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Considerações e reconhecimentos às organizações filiadas: este documento reúne as contribuições, vivências e experiências das dirigentes e trabalhadoras 
domésticas dos sindicatos e organizações de mulheres que formam parte da CONLACTRAHO. Desde junho, essas profissionais participam de um espaço virtual 
de reflexão política sobre seus direitos, contextos e realidades, e sobre como a pandemia Covid-19 impactou suas vidas, seja pela perda de emprego, seja 
pelo confinamento forçado ou aumento da violência. Este espaço serve também para repensar seu horizonte político de luta e defesa dos seus direitos. Nesse 
contexto, surgiu a ideia de criar um Manual Ilustrado sobre a Convenção 190 da OIT e sua Recomendação 206, que nos permita aprofundar o marco de proteção 
de nosso direito a uma vida livre de violência e assédio no trabalho e exigir de empregadoras e empregadores, tomadoras e tomadores de decisões públicas o 
cumprimento desses direitos.

Sindicatos afiliados a 
CONLACTRAHO

Argentina: 
Sindicato de Pessoal de Casas de Família 
da Argentina (Sindicato de Personal de 
Casas de Familia de Argentina - SINPECAF) 
Córdoba, União pessoal Auxiliar de Casas 
Particulares (Unión personal Auxiliar de 
Casas Particulares - UPACP).

Bolívia: 
Federação Nacional de Trabalhadoras 
Domésticas Assalariadas da Bolívia  
(FENATRAHOB).

Brasil: 
Federação Nacional das Trabalhadoras 
Domésticas (FENATRAD).

Colômbia: 
Sindicato de Trabalhadoras Domésticas e 
Independentes (Sindicato de Trabajadoras 
del Hogar e Independientes - SINTRAHIN), 
Associação de Trabalhadoras Domésticas 
(Asociación de Trabajadoras Remuneradas 
del Hogar), União de Trabalhadoras 
Afrocolombianas do Serviço Doméstico 
(Unión de Trabajadoras Afrocolombianas 
del Servicio Doméstico - UTRASD), 
Sindicato Nacional de Trabalhadoras do 
Serviço Doméstico (Sindicato Nacional 
de Trabajadoras del Servicio Doméstico 
- SINTRASEDOM) Bogotá, União de 
Trabalhadoras Domésticas (Unión de 
Trabajadoras Remuneradas del Hogar  - 
UTRAHOGAR) Cali.

Costa Rica: 
Associação de Trabalhadoras Domésticas 
(Asociación de Trabajadoras Domésticas - 
ASTRADOMES).

Chile: 
Associação Nacional de Empregadas de 
Casa Particular (Asociación Nacional de 
Empleadas de Casa Particular - ANECAP), 
Sindicato Interempresas de Trabalhadoras 
de Casa Particular (Sindicato Interempresas 
de Trabajadoras de Casa Particular 
(SINTRACAP).

Equador: 
União de União de  Trabalhadoras 
Domésticas  e Afins (Unión de Trabajadoras 
Remuneradas del Hogar y Afines - UNTHA).

Honduras: 
Rede de Mulheres Trabalhadoras 
Domésticas de Francisco Morazán (Red 
de Mujeres Trabajadoras Domésticas 
de Francisco Morazán), Associação 
de Mulheres do Trabalho Doméstico 
(Asociación de Mujeres del Trabajo 
Doméstico).

Guatemala: 
Sindicato de Trabalhadoras Domésticas 
Similares e por Conta Própria (Sindicato de 
Trabajadoras Domésticas Similares y por 
Cuenta Propia - SITRADOMSA), Centro de 
Apoio das Trabalhadoras de Casa Particular 
(Centro De Apoyo de las Trabajadoras de 
Casa Particular - CENTRACAP).

México:  
Sindicato Nacional de Trabalhadores e 
Trabalhadoras Domésticas (Sindicato 
Nacional de Trabajadores y Trabajadoras 
del Hogar - SINACTRAHO), Rede de 
Mulheres Empregadas Domésticas AC 
(Red de Mujeres Empleadas del Hogar AC 
- Guerrero).

Nicarágua: 
Federação de Mulheres Trabalhadoras 
Domésticas e de Ofícios Variados 
(Federación de Mujeres Trabajadoras 
Domésticas y de Oficios Varios - 
FETRADOMOV).

Paraguai: 
Sindicato de Trabalhadoras do Serviço 
Doméstico do Paraguai (Sindicato de 
Trabajadoras del Servicio Doméstico del 
Paraguay - SINTRADEPSY).

Peru:  
Centro de Capacitação para Trabalhadoras 
Domésticas (Centro de Capacitación 
para Trabajadoras del Hogar - CCTH), 
Instituto de Promoção e Formação das 
Trabalhadoras Domésticas (Instituto 
de Promoción y Formación de las 
Trabajadoras del Hogar - IPROFOTH), 
Sindicato Nacional de Trabalhadoras 
Domésticas do Peru (Sindicato Nacional 
de Trabajadoras del Hogar del Perú - 
SINTRAHOGARP).

República Dominicana: 
: Associação de Trabalhadoras Domésticas 
(Asociación de Trabajadoras del Hogar 
- ATH), União Nacional Fernamutra de 
Trabalhadoras Domésticas (Unión Nacional 
Fernamutra Trabajadoras del Hogar - 
UNFETRAH).

El Salvador: 
Sindicato de Trabalhadoras Domésticas 
Salvadorenhas (Sindicato de Trabajadoras 
Del Hogar Remuneradas Salvadoreñas - 
SIMUTHRES).

Créditos e agradecimentos

Manual Ilustrado sobre a 
Convenção 190 da OIT e sua 
Recomendação 206 (2020)

Secretariado
Confederação Latino-americana e 
Caribenha de Trabalhadoras Domésticas
(CONLACTRAHO).

María del Carmen Cruz
Secretária  Geral CONLACTRAHO
(ASTRADOMES) (Costa Rica).

Lenny Quiroz
Secretária de Finanças CONLACTRAHO
UNTHA (Equador).

Maria Noeli Dos Santos
Secretária de Direitos Humanos 
CONLACTRAHO
FENATRAD (Brasil).

Petra Hermillo
Secretária de Atas e Arquivos 
CONLACTRAHO
Red de Mujeres empleadas de Hogar 
(México).

Prima Osca
Secretária de Assuntos Internacionais
CONLACTRAHO 
FENATRAHOB (Bolivia).

Ruth Olate
Secretária de Organização 
CONLACTRAHO 
SINTRACAP (Chile).

Susana Ovillo
Secretária de FiscalizaçãO
CONLACTRAHO 
SINPECAF (Argentina). 

Autoras / colaboradoras de experiências 
de incidência política para a ratificação 
da Convenção 190 OIT

Uruguai:
Dra. Mary Goldsmith com a colaboração da 
Mtra. Kenia Salas da Universidade Autônoma 
Metropolitana-Xochimilco (Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco).

Argentina: 
Carmen Britez - Vice-presidenta  da Federação 
Internacional de Trabalhadoras Domésticas – 
FITH (Federación Internacional de Trabajadoras 
Domésticas - FITH) e representante da União de 
Pessoal Auxiliar de Casas Particulares – UPACP  
(Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares - 
UPACP), da Argentina.

Equador:
Daphne Villena Carrera - Técnica  do Conselho 
de Igualdade de Gênero - CINIG (Consejo de 
la Igualdad de  Género ) na  Mesa de  Apoio 
às Trabalhadoras Domésticas (Mesa de Apoyo 
a las Trajadoras Domésticas), Johanna Aguirre 
– Oficial de Projetos, CARE Equador, Lenny 
Quiroz - Secretária Geral da União Nacional 
de Trabalhadoras Domésticas e Afins – 
UNTHA  (Unión Nacional de Trabajadoras del 
Hogar y Afines).

CARE - América Latina y El Caribe – 
CARE América Latina e o Caribe 

Tatiana Bertolucci
Diretora Regional.

Ada Zambrano
Diretora Adjunta Qualidade Programática 
e Impacto.

Julieta Hernández
Coordenadora do Programa Regional Igual 
Valor  Iguais Direitos.

Astrid Morales
Oficial de Comunicação do Programa 
Regional Igual Valor, Iguais Direitos.

Nubia Zambrano
Coordenadora Regional do Projeto 
Mulheres, Dignidade e Trabalho.

Alejandra Gavilanes
Assessora Negócio Social, Projeto 
Mulheres, Dignidade e Trabalho.

Pesquisa e redação: 
Astrid Morales.

Revisão de Textos: 
Julieta Hernández, Ada Zambrano e 
Nubia Zambrano.

Tradução para português: 
Rossana Silva (independente).

Revisão de Textos
(Versão em português): María Noeli 
dos Santos, Federação Nacional de 
Trabalhadoras Domésticas (FENATRAD) e 
Alejandra Gavilanes (CARE LAC).

Ilustração, design e diagramação: 
Conik Studio (Guatemala) 

Direção de arte: 
Andrea de la Paz.

Direção: 
Equipe de Conik Studio. 

Ilustração: 
Scarleth Amaya.

A tradução deste documento para 
português foi realizada com apoio do 
Projeto Mulheres, Dignidade e Trabalho, 
com o financiamento da CARE e da Agência 
Francesa de Desenvolvimento (AFD).



Apresentação CONLACTRAHO

A Confederação Latino-americana e Caribenha de Trabalhadoras Domésticas 
foi criada em 1988 pelas representantes dos grupos de trabalhadoras 
domésticas dos países da região. Seu objetivo é visibilizar e valorizar o 
trabalho doméstico remunerado e quem o realiza, capacitar as trabalhadoras 
domésticas e proporcionar o intercâmbio de experiências entre elas, assim 
como fomentar a formação de sindicatos e combater a discriminação de 
classe, raça, etnia, idade e gênero.

A Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e sua 
Recomendação 206 contemplam a proteção dos direitos de todas as 
trabalhadoras e todos os trabalhadores, de todas as ocupações. Para quem 
realiza o trabalho doméstico, sua ratificação em todos os países é de essencial 
importância porque, devido às condições do trabalho doméstico, com altos 
níveis de informalidade e desproteção, enfrentamos uma situação de especial 
vulnerabilidade e risco de violência e de assédio no local de trabalho. 

Para a Confederação Latino-americana e Caribenha de Trabalhadoras 
Domésticas (CONLACTRAHO, na sigla em espanhol), o objetivo de realizar 
esse manual ilustrado é poder contar com um documento de fácil leitura e 
compreensão sobre a Convenção 190 OIT e sua Recomendação 206. Assim, 
mais trabalhadoras domésticas poderão conhecer seus direitos e a proteção 
que podem conseguir por meio deste instrumento internacional. Esperamos 
ainda que seja uma ferramenta para que mais empregadores conheçam suas 
obrigações e possam cumpri-las.



Também procuramos reunir os caminhos de ação seguidos por países como 
Uruguai e Argentina, que já ratificaram a convenção, e o Equador, que avança 
a passos largos em direção a esse objetivo, de modo a proporcionar que mais 
organizações e coletivos possam estar informados sobre as boas práticas e ações 
de incidência realizadas, a fim de que sejam capazes de seguir avançando no seu 
caminho para a ratificação da Convenção em seus países. Essa ação beneficia 
não apenas a todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores, mas significa, 
também, um grande passo para a construção de uma sociedade mais justa.

