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CONTRADIÇÕES DO TRABALHO DOMÉSTICO E O ACESSO À PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

Amanda Kelly Belo da Silva1 
 
 

RESUMO 
 
Este artigo objetiva analisar o trabalho doméstico e o acesso a 
previdência social no Brasil, tendo em vista que as formas 
diferenciadas de inserção da mulher no espaço de trabalho e o 
direcionamento prioritário das mulheres ao trabalho de 
reprodução social, fruto da divisão sexual do trabalho, tem 
rebatido no seu acesso a direitos previdenciários, baseados na 
lógica do seguro e diretamente ligado ao trabalho e a renda no 
Brasil. Assim, nos direcionamos a investigar as trabalhadoras 
domésticas remuneradas e mensalistas, por compreendermos 
que estas vivenciam uma forte situação de exploração e 
precarização nas condições de trabalho como também baixos 
índices de acesso à previdência social.  
 
Palavras-chave: Divisão Sexual do trabalho. Trabalho 
doméstico. Previdência social. 

 
ABSTRACT 

 
This article analyzes the domestic work and access to social 
security in Brazil, considering that the different forms of women 
entering the work space and the priority targeting of women to 
social reproduction work, due to the sexual division of labor has 
folded in their access to social security rights, based on the 
logic of insurance and directly connected to work and income in 
Brazil. So we direct us to look specifically investigate the paid 
domestic workers and salaried, by understanding that these 
experience a strong situation of exploitation and precarious 
working conditions but also have low rates of access to social 
security. 
 
Keywords: Sexual division of labor. Domestic work. Social 
Security. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A divisão do trabalho utilizando o critério do sexo, inserida na divisão social do 

trabalho, direciona prioritariamente as mulheres e as responsabiliza pela reprodução social. 

Tais atividades, por não serem diretamente produtoras de riqueza, são invisibilizadas na sua 

importância para o sujeito e para o processo da produção social (esfera da valorização).  

Quando inseridas no processo de produção de bens materiais, as mulheres são 

direcionadas a trabalhos que exigem prioritariamente, qualidades ou comportamentos 

considerados “intrínsecos” a elas. Sem deixar de serem responsáveis primordialmente pela 

reprodução da vida social, agregam essas duas atividades sendo extensivamente 

exploradas pelos interesses do capital.  

Ressaltamos que a inserção da mulher no mercado de trabalho ocorre de forma 

bipolarizada, de um lado uma minoria de mulheres inseridas em postos de trabalho 

qualificados e de outro uma maioria de mulheres em postos de trabalho precários. É assim 

que, para estarem liberadas do trabalho doméstico algumas mulheres das classes 

burguesas e médias o repassam a outras mulheres das camadas mais pauperizadas. 

De acordo com o IBGE, citado por Hirata (2007), as taxas de atividade feminina 

eram de 50,3%, prioritariamente direcionadas a trabalhos mais precarizados e 

desregulamentados. Esboçando que a flexibilização do trabalho, advinda dos novos 

modelos de produção pós 1970, tem atingido muito fortemente o trabalho feminino. 

O fato é que as formas desiguais de inserção das mulheres no trabalho, derivadas 

da divisão sexual do trabalho e das relações de gênero patriarcais, como também dos 

interesses do capitalismo e do Estado burguês em se desresponsabilizar com a produção e 

reprodução da força de trabalho, têm influenciado diretamente seu acesso aos direitos 

previdenciários, fortemente vinculados ao acesso a trabalho e renda no Brasil. 

A previdência social brasileira, política inserida no campo da Seguridade, 

caracteriza-se pela lógica do seguro. Embora a seguridade tenha trazido a lógica da 

universalização e a luta da classe trabalhadora fosse pela ampliação dos direitos sociais e 

previdenciários, no caminho também da universalização, o contexto do Brasil no período que 

seguiu posterior a sua promulgação, não se tornou favorável a esta ampliação. O que vimos 

foi a adesão do Brasil, na década de 1990, ao ideário neoliberal. 

No que se refere ao trabalho doméstico e a previdência, entendemos que este foi 

alvo de muita discriminação e a legislação foi se construindo lentamente, conforme o 

entendimento deste como um trabalho que, portanto, necessitava de regulamentação.  

