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RESUMO 

 

A presença de uma empregada doméstica na casa das famílias de classe média brasileira é 

algo extremamente comum. As origens desse serviço, no Brasil, se encontram no período 

escravocrata. Os negros africanos quando chegavam nesse país tinham como principal 

função servir à família branca europeia. As marcas desse período se perpetuaram e estão 

presentes ainda hoje na nossa sociedade. O minidocumentário “Como se fosse da família”, 

desenvolvido pela Agência Pública (agência de jornalismo investigativo) expõe através dos 

depoimentos de duas empregadas domésticas e de uma patroa, a relação de exploração 

existente nesse tipo de serviço que é tratada pela sociedade como se fosse uma situação 

natural. Neste artigo, iremos fazer um estudo que vai abordar desde a realização da 

produção audiovisual até o vídeo em si, analisando a sua construção e seu tema. 

 

PALAVRAS-CHAVE: trabalho doméstico; PEC das domésticas; produção audiovisual; 

debate público; cidadania. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
Sabe-se que a todo o momento nascem e morrem pessoas, ocorrendo, assim, uma 

troca natural da população. Entretanto, mesmo que a sociedade esteja em constante 

mudança, quando nos referimos aos indivíduos, os aspectos econômicos e sociais de um 

povo se perpetuam de certa forma, e passam de geração em geração. Um equívoco  

cometido por muitas pessoas é tentar explicar as relações sociais existentes analisando 

apenas o presente e ignorando a raiz histórica que envolve essas relações. 

Quando percebemos que ambientes da atualidade como apartamentos recém- 

construídos trazem traços de séculos passados, entendemos a forte influência do passado 

histórico em nossa vida. O quartinho, o banheiro da empregada e até o elevador de serviço, 

tão comuns nos apartamentos brasileiros de classe média, delimitam onde cada “grupo” 

deve ficar. Nota-se facilmente que a construção desses espaços, comuns em países onde 

existiu a escravidão, tem origem na casa-grande e na senzala, ambientes que separavam os 

senhores  de  engenho  dos  escravos  no  Brasil  Colônia.  É  chocante  perceber  que  a 
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desigualdade social, e racial, é algo tão intrínseco e comum para a população que a 

construção de imóveis já se dá seguindo essa lógica segregacionista. 

Embora a divisão social e racial seja algo explícito, esses graves problemas são 

tratados de maneira velada. O que acontece no Brasil é que a situação de exploração 

vivenciada pelas empregadas domésticas é amenizada por um aparente sentimento de 

pertencimento à família dos patrões. A própria existência de um quarto para que a 

empregada doméstica durma no ambiente de trabalho demonstra tal separação. Mas, esses 

são apenas dois aspectos de uma profissão marcada por diversos acontecimentos 

questionáveis. 

Partindo da análise dessas relações ambíguas, que são comuns no Brasil, a Agência 

Pública, organização que tem como pauta principal os direitos humanos, traz um 

minidocumentário que realiza, ao mesmo tempo, um registro histórico de acontecimentos 

marcados pela exploração de trabalho, e uma crítica social, levando o espectador a perceber 

a existência de um abismo entre as camadas sociais que é evidente em nossa sociedade. 

Porém, essa desigualdade é disfarçada pela falsa ideia de uma harmonia das raças e do 

esforço individual para a ascensão de classe. 

Assim, este artigo tem o intuito de explorar os pontos principais que envolvem o 

minidocumentário “Como se fosse da família”. Analisar a própria produção audiovisual: 

Indicando a forma como se deu a construção do minidocumentário, como o testemunho das 

envolvidas se relaciona com o espectador e como é feito para o vídeo ser efetivo no seu 

objetivo de fazer uma crítica social. E abordar os produtores do conteúdo, no caso a 

Agência Pública: explicar o tipo de trabalho da Agência, o porquê de sua realização e a sua 

importância em um cenário de escassez de conteúdo investigativo que dê visibilidade a 

grupos marginalizados pela sociedade. 