Sim à ratificação da Convenção 190 OIT e sua Recomendação 206!

Carmen Cruz 
 Secretária Geral

Lenny Quiroz
Secretária de Finanças

Maria Noeli Dos Santos
Secretária de Direitos Humanos

Petra Hermillo
Secretária de Atas e Arquivos 

Prima Osca
Secretária de Assuntos Internacionais 

Ruth Olate
- Secretária de Organização

Susana Ovillo
Secretária de Fiscalização 



Apresentação CARE

A CARE é uma organização internacional da sociedade civil com presença em 
mais de 90 países. Trabalha por justiça social e em prol dos direitos e dignidade 
de todas as pessoas, abordando a erradicação das causas subjacentes da 
pobreza e da desigualdade. Por meio do programa Igual Valor, Iguais Direitos 
(Igual Valor, Iguales Derechos), a CARE América Latina e Caribe promove 
os direitos humanos e trabalhistas de milhões de trabalhadoras domésticas 
do continente. Também acompanha e colabora com as iniciativas e agendas 
políticas de transformação das organizações e movimentos de trabalhadoras 
domésticas, com um enfoque de longo prazo.

A grande maioria dos 18 milhões de trabalhadores domésticos da América 
Latina e Caribe são mulheres (93%), segundo a CEPAL. Ainda que a maioria dos 
países tenha registrado avanços no reconhecimento formal de seus direitos 
trabalhistas, na prática, para a grande maioria, esses direitos continuam com 
um alto grau de desproteção e descumprimento. Além disso, a pandemia 
Covid-19 impactou severamente o setor, com graves riscos de retrocessos 
dos poucos avanços conquistados e revelando os altos índices de violência, a 
desproteção e a falta de vigilância em seus locais de trabalho.



informativo, ferramenta que permitirá que mais trabalhadoras domésticas 
e suas organizações tenham conhecimento pleno da Convenção e de sua 
Recomendação 206 para exigir seus direitos a um mundo livre de assédio e 
violência no local de trabalho. Também servirá para impulsionar o urgente 
diálogo social necessário para um maior reconhecimento e proteção dos 
direitos das trabalhadoras domésticas e de suas contribuições às economias 
da região.

Tatiana Bertolucci
Diretora Regional,

 CARE América Latina e Caribe

A violência baseada em gênero é um fenômeno que afeta de maneira 
desproporcional as trabalhadoras domésticas. Segundo estudo realizado 
pela Federação Internacional de Trabalhadoras Domésticas (FITH, na sigla 
em espanhol) e pela Confederação Latino-americana e Caribenha de 
Trabalhadoras Domésticas (CONLACTRAHO, na sigla em espanhol), com 
apoio da CARE, sobre violência e assédio no lugar de trabalho no Equador, 
Colômbia, México, Honduras e Guatemala, 8 de cada 10 trabalhadoras 
domésticas são vítimas de violência de gênero no local de trabalho. As 
situações de violência e assédio no local de trabalho não apenas evidenciam 
relações desiguais de poder e de desvantagem no mercado de trabalho, 
por razões de gênero, raça e etnia, elas também repercutem na participação 
desigual das mulheres no trabalho em escala global, na participação em 
cargos de poder e tomada de decisões, e nos custos monetários que esse 
tipo de problemas estruturais provocam nos lares, empresas e Estado.

É por isso que celebramos o trabalho da Confederação Latino-americana 
e Caribenha de Trabalhadoras Domésticas ao coordenar a criação deste 
Manual Ilustrado da Convenção da 190 OIT, como um valioso material 



Bibliografia

75

Ações para impulsionar a ratificação da 

Convenção 190 OIT na Argentina

Avanços da ratificação da Convenção 

190 OIT no Equador 85

98

Ações para impulsionar a ratificação da 

Convenção 190 OIT no Uruguai 64Capítulo 1

Convenção 190 OIT 

Recomendação 206 

Capítulo 2

ÍNDICE 

Manual Ilustrado da Convenção 190 OIT e 

sua Recomendação 206 21

Experiências de Incidência para a Ratificação 

da Convenção 190 OIT na América Latina

22

47

63

63

Introdução

21

17



17MANUAL DEL CONVENIO 190 DE LA OIT Y SU RECOMENDACIÓN 206 

A Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e sua 
Recomendação 206, adotadas durante a Conferência Internacional do Trabalho, em 
2019, são um avanço fundamental e um marco comum de consenso internacional dos 
Estados membros rumo à construção de uma sociedade mais justa, ao assumirem o 
compromisso de prevenir e abordar a violência e o assédio no mundo do trabalho. 
Esta convenção também reforça os avanços nas legislações internas de enfrentamento 
à violência contra as mulheres dos países da América Latina e o Caribe.

Os Estados membros da OIT devem cumprir seu papel de apresentar às autoridades 
competentes a submissão e ratificação desta Convenção dentro de 12 meses ou, 
no máximo, 18 meses após sua adoção pela OIT. Na América Latina e no Caribe, 
apenas o Uruguai e a Argentina já ratificaram e/ou aprovaram a adesão à Convenção, 
ambos em 2020.

Para promover um maior conhecimento e apropriação do conteúdo da Convenção 
190 da OIT, desde a perspectiva das vivências das trabalhadoras domésticas, o 
design do Manual Ilustrado foi elaborado por iniciativa da Confederação Latino-
americana e Caribenha de Trabalhadoras Domésticas, com apoio de organizações 
aliadas e da CARE América Latina e Caribe.

INTRODUÇÃO
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A CARE e a CONLACTRAHO se unem às demandas de reconhecimento de diversos 
atores sobre a gravidade dos impactos devastadores da pandemia durante a crise de 
COVID-19, a violência baseada em gênero e os apelos para enfrentá-la com ações 
que contribuam para aumentar os investimentos para preveni-la, com medidas que 
aumentem as capacidades das mulheres e sua autonomia econômica e social. 

Além disso, solicitam aos governos da América Latina e do Caribe a ratificação da 
Convenção 190 OIT como parte das medidas para enfrentá-la.

MANUAL DEL CONVENIO 190 DE LA OIT Y SU RECOMENDACIÓN 206 18

O Manual tem por objetivo ser um documento de fácil acesso e compreensão 
do conteúdo deste instrumento internacional e da importância de sua urgente 
aprovação, ratificação e implementação por parte dos governos da região, para 
milhões de mulheres trabalhadoras domésticas do continente, devido aos altos 
índices de violência e assédio que enfrentam em seus locais de trabalho. O 
Manual busca também construir pontes entre o conjunto de atores e organizações 
trabalhistas de diferentes setores que demandam a ratificação e implementação da 
Convenção 190 OIT.

Os textos e ilustrações do Manual foram especialmente selecionados e editados 
para que as trabalhadoras domésticas reconheçam os diferentes tipos de violência 
e assédio que podem acontecer em seus locais de trabalho e tomem medidas 
para enfrentá-los. É ressaltada a importância da organização e participação das 
trabalhadoras domésticas na exigibilidade desses direitos, no acompanhamento 
coletivo para a defesa e demandas de proteção e a integralidade de seus direitos.



A Organização Internacional do Trabalho (OIT), também conhecida por sua 
sigla em inglês, (ILO: International Labour Organization), é uma entidade 
especializada da Organização das Nações Unidas (ONU) criada em 1919.

O objetivo da OIT é promover a justiça social e os direitos humanos e trabalhistas 
reconhecidos internacionalmente por meio do fortalecimento das capacidades 
dos governos, das organizações de empregadores e dos sindicatos. O objetivo: 
que homens e mulheres possam usufruir tanto de igualdade de oportunidades 
quanto de um trabalho em condições de liberdade, equidade, segurança e 
dignidade humana, ou seja, um  trabalho digno.

Veja, a seguir, o gráfico com a linha do tempo da criação da Convenção e as 
ações desenvolvidas até o momento.

A Convenção 190 da OIT promove o direito que 
todas as pessoas devem exigir: locais de trabalho 

livres da violência e do assédio.

Síntese ilustrada da Convenção 190 da OIT e 
sua Recomendação 206
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A história de um pacto transcendental, desde o início até os dias atuais

CONVENÇÃO 190 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 
TRABALHO (OIT): SOBRE A VIOLÊNCIA E O ASSÉDIO

Conferência Internacional do Trabalho (CIT)
Para a recuperação da crise econômica: 

 Um pacto mundial pelo emprego. 

O MUNDO DEVE 
FUNCIONAR MELHOR!

• Reconhecemos a igualdade de gênero 
como o eixo fundamental do trabalho digno.

• Pedimos a erradicação da violência de 
gênero no local de trabalho.

Genebra, Suíça
novembro de 2015

325.ª reunião do Conselho de 
Administração da OIT. O Conselho 
determina abordar o tema da violência 
contra mulheres e homens no mundo 
do trabalho na 107.ª reunião da CIT, em 

junho de 2018.

Genebra, Suíça 
junho 2009 

Genebra, Suíça
JUNHO 2018

107. ª reunião da Confederação Internacional do 
Trabalho É proposta a criação de uma Convenção 
e de uma recomendação para colocar fim à 

violência e ao assédio no mundo do trabalho.
 

Campanhas e fóruns do governo: (em particular 
do Ministério da 107ª sessão da Conferência 
Internacional do Trabalho. Fala-se na criação 
de uma convenção e uma recomendação para 
acabar com a violência e o assédio no mundo 

do trabalho.

Convenção 190 da OIT: Quando aprovada, 
os Estados membros da OIT devem aplicá-la 

obrigatoriamente em suas leis nacionais.

Recomendação: Complementa uma Convenção, 
oferecendo instruções específicas para sua aplicação. A 
Recomendação 206 acompanha a Convenção 190 da OIT.

Convenção + Recomendação= a mais sólida 
forma de  instrumento internacional 

        

Acordo, pacto, tratado, protocolo, convenção 
assinada entre dois ou mais Estados ou sujeitos 
de direito internacional, criando obrigações 

jurídicas para todos os envolvidos.

JUNHO 2019

A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) adota a Convenção 
190 para proteção das pessoas 
contra a violência e o assédio no 

mundo do trabalho.

O passo seguinte? 
Ratificá-lo

 
A ratificação ocorre quando 
um Estado membro da OIT se 
compromete oficialmente a 
realizar as ações necessárias para 
tornar reais as disposições de uma 
Convenção (tanto na legislação 

quanto na prática).

A Convenção entra em vigor 
(passa a ser obrigatória e pode 
ser aplicada) em cada país um ano 

depois de ser ratificada.



- Depoimento coletado em atividade de mapeamento em San Pedro Sula, 
Honduras. Maio de 2018.