É apenas com a promulgação da PEC 72 de 2 de Abril de 2013 – conhecida 

popularmente como a PEC das Domésticas – que altera o artigo 7º da Constituição Federal, 
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que direitos já conquistados por outras categorias como é exemplo o recolhimento obrigatório 

do FGTS, mas negados as empregadas domésticas foram alcançados, mesmo ainda 

necessitando de regulamentação para entrar em vigor. Essa ampliação de direitos tem 

gerado algumas contradições entre a categoria e os empregadores. 

Para além da legislação, apreendemos uma forte precarização em relação ao 

vínculo empregatício.  Em 2009, de acordo com dados do IPEA o número de domésticas 

sem trabalho formal era de 74,7%, refletindo-se na sonegação à contribuição previdenciária.  

Com essa pesquisa objetivamos investigar o acesso das trabalhadoras domésticas 

aos direitos previdenciários, para tanto buscamos analisar as relações patriarcais de gênero, 

a divisão sexual do trabalho, parte da divisão social do trabalho, inserido nos processos de 

crise estrutural do capital pós 1970, entendendo que o debate sobre acesso aos direitos e à 

previdência no Brasil, deve ser analisado tendo como referência o projeto de contrarreforma 

do Estado brasileiro a partir de 1990, bem como o processo de financeirização e da dinâmica 

de mundialização do capital. 

Nessa conjuntura, as lutas por direitos e contra os ditames do neoliberalismo se 

configuram enquanto uma forma de resistência e contraposição ao próprio capital. 

Consideramos essencial a conquista de direitos nesta sociedade capitalista, no entanto 

apenas como um meio para sobrevivência, melhoria na qualidade de vida dos sujeitos, 

aquisição de consciência e uma estratégia para a luta por uma efetiva emancipação 

humana, apenas possível com a superação deste sistema de produção, que gera 

desigualdade social ao mesmo tempo em que gera riqueza. 

 

2 DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO: CONSTRUÇÕES HISTÓRICAS DE 

SUBALTERNIDADE  

  

Historicamente, foram construídas diferenciações entre comportamentos que 

deveriam ser adotados por fêmeas e machos. As mulheres – categoria e identidade 

construída – nessas relações, possuem uma posição de subalternidade, dominação e 

exploração em relação aos homens, representações que passaram a ser diariamente 

impostas pela sociedade, como se constituíssem um estado “natural”, posição essa 

respaldada pelos interesses do Estado moderno e do capitalismo. 

De acordo com Saffioti o conceito gênero representa uma categoria de análise 

dessas relações, mas é também uma categoria histórica. Na perspectiva analítica desta 

autora, o gênero se expressa fazendo referência às relações entre mulheres e homens, 
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mulheres e mulheres e homens e homens, ou seja, um conceito aberto2. Para esta autora: 

“Cada feminista enfatiza determinado aspecto do gênero, havendo um campo, ainda que 

limitado, de consenso: o gênero é a construção social do masculino e do feminino” 

(SAFFIOTI, 2004, p. 45).  

Este conceito não supõe em si mesmo, necessariamente, desigualdades e sim as 

relações e as imagens que a sociedade constrói. Centra-se aí o argumento para a utilização 

do termo patriarcado3 – dominação e exploração das mulheres pelos homens – o fato de 

algumas feministas não se sentirem contempladas plenamente com a utilização do termo 

analítico gênero, que compreende também relações igualitárias.  

Compreendemos que o debate de gênero não está descolado da estrutura da 

sociedade, das relações de classe que a permeiam, como também das categorias raça, 

etnia, orientação sexual, idade e etc, que diferenciam as mulheres. A autora feminista Cisne, 

sobre as contradições das classes que perpassam a categoria gênero, afirma que: 

 
Assim é que uma mulher da classe dominante pode explorar uma mulher da classe 
trabalhadora, uma idosa pode explorar outra idosa, uma negra pode explorar outra 
negra, um homossexual pode explorar outro homossexual. Por isso, os movimentos 
sociais devem ter como cerne a luta de classe, ainda que sem se limitar a essa 
dimensão, tampouco desconsiderar ou substituir as demais (raça,/etnia, gênero, 
geração, sexualidade) (CISNE, 2012, p. 88). 