 

O IMPASSE NO JORNALISMO ATUAL 

 

 

É do conhecimento de muitos que a sociedade, hoje, vive em um momento de 

dinamismo de informações. Todos os dias, diversas notícias são expostas à população. A 

televisão, o jornal, a internet, o rádio e outras plataformas midiáticas estão extremamente 

inseridas na vida social e fazem parte da rotina das pessoas. A presença da mídia na nossa 

vida é algo tão comum que é naturalizado pela população e a força da sua influência não é 

percebida como deveria. Ao contrário do que muitos pensam, a mídia é mais do que um 
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simples meio de informação, o conteúdo transmitido por ela é um dos principais elementos 

de formação dos indivíduos. É especialmente por intermédio da grande mídia que a nossa 

sociedade se instrui e desenvolve sua concepção de mundo. É através dos veículos de 

comunicação de massa que temos acesso aos assuntos considerados relevantes e tomamos 

consciência de sua existência. Contudo, esses assuntos expostos na mídia comercial são 

construídos da maneira que os meios de comunicação acham mais conveniente e claro, vão 

de acordo com seus interesses. 

Os mal-estares sociais não têm uma existência visível senão quando se 

fala deles na mídia, isto é, quando são reconhecidos como tais pelos 

jornalistas. Ora, eles não se reduzem apenas aos mal-estares sociais 

mediaticamente constituídos, nem, sobretudo, à imagem que os meios de 

comunicação dão deles quando os percebem. Sem dúvida, os jornalistas 

não inventam em todas as matérias os problemas de que falam. Eles 

podem pensar, não sem razão, que contribuem para torna-los conhecidos e 

fazê-los entrar, como se diz, no “debate público”. Seria ingênuo deter-se 

nesta constatação. Os mal-estares não são todos igualmente “mediáticos”, 

e os que o são sofrem inevitavelmente um certo número de deformações a 

partir do momento em que são tratados pela mídia, porque, longe de se  

limitar a registrá-los, o tratamento jornalístico fá-los experimentar um 

verdadeiro trabalho de construção, que depende muito amplamente dos 

interesses próprios deste setor de atividade. (CHAMPAGNE, 1998, p. 63) 

 

O fato da grande mídia no Brasil ser tratada como um negócio faz com que esse 

poder e influência que ela detém, seja algo que ocasione perdas para população. Visando o 

lucro, a mídia comercial acaba deixando de exercer inteiramente o seu papel social: 

investigar, denunciar e levar informações importantes à sociedade. 

Com tantas dificuldades que a população brasileira enfrenta, o uso dos veículos de 

comunicação para investigação seria importantíssimo. Porém, quando o objetivo se torna o 

dinheiro, a responsabilidade social acaba sendo deixada um pouco de lado e o conteúdo 

passa a ser definido de acordo com o interesse privado e não público. 

A escassez de conteúdos investigativos é algo visível nos meios de comunicação; na 

sua grande maioria, as notícias são expostas de modo superficial, geralmente mostrando 

apenas o problema e não a problemática, algumas notícias só estão sendo apresentadas por 

causa da influência de algum patrocinador no conteúdo e outras notícias são omitidas por 

questões de interesse particular. 

Para que o jornalismo investigativo aconteça, são necessários alguns fatores como 

tempo, dinheiro e até mesmo coragem. Entretanto, a necessidade de falar sobre os muitos 
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assuntos que ocorrem por dia, a dependência financeira de anunciantes e as relações de 

poder que existem no país entre governo, mídia e empresa privada tornam difícil um 

jornalista ter autonomia para produzir um conteúdo que faça denúncias. 

Hoje, em muitos veículos, a quantidade vale muito mais do que a 

qualidade. Cada vez mais se exige muito conteúdo de uma redação que 

encolhe a cada dia e, em meio a toda essa correria, falta o tão sonhado 

tempo para uma reportagem investigativa de qualidade que faça valer o 

verdadeiro exercício jornalístico. Outro empecilho para as reportagens 

investigativas saírem do ramo das ideias e se tornarem reais é a segurança. 

O jornalista que se aventura em uma investigação de corrupção, por 

exemplo, assume os riscos de desafiar autoridades, quase sempre 

perigosos. (IMERCIO, 2015) 

 

 
A AGÊNCIA PÚBLICA 

 

 

Na tentativa de mudar esse cenário, surgem as chamadas mídias alternativas. 