 PRECISAMOS ESPERAR 
OS PATRÕES CHEGAREM 
(...) À MEIA-NOITE PARA 
ABRIR A GARAGEM, SERVIR 
A JANTA. (...) NÃO TEMOS 
HORÁRIO DE SAÍDA, NÃO 
TEMOS AUTORIZAÇÃO PARA 
IR AO MÉDICO E NÃO SE 
RECONHECE OS ACIDENTES DE 
TRABALHO, QUE ACONTECEM 
PRINCIPALMENTE NA COZINHA

Abuso verbal

Assédio e abuso sexual

Intimidação e abuso 
psicológico

Longas e ininterruptas 
jornadas de trabalho

Baixa remuneração

Agressão física não é a única forma de violência

Ameaças de demissão

Desvalorização do trabalho 
realizado

Racismo

Discriminação

A VIOLÊNCIA TAMBÉM É:

Fonte: Informe final do Estudo de Documentação da Violência e Assédio Contra 
as Trabalhadoras Domésticas no Lugar de Trabalho no Equador, Colômbia, México, 
Honduras e Guatemala (Tradução livre do título do artigo publicado originalmente em 
espanhol, em 2018)

A Convenção 190 da OIT está formada por vários artigos, cujo conteúdo detalharemos a 
seguir: O assédio e a violência são inaceitáveis . A violência e o assédio de qualquer 
tipo são práticas e comportamentos inaceitáveis que geralmente são acompanhados 
de ameaças.

Não importa se estas ações são realizadas uma única vez ou de maneira repetida. Elas 
provocam danos físicos, psicológicos, econômicos e, muitas vezes, também sexuais.

Artigo  No. 1
O assédio e a violência são inaceitáveis
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Fonte: Entrevista realizada em 2018 com Natalia, publicada no informe Situação do Trabalho Doméstico 
Remunerado no Equador (Tradução livre do documento publicado originalmente em espanhol, em 2018)

    OS PATRÕES DE UMA COLEGA 
DESAPARECERAM COM SEU FILHO. 
ELA DEU À LUZ E NÃO SABE BEM 

A HISTÓRIA, PARECE QUE ESTAVA 

INCONSCIENTE, OU ALGO ASSIM, E 

QUANDO ACORDOU, SEU FILHO JÁ 

NÃO ESTAVA ALI. NÃO SE SABE O QUE 

OS PATRÕES FIZERAM COM ELE. ELA 

NUNCA MAIS SOUBE DA CRIANÇA. ISSO 

ACONTECEU HÁ MUITOS ANOS, ESSA 

CRIANÇA DEVE TER HOJE UNS 30 ANOS

Existe um controle corporal exercido pelas empregadoras e pelos empregadores 
sobre as trabalhadoras domésticas. Na Colômbia, esse controle, que já foi mais 
amplo, atualmente é considerado ilegal. Ainda assim, em alguns casos, o teste 
de gravidez ou certificado de esterilização continua sendo exigido das mulheres 
como requisito para conseguir trabalho mesmo nos dias de hoje.

No México, o Sindicato Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas 
(SINACTRAHO) na sigla em espanhol, indicou a existência de casos nos quais 
as empregadoras colocaram anticonceptivos na comida das trabalhadoras 
domésticas, sem seu consentimento, para que não engravidem. 

Fonte: Informe final do Estudo de Documentação da Violência e Assédio Contra as Trabalhadoras Domésticas 

no Lugar de Trabalho no Equador, Colômbia, México, Honduras e Guatemala (Tradução livre do título do 

artigo publicado originalmente em espanhol, em 2018)
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Ainda que também possa ocorrer entre 
empregados e empregadas de um 
mesmo nível hierárquico, o assédio mais 

comum no trabalho é o que acontece 
quando uma empregadora ou empregador, 

aproveitando-se de sua posição, agride uma 
trabalhadora ou um trabalhador.

Existe um tipo de violência particular que, além de 
violar os direitos humanos fundamentais, perpetua 
papéis estereotipados de gênero: a violência por 
motivos de gênero. Esse tipo de violência tem 
sido definido pelo Comitê da Convenção sobre a 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher  (CEDAW, na sigla em inglês) como a 
violência que é dirigida a uma pessoa em razão de seu 
gênero ou sexo. A violência e o assédio por motivos 
de gênero afetam de maneira desproporcional as 
mulheres em seus espaços de trabalho.
. 

Trabalhei 6 meses em uma casa (...), 

só cozinhava e fazia a limpeza. A 

casa ficava em frente à minha, então era 

fácil, mas o senhor tinha atração sexual por 

mim. (...) Ele não manifestava isso dizendo 

grosseiramente, mas sim me cortejando. Então, 

eu sinto como um assédio, porque enquanto 

eu estava cozinhando, a todo momento ele 

dizia “vem para cá”, pedindo atenção, que eu 

não lhe dava. Isso fez parte da minha carta de 

demissão, por assim dizer. Eu sentia o assédio 

porque ele não me deixava trabalhar.

-Trabalhadora doméstica de Medellín, Colômbia

Fonte: Informe final do Estudo de Documentação da Violência 
e Assédio Contra as Trabalhadoras Domésticas no Lugar de 
Trabalho no Equador, Colômbia, México, Honduras e Guatemala 
(Tradução livre do título do artigo publicado originalmente em 
espanhol, em 2018)

A violência verbal e o abuso psicológico são 
características comuns em situações de violência 
e de assédio, incluídas aquelas que ocorrem por 
motivo de gênero. Essa conduta de agressão e 
de hostilização tem como resultado o maltrato 
ou humilhação da vítima, atentando contra sua 
dignidade.

Sofrer esse tipo de ataque causa danos e 
sequelas psicológicas como ansiedade, estresse e 
depressão. Além disso, o assédio também provoca 
desmotivação para o trabalho.

A violência sexual é uma forma de violência por 
motivos de gênero que a Organização das Nações 
Unidas (ONU) define como qualquer ato, tentativa 
ou ameaça de natureza sexual que resulta, ou é 
provável que resulte, em dano físico, psicológico 
e emocional.

 

Quando chego a uma casa e entro no 

banheiro, a primeira coisa que faço é 

trancar a porta com chave. Se entro no quarto 

para arrumá-lo, faço isso muito bem quando estou 

sozinha, mas se vejo que o patrão está ali, ou se 

está o primo, o filho, não me sinto segura (...), não 

sei em que momento essa pessoa vai me tocar”.

“Quando há abuso ou assédio, se dizemos que 

vamos contá-lo para a patroa, escutamos “não, eu 

vou dizer para minha senhora que você está me 

provocando.

-Trabalhadoras domésticas de Medellín, Colômbia

Fonte: Informe final do Estudo de Documentação da Violência e 
Assédio Contra as Trabalhadoras Domésticas no Lugar de Trabalho 
no Equador, Colômbia, México, Honduras e Guatemala 
(Tradução livre do título do artigo publicado 
originalmente em espanhol, em 2018) 

Falemos de assédio
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Fonte: Informe final do Estudo de Documentação da Violência e Assédio Contra as Trabalhadoras Domésticas 
no Lugar de Trabalho no Equador, Colômbia, México, Honduras e Guatemala (Tradução livre do título do artigo 

publicado originalmente em espanhol, em 2018)

Reconheça quando estiver sendo assediada
Identificar o problema e saber que não se trata de uma situação 

normal ou aceitável é o primeiro passo para deter a violência

Assédio sexual: faz comentários ou envia 
mensagens, fotos ou vídeos com conteúdo sexual 
sem o consentimento da vítima. 

Coerção sexual: usa pressão emocional (pode ser 
chantagem ou ameaças) para forçar a atividade 
sexual.

Contato físico indevido: faz atos de conotação 
sexual sem o consentimento da outra pessoa.

Estupro ou tentativa de estupro

Cozinha, banheiros, área de serviço 
e lavanderia e quartos são os 
principais espaços identificados 
como inseguros pelas 
trabalhadoras domésticas.

O QUE FAZ UM ASSEDIADOR SEXUAL? 

O espaço mais seguro pode ser o pátio ou 

a garagem, porque aí se pode gritar”

“Deveriam colocar câmeras de vigilância em toda 

a casa, para que quando nos aconteça algo, vejam 

os vídeos e acreditem em nós

-Trabalhadoras domésticas da Guatemala

Fonte: Informe final do Estudo de Documentação da Violência e Assédio Contra as 
Trabalhadoras Domésticas no Lugar de Trabalho no Equador, Colômbia, México, 
Honduras e Guatemala (Tradução livre do título do artigo publicado originalmente em 

espanhol, em 2018).

     EU VIVI UM EPISÓDIO MUITO TRISTE COM 

“O PATRÃO” DA CASA ONDE TRABALHO, 

PORQUE  QUANDO LEVEI MINHA FILHA DE 
19 ANOS AO TRABALHO, ELE A ESTUPROU  
(…) DEPOIS DE UM TEMPO, ME LIGARAM DO 

HOSPITAL PARA ME DIZER QUE ELA IA DAR 

À LUZ. EU NÃO PODIA ACREDITAR, NÃO 

SABIA DO ESTRUPO NEM QUE MINHA FILHA 

ESTAVA GRÁVIDA, PORQUE EU TRABALHO 

COMO INTERNA… PENSEI QUE NÃO ERA 

UMA BOA MÃE, ATÉ QUE MINHA FILHA ME 

CONTOU DO ESTUPRO
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- Trabalhadora doméstica da Guatemala

Falemos de discriminação,
 classismo e racismo

A discriminação é um tipo de violência muito grave, pois consiste em conceder 
tratamento desigual e prejudicial a uma pessoa por motivos de raça, classe social, sexo, 
nacionalidade, identidade de gênero, estado de saúde e religião, entre outros.

Este tipo de violência pode se manifestar de diferentes formas, como a exclusão ou 
restrição de uma pessoa ou grupo específico, criando assim um ambiente hostil, desagradável 
e humilhante, limitando ou prejudicando o acesso das vítimas aos seus direitos. 

As trabalhadoras domésticas são um dos grupos que mais sofrem discriminação nos seus 
locais de trabalho. Muitas são vítimas de racismo, que busca anular ou reduzir o exercício 
dos seus direitos em igualdade por questões de raça, cor ou etnia. É também 
uma forma de discriminação em que uma pessoa é tratada com 
rejeição devido aos seus costumes, sua língua materna, cor de pele, 
pertencimento a uma etnia e outras características. Outras também 
recebem maus tratos por seu nível socioeconômico, um tipo de 
violência conhecido como classismo. 
 

    ALGUMAS DE NÓS 
TIVEMOS QUE NOS SOLTAR 
À FORÇA E NOS ESCONDER 

EM NOSSO PRÓPRIO 

DORMITÓRIO, QUANDO O 

TEMOS, OU NOS TRANCAR 

COM CHAVE DENTRO DO 

BANHEIRO.
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A casa tem comodidades, o sol bate no quarto dos senhores, mas o 

quarto da trabalhadora está bem atrás, ligado diretamente à cozinha 

(...). A casa está rodeada de jardins… piscina… (...) onde a trabalhadora não 

pode entrar. Os quartos são muito confortáveis, com TV, armários espaçosos, 

banheiro, mas o quarto da trabalhadora não é de 4x4, e sim de 2x2

- Trabalhadora doméstica de Medellín, Colômbia

Trabalhadoras domésticas do Equador contam que, em alguns casos, são 
impedidas de acessar espaços e também existe uma classificação dos 
utensílios de cozinha, como talheres e louça da família, que podem ser 
usados pela trabalhadora, assim como a comida.