 

De acordo com Engels (2010), a opressão da mulher, tem origem no surgimento da 

propriedade privada e assim na luta de classe e precisa avançar em concomitância com 

esta. 

No sistema capitalista a DST se caracteriza pela destinação prioritária nas relações 

sociais das mulheres à esfera considerada de reprodução social e humana, consideramos 

assim, que estas contribuem com a reprodução da força de trabalho necessária a expansão 

do capital. Enquanto os homens são direcionados para o espaço de produção4 da riqueza. 

                                                           
2
 Algumas autoras feministas e marxistas francesas, não utilizam a categoria gênero, mas sim 

relações sociais de sexo, “rapports sociaux de sexe”. Por compreenderem que o gênero não se refere 
diretamente a desigualdade, antagonismos ou opressão ou possui vinculações expressas com a luta 
de classe. De acordo com Cisne (2013) o termo utilizado é “rapports”, ao invés de “relations”, uma vez 
que o termo rapports se refere a relações mais amplas e estruturais. A categoria “rapports sociaux de 
sexe” estaria diretamente fundamentada nas relações sociais de classe, contemplando mais 
satisfatoriamente as análises das relações de produção material e ideal. 
3
 No século XX, tal conceito que derivou da palavra pai ou de chefe da família, passou a expressar e 

desvelar as relações de poder e dominação do homem sobre a mulher, renegando-a a uma interação 
subordinada no convívio social abrangendo não apenas a família, mas a sociedade como um todo. 
Patriarcado’ vem da combinação das palavras gregas pater (pai) e arkhe (origem e comando). Para o 
grego antigo, a primazia no tempo e a autoridade são uma só e a mesma coisa” (DELF, 2009). 
4
 Avançaremos – no sentido de ir além – da afirmação que separa as esferas produtivas e as 

reprodutivas, apoiando a afirmação de que a sociedade capitalista se constitui pela unidade desses 
processos. Compreender as relações sociais que os envolvem, nos permite fugir de análises 
unilaterais.  
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Possui a marca ainda de uma hierarquização, na qual o trabalho do homem é imbuído de 

um valor social maior do que o trabalho da mulher.  

Outra característica que marcou e ainda marca a inserção das mulheres no setor de 

produção de riquezas tem sido o direcionamento prioritariamente destas para trabalhos 

considerados de “natureza feminina”, ou seja, trabalhos que necessitam das habilidades 

atribuídas histórica e socialmente às mulheres. Outro elemento relevante a ser considerado 

é o fato das mulheres receberem menores salários que homens, mesmo quando exercem 

as mesmas funções5. 

Mesmo quando se inserem em trabalhos produtivos, o trabalho doméstico continua 

sob a responsabilidade das mulheres. A “mulher trabalhadora” é intensa e extensivamente 

explorada, ou seja, segundo Antunes (2007), ela é explorada dentro e fora de casa e dentro 

e fora do mercado de trabalho. É imprescindível ainda ressaltar que as mesmas relações de 

sexo e classe que atuam na produção são as que atuam na reprodução.  

 

3 PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA: O DILEMA ENTRE O SEGURO SOCIAL E A 

UNIVERSALIDADE 

 

A intervenção Estatal6 nas contradições entre capital e trabalho, de forma mais 

sistemática e não apenas coercitiva, se dá com o aprofundamento do capitalismo, após a 

revolução industrial e o conseqüente aprofundamento das desigualdades sociais. Com o 

acirramento das lutas de classes e a maior visibilidade destas lutas, tornando-se um risco 

para a manutenção da ordem vigente. Assim o Estado – que tem um claro direcionamento 

burguês – passa a desenvolver políticas sociais com o objetivo de legitimar sua ação. 

Assim, o que antes era vislumbrado através da caridade individual, solidariedade 

cristã, ou coerção, passa, ao final do século XIX, a ganhar uma nova dimensão. As políticas 

passam a ser desenvolvidas, de forma pontual, estatal e privadas, numa relação 

contraditória e dialética, entre proteção e coerção da classe trabalhadora. As políticas 

sociais ao passo que surgem mediante a luta da classe trabalhadora contrária à 

desigualdade e podem imprimir ganhos sociais, convivem concomitantemente com o 

sistema gerador destas desigualdades e contribuem para a manutenção dele. 