Geralmente esses veículos visam trazer um novo olhar, diferente do proposto pela mídia 

comercial, sobre os problemas em questão ou até mesmo abordar sobre assuntos que não 

são expostos pela grande mídia por algum motivo, como é o caso da Agência Pública. 

Em 2006, surge a WikiLeaks (organização sem fins lucrativos que tem como  

objetivo tornar transparente as relações internacionais) divulgando, em seu site documentos 

polêmicos e secretos de governos, principalmente do governo dos Estados Unidos e suas 

atividades comprometedoras em relação a outros países. Para espalhar esses documentos 

nas nações envolvidas e fazer com que a população tomasse conhecimento das informações 

divulgadas, foi necessário que a WikiLeaks criasse uma parceria com jornalistas 

independentes, já que não seria possível contar com o apoio da grande mídia. 

A Agência Pública tem sua origem a partir dessa necessidade: tornar públicas as 

informações vazadas da WikiLeaks e principalmente aquelas referentes ao Brasil. Cria-se, 

em 2011, o site e as suas redes sociais. A partir daí, as idealizadoras (Marina Amaral e 

Natalia Viana) junto com uma equipe de jornalistas independentes veem uma oportunidade 

para produzir um site que além de revelar os documentos da WikiLeaks trouxesse também 

reportagens investigativas e que fossem de interesse da população. 

Hoje, a Agência Pública permanece atuando como uma organização sem fins 

lucrativos, que oferece como proposta principal o jornalismo investigativo. Para possibilitar 

esse trabalho, a organização conta com financiamento coletivo e três fundações 

financiadoras (Fundação Ford, Omidyar Network e Open Society Foundation) todas 

trabalham apoiando a democracia assim como a Agência Pública. 
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As reportagens produzidas são expostas na internet, no site http://apublica.org/. 

Nesse site existem matérias bastante aprofundadas sobre assuntos muitas vezes silenciados 

ou retratados de maneira equivocada pela grande imprensa. Mesmo sendo localizada em  

São Paulo, a Agência não se restringe a essa região, pelo contrário, a mesma leva em 

consideração a diversidade da população e de seus problemas. Contando com diversos 

colaboradores dentro e fora do Brasil, a Agência Pública consegue ir da Amazônia à Etiópia 

expondo acontecimentos importantes e de interesse público. 

Segundo a apresentação da Agência Pública no site, seus principais eixos 

investigativos são: os impactos dos megaeventos esportivos, tortura e violência dos agentes 

do Estado, megainvestimentos na Amazônia, crise urbana e empresas e violações de  

direitos humanos. Com esse tipo de jornalismo, que não é tão comum nos grandes veículos, 

a organização ainda sim chega até eles e suas produções muitas vezes são republicadas. 

NE10, IG, Diário de Pernambuco e Yahoo!Brasil são apenas alguns dos veículos que 

utilizam do material produzido pela organização através da licença Creative Commons. 

Além disso, é importante destacar que muitos trabalhos realizados pela Agência 

Pública já foram indicados a premiações e outros até mesmo receberam prêmios 

importantes, como Prêmio Esso, Prêmio Petrobras de Jornalismo e Prêmio MPT de 

Jornalismo. Esses acontecimentos são muito simbólicos, já que é um tipo de trabalho 

considerado diferenciado. É um trabalho que dá visibilidade as minorias, e as retrata de 

maneira mais humanizada, denunciando as injustiças e opressões que esses grupos sofrem. 

Um dos trabalhos que rendeu prêmios e indicações foi o minidocumentário “Como se fosse 

da família” e é sobre esse projeto, sua construção e o problema retratado que vamos nos 

discorrer a partir de agora. 

 

COMO SE FOSSE DA FAMÍLIA 

 

 

O minidocumentário intitulado de “Como se fosse da família”, dirigido por Alice 

Riff e Luciano Onça, foi produzido pela Agência Pública em parceria com a produtora Grão 

Filmes com o objetivo de participar do 4º edital Sala de Notícias (concurso proporcionado 

pelo Canal Futura). Essa produção saiu como vencedora do concurso, sendo exibida no 

Canal Futura, também foi postada nas redes sociais da emissora e da Agência Pública, e, 

além disso, ainda participou de festivais de cinema, como: Femina Fest 2014,  

Forumdoc.BH 2014 e Mostra Filme Livre 2015. 

http://apublica.org/
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A ideia de fazer o minidocumentário surgiu em 2013, quando se iniciou uma forte 

discussão no país sobre a proposta de emenda constitucional, que ficou conhecida como 

PEC das domésticas. O historiador Luciano Onça, acreditando que a nova lei poderia dar  

um fim às relações de exploração que envolvem o trabalho doméstico no Brasil, decide 

registrar a situação desse trabalho no país. E a partir dessa ideia, resolve produzir um 

conteúdo que no futuro, poderá servir como elemento de registro histórico da construção da 

sociedade brasileira. 

