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Resumo: O presente paper expõe e analisa sucintamente os mitos do brasileiro cordial e da 

democracia racial, relacionados à identidade nacional brasileira, tecendo observações sobre 

suas origens e repercussões na temática do trabalho escravo doméstico contemporâneo no 

Brasil. Inicialmente, aborda o mito do brasileiro cordial, construído a partir de Raízes do 

Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, e das diversas leituras da obra que atribuíram ao 

brasileiro a caracterização de povo bondoso, pacífico e conciliador, com destaque para as 

variações defendidas por Cassiano Ricardo. Na sequência, debruça-se sobre o mito da 

democracia racial, fortalecido pelo livro Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, com a 

desconsideração da força dos preconceitos raciais no Brasil ao exaltar a miscigenação do povo 

brasileiro, fundindo brancos, negros e indígenas. Especialmente, enfatiza-se como as visões 

míticas acerca de relacionamentos amorosos e interações heterossexuais e interraciais, 

marcadas pela concepção de afeto, contribuem para mascarar violências de gênero e 

expressões de racismo. Finalmente, examinam-se as repercussões e interrelações entre a 

abordagem de gênero e raça dos mitos sobre identidade nacional e o fenômeno do trabalho 

escravo doméstico contemporâneo. 
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1. Introdução 

Um mito é uma espécie de fala, mas não uma fala qualquer: trata-se de uma 

metalinguagem, que se apropria da linguagem-objeto e lhe impõe um novo e próprio 

significado ideológico. O mito, portanto, não deixa de tomar uma realidade objetiva como 

pano de fundo, mas promove uma distorção, uma deformidade, em um processo de 

valorização da forma da mensagem, mais do que de seu objeto (BARTHES, 1989).  

No Brasil, alguns mitos sobre identidade nacional permeiam de forma obstinada a 

cultura, muitas vezes enevoando ou cobrindo de ilusória inocência processos históricos e 

realidades sociais marcados pela violência. Assim é que, apesar de décadas de escalada do 

                                                             
1 Paper apresentado como trabalho final da disciplina “Temas de Direito do Trabalho – Pacíficos? Cordiais? 

Conciliadores? Mitos sobre identidade nacional e classe no pensamento social brasileiro”, ministrada pela 

Professora Doutora Daniela Muradas Antunes, no 2º Semestre/2022, no Programa de Pós-Graduação em Direito 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
2 Procuradora do Trabalho. Mestranda em Direito do Trabalho pela UFMG. Especialista em Direito Aplicado ao 

Ministério Público do Trabalho pela Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU). Especialista em 

Direito do Trabalho pela UFMG e pela Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Bacharela em Direito pela 

UFMG. 
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número de mortes violentas de mulheres no país,3 com destaque para o percentual ainda mais 

elevado de vitimização de mulheres negras,4 por exemplo, permanece viva a imagem 

cristalizada e idílica do povo brasileiro como gente pacífica, cordial e conciliadora.  

Em época de Copa do Mundo, em ocasiões atreladas ao patriotismo ou mesmo latente 

no imaginário das pessoas, persiste a caracterização do brasileiro como uma gente 

hospitaleira, amistosa e calorosa. O Carnaval é vendido como símbolo de alegria e exposto 

como evento atrelado à liberação sexual, à mistura e confraternização de povos de diversas 

raças e origens, à beleza e exposição corporal das mulheres. 

Pesquisar as raízes destes mitos nacionais, bem como problematizá-los à luz da 

realidade concreta em que se fundam, mas que também deturpam, é um mecanismo relevante 

para revelar e enfatizar processos históricos e violências tornadas estruturais. A decomposição 

dos mitos, especialmente, é capaz de visibilizar problemáticas sociais relevantes e 

negligenciadas no tocante a gênero e raça. 

Objetiva-se, neste trabalho, uma sucinta exposição e decomposição dos mitos do 

brasileiro cordial e da democracia racial, com abordagem de suas origens e repercussões na 

temática do trabalho escravo doméstico contemporâneo no Brasil. Especialmente, pretende-se 

analisar como as visões míticas acerca de relacionamentos amorosos e interações 

heterossexuais e interraciais, marcadas pela concepção de afeto, contribuem para mascarar 

violências de gênero e expressões de racismo, as quais fundamentam o fenômeno do trabalho 

em condições análogas à de escravo no âmbito doméstico. 

