haitianas e angolanas, coin-

cidindo com os novos fluxos migratórios 

que recebeu Brasil nos últimos anos. 

Gráfico 3. Faixa Etária 
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Na distribuição por idade do univer-

so pesquisado, encontramos uma alta 

concentração de jovens adultas de até 

29 anos, nove adultas de 20 a 59 anos e 

duas migrantes acima dos 60 anos.

Gráfico 4. Estado Civil
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A grande maioria das mulheres entrevis-

tadas são solteiras. O trabalho domés-

tico muitas vezes se converte em uma 

oportunidade, visto que é uma área na 

qual historicamente predominaram as 

mulheres e o estado civil pode influen-

ciar na decisão de empregá-las ou não. 

Gráfico 5. Situação Migratória 
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Sobre a situação migratória das entre-

vistadas, todas as mulheres dispõem da 

documentação necessária para morar e 

trabalhar formalmente no país. No mo-

mento que foi questionado sobre como 
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foi o processo para obter a documenta-

ção, elas informaram terem sido assesso-

radas por outros membros da comunida-

de, o que constata a constituição de uma 

rede de apoio no país de destino.

Gráfico 6 : Grau de Escolaridade
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Gráfico 7. Passou por algum país antes  
de ficar no Brasil?
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No que se refere à rota de migração, foi 

perguntado para as participantes se pas-

saram por algum país antes de chegar ao 

Brasil. Doze das dezoito mulheres res-

ponderam que não, podendo-se, por-

tanto, perceber que o Brasil é o país de 

destino final - e não de trânsito - de gran-

de parte das mulheres entrevistadas.

Gráfico 8. Em qual país morava antes do Brasil?
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Gráfico 9. Veio ao Brasil acompanhada por 
                 conhecido ou familiar?
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Gráfico 10. Familiares ou amigas 
trabalhadoras domésticas 
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Gráfico 11. Como você encontrou 
seu emprego?
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Tabela 1. Relação entre trabalho anterior, país de origem, idade e escolaridade.

N Trabalho Anterior País Idade Escolaridade

1 Supervisora de empresa 
processadora de camarão Venezuela 42 Superior Incompleto

2 Trabalhadora Doméstica Venezuela 50 Médio Incompleto 

3 Vendedora Rússia 72 Médio Completo

4 Vendedora Venezuela 24 Superior Incompleto 

5 Estudante Paraguai 40 Médio Incompleto 

6 Trabalhadora Doméstica Peru 61 Médio Incompleto 

7 Vendedora Peru 33 Médio Completo 

8 Trabalhadora Doméstica Bolívia 56 Médio Completo 

9 Estudante Paraguai 24 Médio Completo

10 Técnica Agrícola Haiti 43 Médio Completo

11 Estudante Angola 20 Médio Completo

12 Confecção Haiti 26 Médio Completo 

13 Não trabalhava Haiti 29 Médio Incompleto 

14 Restaurante Haiti 30 Médio Incompleto 

15 Comércio Haiti 25 Médio Incompleto 

16 Ajudante de creche Haiti 31 Médio completo 

17 Estudante Angola 17 Médio Incompleto 

18 Professora Bolívia 43 Superior Incompleto
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Gráfico 12. Envio de remessas  
ao país de origem 
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Gráfico 13. Você mora na casa que trabalha?
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Gráfico 14. Tipo de contrato
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Gráfico 16. Carteira de trabalho 
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Gráfico 17. Possui horário de almoço e/ou  
pausas para descansar?
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Gráfico 18. Recebe horas extras
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Gráfico 15. Tipo de contratação 
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A relação entre o tipo de contratação e a 

situação migratória das mulheres entre-

vistadas retrata que o trabalho informal 

não se relaciona à de falta de documen-

tação, posto que a maioria das entrevis-

tadas contam com visto permanente. 