O vídeo é composto pela apresentação da história de duas empregadas domésticas 

que moram no estado de São Paulo: A primeira é a história de Vanderlea Santos de 40 anos, 

que trabalha para família Marcondes desde os 14 anos de idade. E a segunda, é a história de 

Áurea Andrade de 64 anos, que trabalhou para uma família durante 24 anos, mas se 

aposentou por problemas de saúde. Para dar o depoimento, além das próprias envolvidas,  

os patrões de Vanderlea também aparecem e a patroa dá a sua visão sobre a relação de 

trabalho e afeto entre patrão e empregada em sua casa. 

O minidocumentário se inicia em uma agência de trabalho onde uma candidata à 

empregada doméstica está sendo entrevistada. Durante a entrevista de emprego, a candidata 

é alvo de uma série de perguntas que vão desde “Você gosta de crianças?” até “Você sabe 

servir à francesa?” fazendo com que, o espectador perceba o acúmulo de funções que uma 

empregada doméstica é submetida. A construção que é feita da cena, através da edição, 

reforça essa ideia, pois o espaço entre uma pergunta e outra vai diminuindo com o tempo, 

até que as perguntas ficam seguidas uma da outra freneticamente, dando a sensação de um 

aglomerado de funções como se a empregada doméstica tivesse que fazer “tudo”. Depois 

dessa abertura, iniciam-se as histórias que formam o vídeo. 

A primeira história apresentada é a de Vanderlea que é contada através dos 

depoimentos da própria e de sua patroa. O primeiro depoimento é a da própria Vanderlea, 

apelidada de “Vander”, que logo de primeiro momento já aponta, sem perceber, um grave 

problema que só vai aumentando ao longo de sua fala; Vander conta que começou a 

trabalhar na casa da família Marcondes aos 14 anos de idade, e emocionada, diz que a 

patroa quando a convidou para trabalhar, pediu para que Vander ficasse com ela para 

sempre. Em seguida, Vanderlea conta que com o tempo ficou combinado que ela só voltaria 

para casa nos fins de semana, ganhando assim, um quarto na casa para dormir de segunda a 

sexta-feira. Entretanto, durante seu depoimento, Vanderlea contou que já houve vezes em 

que ela passou praticamente um mês trabalhando, isso ocorria quando ela ia junto com a 
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família para casa de praia. Vanderlea, durante sua infância e adolescência trabalhava de dia, 

e a noite ia pra escola. Crescendo no emprego, foi se construindo um laço afetivo com os 

seus patrões e com o passar do tempo, Vanderlea foi ganhando presentes, roupas e o 

sentimento de ser parte da família que servia. Sobre a sua situação atual, Vander conta que 

por conta dos afazeres e outras preocupações, não constituiu casamento nem teve filhos. 

Quando questionada sobre sua opinião em relação a PEC das domésticas, Vanderlea diz que 

se ela tivesse sido resguardada pela lei, tudo poderia ter sido diferente, e comenta que se 

fosse seguir realmente o que a lei “diz”, ninguém teria condições financeiras de pagar as 

horas extras de alguém que passa semanas no emprego. 