2. O Homem Cordial: Raízes do Brasil, suas variações e a suavização narrativa da 

violência colonizadora pelo afeto homem-mulher 

Em 1936, o historiador Sérgio Buarque de Holanda publicava a obra Raízes do Brasil, 

voltada a analisar a formação nacional e a identidade brasileira. O livro, tendo passado por 

numerosas modificações ao longo dos anos, inclusive em resposta às diversas interpretações e 

teses oriundas de seu texto originário, tornou-se um clássico do estudo das origens do Brasil. 

Há um capítulo específico, no entanto, que ensejou variações e acarretou consequências 

imprevisíveis para o próprio autor: “O Homem Cordial”. 

                                                             
3 Entre 1980 e 2013, foram registradas mais de 106 mil mortes violentas de mulheres no Brasil. Em números 

absolutos, os registros passaram de 1.353 mortes, em 1980, para 4.762, em 2013 – o que representa um aumento 

de 252% (BRASIL, 2016). 
4 Análise comparativa dos registros de mortes com os dados de cor das vítimas aponta que, entre 2003 e 2013, 

houve redução de 9,8% de mortes entre mulheres brancas, de 1.747 mortes em 2003 para 1.576 mortes em 2013, 

ao passo que aumentou em 54,2% o número de mortes entre mulheres negras, de 1.864 mortes em 2003 para 

2.875 mortes em 2013 (BRASIL, 2016). 
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Nele, Sérgio Buarque de Holanda enunciava que o Brasil daria ao mundo o “homem 

cordial”, esclarecendo se referir a um fundo emotivo do brasileiro que se oporia firmemente à 

noção ritualista da vida. A esta característica, no entanto, associada à existência no meio rural 

e patriarcal, são atribuídas não apenas traços positivos de hospitalidade e generosidade, mas 

também aspectos negativos como dificuldades para a urbanização do país e estruturação de 

um Estado apartado de interesses particulares. Confira-se:  

 

“O Estado não é ampliação do círculo familiar e, ainda menos, uma integração de 

certos agrupamentos, de certas vontades particularistas, de que a família é o melhor 

exemplo. Não existe, entre o círculo familiar e o Estado, uma gradação, mas antes 

uma descontinuidade e até uma oposição. A indistinção fundamental entre as duas 

formas é prejuízo romântico que teve os seus adeptos mais entusiastas durante o 

século dezenove. 

(...) No Brasil, onde imperou, desde tempos remotos, o tipo primitivo da família 

patriarcal, o desenvolvimento da urbanização – que não resulta unicamente do 

crescimento das cidades, mas também do crescimento dos meios de comunicação, 

atraindo vastas áreas rurais para a esfera de influência das cidades – ia acarretar 

um desequilíbrio social, cujos efeitos permanecem vivos ainda hoje. 

(...) No Brasil, pode dizer-se que só excepcionalmente tivemos um sistema 

administrativo e um corpo de funcionários puramente dedicados a interesses 

objetivos e fundados nesses interesses. Ao contrário, é possível acompanhar, ao 

longo de nossa história, o predomínio constante das vontades particulares que 

encontram seu ambiente próprio em círculos fechados e pouco acessíveis a uma 

ordenação impessoal. Dentre esses círculos, foi sem dúvida o da família aquele que 

se exprimiu com mais força e desenvoltura em nossa sociedade. E um dos efeitos 

decisivos da supremacia incontestável, absorvente, do núcleo familiar – a esfera, 

por excelência, dos chamados “contatos primários”, dos laços de sangue e de 

coração – está em que as relações que se criam na vida doméstica sempre 

forneceram o modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós. Isso 

ocorre mesmo onde as instituições democráticas, fundadas em princípios neutros e 

abstratos, pretendem assentar a sociedade em normas antiparticularistas.  

Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civilização 

será de cordialidade – daremos ao mundo o “homem cordial”. A lhaneza no trato, a 

hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos 

visitam, representam, com efeito, um traço definido do caráter brasileiro, na 

medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos 

padrões de convívio humano, informados no meio rural e patriarcal.  

(...) Nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que o 

brasileiro. Nossa forma ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o 

contrário da polidez. Ela pode iludir na aparência – e isso se explica pelo fato de a 

atitude polida consistir precisamente em uma espécie de mímica deliberada de 

manifestações que são espontâneas no “homem cordial”: é a forma natural e viva 

que se converteu em fórmula” (HOLANDA, 2016, p. 221-228). 