Fonte: Informe final do Estudo de Documentação da Violência e Assédio Contra as Trabalhadoras Domésticas 
no Lugar de Trabalho no Equador, Colômbia, México, Honduras e Guatemala (Tradução livre do título do artigo 
publicado originalmente em espanhol, em 2018)

Algumas violências são mais difíceis de reconhecer do que outras
Identificar o problema e saber que não se trata de uma situação normal 

ou aceitável é o primeiro passo para deter a violência.

Seu empregador disse que você não deveria
falar na sua língua materna?

Você recebeu provocações ou comentários negativos?
sobre sua aparência, sua cultura, sua língua e

costumes em seu trabalho?

Isso é violência!

Eu dormia às vezes no banheiro 

ou na sala. Tinha que dormir assim e me 

levantar às cinco da manhã para lavar e 

passar. Eu, aos dez anos, nunca soube 
o que era brincar… me aconteceram 

coisas muito ruins.

Fonte: Entrevista realizada em 2018 com Nancy, 
publicada no informe Situação do Trabalho Doméstico 

Remunerado no Equador (2018) (tradução livre do 
documento publicado originalmente em espanhol)
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Trabalhadoras domésticas do México declararam que não há espaços de 
descanso em seus trabalhos, que foram obrigadas a adotar a religião dos 
empregadores e tiveram descontados do salário o custo do uniforme que 
utilizam para trabalhar e da comida, assim  como das toalhas e do sabão que 
usam se vivem na casa na qual trabalham.

Também comentam que seus salários são baixos e que gastam muito dinheiro 
pagando o transporte para ir à casa das empregadoras ou dos  empregadores. 
Além disso, saem muito cedo das suas casas e muito tarde dos trabalhos, 
reduzindo a quantidade de tempo que podem permanecer com suas famílias.

O próprio Estado não dá resposta às queixas das 

trabalhadoras domésticas porque considera que esse é 

um espaço privado da família.

Fonte: Informe final do Estudo de Documentação da Violência e Assédio 
Contra as Trabalhadoras Domésticas no Lugar de Trabalho no Equador, 
Colômbia, México, Honduras e Guatemala (Tradução livre do título do 
artigo publicado originalmente em espanhol, em 2018)

Artigo  No. 2 
Quem é protegido pela Convenção 190 OIT?

TODAS E TODOS!

Esta Convenção se aplica a todos os setores, 
públicos ou privados, da economia tanto formal quanto 

informal, em zonas urbanas e rurais. Protege as trabalhadoras 
e os trabalhadores em diversas categorias e formas de emprego, 

incluindo estagiários, trabalhadoras e trabalhadores demitidos, quem 
faz trabalho voluntário e pessoas que procuram ou se candidatam a 

um emprego. Além disso, protege também quem exerce as funções e 
responsabilidades de uma empregadora ou empregador.
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-Trabalhadora doméstica de San Pedro Sula, Honduras

No seu local de trabalho. Não importa se ele seja um espaço público 
ou privado.

Os espaços onde você se alimenta, descansa ou recebe o seu salário. 
Também as instalações sanitárias, de higiene ou vestuário.

Em viagens, atividades sociais ou de capacitação relacionadas 
ao trabalho.

Quando você tem comunicação relacionada ao seu trabalho, 
incluindo chamadas e mensagens de texto ou bate-papos.

No alojamento disponibilizado pelo seu empregador.

No seu trajeto de casa até o trabalho.
.

Artigo  No. 3
Quando e onde a Convenção 190 da OIT te protege?

SEMPRE!

A Convenção se aplica à violência e ao assédio que ocorrem durante 
o trabalho, em relação ao trabalho ou como resultado dele.

SENTIMOS INSEGURANÇA NAS RUAS PORQUE 

HÁ MUITO ASSÉDIO E FEMINICÍDIOS”.

“O ÚNICO ESPAÇO SEGURO É QUANDO 
ESTAMOS COM NOSSAS FAMÍLIAS.  SÓ QUE 

NA MAIORIA DOS CASOS, NOSSAS CASAS 

ESTÃO EM POVOADOS AFASTADOS DA 

CIDADE E NÃO VIAJAMOS CONSTANTEMENTE 

PELA DISTÂNCIA E TAMBÉM PORQUE NÃO 

TEMOS FÉRIAS MAIS DO QUE UMA VEZ A 

CADA TRÊS MESES - ÀS VEZES, APENAS 

UMA VEZ POR ANO
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Garantir que existam meios de inspeção e de 
investigação efetivos dos casos de violência 
e assédio, inclusive por meio de inspeção do 
trabalho de outros organismos competentes.

Adotar uma estratégia integral com o objetivo 
de aplicar medidas para prevenir e combater a 
violência e o assédio no local de trabalho.

Zelar para que as vítimas tenham acesso a apoio, 
ajuda e reparação.

Artigo No. 4

Estes são alguns dos compromissos assumidos pelos Estados quando ratificam a convenção:

Quais são os compromissos do 
governo de seu país ao dizer sim à 

ratificação da Convenção 190 da OIT?

Desenvolver ferramentas, orientações e 
atividades de educação e de formação, além das 
atividades de sensibilização de forma acessível 
nos locais de trabalho.

Proibir legalmente a violência e o assédio.

Prever sanções.

De acordo com o estudo “Situação do trabalho doméstico remunerado na 
América Latina” (tradução livre do documento publicado originalmente em 
espanhol), da OIT, estima-se que 19,5 milhões de pessoas trabalham nesta 
atividade na região, constituindo uma parte considerável da força de trabalho 
de emprego informal.

O estudo também expõe que, desse grupo, 18 milhões são mulheres, e 8 em cada 
10 expressou ter vivenciado algum tipo de violência em seu espaço de trabalho.

Artigo  No. 6

Por que a Convenção 190 da OIT é importante para as 
trabalhadoras domésticas?
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Fonte: Informe final do Estudo de Documentação da Violência e Assédio Contra as Trabalhadoras Domésticas 
no Lugar de Trabalho no Equador, Colômbia, México, Honduras e Guatemala (Tradução livre do título do artigo 
publicado originalmente em espanhol, em 2018).

A Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher 
(CEDAW, na sigla em inglês), reconhece as trabalhadoras domésticas e respalda seu direito 
a benefícios e a outras condições de serviço, direito a tratamento igualitário com respeito 
a um trabalho de igual valor, direito a férias e à proteção social, particularmente nos casos 
de aposentadoria, desemprego e incapacidade para trabalhar, entre outras situações. 

A Convenção também indica que os Estados-membros devem tomar medidas para proibir, 
sob o risco de serem sancionados, a demissão por motivo de gravidez ou licença maternidade.

A violência e o assédio no mundo do trabalho são uma violação dos direitos 
humanos, uma ameaça à dignidade, à saúde e à segurança das pessoas e 

um obstáculo para a correta implementação da Convenção 189 da OIT sobre as 
trabalhadoras domésticas e os trabalhadores domésticos. O artigo 5 indica que 
todo Estado-membro da OIT que a tenha ratificado deverá adotar medidas para 
assegurar que as trabalhadoras domésticas e os trabalhadores domésticos gozem 
de uma proteção efetiva contra todas as formas de abuso, assédio e violência.

Fonte: Informe final do Estudo de Documentação da Violência e Assédio Contra as Trabalhadoras Domésticas no 
Lugar de Trabalho no Equador, Colômbia, México, Honduras e Guatemala (Tradução livre do título do artigo publicado 
originalmente em espanhol, em 2018).

     A FALTA DE DEFINIÇÕES 
CLARAS NAS LEGISLAÇÕES 
NACIONAIS SOBRE O 
TRABALHO DAS MULHERES  
TRABALHADORAS DOMÉSTICAS 
FAZ COM QUE ELAS FIQUEM 
FORA DOS CENSOS NACIONAIS, 
TORNANDO INVISÍVEIS OS 
PROBLEMAS QUE VIVEM.
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-- - Trabalhadora doméstica do México

  SEMPRE DIZEM 
QUE SOMOS QUASE 
DA FAMÍLIA, MAS 
NUNCA TRATAM 
SUA FAMÍLIA DA 
MANEIRA COMO 
NOS TRATAM

Ainda que todas as pessoas sejam beneficiadas se seus Estados ratificarem a Convenção 
190 da OIT e priorizarem sua implementação imediata, as trabalhadoras domésticas devem 
ter interesse especial nela, porque formam um grupo em situação de vulnerabilidade que 
é afetado de maneira desproporcional pela violência e o assédio no mundo do trabalho. 
Se seu país ratificar a Convenção, contará com normas locais de prevenção, atendimento 
e denúncia sobre a violência e o assédio, garantindo seu direito a um trabalho digno.

Na Convenção Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar a Violência 
contra a Mulher (Belém do Pará), foi manifestado que toda mulher tem direito 

a uma vida livre de violência tanto no âmbito público quanto no privado. Esse 
direito inclui, entre outros, o direito das mulheres a ser livres de toda forma de 
discriminação e a ser valorizadas e educadas livres dos padrões estereotipados de 
comportamento e práticas sociais e culturais baseadas em conceitos de inferioridade 
e subordinação.

Fonte: Informe final do Estudo de Documentação da Violência e Assédio Contra as Trabalhadoras Domésticas no 
Lugar de Trabalho no Equador, Colômbia, México, Honduras e Guatemala (Tradução livre do título do artigo publicado 
originalmente em espanhol, em 2018).
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Denunciar um ato de violência não é 
fácil, sobretudo quando há dúvidas 
sobre se a justiça será aplicada. Se 
seu país adota a Convenção, essas são 

algumas das garantias asseguradas:

Artigo No. 10

Em casos de violência, 
como a Convenção 190 da OIT te respalda?

Acompanhamento e controle da aplicação da 
legislação nacional referente à violência e ao 
assédio no mundo do trabalho.

Acesso facilitado a meios de reparação e 
de recurso. O processo de solução desses 
conflitos promete ser seguro e eficaz, graças 
aos procedimentos de apresentação de 
queixas e investigação, juizados ou tribunais e 
medidas de proteção às vítimas, testemunhas 
e informantes para que não sejam vitimizadas 
ou recebam represálias.

As vítimas também receberão assistência 
jurídica, social, médica e administrativa.

Garantia de que qualquer trabalhadora e 
trabalhador possa se afastar de uma situação 
de trabalho sem sofrer represálias ou outras 
consequências.

Zelo para que as pessoas a cargo da inspeção do trabalho e outras autoridades estejam capacitadas 
para ditar ordens imediatas e, se preciso, impor a interrupção da atividade de trabalho quando ela 

provoque perigo à vida, saúde ou segurança das trabalhadoras e dos trabalhadores.

Como mencionamos anteriormente, uma Recomendação complementa uma 
convenção, dando instruções específicas para sua aprovação. A Convenção 190 
da OIT é acompanhada pela Recomendação 206: Sobre a violência e o assédio.

Princípios fundamentais
Estas são algumas das disposições da recomendação para todos os Estados-
membros da OIT que adotem e implementem a Convenção 190 da OIT:

Devem abordar a violência e o assédio no mundo do trabalho na legislação 
referente ao emprego, à segurança e à saúde no trabalho, à igualdade e 
à não discriminação e no direito penal.