Em um lugar diferente de fala, a patroa dá a sua versão e conta como foi difícil 

decidir entre Vanderlea e uma babá que segundo ela “era uma alemãzinha”, mas que acabou 

escolhendo a Vander “pelo coração”. A patroa de Vander também lembra que na época não 

trabalhava, então ela, Vander e seus filhos sempre ficavam juntos em casa. Relembra 

também que Vander era como se fosse seu controle remoto, servindo à família a todo o 

momento. Por conta disso, diz que sempre tinha a preocupação de comparecer às reuniões 

escolares, e chamando Vander de filha, explicava que a adolescente era muito ocupada com 

os serviços domésticos, e por isso não tinha um bom desempenho na escola. Quando 

questionada sobre casamento, a patroa conta que ficava apavorada só de pensar em Vander 

se casar e ter que sair do emprego. A respeito da PEC das domésticas, em contraste com a 

opinião de Vander, a patroa afirma que “a inexistência da lei foi algo muito positivo”. Para 

explicar, a patroa diz que a vida de Vander foi diferente das irmãs, que engravidaram cedo e 

não tiveram as mesmas chances que ela. Argumentando que Vanderlea só teve 

determinadas oportunidades por causa da ausência dos seus direitos trabalhistas. 

A segunda e última história do minidocumentário é a de Áurea, que inicia seu 

depoimento apresentando as pessoas de sua família e da família de sua patroa através do seu 

mural de fotos. Áurea conta que ela criou os filhos de sua patroa desde muito pequenos e  

por isso, os trata como se fossem seus filhos também. Embora tenha passado boa parte do 

tempo na casa dos seus antigos patrões, Áurea afirma que conseguiu balancear seu trabalho 

com sua vida pessoal. Ela também diz que seus filhos tinham consciência de que eles 

dependiam financeiramente do emprego e por isso ela precisava trabalhar. Conta que muitas 

vezes, na casa dos seus patrões, no horário de almoço não conseguia comer, pois lembrava 

que seus filhos não tinham refeição em casa. Além disso, Áurea afirma que nunca iria  

querer  que  uma  filha  sua  fosse  empregada  doméstica,  pois  não  existem  direitos    que 
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regulamentam essa profissão. Explica que se tivesse trabalhado mais de 20 anos em uma 

empresa estaria em uma condição melhor do que está hoje. Através de acordos informais 

entre Áurea e sua patroa, ela conseguia ter férias, 13º salário, porém, entre esses acordos, 

ficou definido que Áurea receberia dois salários mínimos enquanto trabalhasse, mas se 

aposentaria apenas com um salário mínimo. Atualmente Áurea sofre bastante com essa 

redução financeira, já que se encontra idosa e com problemas de saúde. Ela comenta que 

sente muita falta da família que a empregava e percebe que o “vínculo familiar” que existia 

enquanto ela trabalhava se desfez após a sua aposentadoria. 

 

A INTERPRETAÇÃO DO MINIDOCUMENTÁRIO E DA TEMÁTICA 

 

 

Como já foi dito, o ponto principal que deu origem ao minidocumentário foi o  

desejo de fazer um registro das relações controversas que existem entre patrões e 

empregadas domésticas no Brasil. Segundo o diretor do vídeo, Luciano Onça, a princípio 

ele pretendia apenas ouvir o depoimento das trabalhadoras, porém a patroa de Vanderlea 

Santos pede durante as gravações, para participar também. Mesmo de maneira inesperada, 

Luciano permite e decide filmar “o outro lado da história”. A fala da patroa junto à fala da 

sua empregada doméstica acaba se tornando fundamental para a construção do vídeo, e  

torna o minidocumentário um forte instrumento de crítica social. 

A veracidade das histórias se torna incontestável, pois o registro dos acontecimentos 

se dá com o testemunho das próprias empregadas e da patroa. Acreditar, por exemplo, na 

história de uma criança que começou a trabalhar aos 14 anos e acabou chegando aos 40  

anos sem ter conseguido, por causa do emprego, constituir sua própria família iria ser 

difícil, se não fosse a própria pessoa dando o seu depoimento. O testemunho das envolvidas 

acaba dando credibilidade. As suas falas tornam a situação “real” para as pessoas que ainda 

não perceberam o quanto é prejudicial, principalmente para as classes menos favorecidas, 

uma relação de trabalho que se mistura com uma relação familiar. O vídeo é construído de 

modo que informa, e realiza ao mesmo tempo, uma denúncia social, problematizando e 

trazendo para o debate público um acontecimento que é naturalizado pela sociedade 

brasileira, fazendo o espectador refletir sobre o quanto é abusiva e mascarada a forma como 

o trabalho doméstico acontece no Brasil. 