                                                           
5
 Em relação a esta discussão ver, Hirata (2002).  

6
 De acordo com Behring e Boschetti (2008), as primeiras legislações sociais podem ser reconhecidas 

como as leis inglesas, anteriores a revolução industrial. São estas: o Estatuto dos Trabalhadores, de 
1349, o Estatuto dos Artesãos, de 1563, Leis do pobres elisabetanas, entre 1531 e 1601, Lei de 
Domicílio, de 1662, Speenhamland Act, de 1795, Lei Revisora das Leis do Pobres, de 1834. Estas 
tinham características mais coercitivas e punitivas do que protetivas. Estabeleciam a obrigatoriedade 
do trabalho e puniam a vagabundagem. Já no século XIX, fruto das lutas entre capitalistas e 
trabalhadores surge a legislação fabril, considerada como a precursora do papel que o Estado 
assumiria no século XX. 
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A Previdência Social na configuração que conhecemos hoje é fruto de um longo 

processo histórico, que caminhou em consonância com as lutas sociais e com as mudanças 

do Estado. Como já observamos anteriormente, com o desenvolvimento do capitalismo, 

principalmente após a primeira revolução industrial, a desigualdade e exploração a que a 

classe trabalhadora estava submetida, esta classe passou a reivindicar cada vez mais 

direitos e políticas relacionadas a sua proteção no que se refere aos riscos do trabalho, da 

ausência deste e outras necessidades sociais.  

 

As hipóteses sobre o surgimento dos sistemas estatais de proteção social se apóiam 

em relações de causalidade e, dentre elas, destaca-se a que aponta a 

industrialização e a urbanização como responsáveis pela generalização dos riscos 

sociais como acidentes de trabalho, desemprego, doenças, velhice e morte, sem 

que as redes primárias de proteção social, família e comunidade e associações de 

mútuos possam atendê-los (ARAÚJO, 2004, p. 88). 

 

É apenas com a promulgação da Constituição Federal de 1988, após passar por 

muitas reformas, desde a sua criação em 1923, com a Lei Eloy Chaves, que a previdência 

social passa a integrar a seguridade social, juntamente com a saúde e assistência social. 

Segundo a Constituição Federal em seu artigo 201 exerce a cobertura de determinados 

riscos e situações sociais e atua na substituição de renda para o trabalhador que contribuiu, 

quando este não está em capacidade para o trabalho.  

Sendo assim a Previdência Social é fruto das reivindicações da classe trabalhadora 

buscando proteção social, como também das estratégias do capitalismo para sustentar seu 

padrão de produção. Serve as suas necessidades de acúmulo ao passo que contribui para a 

reprodução da força e trabalho, proteção que se não existisse poderia ser repassada 

diretamente para os empregadores e ainda contribuindo para o controle e consenso do 

trabalhador, necessários ao capital. 

Na década de 1990, e a crise no avanço da proteção social7, a previdência passou 

por novas reformas, adequando-se aos ajustes neoliberais, visando o corte de gastos 

públicos e a restrição de direitos sociais conquistados. Com efeito, na década de 1990, a 

previdência aprovada era constantemente questionada. Sobre essa ótica neoliberal, 

cresciam as tendências de uma previdência privada e as propostas de reformas.  

Assim, fruto deste contexto de contrarreforma, em dezembro de 1998, no governo 

de Fernando Henrique Cardoso, foi promulgada a Emenda Constitucional 20. Os seus 

principais ataques foram a substituição do tempo de serviço pelo tempo de contribuição e 

aumento da idade para aposentadoria no setor privado. Já em 2003, no governo de Luis 

Inácio Lula da Silva é promulgada a Emenda Constitucional 41que reduz direitos 

                                                           
7
 Neoliberalismo 



 

 

7 

  

                  

principalmente dos servidores públicos, com novo cálculo do proventos, sujeição ao teto de 

remuneração, proposta de contribuição sobre aposentadorias e pensões dentre outros. 