 

A partir do homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda, construiu-se fortemente 

uma imagem feliz do brasileiro, tomando o sentido corriqueiramente conferido à cordialidade 

como bondade, generosidade ou amizade. Um ferrenho defensor desta concepção foi Cassiano 

Ricardo, o qual passou a divulgar a leitura da cordialidade como técnica da bondade 

(RICARDO, 1948), ensejando inclusive manifestação de Holanda rechaçando a interpretação 

dourada conferida ao seu “homem cordial”.  
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O mito da cordialidade enquanto bondade do brasileiro, no entanto, já havia se 

instaurado de forma indelével. Em introdução à edição crítica de Raízes do Brasil, Pedro 

Meira Monteiro e Lilia Moritz Schwarcz esclarecem que o livrou passou a ser lido, de forma 

pouco crítica, a partir de seu capítulo mais célebre, “O Homem Cordial”: 

 

“Mas é importante lembrar que nesse processo de canonização o livro pode ter 

perdido sua história interna, suas próprias ambiguidades e ambivalências. Mais 

ainda, ele é lido a partir de um de seus capítulos: “O homem cordial”. Subitamente, 

os brasileiros se tornam “cordiais” – uma espécie de verdade coletiva, última e 

incontornável – e ao invés de analisar a obra com lentes críticas, isto é, ao invés de 

lembrar que o “homem cordial” podia ser um obstáculo e não uma saída para 

nossa entrada num Estado liberal e democrático, muitas vezes venceu a 

interpretação risonha do conceito, otimista e alvissareira, como se a cordialidade 

fosse um destino compartilhado: uma solução para todos os males. 

(...) Acontece que Raízes do Brasil se tornou um símbolo de prestígio, uma espécie 

de capital simbólico fundamental, e também uma marca. Uma forma de nos 

apalparmos e nos reconhecermos na diferença que deixa de ser histórica e passa a 

ser essencial.  

Em sites de turismo, os brasileiros são definidos como “cordiais”. Em programas 

de tv, sambas-enredo, até em novelas voltaríamos ao homem cordial como nossa 

melhor promessa. O conceito entrou no vocabulário do pensamento conservador, 

mas também recebeu aval da interpretação mais liberal. Inspirou sambas no 

Carnaval, e Sérgio Buarque de Holanda se tornaria o nome de um enorme navio da 

Petrobras, lançado ao mar pelo presidente da República, e capaz de transportar 56 

milhões de litros de combustível. Como se sabe, e como bem se pode imaginar, 

quando um autor ou um livro ganham essa visibilidade, ninguém pode controlar sua 

repercussão.  

Mas por que Raízes do Brasil tem sido percebido de maneiras às vezes tão diversas, 

inclusive distantes, muitas vezes, da forma que o próprio Sérgio Buarque parece ter 

desejado atribuir ao livro, em sua edição “definitiva”? Talvez porque a maioria de 

nós pretenda estar em paz consigo mesma, capaz de dizer, finalmente, “somos assim 

mesmo”: bons de samba, de capoeira e de cordialidade. Ou talvez seja essa a forma 

de mostrar como desconfiamos de nós mesmos, nos autoatribuindo uma fórmula 

suspeita, que não é capaz de dar respostas definitivas” (MONTEIRO; 

SCHWARCZ, 2016, p. 18-20). 

 

Vitorioso o fantasma do bondoso brasileiro cordial, a despeito dos protestos do próprio 

Sérgio Buarque de Holanda, convém analisar a narrativa de Cassiano Ricardo, para 

compreender o embasamento da positiva e triunfante visão mítica do povo brasileiro. Mais 

especificamente, interessa a este trabalho a estratégia narrativa que pretende desconstruir ou 

suavizar a percepção da violência do processo da colonização brasileira por meio da 

afirmação do afeto em relações heterossexuais interraciais e negação do racismo. Confira-se: 

 

“(...) MENOS CRUEL, NA CONQUISTA  

No próprio drama da conquista, que muita gente pensa ter sido uma página rubra 

de destruição e de crueldade, as coisas se passaram de modo diferente.  

Podendo ter sido tão cruel como os demais conquistadores, o brasileiro não o foi. 

Foi muito menos. 