Devem zelar para que todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores, 
incluídos os grupos que estão mais expostos à violência e ao assédio, 
como as trabalhadoras domésticas, usufruam de liberdade sindical.

A Recomendação 206 
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Devem zelar para que as disposições sobre a violência e o assédio que se 
encontram em sua legislação e política nacional levem em conta os seguintes 
instrumentos da OIT:

Convenção 100 e Recomendação 90 sobre a igualdade de remuneração: 
Esta convenção estabelece que deve haver igualdade de salários à mão 
de obra masculina e à mão de obra feminina quando desempenham a 
mesma atividade.

Convenção 111 e Recomendação 111 sobre a discriminação: Esta 
convenção propõe a eliminação da discriminação e a promoção da 
igualdade de oportunidades na vida laboral.

Os Estados-membros da OIT que adotem a Convenção 190 da OIT deverão 
especificar, em sua legislação, que as trabalhadoras e os trabalhadores e seus 
representantes deverão participar na elaboração, aplicação e acompanhamento 
de uma política do local de trabalho relativa à violência e ao assédio. Estas são 
algumas das características que essa política deve ter:

Afirma que a violência e o assédio não serão tolerados.

Estabelece programas de prevenção à violência e ao assédio.

Define os direitos e as obrigações dos trabalhadores e do empregador.

Contém informação sobre os procedimentos de apresentação de queixas e 
de investigação.

Garante o direito à privacidade e confidencialidade das pessoas envolvidas em 
processos de solução de conflitos nos casos de violência e de assédio no mundo 
do trabalho. A política também inclui medidas de proteção dos denunciantes, 
vítimas, testemunhas e informantes frente à vitimização e às represálias.

Proteção e prevenção 
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Durante a pandemia da Covid-19, as condições 
injustas de trabalho das trabalhadoras domésticas 

ficaram mais visíveis:

A avaliação de riscos no lugar de trabalho deve levar em conta os fatores 
que aumentam a probabilidade da violência e do assédio, incluindo os 
perigos e riscos psicossociais, que prejudicam a saúde das trabalhadoras e 
dos trabalhadores como consequência das más condições de trabalho. Em 
sua Recomendação 206, a OIT afirma que se deve prestar especial atenção 
aos perigos e riscos que:

Sejam derivados das condições e modalidades de trabalho, da 
organização do trabalho e da gestão dos recursos humanos.

Impliquem terceiros como clientes, fornecedores de serviços, usuários 
e pacientes, entre outros.

Sejam derivados da discriminação, do abuso das relações de poder e 
das normas de gênero, culturais e sociais que fomentam a violência e o 
assédio.

No Rio de Janeiro, a primeira vítima da pandemia foi uma trabalhadora 
doméstica de 63 anos, que morreu após ser contagiada  pela 
empregadora. O caso abriu o debate sobre o racismo e as relações 

sociais e culturais no Brasil. 

Outro dos casos que sacudiram o país foi a morte de Miguel, um menino 
de 5 anos, filho da trabalhadora doméstica Mirtes Renata Santana. 
De acordo com a revista Time, o feito aconteceu porque, enquanto 
Mirtes passeava com o cachorro da família para a qual trabalhava, a 
empregadora deixou o menino subir sozinho em um elevador. Logo 
em seguida, ele caiu de uma altura de aproximadamente 35 metros.

Mirtes não estava escalada para trabalhar no dia em que seu filho 
morreu. O governo do estado de  Pernambuco não havia declarado 
o trabalho doméstico - com exceção do cuidado a pessoas idosas e 
descapacitadas - como “essencial” durante o confinamento provocado 
pela pandemia. Ainda assim, os empregadores foram omissos. Além 
de colocar em risco a saúde de Mirtes, ela precisou levar seu filho ao 

trabalho, pois as escolas estavam fechadas. 
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Líderes da Federação Nacional de Trabalhadoras 
Domésticas (FENATRAD) manifestaram sentir mais 

medo de perder o emprego do que de ser contagiadas 
pela COVID-19.

Com o número estimado de 7 milhões de trabalhadoras, o Brasil 
tem uma das maiores populações de trabalhadoras domésticas 

do mundo. De acordo com a Time, cerca de 95% são mulheres, e 
mais de 63% são negras.

  

 

De acordo com o informe final do Estudo de Documentação 
da Violência e Assédio contra as Trabalhadoras Domésticas no 
Lugar de Trabalho no Equador, Colômbia, México, Honduras 
e Guatemala, as mulheres afrodescendentes geralmente são 
hipersexualizadas. Algumas relataram que, ao buscar impedir 
esse tipo de situação, contaram a suas empregadoras, esposas 
de quem lhes assediou. Mas as empregadoras não acreditaram 
ou as acusaram de haver provocado a situação, causando a 

revitimização dessas trabalhadoras.

Além disso, as mulheres afrodescendentes são consideradas 
como representantes do trabalho forte e, sob esse argumento, 
os empregadores duplicam sua carga de trabalho ou lhes 

encarregam de tarefas como transportar artefatos pesados. 
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Fonte: Depoimento publicado no informe Situação do Trabalho 
Doméstico Remunerado no Equador (2018)

     COMO EU ERA NEGRA, 
DA COSTA, PARA ELES EU 
ERA A ‘MACACA’; ‘MACACA, 
VEM AQUI’, ME DIZIAM. NÃO 
ME CHAMAVAM POR MEU 
NOME. EU LHES DIZIA: ‘ESSE 
NÃO É MEU NOME’; ‘SIM, 
MAS EU TE TRATO COMO 
EU QUERO PORQUE VOCÊ É 
NEGRA’, ASSIM ME DIZIAM. 

A Recomendação também indica que os Estados que adotem a Convenção 
190 da OIT devem aplicar medidas apropriadas para os grupos que realizam 
as ocupações e modalidades de trabalho que estão mais expostas à violência 
e ao assédio, como as trabalhadoras domésticas, trabalhadora e trabalhadores 
de hotelaria, empregadas do setor de saúde e que atuem em serviços sociais, 
educação, transporte e ócio.

Ainda assim, a OIT enfatiza que os Estados que adotem a Convenção deverão 
implementar medidas legislativas ou de outro tipo para proteger migrantes, e 
particularmente, as trabalhadoras migrantes, contra a violência e o assédio no 
mundo do trabalho.

Uma alta parcela de trabalhadoras domésticas 
provém de famílias empobrecidas, indígenas 
ou afrodescendentes, que migram de zonas 
rurais ou fronteiriças para as cidades para 

trabalhar em casas de famílias de posição 
econômica privilegiada.   
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Fonte: Informe final do Estudo de Documentação 
da Violência e Assédio Contra as Trabalhadoras 
Domésticas no Lugar de Trabalho no Equador, 

Colômbia, México, Honduras e Guatemala (Tradução 
livre do título do artigo publicado originalmente em 

espanhol, em 2018)



VOCÊ SAIU DO SEU PAÍS PARA 
TRABALHAR EM OUTRO LUGAR?

Não importa se você está de passagem ou se já chegou ao seu destino. A Convenção 
190 da OIT protege seu direito a um trabalho livre da violência e do assédio.

Na Recomendação 206 também se ressalta que, ao facilitar a transição da economia 
informal para a economia formal, os Estados-membros devem proporcionar 
recursos e assistência aos trabalhadores e empregadores da economia informal, e 
a suas associações, para prevenir e abordar a violência e o assédio também nesse 
tipo de atividade.

Controle da aplicação, vias de recurso e reparação e assistência 

- Trabalhadora doméstica do México

QUANDO SAEM, NOS DEIXAM 
TRANCADAS. E SE ACONTECE 
UM INCÊNDIO? EU MORRO AÍ. 

NÃO NOS AUTORIZAM A 
SAIR PORQUE TÊM MEDO 
QUE A GENTE VÁ EMBORA 
PARA SEMPRE
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A Convenção 190 da OIT expressa que os Estados  que a ratifiquem devem garantir fácil 
acesso às vias de recurso e reparação apropriadas, assim como acesso a instrumentos 
de resolução de conflitos nos casos de violência e assédio no mundo do trabalho. 

Direito a pedir demissão do emprego e receber uma indenização.
Indenização apropriada pelos danos resultantes.
Imposição de ordens de aplicação imediata para zelar pelo fim 
de determinados comportamentos.
. 

De acordo com a Recomendação 206, as vítimas de violência e de assédio 
no mundo do trabalho devem poder receber uma indenização em caso 
de danos ou de doenças de natureza psicossocial, física ou de qualquer 
outro tipo, que resultem em incapacidade para exercer o trabalho.

Além disso, a Recomendação determina que os mecanismos de 
apresentação de queixas e de solução de conflitos em casos de 
violência e de assédio por motivo de gênero deverão compreender 
medidas como tribunais com profissionais especializados em 
assuntos deste tipo, assim como manuais de informação, assistência 
e assessoramento jurídico para os denunciantes e as vítimas.

A recomendação 206 indica que algumas das vias de recurso e 
reparação das vítimas podem ser:

Apoio às vítimas para reincorporação no mercado de trabalho.
Serviços acessíveis de assessoramento e informação.
Serviço de atendimento telefônico disponível 24 horas.
Serviços de emergência.
Atenção e tratamento médicos e apoio psicológico.
Unidades especializadas da polícia ou de agentes com formação específica 
para ajudar as vítimas.

Licença para as vítimas de violência doméstica.
Modalidades de trabalho flexíveis e proteção para as vítimas de 
violência doméstica.
Inclusão da violência doméstica na avaliação de riscos no lugar 
de trabalho.

Segundo a recomendação, estas são algumas das medidas que 
deverão ser tomadas pelos serviços e meios de reparação para as 

vítimas de violência e assédio no mundo do trabalho:

Por outro lado, entre as medidas que a Recomendação 206 propõe 
para diminuir o impacto da violência doméstica no mundo do 

trabalho estão:
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A respeito dos autores dos atos da violência e do assédio no mundo do trabalho, a 
recomendação indica que devem responder por seus atos e contar com serviços de 
assessoramento ou outras medidas para evitar a reincidência. Sua reincorporação ao 
trabalho deve ser facilitada, caso essa seja considerada a alternativa correta.

De acordo com a Recomendação 206, estes são alguns dos elementos que 
os Estados que ratifiquem a Convenção da 190 da OIT devem financiar, 
elaborar, aplicar e difundir:

Programas destinados a abordar os fatores que aumentam a 
probabilidade da violência e do assédio no mundo do trabalho, como a 
discriminação, o abuso das relações de poder e as normas de gênero, 
culturais e sociais que fomentam a violência e o assédio.

Campanhas públicas de sensibilização.

Planos de estudo e materiais didáticos sobre violência e assédio em 
todos os níveis de educação e formação profissional.

Orientação, formação  
e sensibilização
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El Convenio 190 de la OIT, sobre la violencia y el acoso en el mundo laboral, 
expresa un claro compromiso en la promoción de un mundo del trabajo libre 
de acoso y violencia para todos los trabajadores y trabajadoras.  Constituye 
un marco común para prevenir y atender la violencia y el acoso con un 
enfoque integral y desde la igualdad de género y responde a una urgencia a 
nivel global.