Em seu governo Dilma Roussef sanciona a Lei que regulamenta o recebimento da 

aposentadoria até o teto do INSS e para quem deseja receber mais que o limite da 

previdência cria um fundo de previdência complementar, o FUNPRESP – Fundação de 

Previdência Complementar do Servidor Público Federal. 

É imprescindível ressaltar que essa redução na estruturação de direitos vem 

acontecendo também, devido à apropriação do Fundo Público Nacional pelo capital. “Desse 

modo os grandes vilões do Orçamento da Seguridade Social e das Contas públicas em 

geral, no contexto do duro ajuste fiscal brasileiro, é o mecanismo de superávit primário, 

instituído após acordo com FMI em 1998” (BEHRING E BOSCHETTI, 2008 p. 168). Assim, 

fica clara a relação entre a política social e a política econômica no capitalismo 

contemporâneo.  

 

4 A CONQUISTA DE DIREITOS REFERENTES ÀS TRABALHADORAS DOMÉSTICAS E 

A PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

Detendo-nos a analisar especificamente as empregadas domésticas remuneradas e 

mensalistas, é possível observar que, de acordo com dados do IPEA 2011, as mulheres 

correspondiam a 93% do total de trabalhadores domésticos e as mulheres negras a 61,6% 

do total de mulheres ocupadas nesta profissão. Assim é comum a referência a essa 

categoria no feminino, que são predominantemente mulheres, negras e pobres (IPEA, 

2011). Ainda de acordo com dados do IPEA, é possível afirmar que 17%, ou 6,7 milhões de 

mulheres, tinham o trabalho doméstico como principal fonte de renda. Entre os homens, 

esta proporção não alcançava 1%.  

Revela-nos ainda uma média de trabalho de 44 horas, realizado em 74% dos casos 

sem carteira assinada enquanto para trabalhadores de um modo geral esse tempo de 

trabalho é de 40 horas e possuem uma média de 30% dos trabalhadores sem contrato em 

carteira de trabalho. 

O ministério do Trabalho e Emprego considera empregada (o) doméstica (o) o 

profissional maior de 18 anos, que presta serviço de maneira contínua, sem fins lucrativos 

às pessoas ou famílias no espaço residencial destas. Assim, integram esta categoria, o 

empregado, cozinheiro, governanta, babá, lavadeira, faxineiro, vigia, motorista particular, 

jardineiro, acompanhante de idoso entre outros. 

Esta categoria não foi regulamentada pela Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT, de 1943 como a maior parte dos/as trabalhadores/as brasileiros/as, sendo somente a 
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partir de 11 de dezembro de 1972, com a Lei 5.859 regulamentada pelo Decreto 71.885, que 

foram incluídas entre os segurados obrigatórios da previdência social.  

Com a Constituição Federal de 1988, as empregadas domésticas tiveram vários 

direitos ampliados, no entanto ainda não foram reguladas da mesma forma que os outros 

segurados obrigatórios. De acordo com a Constituição Federal de 1988, as empregadas 

domésticas passaram a ter os seguintes direitos regulamentados: salário mínimo, 

irredutibilidade do salário, décimo terceiro salário, repouso semanal remunerado, 

preferencialmente aos domingos, férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 

mais do que o salário normal, licença-maternidade com duração de 120 dias, aposentadoria 

e a sua integração a previdência social.  

No entanto, a desigualdade da empregada doméstica em relação aos outros 

trabalhadores foi reforçada, a medida que no seu artigo 7º são expressos os direitos para as 

categorias de trabalhadores urbanos e rurais, no entanto apenas em seu parágrafo único 

ficam claros os direitos acessados pela (o) trabalhadora (o) doméstica (o), sendo excluído 

destes o direito obrigatório ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, O Seguro 

Desemprego, Auxílio Doença, dentre outros.  

A Lei 10.208 de 2001 acresce ainda direitos ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, sendo uma opção do patrão que poderá não assumir a contribuição para o 

FGTS e ao seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo, por um período máximo de 

três meses.  

A Lei nº 11.324/2006 procurou equiparar em direitos a/o empregada/o doméstica/o 

aos demais empregados urbanos e rurais já contemplados com o artigo 7° da Constituição. 