(...) Coisa mais curiosa, porém, é o cabo de tropa que, para evitar briga, faz sempre 

um dos da sua tropa casar com a filha do cacique. Chega, assim, o conquistador a 

uma técnica amorosa – ou melhor, o bandeirante se torna lírico, alcoviteiro, nesses 
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casamentos agrestes, nesses idílios que salpicam de tanta graça a luta do 

desbravamento.  

Já antes de adotar essa praxe, não havia ele sido alcoviteiro de casamento de índios 

e africanos?  

Conta-se que, com o intuito de escravizar o índio, o bandeirante chamava o padre 

(isto em começos do século XVII) e promovia, em largas escalas, os enlaces 

matrimoniais entre índios e africanas, ou vice-versa. A coisa chegou a constituir 

abuso, e houve necessidade de uma carta régia cominando penas para o caso de 

índio se casar com negra (ou vice-versa), constando que foi por sugestão dos 

senhores. E fossem lá os jesuítas – exclama o historiador – romper depois com os 

laços que a Igreja santificara e declarara perpétuos!  

Leia-se, hoje, uma das atas que o bandeirante fazia lavrar para estabelecer o 

governo dos descobertos, e lá está esta frase: “Eleito para nos reger 

amorosamente”. 

(...) Já se notou que os próprios negros fugidos exerceram, todos, uma útil função 

civilizadora, não raro de mediadores plásticos entre os europeus e os indígenas. 

Muita negra alcoviteira povoa a história dos bons e maus casamentos. 

(...) Não temos de enfrentar, por exemplo, o preconceito racial, como acontece com 

o americano do Norte. 

O problema das minorias raciais e culturais é quase inexistente entre nós.  

Gilberto Freyre em seu livro O mundo que o português criou salienta este aspecto 

de tamanha importância à compreensão do problema da nossa formação social, 

apontando o português colonizador, quase inteiramente despido de preconceitos – 

capaz de realizar o intercruzamento desde que foram estabelecidos os primeiros 

contatos com o nativo –, como causa eficiente da ausência do problema das 

minorias no Brasil. Entre nós não existiram os muros do ghetto, nem as limitações 

do Harlem” (RICARDO, 1948). 

 

O intercruzamento de portugueses colonizadores e mulheres negras ou indígenas 

colonizadas, ou o incentivo por bandeirantes de casamentos entre pessoas negras e indígenas, 

são apontados por Cassiano Ricardo como provas de uma bondade característica do povo 

brasileiro e que remontaria à própria época da colonização. As relações heterossexuais, 

portanto, atrelam-se discursivamente a uma ideia de afeto que intenta suplantar, no imaginário 

do produtor e destinatários do mito do brasileiro cordial, a violência e a hierarquia 

estabelecidas entre homens e mulheres e entre brancos e negros/indígenas. Não por acaso, 

Ricardo utiliza ainda como fundamento uma menção a Gilberto Freyre, o qual também 

recorrerá aos afetos heterossexuais no Brasil colonial para exaltar a miscigenação como 

característica do povo brasileiro e afirmar a ausência de preconceitos de raça no Brasil. 

3. O Mito da Democracia Racial: Casa Grande & Senzala e as relações afetivo-sexuais 

entre homens e mulheres como argumento de ocultação do racismo no Brasil 

Casa Grande & Senzala, mais famoso livro de Gilberto Freyre, foi publicado 

originalmente em 1933, voltando-se à análise das relações sociais no Brasil colonial e suas 

contribuições para a formação da identidade do povo brasileiro. Trata-se de um livro 

extremamente relevante ao estudo da construção da identidade nacional, mas repleto de 

ambiguidades. A maior destas parece ser a declaração de contrariedade ao racismo, com a 

exaltação da miscigenação como característica da gente brasileira, enquanto se promove, 
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simultaneamente, uma visão suavizada da realidade da escravidão. A defesa da ausência de 

preconceito racial no Brasil contribuiria, ademais, para a consolidação do mito brasileiro da 

democracia racial.  

De forma bastante contundente, no tocante às questões de gênero e raça, verifica-se 

que Casa Grande & Senzala toma a existência de relacionamentos sexuais e afetivos entre 

homens portugueses colonizadores e mulheres negras e indígenas como indício de ausência de 

preconceitos raciais no Brasil. É o que se percebe das narrativas de afetos, amores e sexo 

entre homens e mulheres, brancos e negras ou indígenas, colonizadores e colonizadas: 

 

“A escassez de mulheres brancas criou zonas de confraternização entre vencedores 

e vencidos, entre senhores e escravos. Sem deixarem de ser relações – as dos 

brancos com as mulheres de cor – de “superiores” com “inferiores” e, no maior 

número de casos, de senhores desabusados e sádicos com escravas passivas, 

adoçaram-se, entretanto, com a necessidade experimentada por muitos colonos de 

constituírem família dentro dessas circunstâncias e sobre essa base. A miscigenação 

que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que de outro modo se 

teria conservado enorme entre a casa-grande e a mata tropical; entre a casa-

grande e a senzala. 