Uruguay fue el primer país en ratificarlo y luego fueron Fiji y Argentina 
las naciones que dieron este importante paso.  Asimismo, países como 
Ecuador han dado pasos hacia la demanda de ratificación del convenio.  Las 
experiencias recogidas en este capítulo, sistematizadas de manera breve 
con entrevistas a algunas de sus protagonistas, narran la ruta seguida para 
avanzar hacia ese objetivo, que se espera traiga beneficios en la prevención y 
atención de la violencia y el acoso para todas las trabajadoras y trabajadores. 

Experiencias de los sindicatos de trabajadoras del 
hogar y otros actores para impulsar la ratificación 

del Convenio 190 OIT
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A Convenção 190 da OIT, sobre a violência e o assédio no mundo do 
trabalho, expressa um claro compromisso na promoção de um mundo do 
trabalho livre do assédio e da violência para todas as trabalhadoras e todos os 
trabalhadores. Constitui um marco comum para prevenir e oferecer soluções 
à violência e ao assédio com um enfoque integral e desde a igualdade de 
gênero, respondendo com urgência a nível global.

Experiências  dos  sindicatos  de  trabalhadoras 
domésticas e outros atores para impulsionar a 

ratificação da Convenção 190 OIT

O Uruguai foi o primeiro país a ratificar a Convenção 
190 da OIT. Em seguida, Fiji e Argentina deram esse 

importante passo. 

Da mesma forma, países como o Equador deram passos em direção à 
demanda por ratificação do acordo. As experiências coletadas neste capítulo,
sistematizado resumidamente com entrevistas com alguns de seus 
protagonistas, narrar o caminho percorrido para avançar em direção a esse 
objetivo, que se espera trazer benefícios na prevenção e cuidado da violência 
e assédio para todos os trabalhadores e trabalhadores..
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1. Nota de rodapié: Agradecimento especial à doutora Mariselda Cancela, advogada trabalhista, professora da 
Udelar e assessora do SUTD, pela entrevista concedida em 12 de novembro de 2020) 
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Entre 1° de março de 2005 e 29 de fevereiro de 2020, o Uruguai foi governado pela 
Frente Ampla (FA), uma coalizão de partidos de esquerda. Durante este período, 
houve, em geral, uma boa relação entre o governo e o Plenário Intersindical dos 
Trabalhadores - Convenção Nacional de Trabalhadores (PIT-CNT). O Sindicato 
Único de Trabalhadoras Domésticas (SUTD) está filiado ao PIT-CNT.  

Em 2011, o Uruguai foi reconhecido pela OIT como modelo de boas 
práticas governamentais relacionadas ao trabalho doméstico remunerado:  
entre estas, a criação de leis que equiparam os direitos das trabalhadoras 
domésticas com o restante da classe trabalhadora, o aumento da inscrição 
das trabalhadoras na previdência social e a negociação tripartidária entre 
trabalhadoras domésticas, empregadoras e o governo no Conselho de Salários.

Dra. Mary Goldsmith 
Com a colaboração da Mestra Kenia Salas  
Universidade Autônoma Metropolitana-Xochimilco
Antecedentes e contexto da ratificação da Convenção 190 da OIT no Uruguai

Uruguai
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Durante os últimos 15 anos de governo da Frente 
Ampla, o Uruguai ratificou sete convenções da OIT. 

Foi o primeiro país no mundo a ratificar duas delas: a Convenção 
189 OIT sobre as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos 
(em 14 de junho de 2012) e a Convenção 190 da OIT sobre a 

violência e o assédio (em 18 de junho de 2020).

 

No final de 2019, houve uma mudança no cenário político do 
país: o Partido Nacional (PN), de orientação centro-direita, 
venceu as eleições presidenciais. A Frente Ampla ganhou a 

maioria relativa dos assentos no Senado e a maioria absoluta na 

Câmara de Representantes; cabe assinalar que em ambas as Câmaras, as 
e os legisladores de outros partidos operam como bloqueio. No dia 1° de 
março de 2020, tomaram posse o novo presidente, Luis Lacalle Pou, do 
PN, e todas e todos os legisladores eleitos em 2019. Este giro à direita e a 
pandemia de  COVID-19 afetaram o clima político, econômico e social do 
país. A Lei de Urgente Consideração (Lei 19.889, promulgada em 9 de julho 
de 2020) limita o direito à greve e às manifestações públicas, e aumenta o 
poder da força policial. 

A resposta da Intersocial, integrada pelo PIT-CNT, a 
Federação de Estudantes Universitários do Uruguai, a 
Intersocial Feminista e o Coletivo Ovelhas Negras, entre 
outras entidades, foi exigir que o governo assuma que 
o bem-estar das pessoas é a maior urgência do país.

O Uruguai conta com duas leis que são antecedentes importantes para a 
ratificação da Convenção 190 da OIT: a Lei 18.561 (promulgada em 2009), 
norma para prevenir e sancionar o assédio sexual no âmbito do trabalho e 
nas relações entre docente e alunas e alunos, e a Lei 19.580 (promulgada 
em 2017), que tem como finalidade garantir o direito das mulheres a uma 

vida livre da violência de gênero.



Cronograma de ratificação
da Convenção 190 da OIT no Uruguai

Na Conferência Internacional 
do Trabalho, celebrada em 
Genebra, os delegados 
uruguaios que representavam 
o governo e os trabalhadores 
emitiram votos favoráveis à 
adoção da Convenção 190 da 
OIT e a Recomendação 206. 
O delegado empregador 
uruguaio se absteve de votar.   

28 de  junho de 2019

O Ministro do Trabalho e Previdência 
Social Ernesto Murro e a Ministra 
do Desenvolvimento Social Marina 
Arismendi anunciam na mídia que 
promoverão a ratificação antecipada da 
Convenção de 2019, que consideram 
uma necessidade premente pelo 
número de denúncias de violência 
e assédio recebidas. Eles indicam 
que uma reunião tripartite será 
convocada em 3 de julho para discutir 
a ratificação.  Diversos sindicatos 
participam por meio da Secretaria de 
Gênero, Equidade e Diversidade do 

PIT-CNT.

21 de  junho de 2019 

De julho a novembro de 2019 

Campanhas e fóruns promovidos 
pelo governo (em particular pelo 
Ministério do Trabalho e Previdência 
Social), sociedade civil, organizações 
de mulheres e sindicatos filiados ao 

PIT-CNT. 

Exemplo: 11 de setembro, fórum 
“Assédio Laboral e Sexual nas normas 
nacionais e a Convenção 190 da OIT. 
Regulação jurídica e jurisprudência 
relevante”. Organizado pelo MTSS com 
a participação da OIT e da Faculdade de 
Direito da Universidade da República 

do Uruguai.

De julho a novembro de 2019

O presidente Tabaré Vázquez 
envia seu projeto de lei para 
a ratificação da Convenção 
190 da OIT ao Senado, onde 
é encaminhado à Comissão de 

Assuntos Internacionais. 

A presidenta de Gênero, Equidade 
e Diversidade do PIT-CNT, 
Milagro Pau, celebra o envio do 
projeto ao Parlamento. Em uma 
entrevista, expressa que “para nós, 
é fundamental. Nos dói porque 
sentimos que era uma dívida não 

poder avançar na equidade”.

Uruguai
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10 de dezembro 
de 2019 

O Senado considera 
que não é necessário 
discutir em plenária  
e diretamente emite 
um voto unânime a 

favor da ratificação da 
Convenção 190 da OIT.

17 de dezembro 
de 2019

A Câmara de 
Representantes, 

depois de intervenções 
da Comissão de 

Legislação do Trabalho, 
vota a favor (70 de 
73) da ratificação da 

Convenção 190 da OIT.

23 de dezembro 
de 2019

Decreto executivo da 
Lei 19.849 que consiste 

na ratificação da 
Convenção 190 da OIT.

9 de janeiro de 2020

Publicação da Lei 
19.849 no Diário Oficial 

número 30.354

Janeiro 2020 

Na imprensa: 
Sindicatos afirmam 

que consideram 
a ratificação  da 
Convenção 190 

OIT  uma importante 
ferramenta para lutar 

contra a violência 
e a discriminação. 

Advogados patronais 
opinam criticamente 

sobre  a Convenção 190 
da OIT por estar em 

detrimento dos direitos 
dos denunciados.

  

12 de junho de 2020

O embaixador 
e representante 

permanente do Uruguai 
nas Nações Unidas 

em Genebra, Ricardo 
González Arenas,  

deposita a ratificação 
na OIT.
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Agosto 2020 

O PIT-CNT denuncia a violência 
física e verbal a um trabalhador 
rural de 67 anos e solicita ao 
governo o cumprimento da 

Convenção 190 da OIT.

 ESTA CONVENÇÃO SIGNIFICA UM 
RECONHECIMENTO À LUTA FEMINISTA PARA 
TORNAR VISÍVEL A VIOLÊNCIA DE GÊNERO E O 
ABUSO DE PODER NO MARCO DAS RELAÇÕES 
PATRIARCAIS E OBRIGA OS ESTADOS E OS 

EMPRESÁRIOS A ESTABELECER MECANISMOS 

DE PREVENÇÃO. O DIREITO A UM MUNDO LIVRE 

DE ASSÉDIO E VIOLÊNCIA NO TRABALHO SUPÕE 

LEGISLAÇÃO, MAS TAMBÉM A MOBILIZAÇÃO 

DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS PARA AMPARAR 

AQUELES QUE DENUNCIAM E AMPLIAR O 

REPÚDIO SOCIAL À VIOLÊNCIA.
-Cotidiano Mulher, integrante da Intersocial Feminista e 
Articulação Feminista Mercosul
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 TRABALHAMOS NO TEMA DO ASSÉDIO SEXUAL 

E TOLERÂNCIA ZERO À VIOLÊNCIA NOS ÂMBITOS 

TRABALHISTAS HÁ MUITO TEMPO, E REALIZAMOS OFICINAS 

PARA CONSCIENTIZAR OS SINDICATOS A ESSE RESPEITO. 

AO MESMO TEMPO, TRABALHAMOS SOBRE CLÁUSULAS 

DE GÊNERO, EM CONJUNTO COM AS EMPRESAS E O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO. UMA VEZ RATIFICADA A 

CONVENÇÃO 190 DA OIT, FIZEMOS ASSEMBLEIAS COM 

A UNTMRA PARA INFORMAR SOBRE O SEU ALCANCE. 