No entanto Presidente da República então em vigência, Luís Inácio Lula da Silva, invocando 

razões de interesse público e inconstitucionalidade, vetou alguns dos dispositivos aprovados 

pelo Parlamento. 

Um dos dispositivos vetados pelo presidente vigente em 2006 relacionado a Lei 

11.324/2006 foi o salário-família, este se fundamentou no artigo 195 da Constituição Federal 

que veda criação ou extensão de benefício ou serviço da Seguridade Social sem a 

correspondente fonte de custeio. O que segundo o governo resultaria em aumento do 

desequilíbrio financeiro das contas da previdência social. Outro dispositivo vetado foi a 

inclusão obrigatória do trabalhador doméstico no sistema do FGTS alegando que seria 

demasiadamente oneroso para os empregadores, contribuindo para a diminuição da 

formalização dos vínculos do trabalho doméstico. 

Foi apenas em Abril de 2013 com a aprovação da Proposta de Emenda 

Constitucional nº 72 que foram estendidos outros direitos as trabalhadoras domésticas 
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comuns aos demais trabalhadores urbanos e rurais. No entanto apenas alguns direitos 

entraram em vigor imediatamente, outros ficaram a espera de regulamentação.  

Para além dos avanços legislativos, o vínculo formal em carteira de trabalho é um 

fator central para o acesso a direitos previdenciários e a melhoria nas condições de trabalho 

e de vida das empregadas domésticas. No entanto, de acordo com dados do IPEA 2011 o 

número de domésticas sem trabalho formal era de 74,7%. Ainda utilizando os dados do 

IPEA, entre as mulheres negras pesquisadas a taxa de informalidade era de 76,4% 

enquanto para as mulheres brancas essa taxa era de 71,7%.  

Esses dados são de antes da promulgação da PEC 72/2013, legislação que gerou 

muitas discussões e opiniões contrárias referentes ao questionamento se a aprovação desta 

traria mais benefícios ou malefícios para a categoria. O debate centrou-se prioritariamente 

sobre o fato de que esta legislação traria uma maior onerosidade aos empregadores, 

gerando um maior número de demissões ou não contratação de novos trabalhadores 

domésticos mensalistas, optando por uma relação sem vinculo empregatício, ou através de 

faxineiras ou diaristas, que significam uma força de trabalho mais barata. Os argumentos 

expressaram que seriam mais direitos para menos trabalhadoras. 

Apesar dos avanços concernentes a legislação, a forma como se delineia o trabalho 

doméstico ainda é marcado pela precariedade, sendo acrescido a isto as dificuldades de 

fiscalização do cumprimento da legislação vigente. Dessa forma apreendemos ser de 

extrema importância pesquisar o que mudou após a promulgação da PEC 72/2013, os 

benefícios efetivamente trazidos para esta categoria e se pode de alguma maneira ter 

representado perdas. Se a legislação vem sendo cumprida ou se o que ocorre é a 

manutenção das velhas relações de trabalho.  

Reafirmamos ainda que compreendemos esta política importante para as 

trabalhadoras domésticas brasileiras nos moldes do capitalismo, para a proteção em relação 

aos riscos do trabalho e algumas situação da vida, impedir a exploração desenfreada desta 

categoria, visando diminuir a precarização do trabalho e melhorias na qualidade de vida 

destas. No entanto, compreendemos ainda as suas limitações, no sentido de que por mais 

universais que sejam as políticas sociais, não podem trazer o fim da desigualdade social ou 

a emancipação humana destas, uma vez que a ampliação de direitos nesse sistema é 

necessária, mas deve se constituir como uma possibilidade de construção de uma nova 

sociedade, que não seja baseada na exploração do trabalho, no trabalho assalariado, mas 

antes na socialização dos meios de produção e da propriedade privada.  

 

5 – REFLEXÕES CONCLUSIVAS 
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Em nossa investigação buscamos apreender a intrínseca relação entre o 

capitalismo e o patriarcado que com suas novas configurações na sociedade 

contemporânea traz sérios rebatimentos para a vida, o tempo, o trabalho e o acesso à 

direitos pelas mulheres. 