Diante disso, a  informalidade que carac-

teriza o trabalho doméstico tem múlti-

plas consequências sobre as condições 

de vida das mulheres, além das já enfren-

tadas pela razão de serem migrantes, 

sendo, muitas vezes, vítimas de discursos 

de discriminação e xenofobia que exis-

tem na sociedade de destino.
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gua como elementos de discriminação no 

âmbito do trabalho. A falta de informação 

sobre o acesso a direitos no país de desti-

no, bem como o medo de serem denun-

ciadas pelo empregador, além de possíveis 

ameaças de reter a documentação,  são 

algumas das situações atravessadas pelas 

mulheres migrantes.12

No que diz respeito à experiência de sofrer 

ameaças no âmbito do trabalho,  encon-

tramos treze das dezoito mulheres com a 

resposta “não”. Entretanto, na continui-

dade da entrevista, deparamo-nos com 

outros relatos que apontam a ocorrência 

de situações de violência e discriminação.

Gráfico 21: Seus empregadores já te ameaçaram 
por causa de ser migrante? Como, por 
exemplo, ameaçar denunciar para a 
polícia federal ou deportação?
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12- Las Mujeres Migrantes y la Violencia de Género. Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM) / Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires p. 139 2014

Gráfico 19: Direitos Trabalhistas
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Gráfico 20: Atividades exercidas no trabalho 
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3.3 violênciA no trAbAlho

Na terceira etapa da entrevista, questiona-

mos sobre possíveis situações de violência 

no local de trabalho. Frequentemente, ser 

migrantes oportuniza diferentes tipos de 

violência, sendo maior o risco quando são 

utilizados a nacionalidade, a idade ou a lín-
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Gráfico 22: Já se sentiram desconfortáveis com 
olhares ou toques indevidos por parte 
do seu empregador 
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Gráfico 23 : Insultos pelo empregadores
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Já foram insultadas pelos empregadores?

Perante às perguntas que foram feitas so-

bre violência, algumas mulheres descreve-

ram situações onde se constata que foram 

vítimas de discriminação. Alguns exemplos: 

“Não permitem fazer as compras da 

casa porque meus patrões tem medo 

que roube”

“A patroa fuma do lado do quarto onde 

eu durmo,  passo mal e eu já falei várias 

vezes, mas continua fazendo”

“Não posso comer o mesmo que os 

patrões, tenho que comprar minha 

própria comida”

 

“Eu me sinto discriminada por outros tra-

balhadores da casa que são brasileiros, 

eles falam que eu trabalho demais” 

“Quase me golpearam por ir na reunião 

do minha casa, minha vida”

“Falaram que como sou migrante não te-

nho direito a salário mínimo”

 

“Minha patroa não me deixou fazer meus 

documentos, teve que ir escondida”

 

“Minha patroa não me deixa tempo para 

fazer curso de português” 

3.4 conheciMento de direitos 

Gráfico 24 : Conhecem seus direitos trabalhistas
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Gráfico 25: Conhece a lei que regula o trabalho
doméstico no Brasil 
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Gráfico 26: Conhecem algum sindicato das 
trabalhadoras domésticas
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Gráfico 27: Conhecem direitos enquanto 
migrante no Brasil
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3.5 rodAs de conversAs

Como parte das atividades programa-

das pelo projeto, no dia doze de setem-

bro de 2017, deu-se início a primeira 

roda de Conversa entre trabalhadoras 

domésticas brasileiras, migrantes e refu-

giadas,  na sede do Sindicato dos Tra-

balhadores Domésticos do Município 

de São Paulo (STDMSP).

O encontro realizou-se no marco das 

reuniões organizadas pelo sindicato 

para a elaboração e aprovação de pau-

ta de reivindicação da categoria profis-

sional convocada. É nesse exercício que 

o projeto “Promoção e fortalecimento 

das trabalhadoras domésticas imigran-

tes e refugiadas através de diagnóstico, 

formação e atenção integral” introduz-

se, com o objetivo de que as mulheres 

migrantes e refugiadas participem des-

se processo: relatem sua realidade, os 

problemas que enfrentam e, assim, in-

siram-se, com protagonismo, na busca 

por soluções e na construção das reivin-

dicações de seus direitos.