Podemos ir analisando ao longo do vídeo, uma sequencia de sérios problemas 

sociais,  como:  Trabalho  infantil,  acúmulo  de  funções  de  trabalho,  desigualdade social, 
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exploração de trabalho, racismo, ausência de direitos trabalhistas e também, a partir da fala 

de Áurea, as consequências que todos esses problemas provocam na vida de uma 

empregada doméstica. O intrigante é que esses problemas geralmente se repetem quando se 

fala sobre o trabalho doméstico no Brasil. Embora sendo pessoas diferentes uma da outra, é 

possível perceber uma série de semelhanças nas empregadas domésticas que participam do 

minidocumentário e dão o seu depoimento. Inclusive, essas semelhanças não são apenas 

presentes entre Áurea e Vanderlea, elas também são notadas na maioria das empregadas 

domésticas do país. Entender o porquê de existir uma relação como essa, que se repete, no 

Brasil é fator fundamental para lutar contra as injustiças sociais. 

 

OS VESTÍGIOS DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL 

 

 

Quando assistimos ao minidocumentário “Como se fosse da família”, podemos ser 

levados a pensar que situações como aquelas apresentadas no vídeo, são acontecimentos  

que não ocorrem com frequência, por ser uma exploração de trabalho que poucas pessoas 

aceitariam ser submetidas, e que é algo da contemporaneidade, que ocorre por causa da 

entrada da mulher no mercado de trabalho e consequentemente a necessidade de ter alguém 

para fazer as atividades domésticas. Entretanto, situações como aquelas não são raras nem 

atuais. O trabalho doméstico no Brasil, ainda mais na forma como ele funciona na  

sociedade brasileira, é apenas uma das várias heranças deixadas pela escravidão que 

aconteceu nesse país. O período colonial brasileiro deixou fortes marcas na nossa  

sociedade, que são visíveis até os dias de hoje. 

Os escravos no período colonial, além de serem utilizados como mão-de-obra na 

agricultura e mineração, trabalhavam também dentro da casa do senhor de engenho 

desempenhando atividades domésticas. Os escravos (homens e mulheres) escolhidos para 

trabalhar na casa-grande, geralmente eram aqueles considerados mais saudáveis, bonitos, 

fortes, enfim, com mais qualidades, ou seja, aqueles escravos que tinham características 

físicas e comportamentais mais semelhantes aos europeus. 

Os escravos que trabalhavam no ambiente doméstico eram mais bem tratados do que 

aqueles que trabalhavam com a agricultura. Além disso, os escravos domésticos não faziam 

apenas serviços distantes e com pouco contato com os senhores. As escravas, 

principalmente, ficavam muito próximas das famílias, por serem mulheres, eram 

consideradas mais aptas para cuidar da senhora e do bebê. A presença dessas mulheres   era 
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essencial na vida das famílias da casa-grande. Lavar, cozinhar, limpar, cuidar do senhor de 

engenho, da senhora, do bebê e até dar de amamentar eram algumas das funções das 

escravas que trabalhavam no ambiente doméstico. Por fazer um serviço considerado melhor 

comparado ao trabalho no campo, alguns nomes surgiram para diferençar e se referir às 

escravas domésticas: Ama-de-leite, mucama e mãe preta são os mais conhecidos. 

Tornou-se comum no Brasil colonial as famílias senhoriais possuir uma quantidade 

de escravas dentro da casa-grande realizando os serviços domésticos. Ter essas escravas era 

sinônimo de riqueza e poder para a família. As mucamas geralmente eram aquelas escravas 

que faziam as atividades domésticas, cuidavam da senhora e a acompanhava em passeios. 

As amas de leite ou também chamadas de “mãe preta” eram aquelas escravas que tinham 

concebido um filho há pouco tempo, mas eram utilizadas para amamentar e cuidar do filho 

dos senhores. 

Na teoria, após a abolição esses serviços de exploração deveriam ter acabado. 

Entretanto, as famílias ricas permaneceram com a necessidade de ter pessoas lhes servindo. 