UMA GRANDE QUANTIDADE DE TRABALHADORAS TÊM 

ENFRENTADO SITUAÇÕES DE ASSÉDIO SEXUAL NO 

TRABALHO, POR ISSO ACREDITAMOS QUE A RATIFICAÇÃO 

É MUITO IMPORTANTE PARA LUTAR POR UM  MUNDO 

DO TRABALHO LIVRE DE VIOLÊNCIA

Fernanda Ceballos, membro da Secretaria de Gênero, Equidade e Diversidade do PIT-
CNT e da União Nacional de Trabalhadores do Metal e Ramos Afins (UNTMRA)
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Ratificação da Convenção 190 da OIT
Argentina



Em uma entrevista publicada no site da Organização Internacional 
do Trabalho, Carmen Britez afirmou que existem dois ganhos 
muito importantes que foram conquistados como sindicato: 

2. Esta seção foi construída com informações de Carmen Britez da UPACP e a 
colaboração de Astrid Morales, Comunicadora do Programa de Igualdade de 
Valores e Direitos da CARE, América Latina e Caribe.
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Em novembro de 2020, a Argentina ratificou a Convenção 190 da OIT, tornando-se o terceiro 
Estado a fazê-lo. Carmen Britez, representante da União Pessoal Auxiliar de Casas Particulares 
(UPACP) da Argentina e vice-presidenta da Federação Internacional de Trabalhadoras 
Domésticas (FITH, na sigla em espanhol), afirmou se tratar de um feito transcendente.  

Estamos muito contentes em ser o terceiro país a ratificar a Convenção. 
Acredito que os países da América Latina e o Caribe seguirão com esses 

exemplos, ratificando esta Convenção internacional para proteger os direitos 
das trabalhadoras e dos trabalhadores de todos os setores, para que possamos 
viver em um mundo livre de violência

Britez também afirmou  que ainda há um longo caminho por percorrer 
e que o próximo passo será utilizar a convenção para poder ter uma 
lei nacional de proteção contra a violência e o assédio no mundo do 
trabalho, o que implicaria amplas debates para elevar as vozesde las 

Antecedentes e contexto da ratificação da 
Convenção 190 OIT na Argentina2

Carmen Britez (UPACP)

das trabalhadoras e dos trabalhadores nos espaços de discussão. O que Carmen Britez 
conta demonstra como os padrões internacionais de trabalho influenciam, em alguma 
medida, em uma demanda maior de regulações locais por parte dos distintos atores 
sociais e políticos, ao servir como ferramentas de reivindicação de direitos. 

Primeiro, termos nos organizado como trabalhadoras domésticas e ter 
conseguido tomar consciência de nosso papel como trabalhadoras. 

Se não sabemos que prestamos um serviço e que, por isso, nos 
corresponde uma remuneração, não podemos nos organizar de 

forma sindical. Segundo, ter participado da elaboração da 
Convenção Internacional 189 sobre as trabalhadoras e os 
trabalhadores domésticos. A partir do trabalho que fizemos 
com essa Convenção, teve início, na Argentina, um diálogo 
social com o Estado. Por isso, também houve uma intenção, 
desde essa esfera, de modificar e equilibrar esse decreto e 
transformá-lo em lei, que foi implementada 
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A Argentina se tornou, em março de 2014, o 13° país 
a nível mundial a ratificar esta convenção e o 6° a 

nível de América Latina.
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Junto à organização, como uma das principais conquistas, as trabalhadoras domésticas 
argentinas ganharam reconhecimento como um setor que presta um serviço como 
trabalhadoras e, em consequência disso, lhe corresponde uma remuneração digna, 
previdência social e demais direitos, estabelecidos de acordo com o país no qual se preste 
esse serviço, já que o cumprimento desses direitos depende de suas leis, afirma Britez, 
reconhecendo os avanços que vêm sendo realizados na Argentina.

Em relação à participação das mulheres sindicalistas trabalhadoras domésticas na 
elaboração e posterior ratificação da Convenção Internacional 189 da OIT, sobre as 
trabalhadoras domésticas e trabalhadores domésticos, fruto do diálogo com o Estado 
argentino a partir de 2008, sobre a proteção dos direitos das trabalhadoras de casa 
particular, aprovou-se em abril de 2013 a Lei 26.844, Regime Especial de Contrato 
de Trabalho para o Pessoal de Casas Particulares, e que é uma realidade hoje.

A Convenção 189 OIT serviu à organização sindical de trabalhadoras e 
trabalhadores na Argentina para impulsionar e demandar a aprovação 
de leis próprias que regulem o setor, enquanto lutavam por sua 
ratificação. 

Houve grandes desafios na implementação e harmonização com outras convenções 
internacionais ratificadas pelo país ou com regulações internas para alcançar plena 
igualdade como trabalhadoras: 
 

Explica Britez sobre como a ratificação da Convenção 189 OIT é parte das lutas das 
mulheres sindicalistas por um trabalho digno sem violência. Uma das ações da União 

de Pessoal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), a Obra Social do Pessoal 
Auxiliar de Casas Particulares (OSPACP) e a Escola de Capacitação UPACP, em 

cooperação com outros organismos, no marco da demanda de ratificação 
da Convenção 190 da OIT na Argentina, foi a criação de uma campanha 
sobre violência de gênero junto a diversos atores.“

Participamos de todos os eventos visibilizando a Convenção 
e demos oficinas de violência, assédio e masculinidades aos 

funcionários públicos e às trabalhadoras domésticas. 

A organização sindical permitiu que demandássemos a ratificação da 
Convenção 189 da OIT, que foi uma ferramenta essencial para nossa lei.
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Em relação a como conseguir a inclusão da violência baseada em gênero 
na agenda pública, afirma que é necessário planejar e implementar uma 
estratégia para conseguir a ratificação da Convenção 190 da OIT por parte 

dos Estados. 

A curto prazo, a respeito da formação e 
fortalecimento organizacional, ressaltam-se as 

seguintes ações:
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Além disso, a UPACP e o Sindicato de Donas de Casa da República Argentina assinaram, 
em outubro de 2020, uma ata de compromisso com a ministra Estela Díaz, do Ministério 
do Trabalho da província de Buenos Aires 

POR UM TRABALHO COM IGUALDADE: 

SEM DISCRIMINAÇÃO E SEM VIOLÊNCIAS
       
 

Em 2019, a Federação Internacional de Trabalhadoras Domésticas (FITH, na sigla em 
espanhol) e a Confederação Latino-americana e Caribenha de Trabalhadoras Domésticas 
(CONLACTRAHO, na sigla em espanhol), realizaram o estudo “Mapeamento da Violência 
de Gênero no Trabalho Doméstico na América Latina e no Caribe”. O estudo reconheceu a 
importância de dar visibilidade à Convenção 190 da OIT e de sensibilizar todos os sindicatos 
filiados à FITH e à CONLACTRAHO, além de estabelecer alianças e colaborações com o 
poder público, especialmente com o Ministério do Trabalho da Argentina.

O estudo aponta para uma série de desafios e recomendações para 
a construção de uma estratégia regional de incidência para a 
prevenção e erradicação da violência baseada em gênero contra 
as trabalhadoras domésticas.

Proporcionar espaços onde se continuem escutando as vozes das 
mulheres e se identifiquem as diferentes violências sofridas por elas.

Realização de oficinas de capacitação sindical e de direitos trabalhistas. 
Também propõe o aprofundamento no intercâmbio de experiências 
demonstrativas e contar com ferramentas para denunciar violações dos 
direitos às autoridades competentes.

Avançar sobre o fortalecimento organizativo e o empoderamento das 
trabalhadoras domésticas na luta dos seus direitos, o que em alguns 
casos deve começar pelo reconhecimento legal dos seus sindicatos. A 
organização em sindicatos ou agrupações de trabalhadoras domésticas 
é uma ferramenta para a promoção e difusão dos direitos das 
trabalhadoras.
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Sobre a incidência e o diálogo social, o estudo reconhece a importância de 
participação das organizações de trabalhadoras domésticas para fortalecer sua 
incidência nos espaços públicos e de tomada de decisão que abordem a violência 

de gênero - espaços como mesas de diálogo com governos, entre outros.

Ressalta-se, também, a importância de aprofundar as alianças com organizações 
locais e nacionais, regionais e internacionais para colocar o tema da violência de 
gênero na agenda das centrais sindicais e, dessa forma, fortalecer a prevenção, 
sanção e erradicação da violência de gênero contra as trabalhadoras domésticas.

 
Campanhas de sensibilização, formação 

sindical sólida sobre a violência baseada em gênero e 
desenvolvimento de manuais e guias como essa, permitem 

que as trabalhadoras domésticas possam reconhecer situações 
de violência e, assim, procurar as autoridades que oferecem 

serviços e orientação, também têm importância neste informe.

A longo prazo, sugerem aumentar a incidência ante os mecanismos de 
direitos humanos para conseguir que se adotem padrões internacionais 

sobre o direito das trabalhadoras domésticas remuneradas a uma 
vida livre de violências. Além disso, propõe-se elaborar informes 

alternativos sobre o cumprimento de instruções de direitos 
humanos em conjunto com organizações de mulheres, de 

direitos humanos e feministas.
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Na sessão especial da Câmara de 
Deputados, por ocasião da ratificação da Convenção 

190 da OIT, as deputadas pediram menção pública das 
mulheres sindicalistas por sua luta para alcançar a ratificação 

da Convenção 190 da OIT na Argentina. Entre as menções, 
figuram mulheres sindicalistas referentes da UPACP, da Confederação 

Geral do Trabalho (CGT) e da Central de Trabalhadores da Argentina 
(CTA). Este reconhecimento fez, também, menção aos caminhos cheios 
de vicissitudes que as mulheres sindicalistas percorrem para alcançar 
representação gremial. De parte da OIT, se reconhece que foram decisivas 
as lutas das mulheres para conseguir o avanço desta Convenção, fruto 

das mobilizações das mulheres sindicalistas e de diversos atores a nível 
global, e na Argentina também foi decisivo o movimento

Ratificação da Convenção 190 da OIT

Equador
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Daphne Villena Carrera, CNIG / Johanna Aguirre, CARE Ecuador
Lenny Quiroz, UNTHA3. 

Equador
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Antecedentes e contexto da ratificação da  
Convenção 190 da OIT no Equador

O Equador é membro da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desde o 
ano de 1934, período no qual ratificou 61 convenções (54 delas atualmente 
em vigor). A Convenção 189 da OIT, sobre as trabalhadoras e os trabalhadores 
domésticos, é uma das mais recentes e foi ratificada em 2013, convertendo o 
Equador no 11º Estado membro da OIT em ratificá-la e no quinto da América 
Latina e do Caribe.

3. Com informações dos Relatórios e Planos da Mesa Interinstitucional de Apoio aos Direitos da Trabalhadora 
Doméstica do Equador e apresentações durante o Workshop do CONLACTRAHO.

Em 2018, foi criada a Mesa Interinstitucional de Apoio aos Direitos das Trabalhadoras 
Domésticas do Equador, com o objetivo de articular ações de diferentes atores e 
incidir em políticas públicas a favor de seus direitos. A Mesa é integrada pela União 
Nacional de Trabalhadoras Domésticas e Afins (UNTHA, na sigla em espanhol), 
Sindicato Nacional Único de Trabalhadoras Domésticas Remuneradas do Equador 
(SINUTRHE, na sigla em espanhol) e Confederação Equatoriana de Organizações 
Sindicais Livres (CEOSL). Também formam parte da Mesa organismos de cooperação 
internacional como a CARE Equador e ONU Mulheres, a Universidade Andina Simón 
Bolívar (UASB) e, por parte do governo, o Ministério do Trabalho (MDT) e o Conselho 
Nacional para a Igualdade de Gênero (CNIG).