Na abertura, a presidente e a assessora 

jurídica do sindicato fizeram uma breve 

introdução do que seria a jornada e a 

presença do projeto nessa reunião. Na 

sequência, a equipe do CDHIC apresen-

tou o projeto e suas etapas, como tam-

bém a importância da voz das mulheres 

migrantes ser escutada nesse encontro.
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Após as apresentações, a palavra foi 

concedida às trabalhadoras: primeiro, 

uma trabalhadora migrante venezuelana 

expôs sua experiência e as dificuldades 

que enfrenta no dia-a-dia como trabalha-

dora doméstica migrante; em seguida, 

na mesma linha, uma trabalhadora brasi-

leira falou sobre sua realidade.

A partir daí, de acordo com a metodolo-

gia do encontro – previamente explicada 

-, as mulheres foram divididas em dois 

grupos: um deles contendo as migrantes 

e outras brasileiras, tendo duas integran-

tes do CDHIC como facilitadoras da ativi-

dade e tradutoras; e o outro apenas com 

brasileiras, tendo a presidente do sindi-

cato como facilitadora. Nessa atividade, 

foi possível conferir que a troca de expe-

riências entre as trabalhadoras é mesmo 

um exercício fundamental e bastante fru-

tífero para a inserção das trabalhadoras 

migrantes na luta da categoria por direi-

tos. Além disso, em um plano mais am-

plo, é um canal para a integração (plena, 

como sujeitos de direitos) da população 

migrante na sociedade brasileira. Dentro 

dos grupos, cada uma das mulheres se 

apresentou e contou um pouco sobre o 

que enfrentam, sendo depois, em con-
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junto, desafiadas a pensar soluções para 

resistir e superar tais dificuldades.

Com os grupos desfeitos, os problemas 

e soluções encontrados foram reunidos 

e, então, a assessora jurídica do sindi-

cato pronunciou-se a respeito da com-

plexidade e da profundidade de cada 

problema que surgiu. Essa parte do en-

contro também teve especial validade, 

com um grande potencial em transmitir 

informação às migrantes trabalhadoras, 

posto que verifica-se, cada vez mais, o 

aumento de mulheres migrantes e re-

fugiadas trabalhando em serviços do-

mésticos e ainda há, em muitos casos, 

falta de conhecimento da legislação 

brasileira e poucas informações sobre 

o acesso a direitos. Em outras palavras, 

o contato extrapola o sentido da asses-

soria jurídica e transforma-se em co-

nhecimento e conscientização e, con-

sequentemente, mais possibilidades 

para lutar por seus direitos. Na última 

etapa da jornada, a equipe do CDHIC 

continuou realizando entrevistas, apli-

cando o formulário criado no âmbito 

do projeto para dar continuidade aos  

trabalhos de pesquisa que servirão de 

subsídios para criar o diagnóstico.

2ª rodA de conversAs 

No dia 26 de novembro, às 10:00 horas, 

na sede do Sindicato dos Trabalhadores 

Domésticos do Município de São Paulo 

(STDMSP), deu-se início à segunda Roda 

de Conversa entre trabalhadoras domés-

ticas brasileiras, migrantes e refugiadas.

Nesse encontro, diferentemente da pri-

meira roda de conversa, foi recebido na 

sede do sindicato um grupo de 48 de 

mulheres migrantes de origem haitia-

na que chegaram da zona leste de São 

Paulo. Em sua maioria, desempregadas 

e procurando um espaço para solicitar 

apoio na procura de trabalho. Esse tipo 

de serviço não são abarcados pelas ativi-

dades que desenvolvem as organizações 

que fazem parte do projeto, entretanto 

foi decidido, mesmo assim, recebê-las 

e brindar um espaço onde as suas de-

mandas fossem acolhidas, além de infor-

má-las sobre os direitos que devem ser 

reconhecidos e respeitados nas relações 

empregatícias e de trabalho dessa ativi-

dade, no momento em que - ou caso - 

elas decidam trabalhar como emprega-

das domésticas. Apesar de que a maioria 

ainda não trabalhar como domésticas, a 

conscientização, que faz parte do proje-

to, é de extrema importância para quem 

espera ingressar nessa atividade, uma 

vez que visa evitar qualquer forma de tra-

balho forçado e análogo escravo.