(...) A escassez de capital-homem, supriram-na os portugueses com extremos de 

mobilidade e miscibilidade: dominando espaços enormes e onde quer que 

pousassem, na África ou na América, emprenhando mulheres e fazendo filhos, em 

uma atividade genésica que tanto tinha de violentamente instintiva da parte do 

indivíduo quanto de política, de calculada, de estimulada por evidentes razões 

econômicas e políticas da parte do Estado. 

(...) Quanto à miscibilidade, nenhum povo colonizador, dos modernos, excedeu ou 

sequer igualou nesse ponto aos portugueses. Foi misturando-se gostosamente com 

mulheres de cor logo ao primeiro contato e multiplicando-se em filhos mestiços que 

uns milhares apenas de machos atrevidos conseguiram firmar-se na posse de terras 

vastíssimas e competir com povos grandes e numerosos na extensão de domínio 

colonial e na eficácia de ação colonizadora. A miscibilidade, mais do que a 

mobilidade, foi o processo pelo qual os portugueses compensaram-se da deficiência 

em massa ou volume humano para a colonização em larga escala e sobre áreas 

extensíssimas. Para tal processo preparara-os a íntima convivência, o intercurso 

social e sexual com raças de cor, invasora ou vizinhas da Península, uma delas, a 

de fé maometana, em condições superiores, técnicas e de cultura intelectual e 

artística, à dos cristãos louros. 

(...) Pode-se (...) afirmar que a mulher morena tem sido a preferida dos portugueses 

para o amor, pelo menos para o amor físico. A moda de mulher loura, limitada aliás 

às classes altas, terá sido antes a repercussão de influências exteriores do que a 

expressão de genuíno gosto nacional. Com relação ao Brasil, que o diga o ditado: 

“Branca para casar, mulata para f…, negra para trabalhar”; ditado em que se 

sente, ao lado do convencialismo social da superioridade da mulher branca e da 

inferioridade da preta, a preferência sexual pela mulata” (FREYRE, 2019,  

p. 24-58). 

 

Contrapondo-se a teorias de superioridade racial imperantes à época, Gilberto Freyre 

sustentou um caráter positivo da miscigenação do povo brasileiro, fundindo brancos, negros e 

indígenas. No entanto, o argumento se constrói claramente às custas de uma mitigação da 

violência intrínseca ao processo de colonização, e, no tocante a raça e gênero, ocultando a 

natureza dos afetos e relações sexuais como verdadeiros mecanismos ou veículos de 
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brutalidade, em contextos de dominação e subalternidade. Traço distintivo da violência contra 

a mulher, a imbricação entre agressões e afeto marca ainda no Brasil contemporâneo uma 

chaga com raízes coloniais de racismo e misoginia: o trabalho escravo doméstico. 

4. Trabalho Escravo Doméstico no Brasil Contemporâneo: a concepção de afeto e a 

violência contra mulheres “quase da família” 

A escravidão contemporânea possui elementos distintivos consideráveis em relação à 

escravidão negra dos períodos da Colônia e do Império: não mais encontra amparo jurídico 

nem implica grilhões e açoites, baseando-se na violência da completa supressão de direitos e 

afronta à dignidade dos trabalhadores. Todavia, são inegáveis as reminiscências e profundas 

marcas da escravidão clássica na atualidade, a começar pelas vítimas históricas da pobreza e 

pelas atividades em que se concentra o trabalho análogo ao de escravo.  