A Mesa foi criada a partir da constatação das condições complexas das trabalhadoras 
domésticas no Equador, reveladas em um estudo promovido pela CARE Equador 
(2018) com o acompanhamento da UNTHA. O estudo evidenciou como prevalecem, 
no trabalho doméstico remunerado, relações de servidão e de dominação próprias 
do período colonial e da lógica de produção da fazenda que se manteve no país até 
meados do século XX e que se assentam no sentido de superioridade racial e de 
classe. Em todo o continente, as trabalhadoras domésticas remuneradas recebem 
os salários mais baixos de todas as categorias ocupacionais, têm uma cobertura de 
previdência social muito reduzida e enfrentam altos níveis de violência e de assédio 
no lugar de trabalho.
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Evidenciou-se, também, que apesar de haver leis que regulam o trabalho doméstico 
remunerado e garantem o acesso aos direitos de quem o exerce, existem formas de 
evadir a normativa legal e perpetuar a exploração, sobretudo por se tratar de um 
trabalho que se realiza em espaços privados, como são os lares das e dos equatorianas 
e equatorianos. 

O informe concluiu que é fundamental o conhecimento dos direitos por parte das 
trabalhadoras domésticas, além de promover espaços de trabalho conjunto para 
acompanhar a implementação de convenções ratificadas pelo Equador relacionadas 
ao trabalho doméstico, como a Convenção 189 OIT, a respeito das trabalhadoras e dos 
trabalhadores domésticos, a Convenção 182 OIT, sobre as piores formas de trabalho 
infantil; e a incidência para a ratificação da Convenção 190 da OIT, sobre a violência e 
o assédio no mundo do trabalho.

Ainda que o governo equatoriano respalde a aprovação da Convenção 190 da 
OIT e sua Recomendação 206, algumas reformas legais estão colocando em 

risco os direitos das trabalhadoras domésticas. 

Os objetivos da Mesa, cuja articulação 
se formalizou em um acordo de 

compromisso em 2019, são: 

 
Promover os direitos das trabalhadoras domésticas, 
segundo o que estabelece a Constituição da República do 
Equador e normativa vigente.

Promover a aplicação e a ratificação das convenções internacionais 
que garantem os direitos das trabalhadoras domésticas.

Promover mecanismos de diálogo tripartites entre o Estado, 
empregadores e trabalhadores.

Fomentar o diálogo e o fortalecimento das organizações de 
trabalhadoras domésticas.
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A precarização do trabalho 
doméstico remunerado é maior dada 
a crise vivida pelo país e o contexto da 
pandemia de Covid-19, em particular, 
a inserção de mulheres em condições de 
migração. A Mesa impulsiona a implementação 

tanto da Convenção 189 da OIT, em respaldo 
a seus direitos à previdência social e contratos de 

trabalho, e inclui como prioridade a demanda de 
ratificação da Convenção 190 da OIT, sobre a prevenção 

da violência e assédio no mundo do trabalho.

Desde 2018, a Mesa Interinstitucional de Apoio às 
trabalhadoras domésticas no Equador começou a 

implementar ações a favor da adoção e posterior 
ratificação da Convenção 190 da OIT.

2019

Rotas de atendimento a trabalhadoras domésticas em 
caso de enfrentarem situações de violência e de assédio 
em âmbito laboral. Publicados em março de 2019, as Rotas 
oferecem às trabalhadoras domésticas informações-chave 
sobre os procedimentos que devem seguir se tiverem 
seus direitos violados, se enfrentarem violência de gênero, 

assédio ou discriminação em seu lugar de trabalho.

Informe Técnico para a Adesão do Projeto de Convenção 
e Recomendação da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) sobre assédio e violência no mundo do 
trabalho. Recolhe o diálogo realizado com empregadores, 
trabalhadores e instituições do Estado equatoriano para 
apoiar a adesão à Convenção 190 da OIT e à Recomendação 

206 da OIT (2019).
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Linha do Tempo: ações para o avanço da 
ratificação da Convenção 190 da OIT

Equador



2019

Participação do CNIG na 108ª Conferência 
Internacional do Trabalho: com os aportes 
do Informe Técnico de Adesão, construiu-
se a posição do país, a qual foi exposta na 
108ª Conferência Internacional da OIT, em 
Genebra. A atuação da Mesa foi decisiva 
para assegurar a participação do Ministro 
do Trabalho e da Secretária Técnica do 
Conselho Nacional de Igualdade de Gênero.

- Campanha Comunicacional impulsionada 
desde a Mesa, para sensibilizar e posicionar 
na opinião pública as principais problemáticas 
enfrentadas pelas trabalhadoras domésticas 
remuneradas e gerar uma visão favorável a seus 
direitos. Em visitas a meios de comunicação, 
são compartilhados os resultados do estudo 
e os produtos comunicacionais, como vídeos, 
que abordam: 1) a violência e o assédio 
no mundo do trabalho, 2) o conteúdo da 
Convenção 190 da OIT e a Recomendação 

206 e 3) Os objetivos e alcances da Mesa.

2019

Realização de informe técnico 
para a ratificação da Convenção 
190 OIT sobre a violência e o 
assédio no mundo do trabalho 
da OIT, e entrega ao Ministério 
de Relações Internacionais e 
Mobilidade Humana em setembro 
de 2019, com a finalidade de 
iniciar o processo de ratificação.

- Direção Jurídica de Chancelaria 
do Ministério de Relações 
Exteriores envia suas observações à 
Secretaria Jurídica da Presidência, 
instituição que emitiu o primeiro 
ditame sobre a necessidade de 
aprovação legislativa e adesão 
da Convenção 190 da OIT e sua 

Recomendação 206.

2019

Contratos de trabalho (tempo integral 
e completo).   Os quais incluem artigos 

relacionados à garantia de um ambiente de 
trabalho livre de violência e assédio.

Ações de incidência na Corte de 
Constitucionalidade e na Assembleia Nacional 
de parte da Mesa Interinstitucional de Apoio 
aos Direitos das Trabalhadoras Domésticas.
- Oficinas com participantes de assembleias, 

funcionários públicos, organizações da 
sociedade civil, sindicatos e setor privado 
para divulgar a Convenção 190 da OIT.

A Corte Constitucional declarou a 
constitucionalidade da Convenção e 
Recomendação 206 e enviou ambas 

recomendações à Assembleia Nacional com o 
objetivo de encaminhar a ratificação dos dois 

instrumentos.

2019

Desenvolvimento do aplicativo 
para celular TRHUnidas. O 
app é um instrumento de apoio 
para a proteção dos direitos das 
trabalhadoras domésticas, o qual 
além de informar sobre os direitos, 
os benefícios e a normativa, contém 
dois caminhos; a) Caminhos de 
direitos autorais, Caminhos de 
atendimento em caso de violência 

ou assédio sexual:  

bit.ly/35iKPbz

Insira o seguinte link para 
ver as rotas:
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2020

Desenvolvimento do protocolo de denúncias para que as trabalhadoras 
domésticas conheçam os passos necessários para realizar uma denúncia 
no Ministério do Trabalho e para que as e os inspetores de trabalho 

cumpram com os mandatos estabelecidos neste protocolo.

Desenho do Plano de Ação da Mesa: entre as metas para 2020, 
encontra-se o impulsionamento à ratificação da Convenção 190 da 
OIT, a articulação do Instituto Equatoriano de Previdência Social; 
campanhas de sensibilização, alianças com as organizações de mulheres 
e fortalecimento do observatório social para vigiar o seu cumprimento.

Comparecimento da Mesa à Assembleia Nacional e à Comissão de 
Soberania, Relações Internacionais, Integração e Segurança Integral 
para incidir em torno da ratificação da Convenção 190 da OIT e a 

Recomendação 206.

Intercâmbio de experiências regionais sobre a violência e o assédio no 
mundo do trabalho com presença de países como Uruguai e Argentina, 

onde a Convenção 190 OIT já foi ratificada.

Reunião com presidentes de bancadas com o objetivo de sensibilizar 
sobre a importância de ratificar a Convenção 190 da OIT.

Campanha nacional em redes sociais para incidir na ratificação da 
Convenção 190 da OIT e sua Recomendação 206 através de vídeos 

sobre violência e assédio no mundo do trabalho.

Desafios e lições aprendidos 
na Mesa

Articulação interinstitucional entre sindicatos, organizações de mulheres, 
governo e cooperação internacional permite realizar um trabalho que 
fortalece a ação a favor dos direitos das trabalhadoras domésticas.

Possibilita visões mais amplas da articulação do trabalho e  das desigualdades 
de gênero em outras populações, como as organizações LGBTI e seus direitos.

A Mesa Interinstitucional é um espaço de prevenção da violência, de prestação 
de contas do que o Estado está fazendo, de controle social por parte das 
trabalhadoras domésticas, de reconhecimento ao trabalho do cuidado e de 
reconhecimento da importância de construir alianças entre mulheres.

Os sindicatos de trabalhadores continuam sendo em sua maioria liderados 
por homens. Ainda assim, na Confederação Equatoriana de Organizações 
Sindicais Livres (CEOSL), várias líderes da UNTHA conseguiram ser parte da 
estrutura desse sindicato, sendo pioneiras em ocupar cargos nestas instâncias 
sindicais representando as trabalhadoras domésticas e incorporando temas 
prioritários como a violência e o assédio no espaço de trabalho.
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- Lenny Quiroz, 
  Secretária-geral da União Nacional de Trabalhadoras Domésticas e Afins (UNTHA)
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Por sua parte, o Conselho Nacional para a Igualdade de Gênero está construindo 
um repositório sobre Trabalho Sem Violência, disponível em seu site, para que as 
pessoas possam consultar diferentes ações realizadas em torno da demanda de 
ratificação  da Convenção 190 OIT. A CARE Equador e a UNTHA, com apoio da Mesa 
e da empresa privada de tecnologia Thoughtworks, desenvolveram o aplicativo para 
celular TRHUnidas, um instrumento de apoio à proteção dos direitos das trabalhadoras 

domésticas liderado pela UNTHA.

 COMO UNTHA NOS APROXIMAMOS DO 

CONSELHO NACIONAL PARA A IGUALDADE DE 

GÊNERO, PARA COMUNICAR-LHES AS NECESSIDADES 

DAS TRABALHADORAS DOMÉSTICAS. COMEÇAMOS 
A TRABALHAR COM ORGANIZAÇÕES FEMINISTAS, 
ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS E OUTROS 
GRUPOS QUE AGORA INTEGRAM A MESA DE APOIO 

ÀS TRABALHADORAS DOMÉSTICAS. O CONSELHO 

NACIONAL PARA A IGUALDADE DE GÊNERO, ASSIM 

COMO A CARE, NOS APOIOU COM A COMUNICAÇÃO, A 

INFLUÊNCIA E COM O CONVITE ÀS AUTORIDADES PARA 

QUE ESTAS SEJAM INFORMADAS SOBRE A IMPORTÂNCIA 

DA CONVENÇÃO 190 OIT. TEMOS PERCORRIDO ESSE 

CAMINHO JUNTAS E ESTAMOS MUITO COMPROMETIDAS. 

É IMPORTANTE APROXIMAR-SE E BUSCAR ALIANÇAS.
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