As falas começaram com uma breve 

apresentação da advogada do sindicato 

sobre o trabalho que desenvolvem nesse 

espaço. Em seguida, foi apresentado o 

projeto junto aos membros do CDHIC e 

da  AFL-CIO Solidarity Center.
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As participantes foram convidadas a 

compartilhar o café da manhã nas ins-

talações do sindicato e, na sequência, 

abriu-se a palavra para as exposições. 

Entre todas  as dificuldades que enfren-

tam diariamente, surgiram dúvidas sobre 

diferentes questões, muitas delas refe-

rentes à regularização migratória, que fo-

ram respondidas pela equipe do CDHIC. 

A partir do diálogo, também foi identifi-

cada a presença de mulheres que já tra-

balharam na área doméstica.

Cabe destacar que todas as participan-

tes estavam com carteira de trabalho 

- um detalhe que nos indica que, para 

a maioria dos imigrantes, entrar na eco-

nomia informal não é uma escolha. E é 

nesse setor que acontece o maior déficit 

de trabalho decente.

A metodologia utilizada no primeiro en-

contro foi modificada para o segundo. A 

presença de um grupo maior de mulhe-

res, de última hora, impossibilitou a divi-

são em grupos e intercâmbio de experi-

ências com as trabalhadoras domésticas 

brasileiras por diferentes motivos, dentre 

eles a falta de espaço e dificuldades na 

comunicação com a presença de apenas 

um tradutor no encontro.

Logo depois do almoço, servido nas ins-

talações do sindicato, deu-se lugar ao re-

gistro das participantes numa base de da-

dos proposta pelo sindicato em caso de 

receber ofertas de trabalho. Paralelamen-

te, os membros do CDHIC realizaram en-

trevistas com as mulheres que já haviam 

trabalhado como doméstica, aplicando 

o formulário criado pelo projeto para, as-

sim, dar continuidade aos trabalhos de 

pesquisa que serviram de subsídios para 

criar o presente informe. No período da 

tarde, às 15:30 horas, após a partida do 

contingente de mulheres haitianas, abriu-

se a segunda etapa do encontro com as 

associadas do sindicato (na maioria traba-

lhadoras domésticas brasileiras).

A advogada do sindicato fez uma re-

flexão acerca da visita das mulheres 

haitianas e a importância da experiên-

cia compartilhada durante as rodas de 

conversas propostas pelo projeto, re-

forçando a necessidade de lutar pela 

igualdade entre trabalhadoras brasilei-

ras e migrantes. Ela também explicou o 

processo para aprovação da convenção 

coletiva de trabalho que vai reger o ano 

2018 e a vontade de incluir a questão 

migratória no documento.

Finalizada sua reflexão e explicação, en-

tregou a palavra à advogada do CDHIC, 

que explicitou os principais pontos pen-

sados a serem incluídos no documento. 

Primeiramente, mencionou e reforçou 

que, na Constituição, não existe diferen-

ça entre trabalhador brasileiro e imigran-

te, mas que, para além da teoria - isto é, 

na prática - existem barreiras de língua 
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e dificuldades no acesso à informação. 

Deu como exemplo as diversas denún-

cias e os casos de trabalho análogo à es-

cravidão que o CDHIC recebe.

As propostas que são feitas para a con-

venção coletiva de trabalho do Sindicato 

dos Trabalhadores Domésticos do Muni-

cípio de São Paulo também surgiram a 

partir das entrevistas feitas pelo projeto 

com as mulheres migrantes trabalhado-

ras domésticas, além de considerar as 

demandas que chegam ao CDHIC.