E, por outro lado, não houve esforço do governo para oferecer a esses ex-escravos recursos, 

oportunidades e o que restou foi continuar fazendo os antigos serviços e permanecer em 

uma condição subalterna e marginalizada. A escravidão chegou ao fim em 1888, mas as 

posições sociais pouco mudaram e a desigualdade ainda está fortemente atrelada à cor da 

pele. No caso do trabalho doméstico, depois do fim da escravidão os anos se passaram, mas 

esse trabalho, por ser associado aos escravos, continuou sendo desvalorizado.  Mesmo 

assim, a presença de uma empregada doméstica para servir à família, realizar os serviços do 

lar e cuidar das crianças se tornou um costume enraizado na sociedade brasileira, a 

construção do quartinho da empregada, tão comum nas casas de classe média, é a prova 

concreta desse costume nacional. Além disso, as estatísticas, como a pesquisa realizada em 

2014 pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e pelo Departamento 

Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), mostram que assim como 

no período escravocrata, a maioria das empregadas domésticas ainda são mulheres (96,5%) 

e que se autodeclaram negras (52,6%) essa estatística e outras que apontam a mesma 

situação, deixa claro que não existiu uma expressiva mudança social para a mulher negra no 

país desde a abolição. 

 

PEC DAS DOMÉSTICAS E A MUDANÇA SOCIAL 
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Em 1943 ocorreu a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), porém o 

trabalho doméstico foi excluído e não foi considerado um trabalhado legítimo. Anos depois, 

a Lei 5.859 formulada em 1972 garantiu alguns direitos para as empregadas domésticas: 

Receber o pagamento mensal até o quinto dia útil do mês seguinte ao mês de trabalho; Ter a 

garantia de férias de 30 dias mais o abono de 1/3 de férias para cada ano trabalhado; Vale- 

Transporte, quando a empregada usa condução para ir e vir do trabalho; Direito a descansar 

nos domingos e feriados, ou pelo menos um dia na semana; e outros direitos trabalhistas. 

Porém, as próprias trabalhadoras não tinham conhecimento dos seus direitos e mesmo que 

poucas tivessem, é difícil a trabalhadora decidir cobrar sabendo que vai provocar um 

incômodo no empregador. 

Outras leis surgiram ao longo dos anos, mas o acontecimento que trouxe mudança 

significativa e forte discussão, se tornando o fator fundamental para a produção do 

minidocumentário “Como se fosse da família” foi a Proposta de Emenda Constitucional 

Nº66, que ficou conhecida popularmente como “PEC das domésticas” e foi aprovada em 

2013. Esse projeto fez uma alteração no artigo 7º da Constituição, tornando o trabalho 

doméstico reconhecido como os demais tipos de emprego, garantindo assim as leis do 

trabalho para a classe. Recentemente, em outubro de 2015 ocorreu uma regulamentação e 

sete novos direitos foram acrescentados, são eles: Adicional-noturno, salário-família, 

indenização em caso de demissão sem justa causa, recolhimento de 8% do salário do 

empregado para o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), auxílio-creche e pré- 

escola, seguro-desemprego e seguro contra acidentes de trabalho. 

Mesmo sendo uma lei tardia, quando comparada ao tempo de existência do trabalho 

doméstico no país, ela finalmente põe fim à exploração que acontece em diversas casas 

brasileiras e está sendo fundamental para promover a mudança social. O minidocumentário 

“Como se fosse da família” já foi desenvolvido imaginando essa mudança que está 

acontecendo e com o objetivo de fazer um registro desse “passado” do país. Além dele, o 

filme “Que horas ela volta?” de Anna Muylaert que estreou este ano de 2015, também não é 

diferente e mostra essa mudança que o país vem passando através da figura de Jessica 

(Camila Márdila) que questiona durante o filme a relação de subserviência que Val (Regina 

Casé), sua mãe que trabalha como empregada doméstica, se coloca em relação aos seus 

patrões. Ao longo do filme, Jessica se torna um elemento de contestação daquela relação 

aparentemente normal, mas que é extremamente moldada por regras tão antigas e  

intrínsecas que não precisam ser ditas nem escritas. Anna Muylaert desenvolveu uma ficção 
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para falar sobre a realidade das empregadas domésticas e Luciano Onça fez um 

documentário permitindo assim que as próprias envolvidas contassem suas histórias. Foram 

produções audiovisuais diferentes para se retratar situações, histórias e pessoas muito 

semelhantes e principalmente, essas produções mostraram que a expectativa é de que o 

Brasil de hoje e do futuro seja um Brasil de mudanças. 
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