Soma-se a isso, uma nova relação entre Estado e sociedade adequada a uma 

política neoliberal e a um processo crescente de financeirização e mundialização do capital, 

que traz uma série de ajustes para o Estado que reduzem direitos sociais, que redirecionam 

o Estado tornando-o cada vez mais forte na contribuição ao crescimento/reprodução do 

capital, e na ajuda e financiamento deste principalmente em tempos de crise, e o torna 

menos efetivo quando se refere a direitos sociais para a classe trabalhadora.  

O capitalismo se apropria do patriarcado para legitimar a destinação prioritária 

das mulheres aos trabalhos de reprodução da vida social e, dessa forma, se abstêm ou 

reduz seus gastos com essa reprodução. O capitalismo também se alia ao patriarcado para 

determinar as formas como é direcionado e explorado o tempo de trabalho e do cotidiano 

das mulheres, através da jornada de trabalho extensiva, sem se incomodar com a profunda 

exploração a que fica relegada a mulher neste processo, uma vez que o objetivo deste 

sistema é o acumulo de riquezas de uma maneira incontrolável e este fará de tudo para 

perpetuar e aumentar este acúmulo.  

Compreendemos que o trabalho doméstico mensalista e remunerado é realizado 

prioritariamente por mulheres e grande parte delas negras, reafirmando a cultura patriarcal e 

a herança escravista brasileira, que busca nas trabalhadoras qualidades femininas 

relacionadas ao cuidado e não sua qualificação para o trabalho, determinando também 

traços de não valorização e desqualificação deste trabalho, além de torná-lo um espaço 

propício a acentuação da exploração e ao pagamento de baixos salários. 

Encontramos diversos direitos conquistados por essa categoria, no entanto, 

apreendemos que o trabalho doméstico sofreu uma forte discriminação no que se refere a 

direitos, sendo clarificador disso o fato de a Constituição Federal de 1988 ter um parágrafo 

único que as diferencia dos demais trabalhadores e lhes restringe direitos.  

Entendemos e defendemos os avanços obtidos com a promulgação da PEC 

72/2013 que lhes estende os mesmos direitos que os outros trabalhadores, no entanto fica 

cada dia mais expresso na sociedade as contradições que permeiam este avanço, 

representando até o momento aumento de direitos e diminuição de trabalhadoras com 

acesso a eles. Estas contradições nos permitiram ainda conceber como necessário o 

desenvolvimento de estudos e políticas que estimulem a formalização e o acesso a direitos 

por parte das trabalhadoras domésticas. Bem como uma fiscalização efetiva deste 

cumprimento. 
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Apreendemos ainda ser de extrema importância a continuidade nas pesquisas 

sobre as tendências do trabalho doméstico e a previdência após a promulgação da PEC 

72/2013, os benefícios efetivamente trazidos para esta categoria e os limites que carrega. 

Se a legislação vem sendo cumprida ou se o que ocorre é a manutenção das velhas 

relações de trabalho. Como também se a tendência continuará sendo de redução do 

trabalho doméstico formal, ou se após a compreensão da legislação pelos empregadores 

esta categoria voltará a crescer. 

O trabalho doméstico, como nos foi possível apreender, ainda é marcado por 

preconceitos, discriminação e desvalorização, no entanto reafirmamos as mulheres como 

sujeitos históricos e centrais na luta contra a desigualdade de gênero, a opressão e 

exploração das mulheres pelo patriarcado e pelo capital. 

Dessa forma, lutamos por políticas públicas e universais que reduzam as 

desigualdades e signifiquem melhorias na qualidade de vida e trabalho dos sujeitos sociais, 

ao mesmo tempo em que temos consciência dos limites do alcance das políticas sociais e 

da própria legislação social, no âmbito de uma sociedade essencialmente desigual e injusta. 

Ressaltamos a necessidade de uma sociedade em que o trabalho seja livre, em 

que os indivíduos possam efetivar um trabalho criativo, com o qual se identifiquem, através 

do qual contribuam para a construção da sociedade, de si próprios e de sua identidade. Que 

priorize o suprimento das necessidades dos sujeitos e do crescimento de uma sociedade 

que constrói necessidades coletivizadas, ou seja, uma sociedade para além do capitalismo, 

na qual o ser humano - e sua emancipação plena - seja a medida de todas as coisas. 
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