A proposta consiste em três pontos para 

serem incluídos no documento:

a) Não-discriminação entre traba-

lhadores nacionais e migrantes;

b) Garantia de igualdade salarial;

c) Direito à informação.

Também foi mencionada a necessida-

de de repassar, entre as trabalhadoras, 

as mudanças da nova lei trabalhista e 

entender os pontos da convenção co-

letiva para estarem informadas, cons-

cientizadas e, assim, defenderem os 

seus direitos.

Por último, a presidenta do sindicato 

chamou os membros da diretoria para 

uma reunião na parte superior do lo-

cal enquanto as demais trabalhadoras, 

junto à equipe do CDHIC, permanece-

ram no aguardo das deliberações que 

manifestar-se-iam de tal concentração. 

Instantes antes de terminar a reunião da 

diretoria, a advogada do sindicato diri-

giu-se à sala principal e comunicou ao 

público presente a escolha de Diana So-

liz, trabalhadora doméstica de origem 

boliviana, como nova membro da dire-

toria do sindicato.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto “Promoção e fortaleci-

mento das trabalhadoras 

domésticas imigrantes e re-

fugiadas através de diagnós-

tico, formação e atenção integral” foi 

apresentado  como um desafio  para o 

Centro de Direito Humanos e Cidadania 

do Imigrante (CDHIC) e para o AFL-CIO 

Centro de Solidariedade, possibilitando 

a oportunidade de conceber um diag-

nóstico no que diz respeito à realidade 

migratória e de trabalho de mulheres 

migrantes que constituem o contingen-

te populacional englobado pelo número 

de profissionais dedicados ao serviço do-

méstico na cidade de São Paulo, além de 

integralizar espaços de diálogo junto ao 

Sindicato dos Trabalhadores Domésticos 

do Município de São Paulo (STDMSP). Tal 

experiência permitiu-nos concluir com 

algumas reflexões finais e obter dados 

que nos ajudem a pensar sobre um po-

tencial de organização e conscientização 

dessas mulheres nas ações de garantia 

de direitos. 

Observa-se, pelos relatos obtidos nas 

entrevistas, que, durante um longo pe-

ríodo de tempo, a migração de mulhe-

res latinas na cidade de São Paulo es-

teve associada ao trabalho nas oficinas 

de costura. Entretanto, tal panorama 

sofreu certa mudança com o passar dos 

anos, visto que, conforme pôde-se ob-

servar através da análise de casos es-

pecíficos,  o serviço doméstico passou 

a ser mais atrativo devido às melhores 

condições de trabalho e a maior pros-

pecção salarial. Encontra-se, ainda, 

grande diversidade de migrantes com 

origem distintas, coincidindo o tempo 

de estadia no país com os padrões dos 

novos fluxos migratórios.

Sobre as condições de trabalho, observa-

se que não existe relação entre o traba-

lho informal e a condição de uma falta de 

documentação, posto que a maioria das 

mulheres entrevistadas possui carteira de 

trabalho, embora o tipo de contrato mais 

frequente seja feito de forma verbal.
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As trabalhadoras domésticas, em es-

pecial aquelas que moram no local do 

trabalho, encontram dificuldade em as-

sistir a cursos de língua para aprender 

o idioma, sendo um grande impedi-

mento para a interação e socialização 

com outras pessoas. Os horários das 

jornadas de trabalho, às vezes, não 

coincidem com os horários de funcio-

namento dos equipamentos e órgãos 

de atendimento.

A falta de conhecimento e informação 

sobre os direitos trabalhistas indica a 

pouca relação que há com a questão 

sindical, sendo um desafio, portan-

to, aproximar os setores interessados 

em  construir um processo de sensi-

bilização e conscientização na defesa 

e promoção de direitos. As rodas de 

conversas promovidas pelo projeto, 

em conjunto com o Sindicato dos Tra-

balhadores Domésticos do Município 

de São Paulo (STDMSP), apresenta-

nos com um grande exemplo sobre 

esse acercamento e intercâmbio en-

tre mulheres migrantes e brasileiras 

trabalhadoras domésticas. Tais ativi-

dades constituem-se como espaços 

que possibilitam repassar, entre as 

trabalhadoras, as mudanças na nova 

lei trabalhista, além de possibilitar um 

maior entendimento no que compete 

os principais pontos da convenção co-

letiva para estarem informadas e cons-

cientizadas, podendo, assim, defender 

os seus direitos e combater o  trabalho 

análogo ao trabalho escravo.