Neste sentido, é interessante notar que, a partir das próprias denúncias de repercussão 

internacional, os estudos e ações de combate ao trabalho escravo contemporâneo enfatizam 

claramente o trabalho rural. A partir de uma análise histórica e social da transformação da 

escravidão no Brasil, no entanto, mostrou-se perturbadora, por longo período, a ausência de 

análises críticas dos dados sobre a situação das mulheres. Conforme tivemos a oportunidade 

de problematizar, em artigo sobre o assunto: 

 

“De fato, do Brasil Colônia aos tempos atuais, as lavouras, campos e canaviais 

permanecem espaços de exploração e sonegação de direitos a trabalhadores. No 

meio rural, os trabalhadores foram frequentemente privados dos benefícios da 

legislação trabalhista construída ao longo do século XX, o que se percebe pela 

exclusão dos trabalhadores rurais dos direitos assegurados pela Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), quando de sua edição, em 1943 (MTE, 2013, p. 9). 

Por outro lado, o equivalente feminino do trabalho braçal no campo, em termos de 

feição escravagista e permanência histórica de exploração e sonegação de direitos, 

pode ser encontrado no trabalho doméstico. Para tal constatação, basta atentar 

para o fato de que os trabalhadores domésticos não foram apenas, como os rurais, 

excluídos originariamente da proteção da CLT, como também do próprio rol 

mínimo de direitos previstos no artigo 7º da Constituição de 1988, quando de sua 

promulgação. 

As análises histórico-jurídicas da evolução do trabalho escravo, portanto, parecem 

indicar sua insuficiência ao negligenciar o destino e novas conformações das 

escravas da senzala, mucamas ou amas de leite do período colonial. As vinculações 

ao preconceito de sexo e raça, o estigma e a proteção jurídica diminuta tornam o 

trabalho doméstico, como o trabalho rural, especialmente sujeito à violência, 

degradação e indignidade próprias das condições análogas à escravidão” 

(GOMES, 2019, p. 252-253). 

 

A condição secundária assumida pelas mulheres resulta da própria ausência de registro 

de seu passado e história. A ocupação tradicional do espaço doméstico não favorece, 

igualmente, a reconstrução histórica da situação feminina durante o período da escravidão 

clássica no Brasil (ALGRANTI, 1997, p. 132-133). Contudo, apesar da dificuldade de 
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reconstrução do cotidiano doméstico no Brasil Colônia e Império, é historicamente registrada 

a atribuição das tarefas domésticas a mulheres negras escravizadas. Ocupavam-se as mucamas 

e escravas da senzala dos cuidados e amamentação das crianças brancas, preparação de 

alimentos, organização e limpeza da casa (INÁCIO; COSTA, 2017, p. 4). 

A inserção da escrava negra no domicílio, seu envolvimento na dinâmica familiar dos 

senhores e a extensão da escravidão à esfera sexual ensejaram, ao longo do tempo, até mesmo 

relações problemáticas e contraditórias de concubinato, podendo envolver alguma 

proximidade, conforme intenta adocicar Gilberto Freyre, porém sempre marcadas por 

violência e dominação. Sintetiza Ronaldo Vainfas: 

 

“Misoginia e racismo, eis o tempero das relações pluriétnicas da colonização 

lusitana no Brasil, malgrado o empenho de Gilberto Freyre em adocicá-las. A tais 

enlaces sexuais não faltaram ardor e mesmo afeto (...). Mas ao padrão pluriétnico 

da sexualidade colonial, fiel às hierarquias, não faltaram também a humilhação das 

mulheres, os estigmas raciais de todo tipo, a obsessão pela descendência sem nódoa 

no sangue, vulgarizada no dia-a-dia por meio de palavrões. Não faltou, enfim, a 

violência física, combinada à exploração da miséria, traços essenciais do 

colonialismo escravocrata e das práticas de poder no Antigo Regime” (VAINFAS, 

1997, p. 234). 

 

Transcorridos mais de cem anos da abolição da escravidão clássica, o trabalho 

doméstico, não obstante impactado também por lutas e reivindicações, permanece 

estigmatizado e ocupado de forma absolutamente majoritária por mulheres pobres, 

especialmente negras. Trata-se de ocupação com altas taxas de informalidade, baixas 

remunerações e de difícil proteção jurídica e fiscalização pelos órgãos competentes, pela 

blindagem dos domicílios e invisibilidade das responsáveis pelos afazeres domésticos. 

Persistem ainda, da mesma forma, a vulnerabilidade à violência, casos de exploração sexual e 

a conturbada combinação entre intimidade, relações pessoais, familiares e de trabalho. 