Conclui-se, por fim, que a importân-

cia da sindicalização de mulheres mi-

grantes empregadas domésticas, a 

partir da Nova Lei de Migração, é uma 

maneira de suas demandas e experi-

ências serem ouvidas em um espaço 

próprio para tanto, principalmente, 

porque essa apropriação poderá re-

fletir no alcance e na consolidação de 

direitos, por exemplo, por meio de 

convenção coletiva.
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“Promoção e fortalecimento dos direitos das trabalhadoras domésticas imigrantes 
e refugiadas através de diagnóstico, formação e atenção integral”

PROPOSTA DE QUESTIONÁRIO

Questionário nº

I. Dados gerais da entrevista

Data Cidade Município Bairro

II. Perfil Mulher Migrante Trabalhadora Doméstica na cidade de São Paulo

Nacionalidade Cidade de origem Idade

Estado civil Solteira Casada Acompanhada Você passou por algum outro país antes de vir para o Brasil? Sim Não Qual?

Há quanto tempo você está no Brasil? Veio para o Brasil com algum conhecido ou familiar? Sim Não

Qual é sua situação migratória? Visto temporário Visto permanente Protocolo Sem Documentos

Qual é seu grau de escolaridade? Fundamental Médio Superior Título universitário

Qual era seu trabalho no seu país de origem? Fala português? Sim Não Tem filhos? Sim Não

Seus filhos moram no Brasil? Sim Não Você pode cuidar dos seus filhos ou teve que deixar sob os cuidados de alguém? Sim Não

Deixou em seu país familiares que dependem financeiramente de você? Sim Não Você envia remessas para familiares em seu país? Sim Não

Possui familiares no Brasil? Sim Não Possui familiares ou amigas que também são trabalhadoras domésticas? Sim Não

Possui familiares ou amigas que também são trabalhadoras domésticas? Sim Não

III. Condições de Trabalho 

Você sempre trabalhou em casas? Sim Não Qual é o bairro onde você trabalha?

Como você encontrou seu emprego atual? Amigxs Empresa Família Outros

Você trabalha na mesma casa todos os dias ou cada dia trabalha em uma casa diferente? Mensal Diarista Você mora na casa que trabalha? Sim Não

Como foi a sua contratação: através de um contrato de trabalho escrito com o seu empregador ou tudo foi acordado verbalmente? Verbalmente Contrato

Tem carteira de trabalho assinada? Sim Não Você trabalha quantas horas por dia? Tem horário de almoço e/ou pausas para descansar? Quanto tempo?

Quais são seus dias de folga? Você recebe horas extras? Sim Não Qual o seu salário mensal?

Você tem direitos a benefícios no seu trabalho? VT VR Ferias Seguro

ASSINALE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO TRABALHO

Cozinhar Lavar Limpar Cuidar de crianças Cuidar idosos Ir às compras Outros:

IV. Violência no Trabalho 

Seus empregadores já te ameaçaram por causa do seu status de migrante? Como por exemplo, ameaçar 
denunciar para a polícia federal ou deportação? Se sim, isso acontece com que frequência?

Você já se sentiu desconfortável com olhares ou toques indevidos por parte do seu empregador?

Seus empregadores já te insultaram? Se sim, isso acontece com que frequência?

Você conhece os seus direitos trabalhistas? Como por exemplo, máximo de horas de trabalho, pagamento de 
horas extras, férias remuneradas, etc?

Você conhece a lei que regula o trabalho doméstico no Brasil?

Você conhece seus direitos enquanto migrante/refugiado no Brasil?

Você sabe como fazer sua regularização migratória?