Contemporaneamente, o trabalho análogo ao de escravo, no Brasil, encontra definição 

no artigo 149 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 10.803/2003. Caracterizam o 

trabalho escravo típico as seguintes modalidades: a) trabalho forçado; b) jornada exaustiva;  

c) trabalho em condições degradantes; e d) trabalho com restrição de locomoção, em razão de 

dívida contraída. Por equiparação, tipifica-se a retenção da pessoa no local de trabalho, por:  

a) cerceamento do uso de qualquer meio de transporte; b) manutenção de vigilância ostensiva;  

c) retenção de documentos ou objetos de uso pessoal.  

Todas as formas do trabalho escravo contemporâneo podem, conforme já comprovado 

na prática, notadamente por atuações do Ministério Público do Trabalho, em casos 

relativamente recentes (GOMES, 2019), ser configuradas em âmbito doméstico, vitimando 

sobretudo mulheres negras. Em especial, são comuns à feição feminina da escravidão 
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doméstica: a moradia em quartinhos aos fundos, em precárias condições de higiene; a 

sensação de indignidade e gratidão por qualquer alimento ou local para existir; a 

vulnerabilidade experimentada pela responsabilidade exclusiva na criação dos filhos; a 

suscetibilidade a abusos sexuais e violência doméstica; a ausência de pagamento por um 

trabalho árduo sequer concebido como trabalho; o histórico de trabalho infantil; a apropriação 

indevida de benefícios previdenciários e assistenciais; a confusão entre afeto e exploração, 

vida pessoal e trabalho; a jornada que não se extingue; o silenciamento da comunidade; a 

dificuldade de alcance pelos órgãos e instituições públicas. 

Analisando-se o contexto e a longa invisibilização do trabalho escravo doméstico, a 

ausência de percepção das mulheres como vítimas de trabalho escravo contemporâneo parece 

remontar, em última instância, à mesma razão fulcral que suaviza as violências da misoginia e 

racismo coloniais na construção dos mitos do brasileiro cordial e da democracia racial: o 

trabalho de cuidado, associado ao feminino, não é verdadeiramente concebido como um 

trabalho, mas como uma expressão de afeto. As violências que o cercam também desvanecem 

em meio ao amor, o qual se espera invariavelmente da mulher. A trabalhadora doméstica 

escravizada é, afinal, “quase da família”, na expressão praticamente universal dos algozes. 

5. Conclusão 

Os mitos sobre identidade nacional, incrustrados na cultura, são capazes de contribuir 

para o encobrimento de importantes processos históricos e realidades sociais violentas. 

Ligando-se à realidade objetiva, porém distorcendo-a ideologicamente em forma que ganha 

vida própria, mitos como o do brasileiro cordial e o da democracia racial influenciam a 

formação do pensamento dos indivíduos e a construção da imagem simbólica do Brasil. 

O brasileiro cordial de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, desligou-se 

voluntariosamente de seu criador para, com variações como a de Cassiano Ricardo, entrar 

para a história como símbolo de um povo bondoso, pacífico e conciliador. E, na construção 

desta narrativa, que hoje permeia as Copas do Mundo e Carnavais, as relações heterossexuais 

são atreladas a uma ideia de afeto que intenta suplantar, no imaginário coletivo, a violência e 

hierarquia estabelecidas entre homens e mulheres e entre brancos e negros/indígenas. 

O mito da democracia racial, por sua vez, fortalecido a partir da visão da colonização 

brasileira de Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, exalta a miscigenação do povo 

brasileiro, fundindo brancos, negros e indígenas, porém desconsiderando ou diminuindo a 

força dos preconceitos raciais. No tocante a gênero, ademais, mitiga a violência intrínseca ao 
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processo de colonização, ocultando a natureza dos afetos e relações sexuais como verdadeiros 

mecanismos ou veículos de brutalidade, em contextos de dominação e subalternidade. 

Traço distintivo da violência contra a mulher, a imbricação entre agressões e afeto, 

presente em ambos os mitos, marca no Brasil contemporâneo uma chaga com raízes coloniais 

de racismo e misoginia: o trabalho escravo doméstico. A ausência de percepção das mulheres 

como vítimas de trabalho escravo contemporâneo parece remontar, em última instância, à 

mesma razão fulcral que suaviza as violências da misoginia e racismo coloniais na construção 

dos mitos do brasileiro cordial e da democracia racial: para a mulher, e destacadamente para a 

mulher negra, a violência permeia o campo dos afetos, com os quais se confunde o próprio 

trabalho de cuidado atribuído ao feminino e ao âmbito doméstico.  
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